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A TIZEDIK KÖTET 
T A R T A L M A . 

Lap 
CCLXXXIII . ORSZÁGOS Ü L É S 1868. szeptember 16-án. (Vukovics Sebő és Andakázy Pál 

megbizó levelei bemutattatnak. Azujonczozási törvény szentesittetvén, kihirdet
tetik. Deák Ferencz a szőlőtized iránt interpellálja a kormányt, mely nyomban 
válaszol is. A párisi világtárlat részéről a múzeumi tárgyak kiállításáért küldött 
érem, az országos levéltárnok téritvényei s kérvények mutattatnak be.) . . . 3 

CCLXXXIT. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. szeptember 19-én. (Dobolyi Sándor megbizó levele 
bemutattatik. Simonyi Ernő és Ambrózy Lajos b. szabadságot kapnak. Kérvé
nyek bemutatása. A kormány benyújtja a keresztyén vallásfelekezetek viszonos
ságáról szóló törvényjavaslatot. Kiss Miklós a gabonaszállítás iránt interpellálja 
a kormányt. Deák Ferencz inditványt tesz az 1868. és 1869-dik évi államkölt
ségvetések mikénti tárgyalására nézve.) . . . . . . . . . . . . . 6 

CCLXXXY. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. szeptember 21-én. (Kacskovics Tgnáez szabadságot 
kap. Kérvények bemutatása. Vukovics Sebő igazoltatik. Deák Ferencz indítvá
nya az 1868. és 1869-dik évi államköltségvetések mikénti tárgyalása iránt elfo-
gadtatik. A kormány törvényjavaslatokat nyújt be az 1868-dik évi államkölt
ségvetésről s a szőlők megváltásáról.) 9 

CCLXXXYI. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. szeptember 24-én. (Damaszkin János szabadságot 
kap. Kérvények bemutatása. A központi bizottság jelentést tesz az 1868. évi 
államköltségvetésről. További törvényjavaslatok tárgyalásának előkészítése.) 24 

CCLXXXYII . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. szeptember 25-én. (Kérvények bemutatása. Nicolics 
Sándor a krassói s temesi erdőbérlés tárgyában inditványt tesz. A kormány tör
vényjavaslatot nyújt be az örökváltságok kárpótlásáról. A magyar-horvát ki
egyezés tervének a horvát országgyűlés által történt elfogadása örvendetes tu
domásul vétetik, az ügy tárgyalása napirendre tűzetik s a horvát országgyűlés
hez öröm-távstirgöny intézése határoztatik. Az 1868. évi államköltségvetésről 
szóló törvényjavaslat tárgyaltatik s elfogadtatik. A pénzügyi bizottságba uj tag 
választása határoztatik. A ház költségvetése szeptember havára megállapíttatik. 
A városok törvénykezési költségei s a vajda-hunyadi vár ügyének tárgyalása 
előkészíttetik. Dobolyi Sándor igazoltatik.) . 2 6 

CCLXXXYII1 ORSZÁGOS Ü L É S 1868. szeptember 26-án. (Moldován János halála bejelen
tetik. Az 1868. évi államköltségvetésről szóló törvényjavaslat végleg megsza-
vaztatik. A központi bizottság jelentést tesz a szőlőtized megszüntetéséről szóló 
törvényjavaslat iránt. Szavazás a pénzügyi bizottság egyik hiányzó tagjára.) . 31 

CCLXXXIX. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. szeptember 28-án. (Kérvények bemutatása. A pécsi 
választásról szóló jelentés beadatik. A kormány törvényjavaslatot nyújt be az 
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arad-temesvári vasútról. A pénzügyi bizottság hiányzó tagjára történt szavazás 
eredménye kihirdettetik. A népiskolai közoktatás iránt beadott törvényjavaslat 
előleges megvitatás végett enquéte-bizottsághoz utasittatik. A magyar-horvát 
egyezményi javaslat elfogadtatik. Radics Ákos Fiúméra nézve határozati javas
latot nyújt be, mely mellőztetik.) 32 

€CXC. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. szeptember 29-én. (Ónossy Mátyás szabadságot kap. 
Kérvények bemutatása. A főrendek üzenik, hogy az 1868. évi államköltségve
tésről szóló törvényjavaslatot elfogadták. A szőlők megváltásáról szóló törvény
javaslat tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban elfogadtatik s részletes tárgya
lása elkezdődik.) 37 

CCXC1. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. szeptember 30-án. (A király ő felsége nevenapján 
tartandó mise bejelentetik. Fiume köszönetet mond a bekeblezési határozatért. 
Az országos levéltárnok elismerése s egy kérvény be mutatta tik. Az 1868. évi 
államköltségről szóló törvényczikk szentesittetvén, kihirdettetik. A kormány 
póthitelt kér a somogyi vidéken garázdálkodó rablók megfékezésére; a kir. biz
tosok a bűnösök ellen a törvény korlátai közt s a megyei közegek közbejöttével 
fognak eljárni. Szavazás a népiskolai bizottságra. A szőlőváltsági törvényjavas
lat részletes tárgyalása tovább foly s bevégződik.) 

CCXCÍI . ORSZÁGOS Ü L É S 1868. október 1-én. (Freyseysen Gyula lemond. Kérvé
nyek bemutatása. A népoktatási bizottság tagjaira történt szavazás eredménye 
kihirdettetik. Sürgó'sb törvényjavaslatok az osztályokhoz utasíttatnak. Nicolies 
Sándor faügyi indítványa tárgyaltatik s mellőztetik.) . 

00 

79 

€CXCII1 . ORSZÁGOS Ü L É S 1868. október 2. (Kérvények bemutatása, A mentelmi bizott
ságjelentést tesz Böszörményi László ujabb perbe foghatása iránt. A szőlőváltsági 
törvényjavaslat elfogadtatik. A kormány részéről benyujtatnak : az 1869-diki 
álíamköltségvetés három füzete, az 1867-dik évi állami számadás, végre tör
vényjavaslat a százezer forintnyi póthitelről.) 94 

C C X C I T . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. október 7-én. (Jelentetik, hogy király ő felsége az 
országgyűlés üdvkivánatait kegyesen fogadta. Prugberger József lemond. Mo-
csonyi Antal és Mocsonyi Sándor szabadságot kapnak. Kérvények bemutatása. 
A jogügyi bizottság jelentést tesz a polgári perrendi törvényjavaslat főbb 
irányelveiről. A főrendek üzenik, hogy a magyar-horvát egyezményt s némi 
módositással a szőlőváltsági törvényjavaslatot elfogadták, A központi bizottság-
jelentést tesz az úrbéri váltságok megtérítéséről s az uzsoratörvények eltörléséről 
szóló törvényjavaslatok iránt.) 105 

CCXCV. ORSZÁGOS ÜLÉS 186«. október 9-én. (Kérvények bemutatása. Az úrbéri 
váltságok megtérítéséről szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetik s elfogadtatik.) 107 

CCXCVl. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. október 10-én. (Kérvények bemutatása. A nemzeti
ségi bizottság tagjainak működése megsürgettetik. Andaházy Pál választása 
iránt vizsgálat rendeltetik. Irányi Dánielé megsemmisíttetik. A főrendek módo-
sitványa a szőlő váltsági törvényjavaslatra elfogadtatik. Az uzsoratörvények el
törléséről szóló törvényjavaslat tárgyaltatik s elfogadtatik.) 1 28 

CCXCYII . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. október 12-én. (Missics János szabadságot kap. Kér
vények bemutatása. Opicz Sándor a tiszáninneni szab. koronakerület iránt ha
tározati javaslatot. Pap Mór és társai a Jász-Kun kerület igényei iránt indítványt 
tesznek. Az úrbéri váltság megtérítéséről s az uzsoratörvények eltörléséről 
szóló törvényjavaslatok végleg megszavaztatnak.) 139 
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CCXCVUI . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. október 15-én. (Kérvények bemutatása. A központi 
bizottság jelentést tesz a polgári törvénykezési rendtartás főbb irányelveiről, a 
pénzügyi bizottság pedig a póthitelről s a vajda-hunyadi vár leírása körüli 
költségek megtérítéséről.) 141 

CCXCIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868 október 19-én. (Beadványok és kérvények bemuta
tása. A központi bizottság jelentést tesz a póthiteli törvényjavaslatról. A kor
mány felel Kiss Miklós interpellatiójára. Simay Gergely és társai az erdélyi üt
és hidvámok iránt interpellálják a kormányt. A központi bizottság jelentése a 
polgári törvénykezési rendtartás főbb irányelveiről tárgyalás alá vétetik.) . . 142 

CCC ORSZÁGOS Ü L É S 1868. október 20-án. (Barcsay Ákos megbízó levele és 
kérvények bemutattatnak. A kormány törvényjavaslatot nyújt be a dalmát 
vámtarifa módosításáról. A polgári törvénykezési rendtartás főbb irányelveinek 
tárgyalása tovább foly.) 164 

CCCI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. október 21-én. (Kérvények bemutatása. A polgári 
perrendtartás irányelveinek tárgyalása tovább folyván s bevégződvén, az illető 
törvényjavaslat elfogadtatik) 188 

CCCII. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. október 23-án. (Kérvény bemutatása. A főrendek 
üzenik, hogy az örökváltsági megtérítésről, úgyszintén az uzsoratörvények el
törléséről szóló törvényjavaslatokat módosítással elfogadták. Berzeuczey László 
a marosvásárhelyi kastély körterülete iránt interpellálja a kormányt, Bernáth 
Zsigmond pedig megújítja interpellatióját a Ludoviceum iránt. A vasúti s pénz
ügyi bizottságok jelentést tesznek az arad-temesvári vasút, a központi bizottság 
pedig a polgári perrendtartás iránti törvényjavaslatról. Az utóbbi törvényjavas
lat végleg elfogadtatik. A százezer forintnyi póthitelről szóló törvényjavaslat 
tárgyalás ab'< vétetvén, átalánosságban és részletenkint elfogadtatik.) . . . . 207 

CCCIII . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. október 28-án. (Kérvények bemutatása. Dobrzánszky 
Adolf az úrbéri maradványok iránt interpellálja a kormányt, mely azonnal vá
laszol is. A nemzetiségi bizottság beadja törvényjavaslatát, a pénzügyi bizottság 
pedig jelentését az 1869-dik államköltségnek a kir. udvartartásról, kabineti iro
dáról, a miniszterelnökről s az ő felsége személye körüli minisztériumról szóló 
fejezeteire nézve. Barcsay Ákos igazoltatik. A százezer forintnyi póthitelről szóló 
törvényjavaslat végleg elfogadtatik. A főrendek módosításai az örökváltságok 
megtérítéséről s az uzsoratörvények eltörléséről szóló törvényjavaslatokra elfo
gadtatnak. A ház költségvetése október havára elfogadtatik.) . 2 1 6 

CCCIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. november 2-án. (Kérvények bemutása. A központi 
bizottság beadja jelentését az arad-temesvári vasútról, a pénzügyi bizottság pe
dig az 1869-dik évi államköltségnek a vallási és közoktatási minisztériumot 
illető fejezeteiről. Az elnök jelenti, hogy a delegatiók november 12-dikére Pestre 
vannak összehiva.) 220 

CCCT. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. november 4-én. (Kérvény bemutatása. Török Sán
dor (nógrádi) a magyar éjszaki vasút tárgyában interpellálja a kormányt. A 
pénzügyi bizottság beadja jelentését az 1869-dik évi államköltségnek az igaz-
ságügyi minisztériumot illető fejezetéről. A szőlöváltsági törvény szentesittetvén. 
kihirdettetik. Az arad-temesvári vasútról szóló törvényjavaslat és engedélyok
mány tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban és részletenkint elfogadtatnak. A 
delegatio tagjai elnökileg értesitendők a delegatio összehívásáról.) . . . . 222 

CCCYI. ORSZÁGOS ÜLES 1868. november 6-án. (A királyi ügyek igazgatója jelenti, 
hogy Böszörményi László egy ügybeli perbe fogatásának szüksége megszűnt. 
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Kérvények bemutatása. Makray László és társai az erdélyi vasút iránt interpelál-
ják a kormányt, mely azonnal válaszol is. A házszabályzati javaslat benyujtatik. 
Ghyczy Kálmán és társai inditványt tesznek a delegatió iránt. Az arad-temesvári 
vasutat illető törvényjav. slat végleg elíogadtatik.) 235 

CCCVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. november 7-én. (Kérvények bemutatása. Dobrzánszky 
Adolf és társai indítványa román és orosz congressus iránt. A kormány törvény
javaslatot nyújt be a bor- és husfogyasztási, úgyszintén a személyes kereseti 
adó tárgyában. Simay Gergely megujitja interpellatióját az ut- és hidvámok 

- iránt. Ghyczy Kálmán és társai indítványa napi rendre tűzetik.) 239 

CCCYlll. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. november 9-én. (Freysejsen Gyula megbízó levele 
és kérvények bemutatása. Csiky Sándor indítványa a kérvények tárgyalása 
iránt. Berzenezey László a közös külügyminiszter osztrák képviselősége iránt 
interpellálja a kormányt. A kormány törvényjavaslatot nyújt be a volt dsöz-
ponti közigazgatás nyugdijairól, úgyszintén a kisajátításról Buda-Pesten. Kirá-

- lyi leirat Fiume tárgyában. Ghyczy Kálmán és társai indítványa a delegatió 
iránt mellőztetik. A pénzügyi bizottság jelentést tesz az 1869-dik évi államkölt
ségnek a belügyminisztériumra vonatkozó fejezeteiről.) 242 

CCCIX.',ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. november 10 én. (Bobory Károly törvényjavaslatot 
nyújt be az országos képviselői összeférhetlenségről. A delegatió 11 tagja beadja 
lemondását. A népoktatási bizottság beadja a népoktatási törvényjavaslatot.) 265 

CCCX. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. november 11-én. (Bemutattatik Mednyánszky Dénes 
b. lemondása a trencséni kerület képviselőségéről s megbízó levele a selmeczi 
kerület részéről. Kérvény bemutatása. Ghyczy Kálmán és társai lemondása a 
delegatióbeli tagságról elíogadtatik s uj tagok választása napirendre tűzetik. 
Kerkapoly Károly póttagot kér maga helyébe behivatni. Az államköltségvetés 
fejezetei előzetesen napirendre tűzetnek. A Fiume iránt kibocsátott kir. leirat 

- javaslatai elfogadtatnak.) 267 

CCCX i . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. november 12-én. (Kérvények bemutatása. Vucheticb 
István a gymnasimni tanterv iránt interpellálja a kormányt. Szavazás a delega-
tiónak, a horvát tagokon kivül, hiányzó tagjaira. A pénzügyi bizottság jelentést 
nyújt be a bor- és husfogyasztási, ug}Tszintén a személyes kereseti adóról, a köz
ponti bizottság pedig a nemzetiségi törvényjavaslatról. A nemzetiségi bizottság 
kisebbsége külön törvényjavaslatot nyújt be. Orczy Béla b. lemond. Az 1869-
diki államköltségvetésnek a miniszterelnökségre, az ő felsége személye körüli, s 
részben a vallási és közoktatási minisztériumra vonatkozó tételei megállapittatnak.) 274 

CCCXII ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. november 13-án. (Kérvények bemutatása. A főrendek 
üzenik, hogy a póthitel iránti törvényjavaslatot elfogadták. A Magyarország és 
Erdély egyesülésének részleteit szabályozó törvényjavaslat benyujtatik. A gyors-
iroda rendezésére nézve bizottsági javaslat nyujtatik be. A delegatió hiányzó 
tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. Az 1869-diki államköltségve-
íésnek a vallási s közoktatási minisztériumra vonatkozó további tételei megálla
pittatnak. A főrendek üzenik, hogy a fiumei ügyben keletkezett határozathoz 
hozzájárultak. A magyar-horvát egj^ezményről szóló törvényjavaslat benyujtatik.) 288 

CCCXIII ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. november 14-én. (Eszterházy István gr. és Széky 
Péter a delegatióból kilépnek. Sehvarcz Gyula megbízó levele és kérvények be
mutattatnak. Hosszú József törvényjavaslatot nyújt be az erdélyi képviselővá
lasztások iránt. A magyar-horvát egyezményről szóló törvényjavaslat elíogadta
tik. Az 1869-diki államköltségvetésnek a belügyminisztériumra vonatkozó té
telei megállapittatnak.) 300 
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CCCXIY. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. november 15-én. (Kérvények bemutatása. A magyar
horvát egyességről szóló törvényjavaslat végleg elfogadtatik) . 3 1 6 

CCCXY. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868 november 16-dikán. (Kérvények bemutatása. A kor
mány törvényjavaslatokat nyújt be a vegyes házassági váló perekről s a gyula
fehérvári g. k. érsekség s lugosi és szamos-ujvári g. k. püspökségek iránt. Kuba 
János egy tolnamegyei szolgabíró önkénykedése iránt interpellálja a kormányt, 
mely is azonnal felel. Majthényi Dezső magyar ujonczoknak nem magyar csa
patokba történt sorozása iránt interpellálja a kormányt. A pénzügyi bizottság 
jelentést tesz a közgazdasági minisztérium 1869-dik évi költségvetéséről, a köz
ponti bizottság pedig a dalmát vámtarifa módosítását tárgyazó törvényjavaslat
ról. Az igazságügyi minisztérium költségvetése 1869-re megállapíttatik) . . 3 1 8 

CCCXY1 ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. novenber 17-én. (Kérvények benyújtása. A királyné 
nevenapján taríandó isteni tisztelet bejelentetik s a ház üdvkivánatait fejezi ki ő 
felségének. A főrendek üzenik, hogy a polgári törvénykezési rendtartásról szóló 
törvényjavaslatot módosításokkal, továbbá a magyar-horvát egyességet s az arad-
temesvári vasutat tárgyazó törvényjavaslatokat változatlanul elfogadták. Fiume 
ügyében pedig az országos bizottságba az illető tagokat megválasztották. Med-
nyánszky Dénes b., Freyaeysen Gyula és Schvarez Gyula igazoltatnak. A nép
oktatási bizottság beadja törvényjavaslatát, a központi bizot ság pedig jelentését 
a bor- és húsfogyasztás, úgyszintén a személyes kereseti adó iránti törvényja
vaslatokról. A dalmát vámtarifát módosító törvényjavaslat átalánosan és részlete
sen megállapittatik. A házszabályi bizottság beadja jelentését és javaslatát) . 329 
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CCLXXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. szeptember 16-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: Vukovica Sebő és Andaházy Pál megbizó leveleibemutattatnak. Az ujonezozási törvény szentesittetven, kihir
dettetik. Deák Ferenez a szölÖtized iránt interpellálja a kormányt, mely nyomban válaszol is. A párisi világtárlat részéről a múzeumi 
tárgyak kiállításáéit küldött érem, az országos levéltárnok téritvényei s kérvények mutattatnak be. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b.. GoroveIstván. Lónyay Menyhért, WenckheimBélab. 

Az ülés kezdődik d. e. 1V/2 órakor. 

E l n ö k : Tisztelt ház! Midőn a mai napra ha-
tározatilag kitűzött ülést megnyitom, van szeren
csém a tisztelt ház tagjait üdvözölni, 

Nagyfontosságú kérdések fogják a tiszteltdiáz 
figyelmét igénybe venni, annyira , hogy tekintve 
egy részről az idő rövidségét, más részről a tárgyak 
sokaságát, minden pillanatot a napirenden levő' 
tárgyra kettőztetett szorgalommal kellend fordí
tani. (Helyeslés) 

A tárgyalásra készen le^ő tárgyak a követ
kezők : előterjesztés az 1868-dik évi költségvetés
ről, törvény]avaslat a polgári törvénykezési rend
tartásról, törvényjavaslat az irodalmi és művészi 
jogok biztosításáról, törvényjavaslat a népiskolai 
közoktatás tárgyában, törvényjavaslat az uzso
ra-törvények eltörléséről, törvényjavaslat a kisajá
tításról, törvényjavaslat a vadászatról, határozati 
javaslat a 24 éves kort még el nem ért lányoknak 
a keleti tartományokba leendő' kimenetele eltiltá
sáról, jelentése a magyar és horvát ügyi országos 
bizottságnak, jelentése a pénzügyi bizottságnak a 
sz. kir. városok törvénykezési költségeinek megté
rítéséről, határozati javaslata Édes Albert képvi
selőnek a szabadságos katonák elbocsáítatása tár
gyában, határozati javaslata Besze János képvise
lőnek az Esztergom városától katonai erőhatalom
mal elvett 60,000 frt visszatérítéséről, határozati 
javaslata Stoll Károly képviselőnek a nagybányai 

bányakerület körében fölmerült visszaélések meg
szüntetése tárgyában, a magyar orvosok és termé
szetvizsgálók köKponti bizottságának kérvénye 
Arányi Lajos tanárnak a vajda-hunyadi vár fen-
tartása iránti előmunkálatok elkészítésére forditott 
költségei megtérítése tárgyában. 

Az utolsó ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa az aug, 11-én 

tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
A bácsi kerület részéről képviselőnek megvá

lasztott Vukovics Sebő úr megbizó levelét van sze
rencsém bemutatni. [Éljenzés.) Az állandó igazoló 
bizottsághoz tétetik át. 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: 
T. ház ! A törvényezikk a magyar ezredekhez 1868. 
évben szükséges ujonczok megajánlása tárgyában 
ő felsége által szentesittetven, ezt kihirdetés végett 
van szerencsém a ház asztalára letenni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a szentesitett 
törvényczikket '). 

Elnök: Paiss Andor jegyző a felolvasott 
szentesitett törvényczikket a méít. főrendekhez ki
hirdetés végett át fogja vinni. 

Deák FerenCZ: Nem gyakran terhelem in-
terpellatiókkal a t. minisztériumot; de most köte
lességemnek tartom haladék nélkül felszólítást in
tézni a t. minisztériumhoz oly tárgyban, melyet 
én nagyfontosságunak s halasztást nem szenvedő
nek tartok. (Halljuk!) 

A szabad föld mulhatlan postulatuma a poli-

') Lásd az Irományok 313-dik számát. 
1* 
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tikai szabadságnak. Ezen elvet vallotta az 1848-ki 
országgyűlés, ezt vallja jelen országgyűlésünk is. 

Kimondotta már ismételve a t. ház, hogy 
elvárja a minisztériumtól, miszerint azon adózá
soknak, melyek az úrbériekkel bármi tekintetben 
rokon természetűek, kárpótlás melletti teljes meg
szüntetésére nézve ezen ülésszak alatt törvényja
vaslatot terjeszszen eló'. 

Egyedül a sürgetős tárgyak halmazának tu
lajdonitható, hogy még ily törvényt nem tett a 
ház asztalára ; de meg vagyok győződve, hogy az 
még ezen ülésszak alatt meg fog történni. 

Van azonban a megszüntetni óhajtott ilynemű 
adózások között egy, melynek megszüntetését épen 
nem lehet halasztani: e z a szőlobeli adózás, hegy
vám, tized, kilenczed. (Elénk helyeslés.) 

A szüret már küszöbön van, sőt némely vidé
ken már meg is kezdődött. Pedig nagy fontosságú
nak tartom, hogy a szőlobeli adózások már ezen 
évre is megszüntettessenek. (Helyeslés.) Az adózás 
e neme sok bajjal, kellemetlenséggel, sőt néhol 
súrlódással is jár, s annak, ki az adózásokat szedi, 
nem hoz aránylag annyi hasznot, mennyi kárt a 
föld szabad használatának e lebilincselése a szőlő
birtokosoknak okoz. 

Felszólítom tehát a minisztériumot, terjesz
szen mindennek előtt, még pedig haladék nélkül, 
törvényjavaslatot a ház elé a szőlobeli adózások
nak kárpótlás melletti megszüntetéséről. (Atalános 
helyeslés.) Mondassák ki e törvényben, hogy az em
iitett adózások már az 1868-dik évre megszűnnek; 
(Tetszés) állapíttassanak meg az elvek, melyek sze
rint a föld tulajdonosa az állam által, az állam pe
dig hosszabb idő, például 20 év alatt a szőlőbirto
kosok által kártalanittassék. 

E kárpótlásra vonatkozó szabályokat azután 
•a tél folytán ki lehet dolgozni, s életbe léptetni; de 
a megszüntetést magát már ezen folyó évre is ki
mondani s életbe léptetni szükséges. 

Nem is példa nélküli ezen eljárás. Ugyanez 
történt az úrbéri tartozásokkal. A tartozások meg-
szüntettettek, s a kárpótlás szabályai a következő 
országgyűlésre halasztattak. Most ez sokkal gyor
sabban történhetik, s kérem a t. minisztériumot, 
nyújtson segédkezet, hogy ez meg is történhessék. 

A többi ilynemű adózásokra r.ézve is óhajtom 
és remélem, hogy a törvényjavaslat még ezen ülés
szak alatt előterjesztetik. 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: 
T . ház! A törvényjavaslat az úrbéri tartozások
hoz hasonló tartozások kármentesítés mellett; való 
megszüntetésére nézve már elkészült és csak a 
tárgyak halmaza miatt nem létetett le eddig a 
minisztérium részéről a t. ház asztalára; ez azon
ban e napokban meg fog történni. Azt hiszem, 
semmi nehézség nem lesz arra nézve, a szo'lődézsmát 

illető szabályokat ezen törvényjavaslatból kivenni, 
éa ezen tekintetben minden haladék nélkül hatá
rozni. (Atalános tetszés.) 

E l n ö k : A t. ház a mélt. főrendekkel egyet
értve elhatározta, h >gy a múlt évi párisi kiállítás
ra a Magyar Nemzeti Múzeumból több régiség 
küldessék ki. Ezek a párisi kiállításon figyelmet 
ébresztettek, minek következtében a kiállítás Goro-
ve miniszter úr által egy nagy ezüst érmet küldött 
az országgyűlésnek, az illető okmányokkal együtt. 
Van szerencsém a tisztelt háznak az érmet bemu
tatni, mely a mélt. főrendeknek is át fog vitetni Paiss 
Andor jegyző úr által, azután az országgyűlés 
levéltárába fog letétetni. (Fülkiáltások: A Múzeum
ba !) A Múzeum külön kapott. 

Majláth György országbiró és a főrendi ház el
nöke megküldi az országos levéltár igazgatójának 
elismerő levelét, melyben elismertetik, hogy a tör-
vényczikkek a földadóról s jövedelmi adóról, me
lyek már szentesítve vannak, az országos levéltár
ba letétettek. Tudomásul vétetik. 

Van szaréncsém bemutatni Andaházy Pál 
Trencsén megye baáni választó kerülete képviselő
jének megbízó levelét, és a választás ellen benyúj
tott kérvényeket. Az igazoló bizottsághoz tétet
nek át. 

Szepes megye , Trencsén megye, Somogy 
megye, Győr megye, Trencsén városa, Doboka 
megye és Kis-Marton sz. kir. város közönsége a 
képviselőknek az ülésekből kimaradását meggá
toltatni kérik. A házszabályok átvizsgálásával meg
bízott bizottsághoz tétetik át. 

Torna megye, Esztergom megye, Somogy 
megye és Doboka megye közönsége Hajdu-Dorog 
város közönségének görög-kath. püspökség felállí
tása s a magyar nyelvnek oltári nyelvvé leendő 
emelése iránti kérelmét pártoltatni kérik. A kér-
vényi bizottsághoz tétetik át. 

A Hajdu-kerület közönsége, Nagy-Kanizsa 
város közönsége, Nagy-Bánya város közönsége, 
Kassa város közönsége a szepesi XVI. város közön
ségének a törvénykezési költségek megtérítése 
iránt felterjesztett kérelmét pártoltatni kérik. Ezen 
kérvények akkor fognak tárgyaltatni, midőn a 
budget illető pontja lesz napirenden. 

Borsod megye közönsége a szénamali és dicz-
házai pusztáknak a megyéhez leendő ujabb és 
végleges visszakapcsoltatását megrendeltetni kéri. 

Trencsén város és Pozsony megye közönsége 
Trencsén megye közönségének a Vág folyó szabá
lyozása érdemében beadott kérvényét pártoltat
ni kéri. 

Zólyom megye közönsége avizszabályozások 
tárgyalása alkalmával a Garam folyó szabályozá
sának ügyét figyelembe vétetni kéri. 
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Esztergom megye az ó-buda-szőnyi vasútvo
nalat Esztergom városa érintésével pártoltatni kéri. 

Közép-Szolnok megye a nagyvárad-ér-mihály-
falvi vasutvonalat pártokatni kéri. 

Nagy-Bánya sz. kir. bányaváros közönségé
nek kéri, Dézs város közönségének a közleke
dési minisztériumhoz intézett feliratának pártolása 
mellett, a kolozsvár-beszterczei'és szatmár-deézsi 
vasútvonal kiépítését. 

Árva megye közönsége Bereg megye közön
ségének a képviselői állás és kormányhivatal ösz-
szeférhetlensége tárgyában intézett feliratát pártol
tatni s a törvény által elintéztetni kéri. 

Esztergom megye közönsége a hűbéri termé
szetű jogviszonyok, ugy mint szőlő-dézsma s evvel 
hason szolgálmányok megszüntetését kéri. 

Szabolcs megye közönsége a katonaszállás o-
lás és tartás terhének könnyítését kéri. 

Sáros megye a hasonszenvi gyógymódot a 
pesti egyetemen tanszék s kóróda felállításával pár
toltatni kéri. 

Zólyom megye közönsége Zólyom városa ab
beli kérvényét, hogy a korponai választó kerület 
főhelyéül jövőben Ó-Zólyom városa tétessék, pár-
toltatin kérik. 

Pest, Pilis és Solt t. e. megyék közönsége a 
királyi kisebb haszonvételek tárgyában a m. kir. 
kereskedelmi minisztériumhoz benyújtott törvény
javaslatát pártoltatni s azt még ez ülésszak alatt 
tárgy altatni kéri. 

Munkács város iparosai kérik , hogy az ipar-
szabá'yok uj ipar-törvények alkotása által miha
marabb rendeztessenek és a munkácsi várbeli fegy
intézet feloszlassák. 

Szabadka város ipar-testülete az ipartörvény 
meghozatala alkalmával jelen emlékiratát figye
lembe kéri vétetni. 

Sz. kir. Sombor városa iparos testülete ipartör
vény eketkér az előterjesztett pontok alapján hozatni. 

Szabó Gábor és társai fülöp-szídlási lakosok 
az 1848 — 9 évben kibocsá'ott és az osztrák kor
mány által megsemmisitett magyar bankjegyek 
kártalanitását kérelmezik. 

Loschan József Sándor mérnöki segéd egy 
korábbi beadott kérvényét elintéztetni kéri. 

Losonczy József az országbírói értekezlet 6-dik 
szakasza tartalmának törvényes megmagyarázását 
kérelmezi. 

Rittinger József pékmester szegszárdi lakos 
1849-ik évben Szegszárdon átvonult honvédcsapa
tok részére kiszolgáltatott kenyérrészletekára,437 
frt. 64V2 kr. és járulékainak kiszolgáltatását kéri. 

Méhtelek község választói és lakosai az 1867-es 
állapot megváltoztatását és az 1848, 1827, 1790. 
törvényekkel biztosított független önálló állami élet 
teljes visszaállítását kérik. 

Balassa-gyarmati lakos Deák Mihály Endre-
fal va községébn a tagosítás alkalmával rajta elkö
vetett sérelmet orvosoltatni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottság
hoz tétetnek át. 

Sáros megye az országgyűlési napló, iromá
nyok és jegyzőkönyvnek a hatóság számára in
gyen leendő kiadatását kéri elrendeltetni. Miután 
a t. ház határozata szerint csak a főtanodák kap
ják ingyen a ház naplóit, e kérvény egyszerűen 
tudomásul vétotik. 

Kovách L á s z l ó : Heves és Külső-Szolnok 
törvényesen egyesült vármegyék községjegyzői
nek testülete egy kérvényt intéz a tisztelt házhoz, 
melyben a jegyzők hatásköre és hivatalos teendői
nek törvény általi meghatározásáért s hivatali ál
lásuknak biztosításáért mély alázattal esedezik. 
A tárgy fontosságáról nincs mit szólanom; a t. ház
nak hasonló kérvény adatott be Somssich képviselő 
úr által, s az a kérvényi bizottsághoz utasíttatott. 
Kérem ezt is a kérvényi bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
T ó t h K á l m á n : T. ház! Van szerencsém 

bemutatni a bajai mészáros czéhbeli mestereknek 
az országgyűléshez intézett és hozzám küldött egy 
kérvényét, melyben az 1859 ki cs.k. nyiltparancs-
csal létrejött s káros iparrend helyett egy czólsze-
rübb, s hazánk ipara emelésére számított törvény 
s egyszersmind ipartanodák behozatalaért esedez
nek. Az illető bizottsághoz áttétetni kérem. 

E l n ö k : Át fog adatni a kérvényi bizottságnak. 
Jendrass ik Miksa: Van szerencsém az iglói ' 

XVI szepesi város közönségének abbeli folyamod
ványát előterjeszteni, melyben kérik, hogy a vá
rosi törvényszékek költségeinek födözésére az orszá
gos pénzügyi bizottság ellenére az állam részéről 
segélyezés adassék, jóllehet a pénzügyi bizottság 
e részben, nem mondom, hogy kérelmétől eltérő, 
de oly értelmezést engedő jelentést tett, mintha 
valamely nem szabad királyi város ebbeli kérelme 
teljesithetlen volna. Tartózkodom e kérelemnek, 
mint jelenleg napirenden nem levőnek motivatiójá-
tól; miután pedig a pénzügyi bizottság e tárgyban 
jelentését előterjesztette, esedezéseia csak az, misze
rint, midőn ezen tárgy napirendre lesz kitűzve, 
e folyamodvány is e helyen tárgyaltassék, és előr e 
is kérem a t. házat, hogy azt kegyes figyelmébe 
fogadni sziveskedjék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog áttétetni. 
Somssich Pál képviselő úr, minta 15-ös pénz

ügyi bizottság elnöke, kéri a bizottság tagjait, hogy 
holnap 11 órakor szíveskedjenek tanácskozás vé
gett itt egybegyűlni. 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom 

Az iUés végződik fali 12 'A órakor. 



CLXXXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. szeptember 19-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 . 

Tárg \ a i : Dobolyi Sándor megbizó íevele beniutattatik. Simonyi Ernő és Ambrózy Lajos b. szabadságot kapnak. Kér-
vénytk l eim-.tatása. A kormány benyújtja a keresztyén vallásfelekezetek viszonosságáról szóló törvényjavaslatot. Kiss Miklós a gabona
szállítás iránt interpellálja a kormányt. Deák Ferencz indítványt tesz az 1868- és 1869-dík évi államkőltségvetesek rrákénti tár
gyalására nézve. 

A kormány részér öl jelen vannak: Eötvös József 
b.. Gorove István, Lónyay Menyhért, Wenckkeim 
Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. Í05/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai illés jegy
zőkönyvét Bujanovies Sándor jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit pedig Paiss Andor 
jegyző úr jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

PaiSS A n d o r j e g y z ő (olvassa a szeptember 
16-dikán tartott ülés jegyzölcönyvét.) 

Elnök:: Maros-Vásárhely részéről országos 
képviselővé elválasztott Dobolyi Sándor megbizó 
levelét bemutatja, mely az állandó igazoló bizott
sághoz tétetik át. 

Simonyi Ernő képviselő úr 6 heti szabadság
időt kér. (Megadatik.) 

Ambrózy Lajos b. egészsége helyreállítása 
tekintetéből szintén szabadságidőt kér. (I'Jrgadatik.) 

Üsiky Sándor képviselő úr adóelengedést és 
az 1850-dik évben lefoglalt irományainak és ing-ó-
ságainak ki- és visszaadatásátkéri. A kérvényi bi
zottsághoz fog áttétetni. 

Ferenczy Ignáez 1849-dik évben az álladalmi 
pénztárba letéteményezett ő95 ezüst forintnak 
kiadatását elrendeltetni kéri. 

A s J proni kereskedelmi és iparkamara a regale-
javadalmak megszüntetését kéri. 

A soproni tanító-egylet észrevételeket közöl 
az oktatásügyi miniszter úr által a népiskolai köz
oktatás tárgyában előterjesztett törvényjavaslatra. 

Kozáky Dániel penezi lakos a bordézsmát ha
lad éktalanul megszüntetni kéri. 

Láncz Márk végzett sebész és volt honvéd-
tiizér az igazságszolgáltatást a törvények értelmé
ben kéri kiszolgáltatni. 

Láncz Márk volt honvédtüzér a cultusminisz-
ter urat kéri, ne engedje, hogy egy ártatlan fel-
áldoztassék s az igazság lábbal tapostassák. 

Zenta város iparos osztálya az iparügy rende-
dezését és czélszerü ipartörvények alkotását kéri. 

Privigye város közönsége a városi törvény
kezési költségeknek a pénzügyi bizottság ellenére 
leendő megtérítését kéri. 

Az esztergom-vidéki gazdasági egylet Eszter
gomot az ó-buda-szőnyi vasúttal nem szárny-, ha
nem közvetlenül a fővonal által kéri összeköttetni. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Zsedényi képviselő úr kérvényt kivan át
nyújtani. 

Zsedényi E d e : A tiszai ágostai hitvallásuak 
tiszai egyházkerülete részéről egy kérvényt nyújtok 
be a í. képviselőháznak, melyben fájlalva avallás-
és közoktatási miniszter úrnak az .1848: XX-dikt.-
cz. életbe léptetése iránti interpellatiómra adott azon 
válaszát, hogy mindaddig e törvénynek gyakorlati 
érvényesítése iránt törvényjavaslatot nem terjeszt
het elő, niig a római kath. egyház autonómiája tör
vény által biztosítva nem leend, arra kéri a tisztelt 
házat, hogy miután a törvénynek alkalmaztatását 
oly feltételtől felfüggeszteni nem lehet, mely ma
gában a törvényben megemlítve nincs, (Hdyesiés) 
ugyanazon XX-dikt.-ez. által minden vallásfeleke-



CCLXXXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Szeptember 19. 1808.) 7 

zetre nézve különbség nélkül megállapított tökéle
tes jogegyenlőség és viszonosság gyakorlati és rész
letes foganatosítását világos törvény által még ezen 
országgyűlésen meghatározni méltóztassék, {Helyes
lés) hogy igy megszüntetvén az interconfessionális 
súrlódások, az állampolgárok közti benső békés 
megnyugvás biztosítva legyen. 

Ez alkalommal figyelmeztetem a t. házatarra 
is, hogy már múlt évi decz. 20-kán 1524. szám alatt 
hozott végzésével, midőn akkor az izraelitákról 
szóló törvényjavaslat elfogadtatott, a képviselőház 
a minisztériumot oda utasította, hogy a különböző 
bitfelekezetek polgári és politikai jogegyenlőségé
ről még ez országgyűlésen törvényjavaslatott ter-
jeszszen elő. És igy azon reményben, hogy a t. val 
lás- és közoktatási miniszter úr ezen végzésnek 
haladék nélkül meg is fog felelni, minden további 
indítványomtól, melyet e tekintetben tennem kel
lene, addig elállók. 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: 
T. ház! Igen sajnálom, hogy szavaim az ágostai 
kis felekezet ezen egyes tagjai által félreértetvén, 
máskép magyaráztattak, mint én értettem, és mint 
azok érthetők; a mint hivatkozhatom a naplóra, 
melybe az akkor tett interpellatióra adott válaszom 
szóról szóra be van igtatva. A kérvényezők kívá
naténak és a t. barátom által kifejtett óhajtásnak 
talán legjobban az által felelek meg, midőn a tör
vényesen bevett keresztyén vallásfelekezetek vi
szonossága tárgyában készült törvényjavaslatot 
ezennel a tisztelt ház asztalára leteszem. (Átalános 
tetszés.) 

Elnök: Kívánja a t. ház, hogy felolvastas
sák ? (Nem!) Tel át ki fog nyomatni ') és a t. ház 
tagjai közt szét fog osztatni. 

Kiss Miklós képviselő úr interpellatiót kíván 
a közlekedési miniszter úrhoz intézni. 

KiSS Miklós : T. ház! Nagyon sajnálom, hogy 
az általam igen tisztelt közlekedési miniszter úr
hoz most ujolag egy kérdést intézni vagyok kény
telen. A múlt évi decz. hóban, midőn a gabonaki
vitel oly nagy lendületet nyert, hogy a vasutak
hoz állított gabona azokon nem csak kellő időben 
el nem volt szállitható, de a pályaudvarokon is 
csak a szabad ég alatt helyeztethetett e l : egy ké
rést intéztem a t. miniszter úrhoz, hogy e bajt a 
lehetőségig orvosolni méltóztassék. 

A t. miniszter úr azon alkalommal válaszá
ban kiemelte azt, hogy ezen bajnak oka főleg ab
ban rejlik, hogy az éjszak felé irányuló gabona
kivitel egyedüli közvetítőjéül szolgáló államvaspá
lya Czeglédtől Pestig csupán egy sinutra van 
építve, és hogy ennélfogva ezen pálya a rövid 
idő alatt a lehetőségig megszaporított saját for-

*) Lásd az Irományok 314-ik számát. 

galmi eszközei, sőt még ilyeneknek kölcsön vétele 
mellett is egyátalában nem volt képes megfelelni a 
kiviteli igényeknek. 

Miután a t. miniszter úr ennélfogva ezen, az 
ország és egyesek anyagi érdekeire oly kártékony 
hatást gyakorló bajnak okát felismerte, sőt azt 
oly találólag jelezte is, meg vagyok^ győződve, 
hogy ezen bajon segíteni is óhajtott. És igy felté
teleznem kell , hogy az államvaspálya-társulatot 
oda utasította, hogy intézkedjék akként, hogy 
ezen baj, mely a múlt évben előfordult, többé ne 
ismétlődjék, következve, hogy Czegléd és Pest 
közt az ottan csak egy sinutra épített pályát ket
tős sínnel lássa el, lássa el magát — mert már 
nem rövid, hanem elegendő ideje levén — a szük
ségletnek megfelelő mennyiségű szállítási kocsik
kal, és építtessen a szállítandó gabonának befogadá
sára képes elegendő nagyságú raktár kat. 

Azonban ezen általam feltételezett utasításnak 
az államvaspálya-íársaság részéről vagy egyáta
lában nem , vagy legalább nagyon csekély mér
tékben van elég- téve. Jelesen Czeg-lédtől Alberti-
Irsáig a 2-dik sín le van ugyan rakva, sőt Pesttől 
Vecsés felé is történtek már e tekintetben előmun
kálatok; azonban a közben eső 4 állomáson még 
e czélból alig történt valami. Raktárak vagy épen 
nem. vagy csak oly csekély mérvben építtettek, 
hogy azok a szükségletnek épen nem felelnek meg. 
Hogy pedig nincs az államvaspálya-társaság még 
most sem elég szállító kocsi birtokában, annak 
bizonyságául szolgáljon azon t ény . hogy most, 
midőn a kivitel még csak alig kezdődött meg, a for
galom már is föuakadt; minek kimutatására, hogy 
egyebet ne is említsek, csak azt hozom fel, hogy a 
kecskeméti állomáson az ottani kereskedők bizo
nyítása szerint egyenesen waggonok hiányában a 
gabonának a vasútra való felvétele 16 napra felfüg
gesztetek, minek azon helyre nézve az lett következ
ménye, hogy az ottani kereskedők kezei közt mint
egy 50,000 mérő gabona halmoztatván föl, e miatt 
a további vásárlást megszüntették, miután — s ezt 
mellékesen jegyzem meg — még csak annyi sem 
engedtetett meg nekik , hogy saját felelősségökre, 
saját ponyváik betakarása és saját őrizetök mellett 
gabonájukat a pályafő udvarán elhelyezhessék. A 
forgalom ezen megakasztásának pedig egészben 
véve az lett eredménye, hogy a gabonaárak a 
legközelebbi három hét alatt mérőnkint ,'30 krral 
szállottak alább. En ugy vagyok meggyőződve, 
hogy valamint az állam jogosan követeli minden 
polgártól, hogy köztartozásait pontosan rója le, ugy 
más oldalról minden egyes termelő fel van jogo
sítva arra, hogy ama közterheit leróvhassa. képesit-
tessék, mi az által történik, ha neki terményei 
értékesítésére mód nyujtatik, hogy legalább az 
erre kínálkozó alkalmat felhasználhassa, mi azon-
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ban a közlekedési eszközöknek ilyen kezelése mel
lett nem igen fog teljesedésbe mehetni, hanem el
lenkezőleg, megtörténhetik az, hogy a külföld előtt 
hitelünk ugy is a múlt évi szállítások hiányossága 
miatt meg levén ingatva, Magyarország helyett egy 
más, talán jobb, vagy legalább jobban kezelt for
galmi eszközökkel ellátott gabonapiaezot fog az 
ország és mindnyájunk igen érzékeny kárára 
keresni. 

Ezek előre bocsátása után, tapasztalván, hogy, 
már most, midőn készlet hiánya miatt a gabona
kivitel még csak megkezdettnek is csak alig mond
ható, a forgalom már is tetemes fenakadást szen
ved; s ugy levén meggyőződve, hogy ezen, az 
országra és az egyesekre anyagi tekintetben oly 
kártékony hatást gyakorló bajnak oka egyenesen 
és kizárólag csak abban rejlik, hogy a forgalmat 
gátló és már múlt évben létezett és a tisztelt köz
lekedési miniszter úr által a deczember 19-kéu tar
tett országos ülésben jelzett akadályok még mindez 
ideig elhárítva nincsenek: azon kérdést vagyok 
bátor intézni a tisztelt közlekedési miniszter úrhoz, 
van-e tudomása arról, hogy a Czegléd és Pest közötti 
állam-vaspálya még mind ez ideig nincs a kettős 
sínuttal ellátva? továbbá, hogy az állampálya-tár
saság sem a szállítandó gabona elszállítására szük
séges kocsiknak, sem a szállitandó gabona befo
gadására szükséges raktáraknak nem levén birto
kában, ez által a gabona-kivitel tetemes fenakadást 
szenved? s végül, megtette-e a tisztelt közleke
dési miniszter úr ezen baj elhárítására a kellő in
tézkedéseket? vagy mi utón szándékozik ezen, az 
exportot gátló s az ország és egyesek anyagi vesz
teségét előidéző calamitáson mielőbb segíteni ? S 
miután a tisztelt közlekedési miniszter úr nincs 
jelen, van szerencsém interpellatiómat Írásban is 
benyújtani. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Kiss 
Miklós interpellatióját.) 

Hollán Ernő államtitkár: T. ház! Az 
épen felolvasott interpellatióra egyelőre is van 
szerencsém kijelenteni, hogy a közmunka- és köz
lekedési miniszter úrnak igen is van tudomása azon 
tagadhatlan bajok felől, melyek az exportnál fel • 
merültek. Kiváló gondot fordított ezen mutatkozó 
bajoknak elhárítására. E pillanatban is a vasúti 
főfelügyelőség közegei a hely szinén tesznek szi
gorú vizsgálatot ezen bajok orvoslására. S mivel 
azon körülményen kivül, melyet a t. interpelláló 

képviselő úr felhozott, t. i. a kettős sínek lerakása, 
vannak még egyéb fontos tényezők, melyek szintén 
gátlólag hatnak a forgalom rendes közvetítésére: 
kérem, hogy Írásban méltóztassék az interpellatiót 
kiadni, hogy közelebbi alkalommal körülményesen 
válaszolhassak, kijelölve mindazokat, miket in
tézkedésképen a közmunka- és közlekedési mi
nisztérium már eddig is elrendelt, és miket még 
ezentúl életbe léptetni szándékozik. 

E l n ö k : A közmunka- és közlekedési minisz
ter úrnak ki fog adatni. 

Midőn az országos költségvetésről szóló jelen
tés beadatott, azt méltóztattak határozni, hogy elő
leg tárgyalás alá vétsssék. Nem tudom, kivánja-e 
a t. ház a jelentést most felolvastatni, vagy pedig 
felolvasottnak tekinti-e? {Felolvasottnak veszszük!) 
Ha felolvasottnak veszi a t. ház, akkor Deák Fe-
rencz képviselő úr fog előterjesztést tenni. 

Deák FerenCZ: T. ház! Be levén adva a 
pénzügyi bizottság jelentése az 1868-dik évi költ
ségvetésre nézve, bátor vagyok a t. ház elé egy 
indítványt terjeszteni, mind az 1868-dik évi költ
ségvetésnek, mindaz 1869-dikinekmikénti tárgya
lására nézve. Ezen inditványomat, ha megengedi a 
t. ház, fel fogom olvasni. [Halljuk! Felolvassa indít
ványát.) 

Ez indítványom, melyet a ház asztalára teszek 
le azon kéréssel, hogy méltóztassanak azt kinyo
matni, kiosztatm", s tárgyalása felvételére határna
pot kitűzni. (Hétfőre!) Már azt méltóztassanak ak
kor, mikor ki lesz nyomatva, elhatározni. 

E l n ö k : Ki fog nyomatni ') , a t. ház tagjai 
közt szét fog osztatni, s akkor a t. ház tárgyalási 
napot fog kitűzni. (Hétfőre !) 

Madarász Jószef: Nem lehet most elhatá
rozni ; előbb át kell olvasni. 

E l n ö k : Ez ho lnapk i fog osztatni, s ha a t. 
ház kívánja, holnapután 10 órakor ülés lesz, s ak
kor a ház intézkedni fog. 

G h y c z y K á l m á n : Kérem minél előbb ki-
nyomatni,_hogy legalább holnap megkaphassuk. 

E l n ö k : Épen azt voltam bátor előbb kije
lenteni. 

Az ülést feloszlatom, s hétfőn 10 órakor kérem 
a t. képviselőket megjelenni. 

Az ülés végződik d. e. 11 órakor. 

') Lásd az Irományok 315-dik számát. 
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1868. szeptember 2L-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: ^Kaeskovics Ignácz szabadságot kap.| Kérvények bemutatása. Vukovica Sebő igazoltatik. Deák Fereucz indít
ványa az 1868 és 1869-dik évi államkőltségvetések mikénti tárgyalása iránt elfogadtatík. A kormány lörvényjavasiatokat nyújt be : 
az 1868-dik évi államköltségvetésről s a szőlők megváltásáról. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l o ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 
vezetni • a szólam kívánók neveit pedig Dimitrievics 
Milos jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a szep

tember 19-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Kacskovics Ignáez képviselő úr egy 

havi szabadságidó't kér. Megadatik. 
Esztergom szab. kir. város közönsége kéri, 

hogy az O-Budáról Uj-Szőnybe vezetendő vasút
vonal főága egyenesen Esztergom mellett vezettes
sék. A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Gyöngyös városa képviselő-testülete a rende
zett tanácsú városok törvényszékei törvénykezési 
költségeinek az állami pénztárból leendő fedezte
tését kéri elhatároztatni. 

Jász-Berény városa törvényszéki tanácsa 
szintén kéri a törvénykezési költségeknek az 
országos alapból leendő megtéritíetésének kegyes 
megállapitását. E két utóbbi kérvény akkor 
fog fölvétetni, midőn az e tárgyban kiküldött bi
zottságnak beadott jelentése fog tárgyalás alá 
kerülni. 

Kozáky Dániel, penezi lakos, Vácz melletti 
mint Pencz és a szomszéd községek e részbeli 
megbízottja, a bordézsmának haladéktalan meg
szüntetését kéri. A kérvényi bizottsághoz utasit-
tatik. 

Privigye város közönsége az országos állandó 
KÉPVH. NAPLÓ. 1865/8. x. 

t i pénzügyi bizottság folyó évi aug. hó 7-dikén 
CCLXXXI. ülésben előadott jelentése ellenére kéri, 
hogy a privigyevárosi törvényszék költségeinek 
fedezése az állam-kincstárból állandóan megtérít
tessék, s valamint eddig az 1868-dik évi márcz. hó 
21-kén 6351. sz. a. kelt m. kir. belügyminiszteri 
rendelet folytán, ugy ezentúl is 1800 forintnak fe
dezése az országos rendes évi költségvetésbe fog
laltassák. E kérvény akkor fog fölvétetni, midőn 
a költségvetés ide vonatkozó része fog tárgyaltatni. 

K u b a János : T. ház ! Szakolcza sz. kir. vá
ros részéről vagyok megbízva a t. házhoz egy 
kérvényt benyújtani, a szomszéd morvahoni sztraz-
nitzi uradalom által Szakolcza sz. kir. város hatá
rából erőhatalommal elidegenített részeknek, s így 
az ország megháborított határainak helyreállítása, 
és ez ügjdben kiküldött országos bizottságnak 1694, 
1754, 1794, s 1830-dik években beterjesztett 
határozatai felett eszközlendő legfelső királyi meg
erősítés, s e szerint a Szakolcza város határa felett 
fenforgó, valamint e helyett országhatárvilíongási 
kérdésnek végleges elintézése végett. Midőn ezen 
kérvényt a t. ház asztalára letenném, kérelmem 
oda terjed, miszerint azt a t. ház a kérvényi bizott
sághoz előleges tárgyalás végett utasítani méltóz
tassék, fentartván magamnak akkor, midőn a 
kérdés a ház előtt fen fog forogni, nézeteimet e rész
ben előadni. 

E l n ö k : A beadott [kérvény előzetes tárgya
lás végett a kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Ormos S á n d o r : T. ház! Arad megyébe 
kebelezett Szemlak mezőváros számos lakosai által 
benyújtott kérvényt birtoktagositási ügyben van 
szerencsém bemutatni. Rövid kivonata e kérelem
nek az, hogy miután világos törvény által nincs 

2 
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meghatározva, mely községben van a birtoktago-
sitásnak helye, különösen olyan esetekben, a hol 
a földesúri birtokosok elkülönített birtokkal bírnak, 
a község kéri, hogy a fenmaradt úrbéri viszo
nyokról hozandó törvények alkalmával e tekintet
ben is, mint igen fontos kérdésben, a t. ház intéz
kedni méltótassék; s végre azt kéri, hogy a kiseb-
ség által kívánt tagosítás is helyt nyerjen. 

Elnök: Szintén a kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

Deák FerenCZ : Tiszt, ház! Ma küldöttek 
hozzám postán két kérvényt a képviselőházhoz: 
az egyik a pécsi tanitó-egylet kérelme az ország-
gjuiléshez. melyben a népiskolai közoktatási tárgy
ban előterjesztett törvényjavaslatra tett szerény 
észrevételeit adja elő,- a másik oly ügyben, a me
lyeién valóban nem ismerek, t. i. Nahoczky Károly 
folyamodik az országgyűléshez, és ő felségéhez 
egy folyamodványt mellékelt a kérvény mellé. 
Ezeket a tiszt, ház asztalára leteszem. 

Elnök: A beadott kérvények a kérvényi 
bizottsághoz tétetnek át. 

Zichy Antal képviselő úr igazolási esetet 
ad elő. 

ZiChy Antal előadó '{olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelenté; ét Vnkovics Sebő Bács-Bodrog 
megye bácsi választó kendéiében megválasztatott kép-
vi$elÖ7iek választása iránt. A bizottság, lejárván a 
rendes 30 nap, végleges igazolást ajánl. Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva Vukovies Sebő képviselő 
úr végleg igazoltatik és a IX-dik osztályba so
roztatik. 

Tárgyalás alá jön Deák Ferencz képviselő 
árnak az 1868 és 69-dik évi költségvetés mikénti 
tárgyalására vonatkozó indítványa. Jegyző úr fel 
fogja olvasni. 

PaiSS Andor jegyző (olvassa Deák Ferencz 
indítványátl). 

Deák Ferencz : T. ház ! Nem tudom, kiván-
ják-e most ezen indítványt tárgyalás alá venni; de 
azon esetre is, ha kívánják, én a bővebb indokolást 
nem vélvén szükségesnek, attól elállók, fentartva 
magamnak, ha szükséges leend, a zárszót. Egy meg
jegyzést teszek azonban. Tollhiba lehet vagy sajtó
hiba, hogy a 3-ik bekezdés utolsó soraiban igy áll a 
szöveg: „vagy a minisztérium eljárása az államkölt-
ségek megszavazása miatt alkotmányellenes ne 
legyen." Itt a „nem" kimaradt: „meg nem szava
zása miatt" kellene lenni. Méltóztassanak ki
igazítani. 

Ráday László gr .: T. ház! A szőnyegen 
levő indítványnak egymással nem ellenkező, de 
egymástól tökéletesen különböző két része van. 
Maga az indítvány megkülönböztetést tesz s egé-

!) Lásd aa Irományok 315-dik számát. 

szen más eljárási módot ajánl a folyó 1868-ki költ
ségvetés, és egészen mást az 1869-ik évi költség
vetés tárgyalására nézve. 

Bocsássa meg nekem a t. ház, ha most, midőn 
ezen indítvány egész átalánosságában tárgyalás 
alá vétetik, én ez indítványt szintén két részre osz
tom és szerény észrevételemet s nézetemet tiszte
letteljesen el fogom mondani az indítvány utolsó 
szakaszában az 1869, s az indítvány 5-dik szaka
szában a f. évi költségvetés iránti eljárásra nézve. 

Elsőben is az 1869. évi budget tárgyalását 
illetőleg kifejezem azt, hogy én az indítványt egész 
átalánosságban minden indokolásaival elfogadom, 
és azt hiszem, hogy e tekintetben a t. háznak 
egyetlen tagja Jsem lesz, ki azt el nem fogadná. 
(ügy van !) 

Van ugyanis itt is az utolsó fejezetre nézve 
egy észrevételem, a mennyiben kívánnám, hogy 
ott, a hol a minisztérium oda utasittatik, hogy a 
minisztériumnak egyes költségvetéseit, és mind 
azokat, mik a delegatiókkal s a még nem szente
sitett védelmi törvényekkel nincsenek kapcsolat
ban, mielőbb terjeszsze elő, a törvényes gyakorlat 
s a budget megállapítása czéljából szükségesnek 
vélném ide betenni azt is, hogy köteleztessék a 
minisztérium egyszersmind arra, hogy az 1867-dik 
évi államszámadásokkal egyetemben tegye ezen 
előterjesztését. Erre azonban most az átalános tár
gyalásnál kiterjeszkedni s azt indokolni nem szán
dékozom, föntartván magamnak azon jogot, hogy 
majdan ezen szakasz részletes tárgyalása alkalmá
val erre nézve a t. ház asztalára módositványt 
tegyek le. 

Áttérve az 1868-dik évi költségvetés iránti el
járásra, kétségtelen, hogy mind azon indokok, me
lyek a szőnyegen levő inditvány első szakaszá
ban mind a két költségvetésre nézve felhozatnak, 
különösen azon körülmény, miszerint az idő rövid
sége tekintetéből kivihetetlen, hogy a ház ugy az 
1868-diki mint az 1869-diki budgetet tárgyalja, 
ez ismét oly tény és igazság, melynek ellenében 
bármi kételyt támasztani felfogásom szerint lehe
tetlen. Osztozom azon nézetekben, miszerint segí
teni kell e bajon, miszerint itt az ideje, hogy az 
országgyűlés, a törvényhozás egy lépést tegyen 
arra nézve, hogy valahára rendes alkotmányos 
kerékvágásba visszazökkenjen az államköltség
vetés ügye , hogy valahára képesítve legyen a 
ház, miképen a törvények azt rendelik, arra, hogy 
a következő év költségvetését mindig még azon 
évben tárgyalhassa és állapithassa meg. 

Erre nézve a szőnyegen levő inditvány két 
módot javasol, illetőleg egyet, azt mondván, hogy 
ha ezt el nem fogadná a ház, akkor más módról 
kell gondoskodni, s ezen mód felfogásom szerint 
az, mely az ötödik fejezetben egy átalános budget-
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törvénynek előterjesztésében fejeztetik ki. Azt 
mondja a szőnyegen levő indítvány, hogy lehet
ne segitni a bajon oly módon, ha a ház a minisz
tériumnak az ezen év folyta alatt mind ez ideig 
adott, e folyó hó végéig fenálló meghatalmazást 
adna arra nézve, hogy ezen egész év utolsó nap
jáig ezen felhatalmazás értelmében intézze az ál
lam költségvetését. Később az indítvány azt mond
ja ezen módra nézve, hogy azt sem czélszerünek, 
sem lehetőnek nem tartja. Nem tartja pedig czél
szerünek és lehetőnek jelesen azért, mert az 1867-
diki XII-dik törvényczikk értelmében a delegatio 
által megállapitott összegeknek ugyan azon tör
vény értelmében az ország költségvetésébe be kell 
vezettetniök. Ezt pedig egyszerű meghatalmazás 
által alig lehet eszközölni. 

Bátor vagyok e tekintetben egyéni nézetemet 
kifejezni, és kimondani, miszerint egyszerűen az 
eddigi meghatalmazásnak meghosszabbítása ál
tal valóban nem lenne elég téve a törvény azon 
rendeletének, hogy a delegatio által a közös költ
ségekre meghatározott és megállapitott összegek 
az államköltségvetésbe, mintegy törvénybe fel
véve legyenek. Azonban azt hiszem, a jelen kivé
teles állásban az országos törvényhozás segíthetne 
az által, hogy nem egyszerűen az eddigi meghatal
mazásnak tisztán csak meghosszabbítását monda
ná ki határozatilag, hanem ugyan azon meghatal
mazásban megemlítvén ezen körülményt, a minisz
tériumot fölhatalmazná arra nézve is, hogy ezen 
és némely a törvényhozás által már megállapitott 
kiadásokat hasonlóképen az államkiadások közé 
vegyen fel. 

Azt mondja a szőnyegen levő indítvány, hogy 
ezen eljárás nem lehető és nem czélszerü. Én 
egész tisztelettel bátor vagyok kifejezni azt, hogy 
én ellenkezőleg az indítványban jelölt módot, 
hogy jelenben a törvényhozás csak a főtételeket 
szavazza meg és a részletekbe ne bocsátkozzék, 
gyakorlatilag kivihetlennek tartom. 

Kivihetlennek tartom pedig jelesen azért, 
mert a képviselőtől az kívántatik, hogy szavazzon 
meg bizonyos meghatározott összeget. Már maga 
a képviselői állás, de maga az indítványnak azon 
kifejezése, hogy szavazzuk meg, feltételezi okvet
lenül annak lehetőségét, hogy egyik vagy másik 
képviselő egy vagy más tételt megszavazni vona-
kodhatik. 

Most már, ha a tárgyalás alkalmával bárki a 
t. képviselők közó'l az egyik vagy másik tétel ellen 
szót emelne, indokait nem meríthetné más alapból 
természetesen, mint az, azon tételeknek alapul 
szolgáló egyes részletekből, és ha hasonlókép a 
kormány, az indítvány alapján előterjesztendő áta-
lános budget-törvény egyik vagy másik tételének 
megtámadása esetében, azt védelmezni akarná, az 

szintén indokait előterjesztésének védelmére más
honnét nem vehetné, mint ismét az annak alapjául 
szolgáló egyes részletekből. Van egy eset, egy le
hetőség : t. i. az, ha az előterjesztendő törvényt a 
t. ház minden egyes tagja minden észrevétel nél
kül elfogadja. Azonban, t. ház, én megvallom, ezen 
eset bekövetkezését nem hiszem. Joga levén tehát 
minden képviselőnek felszólalni az egyes tételek 
ellen, akár akarjuk, akár nem, kénytelenek le
szünk, ha nem is minden, de azon megtámadott 
tételekre nézve a részletekbe is belebocsátkozni. 

Az indemnityre nézve, t. ház, bátor vagyok 
kijelenteni, hogy az indemnityk adásának én ba
rátja egyátalában nem vagyok; az indemnitast 
mindig a kényszerűség következményének tekin
tem, a mint azt másnak tekinteni nem is lehet. De 
magában az, a mit a t . ház ez ideig a kormánynak 
az eljárások ós különösen az államkiadásokra nézve 
adott, tulajdonképen nem is olyan indemnitas, a 
hogy az indemnitast valóban érteni kellene. Az 
indemnitas, ugy mint a hogy azt valóban értel
mezni kell, nem felhatalmazása a kormánynak jö
vendőben egyik vagy másik cselekvényt törvé
nyen kívüli módon intézni el, hanem utólagos 
jóváhagyása a kormány egyik vagy másik olyan 
cselekvényének, a melyre a törvény által feljogo
sítva nem volt. Ilyen indemnitast adni a kormány
nak most előlegesen ezen értelmezés szerint lehe
tetlen. Tehát az, mit én ajánlani bátor lessek, s a 
mit mint indítványt a ház asztalára letenni szeren
csém van, az valóban nem ezen correct értelemben 
vett indemnitas, hanem egy felhatalmazása volna 
a kormánynak arra nézve, hogy miután már 
az állam-kiadásokat eddigelé az évnek három ne
gyed részében ilyen felhatalmazás által s ily fel
hatalmazás mellett intézte és rendelte, most már a 
még hátralevő 3 hónapban is ugyanezen felhatal
mazás értelmében járjon el. 

Azt gondolom, t. ház, ha az, a mit a t. kor
mány majdan ezen inditvány alapján előterjesz
tendő átalános budgettörvényben elő fog adni, 
ugyan az lesz, a mi szerint már e folyó év három 
negyedén keresztül intézte a kormány kiadásait, 
akkor tökéletesen egy, akár elfogadjuk aztenbloc, 
akár felhatalmazást adunk a kormánynak arra 
nézve, hogy még három hónapon át ugyanazt al
kalmazza. Ha pedig azon átalános budgettörvény, 
melyet a kormány ezen indítvány folytán annak 
elfogadása esetében előterjesztend, különbözik at
tól, mely szerint a kormány egész mai napig és a 
felhatalmazás folytán e hó végéig eszközölte és 
intézte az állam kiadásait, akkor, ha agyelembe 
veszszük azt, hogy még majdan ezen hozandó tör
vényjavaslatnak itt e házban és a felsőházban is el 
kell fogadtatnia, még azon fölül annak szentesítést 
is kell nyernie, majd körülbelül csak a jövő hónap 
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végén érkezhetik le, és akkor, ha az nem ugyan
az, a mi eddig tényleg gyakorlatban volt, megval
lom, igen veszedelmesnek, feleslegesnek és czélsze-
rütlennek tartanám két hónap végett az eddigi eljá
rást az államkiadások körül megváltoztatni és ezen 
két hónap kedvéért egészen újból rendezni. 

Még egyet kivánok megjegyezni, tudniillik 
azt, hogy én Magyarország törvényhozásához, Ma
gyarország törvényhozásának fontos feladataihoz 
most, midőn az alkotmánynak gyakorlatát alighogy 
megkezdette, sokkal illőbbnek, a törvényhozás mél
tóságának sokkal inkább megfelelőnek tartom azt, 
ha a kényszerűségtől vezéreltetve , kimondván, a 
mint ezen inditványban is kimondva van, hogy 
ebből természet szerint semmi következtetést vonni 
a jövendőre nézve ne lehessen, kimondván azt, a 
mint ezen inditványban is ki van mondva, hogy 
az 1869-dik évi budgetet már a legnagyobb szi
gorral, a leglelkiismeretesebb felelősséggel kell 
még ezen évben az országgyűlésnek tárgyalni, 
mondom, egyéni nézetem szerint azt tartom, hogy 
sokkal inkább megfelel a törvényhozás méltósá
gának az. ha a kényszerűségnek engedvén, az ed
digi felhatalmazást még ezen év végéig meghosz-
szabbitjuk, mint azt, ha számtételeket fogadunk el, 
minden bővebb, minden komolyabb és alaposabb 
megfontolása nélkül és azok törvénybe igtatásába 
bocsátkozunk. 

Ezek azok, a miket az indítványra nézve el
mondani szükségesnek tartottam, és ezeket egy 
határozati javaslat formájában az indítványnak 
kizárólag az 1868-dik évi budgetre vonatkozó ré
szére nézve, van szerencsém a t. ház asztalára 
letenni. 

Németh K á r o l y : Midőn a parlament tett
leges másfélévi működés után, többé egyszerű in-
denmitykbe bocsátkozni vonakodik, csak a rendszer 
alapelveinek hódol, és erre mindinkább kötelezve 
kell magái éreznie akkoron, a midőn nem csak 
számos más törvényeket már valóban alkotott, 
hanem még az államköltségvetés egyik leglénye-
gesb része tekintetében is, ugy mint a bevételek-
s adónemekre nézve is már tettleg életbe léptetett 
törvények utján intézkedett. Vonatkozva tehát 
mindenekelőtt azon további indemnityre avagy 
miniszteri felhatalmazásra, a melyet a folyó évi 
utolsó negyedre hozott indítványba az előttem 
szólott tisztelt képviselő úr , nem pártolhatom ezt 
annál fogva, mert változtak lényegesen azóta a 
viszonyok s körülmények, a melyek alapján ez 
ideig felhatalmazhatta az ország kormányát arra, 
miszerint egyszerűen fentarthassa az előbbi be
vételeket s kiadásokat; s változott jelesen tettleg 
az ujabb törvény alapján a folyó évi bevétel, mely 
az adók rendezése s részben emelése által, már 
többé nem az 1867-ki kiadásokhoz, hanem a lénye

ges változtatásokkal ajánlatba hozott folyó 1868-ki 
kiadásokhoz áll arányban. 

Én tehát részemről átalában bár mely más 
megfelelő eljárási módhoz inkább ragaszkodván, 
mint az indemnityhez, teljes megnyugvással elfo
gadom a tárgyalás alatti indítványát igen tisztelt 
képviselőtársunk Deák Ferencz urnák; és a midőn 
mégis további felszólalásnak látom szükségét, en
nek oka csak abban rejlik, miszerint éljek az alka
lommal taglalásába bocsátkozni annak, vajon nem 
veszélyeztetnek-e ezen inditványnak elfogadása 
által azon hatósági s közérdekű követelések, a 
melyek a költségvetés egyes részleteiként fordul
ván elő, többé taglalás alá nem vétethetnének és 
ez ideig vitatás alá sem kerültek ? s vajon áll-e az 
én értelmezésem ezen indítvány tekintetében, a 
mely esetre ezen követelésekre sem háramolhatik 
veszély s veszteség ? avagy az én értelmezésemtől 
eltérőleg levén ez magyarázandó, további intézke
désnek támad-e szüksége ? 

Az ebbeli vonatkozásom tárgyát tulaj donkép 
a sz. k. városok törvénykezési költségeinek meg
térítése képezvén : tudomására van a tisztelt ház
nak, hogy ez érdemben felette számos folyamodá
sok intéztettek a házhoz, és elvégre vagy 60 kép
viselő, ezen materiális s politikai tekintetben bár
mely legfontosb tárgygyal versenyező ügyet felka
rolván, határozati javaslatot nyújtott be, a mely 
szerint a folyó 1868-dik évre vonatkozólag, ezen 
városok törvénykezési, rabtartási s közrendőrségi 
költségeinek kimutatására, és a múlt évekre vo
natkozólag ugyanezen költségeknek kiszámítá
sára s valamely megtérítési módnak ajánlatára 
lett volna utasítandó a minisztérium, és hogy e 
szerint határozott elvet s alapot fektettek ezen 
képviselők indítványukba, s gondoskodtak arról 
is, hogy mind a folyó, mind a múlt időbeli követe
léseknek szám szerinti megállapithatása minden pil
lanatban lehetségessé váljék, és hogy a háznak 
különben is szabadságában állván megállapíthatni 
bölcs belátása szerint a kártalanitási tárgyat s 
összeget, az ehhez szükségelt adatokat s kiszámí
tásokat minden irányban előterjeszteni köteleztes
sék a kormány. Tudva van továbbá e tekintet
ben az is, hogy a véleményezéssel megbízott pénz
ügyi bizottság, ezen határozati javaslat ellenében 
azt hozta ajánlatba, hogy a folyó évre a városok 
törvénykezési költségei lévén megtérítendők, 
ezekből 20 percent jöjjön levonásba, bátor a tör
vénykezési kiadások sorába a rabtartási s fogházi 
költségeket különben sem vette számításba, és 
hogy ilykép a megtérítés tárgya sem levén vala
mely határozott elv szerint megállapítva, a múlt 
időbeli kártalanításra vonatkozólag még ezen meg
csonkított törvénykezési költségek felszámítására 
sem találja utasitandónak a minisztériumot, hanem 
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minden irányban szabad eljárás mellett a városok
kal egyezkedést bizza egyszerűen a kormányra. 

Ez tehát azon tárgy, a melyre nézve én akként 
magyarázom ugyan a napirenden levő inditványt, 
hogy az 1868-ki budgetnek csak is átalános ősz
szegei tekintetében engedélyezett vitatása mellett,és 
a városi ebbeli követeléseknek, mint a budget egye
düli részleteinek, a folyó év tekintetében, csakis a 
bizottság javaslata szerint történhető elintézése 
mellett is, egyátalában nem praejudicálhat sem a 
megállapítandó folyó évi budget, sem pedig az 
erre vonatkozó bizottsági véleményezés és ebben 
foglalt utasítás annak, hogy az egy pár hét múlván 
már rendes s részletes tárgyalásnak alávetett 
1869-ki budgettel, ezen városi követelések felett is, 
mint nyílt kérdés felett, minden akadály és az 
eddigi intézkedésektől való függés nélkül határoz
hasson a ház, sőt hogy mindazon ujabb követelések 
is, a melyek a folyó évi budgetben foglalt térítési 
megrövidítésből támadhatnak, az 1869-ki költség
vetéssel kapcsolatban szintén szabadon vétethes
senek igénybe. De vonatkozólag azon esetre, 
hahogy netalán ezen értelmezésem ellenmondásra 
találna, akár jegyzőkönyvi, akár pedig miniszteri 
nyilatkozat utján, határozott és magyarázatomnak 
megfelelő kifejezést vagyok bátor kikérni. S 
minthogy továbbá a bizottsági véleményezés az 
1869-ki budget, jelesen pedig ezen városi követe
leknek kimutatására vonatkozó adatokra nézve, a 
minisztériumtól csak is egyeszkedési kísérleteket 
kíván, és ennél fogva, tisztelt ház, majd csak ily 
tervezeteket, de nem oly különféle adatokat s ki
mutatásokat fogván birni, a melyek alapján bár
mely tág, vagy a kiadások különféle ágazataira 
kiterjeszthető megtérítés volna megállapítható ; s 
idő rövidsége miatt csak is a kéznél levők nyomán 
volna kénytelen eljárni: egyúttal még azon további 
kérést is intézem a tisztelt házhoz, miszerint arra 
nézve, hogy miféle kimutatásokat kelljen a vá
rosok tekintetében bemutatni a minisztériumnak 
az 1869-ki budgettel, azon utasítást méltóztassék 
adni, a melyet a képviselők beterjesztett határo
zati javaslatukban hoztak indítványba. 

B o b o r y K á r o l y : T. ház! Az előttem szólók 
bebocsátkoztak magába az indítvány tárgyalásá
ba; én, mielőtt folytatnám annak tárgyalását, figyel
meztetem a t. házat, de különösen az elnökséget, 
melynek kötelessége vezérelni a tárgyalásokat, a 
ház szabályai 25. szakaszára, mely azt mondja, 
hogy valamely indítvány fölvételi ideje megér
kezvén, mindenekelőtt a fölött történjék szavazás 
csak egyszerűen, vajon a ház akarja-e az indítványt 
tárgyalni vagy nem? (Közbeszólások: Igaz! Ugy 
van! Más oldalról; Már a múlt ülésben elhatároz
tatott, hogy ma tárgyaltassék!) A tárgyalás ezen 
stádiumán már tullevén, ha tehát a t. ház mind

emellett a tárgyalást folytatni akarja, én a tárgya
lásba belépek, (Közbeszólás: Szabadságában áll!) 
ugy mégis, hogy ez előzményül ne tekintessék 
más alkalomkor a tárgyalásra nézve. (Közbeszólás 
balról: Tétessék fel a kérdés !) Kérem tehát az elnök 
urat, méltóztassék feltenni a kérdést: akarja-e a t. 
ház az inditványt tárgyalni vagy nem ? 

E l n ö k : A t. ház ugyan elhatározta, hogy 
ezen inditványt ma fogja tárgyalni ; (Ugy van!) 
egyébiránt méltóztassanak arra nézve nyilatkozni, 
kivánják-e ma tárgyalni az inditványt vagy nem? 
(Ma ! Ma ! Hiszen a w/alt ülésben elhatároztatott!) 

Bobory Károly: Én ugyan az acclamatiót 
nem tartom a tisztelt ház akarata helyes kifejezé
sének, hanem azt óhajtanám, hogy vagy felállás 
utján vagy pedig más módon méltóztassanak ha
tározni. 

Zsedényi E d e : T. ház ! Alkalmasint előttem 
szóló képviselő úr nem volt jelen az utolsó ülésen . . . 

Bobory Károly: Itt voltam! 
Zsedényi Ede : . . . mert akkor tudná, hogy 

ezen inditványt tárgyalás végett mai napra tűzték 
ki. (Igaz! Ugy van!) Tehát csak tessék a tárgya
lásba belebocsátkozni, mert az nem lehet, hogy 
most a ház más végzést hozzon. (Nagy zaj.) 

B o b o r y K á r o l y : Kérem a jegyző urat, hogy 
az állítás igazolva legyen, méltóztassék a jegyző
könyvet felolvasni. 

E l n ö k : Kétséget nem szenved, hogy a ház 
szabályaiban az van , mit Bobory képviselő úr 
mondott; hanem a gyakorlat az volt, hogy midőn 
a tisztelt ház határozata által kimondotta, hogy 
egy vagy más tárgyat tárgyalni fog és a napot a 
tárgyalásra kitűzte, a kitűzött napon mindjárt 
hozzá fogott a tárgyaláshoz. (Helyes! Ugy van!) 

B o b o r y K á r o l y : A tisztelt háznak megvan 
azon hatalma, valamely tárgyat, miután kifejezte
tett azon akarata a tárgyalásra nézve, azonnal 
tárgyalás alá venni, tehát az, hogy megtörténjék-e 
a tárgyalás? az csakugyan, mint mondám, meg 
is kezdetett: ezen stádiumon tehát tul vagyunk. 

Szólok tehát most, tisztelt ház, a tárgyhoz. 
(Halljuk !) 

Az indítványozó úr indítványában megem
lített két t á rgya t : fontos két tárgyat, melyeket a 
jövő ülésszakra halasztanunk nem szabad; én 
pedig azt mondom, az indítványozó úr megemlít
hetett volna három tárgyat, melyet a jövő ülés
szakra semmi szin alatt nem halaszthatunk. Az 
indítványozó rír kifelejtette azt, a m i a legfőbb: t i . 
az 1848-ikiIH. törvényczikknek37-ik szakasza azt 
mondja: „A minisztérium az ország jövedelmeinek 
és szükségeinek kimutatását, a múltra nézve az 
általa kezelt jövedelmek uj számadását országgyű
lési megvizsgálás és illetőleg jóváhagyás végett 
évenkint az alsó táblának bemutatni köteles." Te-

M 
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hát nem kettő, hanem három a tárgy. [Zaj a jobb 
oldalon.) Tizenkilencz hónapja annak, hogy az 
alkotmányos és felelős minisztérium megalakult. 
Megadatott a t. minisztériumnak az indenmity a 
költségek iránt.Alkotmányos országban, alkotmány 
mellett, indemnitásnak értelme nincs más, mint hogy 
utólagos számadás lesz. Az utólagos számadás 
1867-re nézve minddedig szükségeltetik. Én azt 
hiszem, utólagos számadás nélkül a múltra nézve, 
a jövó're költségvetés, helyes költségvetés nem 
irányoztathatik. Megadatott a t. minisztériumnak az 
indenmity előbb 1867 végéig, azután 1868 april 
végéig, ismét június végéig, ismét szeptember vé
géig. A t. minisztérium jó korán elénk terjesztette 
az 1868-iki költségvetést. Volt időnk, volt alkal
munk ezen költségvetést tanulmányozni. Tanul
mányoztuk is, sőt a t. háznak pénzügyi bizott
sága azt tárgyalás alá is vette. Ezen költségvetés
ben benne van a közösügyi költség jelen évre a 
delegatiók által meghatározva. Most tehát, miután 
mindez előttünk fekszik, és pedig teljes részletes
ségben, és általunk tanulmányozva, sőt a pénzügyi 
bizottság által is tárgyalva: én, t. ház, nem látok 
semmi akadályt, minél fogva azon költségvetés a 
folyó 1868-ik évre teljes részletességgel ne tár
gy altathassák. Ez magának a t. minisztériumnak 
is érdekében van. Erdekében, mert ettől függ a t. 
minisztériumnak hitele az ország előtt. És mi , 
kik az ország által küldve vagyunk arra, hogy 
mi az ország jövedelmeiről, az ország költségei
ről számadást vegyünk , mi ezt semmi esetre 
már magának a törvénynek értelmében is a jövő 
évre nem halaszthatjuk. A mi pedig illeti azon 
átalános számadást, átalános költségvetést, ez any-
nyit tesz , hogy adjon a minisztérium átalános 
számadást csak ugy nagyjában. Kérdem én, va
jon meg volna-e elégedve a t. minisztérium, ha 
akármely tisztjétől, gazdatisztjétől kellene száma
dást vennie, azzal, hogy az csak átalánosságban. 
azaz más szavakkal mondva, csakúgy nagyjában 
tegyen költségvetést , csakúgy nagyjában adjon 
számadást? Az 1868-iki költségvetésnek tehát tel
jes részletességben kell tárgyalva lenni, és hogy 
tárgyaltathassék teljes részletességében, vele ösz-
szeköttetésben kell lenni a múlt 1867-iki számve
tésnek ; s az összeköttetésben van a jövővel, a 
1869-ikivel is. Hogy tudjuk mi, a nélkül, hogy ez 
előttünk feküdjék, azt, mije van az országnak ? 
nem történt-e nagyobb költekezés , mint a mit 
megbír az ország ereje ? mit csupán csak rendes 
számadás mutathat ki , és rendes költségvetés 
1868-ra nézve, mi a számadásba tartozik. E nél
kül, kérdem , mikép lehessen nekünk az 1869-ik 
költségvetésre nézve intézkedni rendesen ? Az 
1868-dihi költségvetés összeköttetésben van az 
1867-vel. és ismét az 1869-ikivel is. Nem mondom, 

hogy külön kell tárgyalni az 1868- s 1869-diki 
költségvetést, hogy mindkettőt teljes részleteség
ben ; de teljes részletességben az 1868-dikit. Ha 
azt teszszük, akkor könnyebb lesz átalánosságban 
és részletesen megállapítanunk, hogy mennyiben 
kell eltérni az 1869-dikinek az 1868-dikitól. 

Ennélfogva kérem Deák Ferencz indítványát 
elvettetni, és kívánom a tisztelt minisztériumot a 
ház által oda köteleztetni , hogy számvetését az 
1867-dik évre terjeszsze a ház elé, hogy lássa a 
ház, micsoda arányban vannak a jövedelmek a ki
adásokkal, shogy lássa a ház jövőre, mennyire ter-
jeszkedhetik ki az ország költségeiben. 

Ezen kívánságomat, ha a tisztelt ház akarja, 
írásban is leteszem. (Nem kell /} 

Halász Bo ld izsár : Tisztelt ház! Mind a két 
indítvány a minisztériumot kívánja utasítani. Deák 
Ferencz képviselő úr indítványa ar ra , hogy az 
1868-ki budgetet átalános nagyobb összegben mu
tassa elő. Azzal indokoltatik ez inditváay, mert 
arra idő nincs, hogy részletes tárgyalásba bocsát
kozzunk. S ez igaz. Az idővel nem parancsolhatunk. 
A másik indítvány ismét utasítani akarja a minisz
tériumot, hanem csak arra, ,hogy az eddigi indem-
nity alapján intézze az államkiadásokat ennek az 
évnek végéig, azonban az 1869-ki budgetet egész 
terjedelmében mutassa a ház elé, hogy pontonkint 
tárgyaltathassék. Én, tisztelt képviselőház, nem he
lyeslem azon nézetet, a melyet itten Németh Károly 
képviselő úr az indenmity alapján hozott fel: mert 
ha van indenmity, Deák Ferencz indítványa a leg
nagyobb indemnity, mivel utasítja a minisztériumot, 
hogy mielőtt számot adna, mutasson fel, még pedig 
átalános összegben, csakúgy per paus, egy budge
tet, s mi azt fogadjuk el, mert természetesen nem bo
csátkozhatunk a részletekbe, vagy ha bebocsátko
zunk, nem végezhetjük el. Indemnityt ad mindkét 
javaslat; de melyik veszedelmesebb ? E n azt hiszem, 
az első indítványban foglalt igenis az. Ez fölmenti a 
minisztériumot a számadás terhétől, és belebocsát
kozik egy uj költségvetésbe a nélkül, hogy tudná, 
miként gazdálkodott az állam vagyonával, s a 
nélkül, hogy tudná, szükségesek voltak-e azon 
tételek, vagy kell-e helyettök más. 

Én tehát, miután arról vagyok meggyőződve 
s azt hiszem, Deák Ferencz képviselő urnák sin
csen egyéb czélja, mint hogy az alkotmányt meg
őrizze, s a minisztériumnak ne kösse meg a kezét, 
s hogy a minisztérium a kiadásokat megtehesse 
még ez év végéig ; de midőn ezt elérhetjük gr. 
Ráday indítványával is, a nélkül, hogy a minisz
tériumnak ily nagy indemnytit adjunk: én azt hi
szem, hogy miután a gróf Ráday indítványa inkább 
csak módositvány, nem szükséges halogatni a tár
gyalást, hanem méltóztassanak a felett határozni, 
melyik indítvány szerint utasíttassák a miniszte-
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rium. Az én nézetem szerint sokkal ezélszerübb, 
sokkal alkalmasabb azon indemnityt adni meg, a 
mely mellett a minisztérium oly sok ideig kormá
nyozott, mint azt, melyről azt sem tudjuk, helyes-e 
vagy helytelen ? Ennélfogva én Ráday gr. indítvá
nyára szavazok. 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház ! Az mondatott, 
hogy indemnitynek megadása az alkotmányos 
helyzettel incompatibilis. Én magamis azt tartom, 
hogy oly dolog indemnityt adni , a mi valóban 
alkotmányos országban nagyon kellemetlen és csak 
a legnagyobb szükség esetére fentartandó, és a 
mennyire csak lehet mindenkor kerülendő. De azt 
kérdem, ha incompatibilis dolog indemnityt adni, 
ugyan nem incompatibilitás hasonlag legalább is 
oly nagy mérvben egy költségvetést megsza1* áz
ni részleteinek megvitatása és ismerete nélkül? 
Én gondolom, hogy ez legalább is ép annyira in
compatibilis az alkotmánynyal. I t t tehát alkotmá
nyossági szempontot, megvallom, ezen téren, nem 
hiszem, hogy egyik vagy másik indítvány is a ma
ga számára vindicálhatna. 

Itt a helyzetből kell kiindulnunk, melyben 
vagyunk, épen azon helyzetből, mely szerint még 
mais alkotmányosan megszavazott költségvetésünk 
nincs, és azon kell lennünk, hogy ezen helyzetből 
mentül előbb ki lehessen szabadulnunk, hogy vala
hára ezen incompatibilitás valósággal meg is szün-
tettessék. Én tehát az ajánlott módozatok közül 
minden esetre azt választom, mely legtöbb reményt 
nyújt nekem arra nézve, hogy ezen helyzetből, 
melyben a költségvetés megállapítása sem az 
egyik, sem a másik ajánlott módon a helyzetnél 
fogva nem lehet teljesen alkotmányos, mentül 
előbb ki fogunk szabadulni; és mint ily eszközt 
fogadom én el a Ráday László képviselő' úr által 
ajánlottat. 

Én azt tartom, alkotmányos szempontból, a 
legroszabb esetben is, mi ezen indítványra nézve 
fölvehető, egyenlő színvonalon áll a kettő; a czél-
szerüség szempontjából sokkal hamarabb ezélhoz 
vezet az, melyet Ráday László képviselő úr aján
lott, mert a Deák Ferencz t. képviselő úr általjava
solt mód szerint minden esetre számokat kellvén 
a háznak meghatározni, ezen számok meghatáro
zásánál lehetetlenség, hogy az egyes minisztériu
mok teendőinek, az egyes tételeknek megvitatásá
ba ne bocsátkozzunk, és oda fogunk jutni, hogy 
magunk lemondunk arról, hogy ezen évre rend
szeresen állapítsuk meg a budgetet, és az időt még 
is el fogjuk veszteni, ugy hogy a jövő évi budge
tet sem fogjuk megállapíthatni. Én, mondom, azon 
utat akarom választani, a mely hamarabb ezélhoz 
vezet, ajánlom tehát a gr. Ráday László képviselő 
úr által indítványozott módozatot. 

A mi itt felemlittetett, hogy a múlt évekről a 

számadások még benyújtva nincsenek: én, ha jól 
értettem, Ráday barátom mondotta, hogy erre vo
natkozólag is szándékozik a részletes tárgyalásnál 
módositványt tenni. És bizonynyal én is nagyon 
pártolni fogom: mert nagyon is szükséges a szá
madások és pedig részletes, indokolt számadások 
előterjesztése. De meg kell még jegyeznem, hogy 
én azon nézetet, melyet egy előttem szóló képvi
selő úr elmondott, miszerint az 1868-diki költség
vetés az, melyet részletesen meg kell állapítani, 
nem pedig az 1869-ki, épen azért el nem fogadha
tom, mert azon mód, melyet ő itt javasol, tökéle
tesen elütne bennünket a czéltól: elütne ugyanis 
azon czéltól, hogy jövőre legalább már az állam
költségvetést alkotmányosan állapítsuk meg: mert 
azt hiszem, hogy ő maga sem gondolja, hogy ezen 
ülésszaknak már nem nagyon hosszú ideje alatt 
mindkét évi költségvetést részletesen meg lehetne 
állapitani, sőt ki is fejezte körülbelül, hogy ezt 
maga sem hiszi. Ha már most az 1868-diki költ
ségvetés részletes meg-állapitásával ezen rövid időt 
eltöltöttük, ott leszünk a jövő év elején, hogy is
mét indemnityhez, ismét nem alkotmányos módo
zathoz kell folyamodnunk. 

É n tehát ezen általam elmondott indoknál fog
va — mert ugy találom, hogy azon ezélhoz, hogy al-
kotmányosanmegáílapitott költségvetésünk legyen, 
legbiztosabban vezet — Ráday László képviselő úr 
indítványát pártolom. (Helyeslés a hal oldalon?) 

B o b o r y K á r o l y (a szószékről): Az általam 
tett módositványt bátor vagyok írásban beadni. 
(Olvassa) : „Deák Ferencz pestvárosi képviselő úr 
indítványát az 1868 és 1869-dik évekrőli költség
vetésre nézve oda kivánom módosíttatni, hogy 
köteleztetvén a minisztérium a múltra benyújtani 
számadását, tárgyaltassék az 1868. évi költségve
tés egész részletességgel, melynek minden adatai 
előttünk feküsznek, és a mennyiben csakugyan 
szükséges lenne, tartassák fen az átalánosság, a 
közbejövő változatok tekintetbe vételével az 1869-
diki költségvetési tárgyalásra." 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter . 
T. ház ! A jelen indítvány tárgyalása alkalmával 
többek közt Gzegléd városa képviselője által elő
adatott az, hogy a múlt 1867. évi berekesztett szá
madások előterjesztésére lenne a minisztérium szo
rítandó. E tekintetben van szerencsém nyilvánita-
ni, hogy mindazon kötelezettségeknek, melyek a 
törvény által ki vannak mondva, így egyebek 
közt a berekesztett számadásoknak előterjesztését 
elrendelő törvényes kötelességnek is, minden fel
szólítás nélkül megfelelni a minisztérium el nem 
mulasztandja; sőt miután, ha elfogadtatik a tár
gyalás altatti indítvány , rövid idő, s ugy hiszem, 
pár nap alatt, az egyes minisztériumoknak költ
ségvetését az 1869-dik évre lesz szerencsém betér-
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jeszteni: ugyan ez alkalommal a minisztérium mind
azon adatokat, melyek az 1869-ik évi számadásokra 
vonatkoznak, t. i, az államnak bevételei és kiadá
saira, a tisztelt ház elé fogja terjeszteni, mégpedig 
azon kéréssel, hogy miután a budget megállapí
tásánál nagy fontosságú, sőt lényeges dolog össze
hasonlításokat tenni, és combinálni a múlt évek
nek valóságos jövedelmeit és kiadásait a jövőre elő-
számitottakkal: méltóztassanak a berekesztett szá
madásokról a minisztérium rendelkezésére álló min
den adatokat, melyeket előterjeszteni fogok, min
denekelőtt az állandó pénzügyi bizottsághoz uta
sítani a végből, hogy azokat részletesen megvizs
gálván, a jövő évi budget megállapításánál vegye 
tekintetbe és az előterjesztett számadási adatokat 
megvizsgálván, azoknak eredményét a háznak 
részletesen jelentse be. 

Miután ennélfogva a minisztérium a törvény 
által kimondott kötelezettségének megfelelni kivan, 
ugy hiszem, mind azok, mik a minisztériumnak a 
számadás előterjesztésre való kötelezését illetőleg 
mondattak, feleslegesek és az indítvány tárgyalá
sához nem tartoznak 

Előleg tehát, még mielőtt a múlt évi állam
háztartásról szóló számadásokat beterjeszthetném, 
azokra nézve meg kell jegyeznem átalában, hogy 
az átmeneti korszaknál fogva, ezen számadások 
nem lehetnek oly alakúak, mint azt az alkotmá
nyos fogalmak megkívánják; nem lesznek olya
nok, mint az már az 18 68-diki számadásokra nézve 
lehetséges : mert az alkottmáűyos fogalmak szerinti 
számadások rendszeres felállítására mindenek előtt 
az kívántatik, hogy a történt kiadások a megsza
vazott tételekkel összehasonlíthatók legyenek, te
hát a rendes számadás adása feltételezi a költség
vetésnek alkotmányos és törvényes megszavaztatá-
sát. Epén azért, miután a rendes számadásra néz
ve egyik fő és alkotmányos föltétel egy költségve-
vetésnek legalább fő vonalaiban való megállapítá
sa : nem fogadhatom el Ráday képviselő úr indít
ványát, s ép azért tartom nagy fontosságúnak, 
hogy már most lehető rövid idő alatt az 1868-dik 
évre főbb tételeiben a költségvetés megállapittas-
sék, mert csak ez által lesz a minisztérium azon 
állapotban, hogy a jelen évi számadásokat alkot
mányos tárgyalás végett elkészíthesse, és mihelyt 
azok berekesztetnek, a törvényhozás^ elé terjeszt
hesse. 

Ez egyike azon okoknak, melyeknél fogva 
ugy hiszem, alkotmányosság és ezélszerüség szem
pontjából a mostani körülmények közt egyebet 
nem tehetünk, mint hogy Deák t. képviselő úr in
dítványát elfogadjuk. 

Megvallom, az ellene felhozottak közt egyet
len nyomós okot sem találok, melynél fogva az 
inditvány el volna vetendő; sőt az elleninditványt 

tevő tisztelt képviselő urnák minden indokolása 
saját indítványa ellen szól. Ugyan is, ha szavait 
jól fogtam fel, legelőbb is azt emelte ki, hogy 6 az 
idő rövidségét elismeri; másodszor azt is elismeri, 
hogy segíteni kell a bajon; harmadszor azt állítja, 
hogy az alkotmányos rendes utón kell a törvény
hozásnak a költségvetést tárgyalni. Miután ezek 
elvei, ezekből természetesen következik, hogy a 
képviselőház megtegyen e tekintetben is mindent, 
mi az alkotmányosság fogalmának és a czélszerü-
ségnek megfelel. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

A különbség a két inditvány közt az, hogy 
az egyik törvényhozási utón akar intézkedni, a 
másik pedig rendkívüli módot, az indemnitás meg
hosszabbítását ajálnja. Az indemnitás értelmezésére 
nézve elfogadom gr. Ráday értelmezését, miután 
nézetem szerint is az indemnity szót igazság szerint 
roszul alkalmazzuk, midőn a költségvetésre nézve 
hozandó határozatról szólunk. Azonban a törvény
hozás ezen szóval nem is élt: méltóztassanak meg
tekinteni mind az 1867. márczius 4-én hozott or
szágos határozatot, mind pedig a közterhekről 
szóló 1867-diki XVIII . törvényczikket, ugy azon 
két törvényczikket, mely 1868-ban hozatott: ott 
nem indemnitásról , hanem felhatalmazásról van 
szó. Az elleninditványt tevő képviselő úr ismét 
felhatalmazást kivan adni. Méltóztassanak megen
gedni, hogy e tekintetben nyilvánítsam, miszerint 
a minisztérium, miután ez év kezdetén, tehát mi
helyt a delegatio által a szükséges összegek meg
szavaztattak, t. i. áprilisban, benyújtotta a költ
ségvetést, tehát a maga részéről mindent megtett 
arra nézve, hogy alkotmányos, rendszeres tárgya
lása után az államköltségvetésről törvény hozas
sák; és miután ujabb felhatalmazás nélkül is 
lehet maga idejében intézkedni: oly felhatal
mazást, mely a minisztériumra szükség nélkül sú
lyos kötelezettséget hárít, a jelen körülmények 
között el nem fogadhat. 

Egyébiránt ugy hiszem, t. ház, hogy áll azon 
dolog, hogy a ki akar keveset, annak többet is 
kell akarnia. Már pedig alkotmányos szempontból 
Deák Ferencz képviselő úr indítványa minden 
esetre alkotmányosabb, és az alkotmányos eszmék
nek inkább megfelelő, sőt a törvényhozás által 
gyakorlandó egyik fő és lényeges alkotmányos 
jogának gyakorlatába helyezi a házat, mig a má
sik indítvány elhalasztja ezen jog gyakorlatát a 
jövő évi költségvetésig, tárgyalása idejéig. Indítvá
nyozó úr alkotmányosságán nem kételkedvén, 
felteszem, hogy állania kell az alkotmányosabb 
eljárásnak. 

A mi illeti azon indokot, mely az inditvány 
ellenében leginkább kiemeltetett, tudniillik az, 
hogy azon törvényjavaslat tárgyalása, mely az 
inditvány elfogadása után a minisztérium részéről 
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előterjesztetni fog, hosszas vitatkozásra fog alkal
mat adni : erre nézve azon észrevételem van, hogy 
nincs olyan tárgy, melyet, ha hosszasan akarjuk 
vitatni, elhúzni képesek ne volnánk. Meg va
gyok győződve arról, hogy ha létezik ezen szán
dék , a felhatalmazás tárgyalását épen ugy lehet 
bosszúra nyújtani, és ez alkalommal mind azon 
okokat fel lehet hozni, melyek a törvényjavaslat 
tárgyalása alkalmával felhozhatók. Elismerem, 
hogy rendkívüli körülmények között vagyunk, s 
sem az egyik, sem a másik mód nem egészen sza
bályos ; épen rendkívüli körülmények indokolhat
ják azt is, hogy az 1868-diki költségvetést fő téte
lekben szavazzuk meg; de azon állítást, melyet 
Debreczen város érdemes képviselője mondott, 
bogy ezen költségvetést részletes ismerete nélkül 
szavazzuk meg, valóban nem értem. Nem értem 
azért, mert felteszem mindazon képviselő urakról, 
kik ezen tárgyhoz szavazatukkal járulni fognak, 
hogy az áprilisban kinyomatott és kiosztott előter
jesztést ismerik ; felteszem, hogy a pénzügyi bizott
ság pontos és rendszeres munkálatát tanulmányoz
ták, és midőn egyik vagy másik tétel megszava
zásáhozjárulnak, azon elveket, melyek a pénzügyi 
bizottság munkálatában és a minisztérium előter
jesztésében foglaltatnak, ismerik. (Ignz !Epén ez az! 
balról.) De azt tartom, ha az alkotmányos formá
kat meg akarjuk tartani a költségvetés megszava
zására nézve, nem marad más mód, mint amelyet 
Deák Ferencz t. képviselőtársunk ajánlott. 

Igen. kérem a tisztelt házat, hogy már azon 
okból is méltóztassanak Deák Ferencz képviselő 
úr indítványát elfogadni, hogy valahára ne csak 
a költségvetés megállapítására nézve, de a száma
dások előterjesztésére és ellenőrzésére nézve is — a 
mi pedig a tételek megszavazása nélkül lehetetlen 
— hogy azon szóval éljek, melyet az inditványoző 
úr használt, rendes kerekvágásba jójünk. 

Nagy fontosságú körülmény minden alkot
mányos államra nézve az, hogy a költségvetés 
megszavazásánál az alkotmányos ut követtessék, s 
miután én Deák Ferencz képviselő úr indítványát 
alkotmányosabbnak tartom, bátor vagyok ezt 
ajánlani. (Helyeslés jobb felöl.) 

Elnök : Senki sincs szólásra feljegyezve. 
Deák FerencZ : T. ház ! Sem a felhatalmazás 

megújítása s az esztendő végére kiterjeszt/se, sem 
az én indítványom szorosan véve nem normális, 
mert a normális állapot a költségvetésnek részle
tes tárgyalása és elhatározása volna. Nem normá
lis : mert a helyzet sem normális. 

Remélem, Magyarország nem fog jövendőben 
azon eshetőségbe jutni, hogy egyszerre, ugy szól
ván, vagy legalább közel egy pár hó különbség
gel, két évi költségvetés álljon előtte : az egyik 
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az, mely a már majdnem lefolyt, a másik, mely a 
jövő évre szól. 

A helyzet, a körülmények okozták ezen, nem 
normális állapotot. 1867-ben s 1868-nak eddig 
lefolyt idejében, ha akartuk volna sem tárgyal
hattuk volna a költségvetést sem részletesen, sem 
átalánosságban, mert az esztendő elején még nem 
volt kész a költségvetés. Áprilisban azt a minisz
térium beadván, a ház egy, a maga kebeléből vá
lasztott bizottságra bízta megvizsgálását ; s épen 
azért, mivel uj a t á rgy ; épen azért, mert átmeneti 
korszakra vonatkozik; épen azért, mert a külön
féle nehézségekkel megismerkedni és azokon átha
tolni volt kénytelen a bizottság: elhaladt annak 
bevégzése mostanig. E nem normális helvzetbői 
lehetőleg kimenekülni ismét nem normális módon 
leszünk kénytelenek, mert ha normális utón akar
nánk és tudnánk abból kimenekülni, akkor Bobory 
Károly képviselő úr állítása helyes volna, s két
ségtelenül részletesen kellene azt tárgyalni, és 
ennek nincs is más akadálya, mint az idő rövid
sége miatti lehetetlenség. 

A nem normális két mód közöl tehát, az a 
kérdés, melyik czélszertíbb, és melyik — hogy 
ugy szóljak — alkotmányosabb ? 

A költségvetés megállapítása nem csak joga 
a t. háznak, hanem kötelessége is, és a mely pil
lanatban a megállapitás lehetővé válik, azon pil
lanatban minden más mód, mint a megállapitás, 
alkotmányellenes. A minisztériumnak meghatal
mazása semmi szín alatt, semmi tekintetben nem 
megállapítása a költségvetésnek, hanem egysze
rűen az, a minek nevezzük : meghatalmazás arra, 
hogy míg a költségvetés elkészülhet, a közigazga
tást folytassa bizonyos korlátok közt. Most azon
ban előttünk van a költségvetés, megvizsgálva a 
ház azon tagjai által, kiket a ház maga választott. 
Mondhatjuk-e most. hogy az esztendő végéig meg
hatalmazást adunk, azaz nem állapítunk meg sem
mi költségvetést, hanem megbízzuk a minisztériu
mot, hogy a közigazgatást vezesse az eddigi módon, 
és utólag feleljen róla ? Ezt, hiszem, mondani jo
gunk nincsen. A háznak, mondom, joga és köte
lessége megállapítani a költségvetést ; de azt mon
dania, hogy nem állapítja meg egész az esztendő 
végéig és a jövő országgyűlésig, és azon intercal-
laris időre is, mely a jelen országgyűlés berekesz
tése és a jövő országgyűlés kezdete közt le fog 
folyni, a mi hónapokat tesz, azt mondania, hogy 
mi erre nézve nem hozunk határozatot, járjanak el 
a minisztériumok felelősség mellett : arra, azt hi
szem, szorosan véve alkotmányosan nincs joga a 
háznak ; (Elénk helyeslés a jobboldalon), hanem arra 
igen is van joga a háznak, hogy a költségvetés 
tárgyalásának módját meghatározza ; van joga, 
hogy azt mondja: meghatározom a költségvetést 
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fő tételeiben, mert rá nem érek a részletekbe bele 
menni. Különösen nem veszélyes és nem káros 
ez, miután, a mint az indítványban is említettem, 
néhány hét múlva az 1869 ki költségvetést fogjuk 
tárgyalni, annak részleteibe pedig bele megyünk. 
Ha tehát valakinek az elvek ellen van kifogása, 
azon elveket megállapíthatjuk az 1869-iki költ
ségvetésben, és így a jövendőre ez semmi kárt 
nem okoz. 

Nem ereszkedem bővebben a dologba, mert 
nem tartom szükségesnek a hosszas vitatkozást ; 
röviden csak azt mondom, hogy a nem normális 
két mód között én sokkal alkotmányosabbnak tar
tom azt, ha a ház meghatározza a tárgyalásnak 
oly módját, mely a részletek mellőzésével a fő 
tételekre szoritkozik, de mégis megállapítja a bud-
getet, és határozottan kimondja a költségvetés 
összegét, mint ha ismét csak felhatalmazást adunk 
az esztendő végéig, a jövő országgyűlésig, ugy 
hogy ezen országgyűlés az 1868-iki budgetre néz
ve semmi határozatot nem hozna. 

En tehát indítványozom, méltóztassanak az 
általam ajánlott módot elfogadni. (Elénk helyeslés 
a középen. Elfogadjuk!) 

Ráday László gróf: Tisztelt ház! A vita 
berekesztése előtt szabad legyen nekem az általam 
beadott indítvány támogatására, helyesebben pe
dig az indítványom ellenében felhozott czáfolatok-
ra néhány rövid megjegyzést tennem. 

Mindazok, kik inditványom ellenében felszó
laltuk, különösen az általam mélyen tisztelt indít
ványozó úr, már indítványában is abból indul ki, 
hogy a helyzet, melyben vagyunk, nem normális. 
Itt tehát arról, hogy valami normális eljárást kö
vessünk, szó sem lehet. Átment továbbá az indít
ványozó úr arra, hogy a két rósz közül, melyet a 
kényszerűség parancsol, hogy eszközöljük, melyi
ket fogadjuk el ? 

Abból, hogy az országgyűlésnek, habár ké
sőn is, de egy költségvetést megállapítani nem 
csak joga van, de egyszersmind kötelessége, 
merített egy igen erős f érvet az általa beadott in
dítvány támogatására. Én, t.ház, elismerem, hogy 
az országgyűlésnek ez kötelessége ; de hasonlóké
pen állítom, és azt hiszem, senki sem fogja tagad
ni, hogy minden egyes képviselőnek ép oly szent 
kötelessége, mielőtt valamely tételt megszavaz, 
azon tételnek alapul szolgáló részleteket vizsgá
lat alá venni. Ha áll, hogy a háznak kötelessége 
a költségvetést megszavazni , akkor szerintem a 
háznak nem áll jogában fölmenteni az egyes kép
viselőket azon kötelesség alól hogy mind addig, 
mig magokat megnyugtatva nem érzik, bele ne 
bocsátkozzanak az átalános tételeknek alapjául 
szolgáló részletekbe. 

En-e nézve a tisztelt pénzügyminiszter úr azt 

emiitette, hogy a költségvetés rég ki van osztva és 
azt a pénzügyi bizottság szigorú birálat alá vette, 
ennél fogva azt hiszi, hogy a képviselők aggodal
mai el lehetnek oszlatva, miután ismerik a tételek
nek alapul szolgáló részleteket. Bocsásson meg a t. 
pénzügyminiszter úr, ha kénytelen vagyok illusio-
ját elrontani: mert igenis épen azért, mert képvi
selőtársaim közül többen, mindnyájan foglalkoz
tak az előterjesztett budgettel és egyszersmind is
merik a pénzügyi bizottság határozatait is — me
lyekre nézve meg kell jegyeznem, hogy termé
szet szerint a pénzügyi bizottságnak nem minden 
határozata hozatott közmegegyezéssel és egyhan
gúlag— épen azért, mert ezt ismerik, kötelességük 
lesz az egyes tételek ellen felszólalni, és föl is 
fognak szólalni, s akkor előáll azon eset, melyet 
Tisza Kálmán barátom jelzett: hogy t. i. beleme
gyünk a részletességbe, és az által, hogy ezt tesz-
szük, lehetetlenné lesz az, a mit a t. pénzügyi mi
niszter úr is, az én szavaimat átvéve, mondott: 
hogy a rendes kerékvágásba bele zökkenjen a 
költségvetés szekere. 

Azt mondotta t. pénzügyminiszter úr, hogy a 
számadásokat elkészíteni költségvetés nélkül le
hetetlen . . . 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Rendes, 
törvényes ! 

Ráday László gróf: E n ugy tudom, hogy 
1867-ben költségvetés nem volt, nem is lehetett; 
költekezni pedig kellett, tehát számadásoknak 
1867-dik évről mégis lenni kell. Elismerem, hogy 
emez formájára nem lehet oly tökéletes, mint a 
mostani vagy jövő évi, azonban meg" vagyok győ-

| ződve, hogy a t . pénzügyminiszter úr az 1867-diki 
áílamkiadásokról szóló számadásokat hasonlóképen 
a lehető pontossággal fogja előterjeszteni, és azon 
esetben is, hogy ha e számadások nem is lesznek 
oly tökéletesek, sokkal inkább megnyugvást ta
lálok abban, ha az országgyűlés, melynek többsé
ge oly nagy bizalommal ragaszkodik a miniszté
riumhoz, a minisztériumnak ezen számvetéseiben 
meg fog nyugodni, mint másrészről veszélyt lá
tok abban, hogy ha most az országgyűlés belebo
csátkozik az egyes tő tételek részletes vita nélküli 
megállapításába, mert lehetetlen elkerülnünk azt, 
hogy majd az 1869-diki költségvetés tárgyalásánál 
ezen most ily lóhátról megállapított fő összegek 
bizonyos hatást ne gyakoroljanak. 

Ezek azok, miket inditványom érdekében el
mondani szükségesnek tartottam. 

Bobory K á r o l y : Mint módosító bát or va
gyok néhány szót mondani. 

Halmosy Endre.- Nem szabad h áromszor 
szólani S 

BobOry Káro ly : Azon tisztelt képviselő ur-
Dak, ki közbe szólott, figyelmeztetésül azt mon-
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dom, olvassa meg a házszabályát, mely aztmond-
ia hogy a szónokot félbeszakítani nem szabad ! A 
tisztelt elnök urat pedig felszólítom, hogy ily ren
detlenséget toroljon meg. (Helyeslés.) 

A tisztelt indítványozó Deák Ferencz indítvá
nya és az én módositványom közt kevés a különb
ség. (Derültség.) A különbség esak az, hogy Deák 
Ferencz képviselőtársunk átalánofságban kívánja 
megszavaztatni a jelen évi, 1868-dik évi költség
vetés lételeit, én pedig részletességben. Részletes
ségben azért , mert az 1868-dik évről részletes 
adatokkal bírunk. Deák Ferencz képviselő űr rész
letességben kívánja az 1869-diki budgetet megsza
vaztatni, a melyre nézve még mindeddig részletes 
tételekkel nem is bírunk, nem is bírhatunk, és Deák 
Ferencz képviselő lír mégis részletességben akarja 
megállapittatni azt, a mely épen 1868-ban bírja 
alapját. Elsőben is, szerintem, erős alapnak keli 
lenni, és azután, ha szükséges, a változtatásokkal 
a felépítendő tárgyat lehetend átalánosságban tár
gyalni. Ennélfogva az én indítványom szerint az 
1868-diki költségvetést kell részletességben tár
gyalni, és azután, ha szükség , a kellő változtatá
sokkal'az 1869-dikit. 

Elnök: Nincs senki szólásra felírva. A szava
zási kérdés a következő: az 1868-dik és 1869-diki 
országos költségvetés miképi tárgyalására nézve 
Deák Ferencz képviselő által előterjesztett indít
ványt átalánosságban elfogadja-e a ház vagy nem? 
A kik eífodadják, méltóztassanak felállni. (Megtörté
nik.) A ház az 1868-dik és 1869-diki országos költ
ségvetés miképi tárgyalásának módjára nézve 
Deák Ferencz képviselő úr indítványát elfogadja'; 
ennélfogva a beadott módositványok mellőzendők. 

Most kivánja-e a t. ház a részletes tárgyalást ? 
(Nincs helyeí) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Részletes tárgyalásnak 
nincs helye; a minisztérium utasittatni fog a költ
ségvetés beterjesztésére. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Csak annyiban van helye a részletes 
tárgyalásnak, a mennyiben némely képviselő urak 
emiitették, hogy a részletes tárgyalásnál lesznek 
észrevételeik. (Helyeslés a bal oldalon.) 

R á d a y L á s z l ó gr . : Bocsásson meg a t. ház, 
de azon nézetben vagyok, hogy a részletes tárgya
lást, melyen különben is keresztül fogunk menni, 
az indítvány egyszerű felolvasása á l ta l , ez alka
lommal mellőznünk nem lehet: mert az indítvány 
határozott utasítást foglal magában, utasítást a 
kormány részére, hogy törvényjavaslatot terjesz-
szen elő. Lehetnek már moít egyes képviselők, 
kik egy vagy más tekintetben még bizonyos uta
sítást kivannak adni a minisztériumnak arra nézve, 
hogy majd az előterjesztendő törvényjavaslatokat 
egyre vagy másra terjeszszék ki. Azt gondolom 
tehát, a ház szabályai értelmében a részletes tár

gyalást mellőzni nem lehet, mihelyt van képviselő, 
ki kijelentette, hogy a részletes tárgyalásnál inó-
dositványa lesz. (Helyeslés.) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa Deák Ferencz 
indítványának 1, 2, 3 és 4-dik kikezdését, melyek ész
revétel nélkül elfogadtatnak. Olvassa az ó-diket.) 

Nyáry P á l : Én hiszem, hogy a tisztelt indít
ványozó lír benne értette indítványában azt, mit 
én itt az 5-dik pontban ki akarok fejeztetni, (Hall
juk!) csak igen röviden. Nevezetesen ott, hol az 
mondatik: „hogy miután ezen évnek három negye
de már lefolyt, és csak 3 hónap van még hátra, a 
ház e költségvetést ezúttal, mellőzvén a részletes 
tárgyalásokat, csak átalános összegekben szavazza 
meg:" kívánnám beszuratni: „minden ebből, a 
jövő 1869-diki költségvetésre nézve vonható kö
vetkeztetés nélkül." (Átalános helyeslés.) 

PaiSS Alldor j e g y z ő (olvassa az indítvány 6, 
7 és 8-dik kikezdés't, melyekre nem történik észrevé
tel. Olvassa a 9-diket.) 

Ráday L á s z l ó gr . : Tisztelt ház ! Azon sze
rencsés helyzetben vagyok, hogy meg vagyok győ
ződve, miszerint benyújtandó módositványom elle
nében a ház egy tagja által sem fog észrevétel fel
hozatni, nem pedig azért, mert én is azon kezdhe
tem módositványom indokolását, amin t. barátom 
Nyáry P á l : hogy meg vagyok győződve, hogy 
a mennyiben a törvényben benne van, t. indítvá
nyozó úr is ugy értelmezte az utolsó szakaszt, 
mint a hogy én módositványom által azt még vi
lágosabban kifejezni gondolom. Tudniillik ugy 
értelmezte, hogy midőn itt az előterjesztendő bud-
getben a minisztériumok egyes költségvetéseiről 
emlékezett, ugyan ott értette ágy az 1848-diki 
I I I . t. ezikk 37-dik, mint az 1867. X. t. czikk ér
telmében azt, miszerint a megelőzött évről szóló 
számadások hasonlókép bemutattasanak. A. t. pénz
ügyminiszter úr hasonlókép azt nyilatkoztatta, 
hogy a számadások igen rövid idő alatt készen 
lesznek és be fognak terjesztetni. Igen tudom, 
hogy itt azon észrevételt lehetne tenni, hogy itt 
nem a megelőző évről, hanem az 1867-kiről kell elő
terjeszteni a számadásokat, miután a megelőző 
évről nem lehet, mert azok még befejezve nincse
nek. Kívánnám tehát, és módositványom csupán 
oda terjed ki, hogy az indítvány utolsó szakaszá
nak 4-dik sorában e szó után „kapcsolatban" tétes
sék be : „az 1867-dik évi államszámadásokkal egye
temben." (Helyeslés.) 

Deák F e r e n c z : Én az indítványba azért 
nem tettem bele, mert nem tartozik hozzá. Itt 
ugyanis a költségvetés tárgyalása módjáról be
szélünk ; ez pedig már kötelessége a minisztérium
nak. Hanem az elvet helyeslem, és ha valakit meg
nyugtat, nem ellenzem, hogy bemenjen a határo
zatba, mely e fölött fog hozatni. Mert az én néze

ss 



20 CCLXXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Szeptember 21. 1868.) 

tem itt az, hogy a minisztérium tartozik a lefolyt 
1867-dik évről a számadásokat előterjeszteni, és 
elvárjuk a minisztériumtól azt, hogy az 1868-diki 
évnek első feléről legalább kimutatást, adjon elő 
még ez országgyűlés folyama alatt. En nem bá
nom tehát, ha bele megy. 

Elnök : Ha elfogadja a t. ház, bele fog té
tetni. (Elfogadjuk!) Ennélfogva a t. ház Heík 
Ferencz képviselő indítványát mind átalánosság-
ban, mind részleteiben elfogadta: az tehát ki fog 
adatni a minisztériumnak hozzá való alkalmazko
dás végett. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Tisztelt 
ház! Miután a végzés kimondatott, e végzésnek 
meg kívánván felelni, van szerencsém benyújtani 
a tisztelt háznak a törvényjavaslatot az 1868-diki 
államköltségvetésről. Ezen törvényjavaslatot átte
kintvén, méltóztatnak meggyőződni, hogy az alak
jára nézve is teljesen megfelel az alkotmányos ki-
vánalmaknak. A mi a számokat illeti, azon meg
jegyzésem van, hogy a most hozott határozatnak 
megfelelőleg, a második szakasz első tételét kivé
ve, a többiben mindenütt a pénzügyi bizottság ál
tal javaslatba hozott számok foglaltatnak a tör
vényjavaslatban. Egyébiránt van még ezen kívül 
szerencsém benyújtani egy összehasonlítást aa 
1868-diki államköltségvetés és a pénzügyi bizott
ság jelentése között. Hogy t. i. a tárgyalások meg-
konnyiítessenek, összeállittattam egy összehason
lítást minden egyes fő tételre nézve a minisztérium 
által előterjesztett javaslat szerint, ugy azon mó
dosítások szerint, melyeket a pénzügyi bizottság 
javaslatba hozott; végre egy harmadik rovatban 
benne foglaltatik, melyik tételt kívánta a bizott
ság fölebb emelni, és melyiket leebb szállítani, a 
miből kitűnik, hogy minő különbség van a minisz
teri előterjesztés és a pénzügyi bizottság javaslata 
közt. Ezen két előterjesztést bátor vagyok azon 
kéréssel benyújtani, hogy azok kinyomatását, ki
osztását és az osztályokban való tárgyalását el
rendelni méltóztassanak. 

Elnök: Ha a tisztelt ház ugy kívánja, a tör
vényjavaslat felolvasottnak tekintetik, s ki fog 
nyomatni '). 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
A minisztériumnak van szerencséje a szőlők meg
váltásáról szóló törvényjavaslatot tái-gyalás végett 
a t. ház asztalára ezennel letenni. 

Ghyczy K á l m á n : Felolvastatik a törvény
javaslat előbb ? (Maradjon !) 

E l n ö k : A t. ház felolvasottnak tekinti. Szin
tén ki fog nyomatni'-). 

Ghyczy Ká lmán: T. ház ! Egyátalábannem 

',) Lásd az Irományok 316-ik számát. 
s) L4sd as Irományok 3 17 • dik számát. 

szándékozom az előterjesztett törvényjavaslatnak' 
tárgyalás alá vételét gátolni vagy akadályozni. Ez 
a törvényjavaslat, ha néhány hónappal ezelőtt, 
akkor, midőn a háznak ezen oldaláról más tárgyak
kal kapcsolatban sürgettetett, terjesztetett volna 
elő, egész részletességgel, kimeritőleg s bizonyosan 
minden félnek megnyugtatásával tárgyaltathatott 
volna; most ez időszakban oly későn történt a tör
vényjavaslat beterjesztése, miszerint, ismétlem, azt 
előleg nem tárgyalni nem lehet, s még talán az 
eló'lege8 tárgyalás mellett sem lesznek mind azon 
nehézségek teljesen elháríthatok, melyek e tör
vényjavaslatnak később történt beterjesztéséből 
származnak. 

De nem erről szándékozom nyilatkozni; ész
revételem más tárgyra vonatkozik. A szőlők után 
járó adózások csak egy ágát képezik az urbérrel 
rokontermészetű viszonyoknak; ezen kivül vannak 
más nagyfontosságú has- nnemü viszonyok is, pél
dául az irtványoknak kérdése, az úgynevezett 
curialis zsellérek, telepitvényesekjövendőbeli álla
pota, a királyi kisebb haszonvételek ügye. Mind
ezen tárgyak elintézését az országban sok ezerén 
óhajtva várják. Ezen tárgyaknak elintézése a jog 
és méltányosság alapján szintén 0I3' fontos és sür
gős, mint az, a mely azon törvényjavaslatban fog
laltatik, melyet a t. miniszter úr most terjesztett 
elő- Azon körülmény, hogy most szüret van, leg-
felebb csak azt indokolhatja, hogy ezen törvény-
javaslat más hasonnemü tárgyak felett előleg tár
gy aítassék; de azt nem indokolja , hogy a többi 
hasonnemü táiyyak tárgyalása elmaradjon jövő 
bizonytalan időre. 

Többször szorgalmaztatott már az, hogy az 
urbériséggel rokon, birtokviszonyok iránt törvény
javaslatot terjeszszen a minisztérium a ház elé: 
a minisztérium részéről ez mindig megígértetett, s 
ugy a felszólítás, mint a minisztérium ajánlata 
közhelyesléssel fogadtatott; sőt ámult alkalommal 
a t. eultusmíniszter úr ki is jelentette, hogy ezen 
törvényjavaslat már készen is van. s bármikor elő
terjesztheti. Én tehát kötelességemnek tartom, tisz
telettel felszólítani a minisztériumot, hogy az urbé
riséggel rokontermészetű , mindennemű birtokvi
szonyoknak, az úgynevezett hűbéri maradványok
nak jog és méltányosság alapján leendő elintézé
séről törvényjavaslatot mielőbb előterjeszteni mél
tóztassék, hogy ezen tárgyak még ezen országgyű
lés alatt megoldást nyerjenek. {Helyeslés.) 

Deák F e r e n c z : T. ház! A szőlőbeli adózá
sok megszüntetéséről szóló törvényjavaslat tárgya
lása rögtön szükséges: mert nem mindegy, ha azt 
a napokban végezzük be, vagy októberben; a többi, 
urbérrel hasonló természetű adózások megszünte
tésére nézve pedig nem nagy különbséget tesz, ha 
most veszszük-e elő vagy októberben. 
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A szőlőbeli adózások megszüntetését most kell 
elővennünk, ez nem halasztható. Utána j ön , vagy 
egyúttal azzal felveendő a mai indítvány, mely 
elfogadtatott, és a törvényjavaslat, mely benyujta-
tott az 1868-diki költségvetés miképeni tárgyalá
sára: mert erre is csak 8—9 nap van. 

Ugyanazért én indítványomban világosan ki
mondottam, hogy a többi úrbéri és hason termé
szetű adózásokra nézve is a javaslat még ezen 
országgyűlés alatt elkészíttessék. 

En ugy tudom, maga ezen szőlőtized iránti tör
vényjavaslat azon törvénycomplexumból vétetett ki 
előleg; ujabb felszólítás, határozat arra tehát alig 
lesz szükség: mert a minisztérium ugy is kijelen
tette, hogy még ezen ülésszak alatt tárgyaltatha-
tik ; legalább rajta nem múlik, hogy tárgyaltassék. 
[Helyeslés.) 

En tehát azt tartom, ezen szőlőbeli adóztatást 
minél előbb mindenekelült tárgyaljuk, és az kinyo-
jivomatva, minthogy 'ez is törvényjavaslat, most 
erre határozzuk el, hogy ezennel az osztályokhoz 
utasittassék . valamint a költségvetésre nézve is. 
Hiszen már az egyiket holnap elővehetik az osztá
lyok , hogy minél előbb ide juthasson. (Helyeslés.) 

Zsedényi E d e : ü g y hiszem, hogy itt mind
járt ez ülésben meg kellene határozni, (Nagy zaj) 
különben igen bajos :\ különböző osztályokat az 
elnök által meghivatni. Jobb lesz azért a határna
pot itt kitűzni, és miután az előterjesztést ú g y i s 
ki kell nyomatni és tanulmányozni, azt javaslom, 
hogy szerdán 10 órakor tartsanak az osztályok 
ülést. (Nag i zaj. Holnap!) 

HaláSZ B o l d i z s á r : T. ház! Már az, hogy 
az inditvány megtörtént, eltörölte elvben a szőlő-
dézsmát. En azt indítványozom, illetőleg a napi
rendre nézve azt hozom javaslatba: méltóztassék 
a ház egy igen rövid határozatot tűzni ki a tör
vényjavaslat tárgyalására. (Zaj.) Igaz, hogy a ház
szabályokban az van , hogy a mely előterjesztés 
törvény alkotását ezélozza, az nem kerülheti el az 
osztályokat; de hisz a ház dispensálhatja magát, 
és ha megtörténhetett, hogy az Ősiség, az urbéri-
ség elvben eltöröltetett és a kivitelre nézve a mi
nisztérium utasíttatott: miért ne mondhatnók ki itt, 
is mindenekelőtt, hogy a szőlődézsma elvben el 
van törölve? (Zaj.) Azt hiszem, ha van tárgy, me
lyet harmadnapra sem halasathatunk, ez bizonyára 
olyan. Ma is intéztek hozzám kérdést, hogy mi 
fog a szőlődézsmával történni? íme az ujoncz-
kérdésben már több megyében különfélekép hatá
roztak; ne okozzunk tehát ezzel zavart; mondjuk 
ki elvben: hogy a szőlődézsma el van törölve. 
(Nagy zaj. Holnap! Szerdán:) 

Vukovics Sebő : Én megvallom, tisztelt ház, 
hogy ismereteim e tárgyat illető előzményekben 
igen tökéletlenek, s meglehet, hogy e szerint vagy 

a formában, vagy magában a dolog állásában né
mi hibát fogok elkövetni, midőn az előterjesztett 
véleményekre és indítványokra röviden el fogom 
mondani véleményemet. 

Hogy ezen tárgynak mielőbbi eldöntése kí
vánatos, nem szenved kétséget, mert minél tovább 
marad az eldöntetlenül, és minél inkább fejlődik 
ki alkotmányos parlamentalis életünk, annál in
kább lesz ezen tárgy Eris almája a két parlamen
talis párt között. De megvallom, mindamellett, 
miután emlékszem, hogy ezen hátramaradt úrbé
ri viszonyok megszüntetése még ez országgyűlés 
elején vagy legalább közepén szóba hozatott, és 
mindekkoráig sem nem tárgyaltatott, sem az arra 
megkívántató előkészületek el nem intéztettek. 
(Közbeszólás jobbról: Megtörtént!) én nern látom 
eléggé indokolva, eléggé igazolva ennek, az ily 
átalános törvényjavaslatból kiszakasztott részle
tes törvényczikknek ily sietős módon tárgyalá
sát. Szerettem volna, ha bővebben fejtetett volna 
ki ércelme ama kifejezésnek, hogy ezen bordézsmá-
nak eltörlését kell most mielőbb tárgyalni azért, 
mert a szüret közeledik, vagy tán már el is kez
dődött. 

Az idők különbözők. Példa történt az 1848-ki 
országgyűlés eljárásakor. Bizonyos, hogy akkor 
az ország hirtelen egy előre nem látott krisisben 
találta magát. A nemzet képviselői látták, hogy a 
rendes formákban kiszabott munkáikat a nemzet 
megelégedésére és az ország biztosítására nem 
folytathatják tovább, tehát azok félretételével szint-
oly bátor mint bölcs politikával rögtön határoz
tak nagy és nevezetes kérdések fölött, többi közt 
az úrbéri tartozások fdett is ; és én azt hiszem, az 
utódok hálával tartoznak emiéköknek, mert ez 
által legalább az amúgy is vallás és nemzetiségek 
által különböző darabokra szakitott országban leg
alább betöltötték azon réseket, melyeken keresztül 
az osztályok állása, az életfoglalkozások különb
sége miatt is támadhatott volna az országban egye
netlenség. Azon akkori eljárásnak tulajdonítandó, 
hogy az országban legalább osztályvillongások 
nem támadtak. 

A 1848-diki országgyűlés eljárása után hátra
maradt még az úrbéri viszonyok némely részének 
elrendezése. Az 1849-diki törvényhozás és kor
mány az idők akkori szükségéhez, a nemzet ak
kori körülményeihez képest egy törvényjavasla
tot rendelt készíttetni ama r hátramaradt viszo
nyok megszüntetése végett. Es a törvényjavaslat 
el is készült azon időben, de hamarabb dőlt el a 
hazának sorsa, mintsem azt tárgyalni lehetett, s 
így a kérdés akkor elmaradt. 

Most előttünk fekszik ezen tá rgy ; de egészen 
különböző körülmények közt. Merem kérdeni, 
vagyunk-e hatalmazva arra, mint a nemzet képvi-
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selői, hogy rendes, normális állapotban — pedig 
most állapotunk kétségkivül normális, mert hisz 
az alkotmány helyreállítása kihirdettetett a nem
zet kívánsága szerint, ő felségének kormánya, a mi 
saját nemzeti minisztériumunk itt ül körünkben : 
állásunk tehát rendes — merem kérdeni, fel va
gyunk-e hatalmazva arra, hogy rendes időben 
rendkívüli eszközökkel határozzunk a nemzet sor
sáról? {Ellenmondás a középen. Dehogy rendkívüli!) 

Hallottam említeni, hogy előkészületek tétet
tek. Megvallom , hogy meglehet; e tekintetben 
nincs tudomásom ; de a mit én előkészületnek tar
tanék e tárgyban, azaz , hogy rendesen szerez
tettek volna meg a megkívántató statistikai adatok, 
hogy megtudtuk volna, mennyire terjed ezen meg
váltandó szőlőknek kiterjedése hold számra, hogy 
szintén elénk állíttatott volna az eddigi dézsma-
birtokosoknak száma, és a dézsmának értéke, va
lamint végre, hogy előleg kiszámittatoít volna 
némileg azon összeg is, melyetanemzet ezen meg
váltás eszközlése végett az amúgy is felhalmozó
dott terhekhez csatolni szándékozik: megtörténtek-e 
ezen előkészületek? nem tudom ; de ha nem tör
téntek meg, ugy valóban teljesen hasonlít ezen 
eljárás az 1848—49-dikihez a nélkül, hogy azon 
indító okok léteznének, melyek akkor az ország
gyűlést hasonló eljárásra kényszeritették. 

Hallottam említtetni azt is, hogy a bordézs-
mára vonatkozó törvénycikket az úrbéri viszonyok 
megszüntetését tárgyaló törvényjavaslattól külön 
kell szakítani azért is, mert a szüret közeledik vagy 
be is állt. Mint már előbb mondottam, óhajtottam 
volna bővebben megmagyaráztatni, mit jelent ez? 
Tán azt értjük alatta: félünk, hogy a dézsmát meg
tagadják, és e szerint rést nyitunk arra, hogy mi
dőn a népnek bármely része törvényes kötelessé
gének megtagadására nyilatkozik, mi azt abban 
bátorítsuk ? En azt hiszem, t. ház, addig, mig az 
uj törvény kihirdetve nincs, ezen dézsma megadá
sa szintoly törvényes kötelessége a szőlőmivelő-
nek, mint a minő kötelessége a házbérlőnek meg
fizetni a bért a ház tulajdonosának. Meglehet, ez 
igen népszerűtlen eszme, s én megvallom, fájda
lommal tekintek e perczben saját állásomra, hogy 
első csekély felszólalásomat kénytelen voltam 
népszerűtlen irányban tenni. De fogalmam szerint 
az igazi liberalismus abban áll, hogy egyátalá-
ban semmi osztályt se engedjünk elnyomatni. 
(Helyeslés.) 

Már most kérdem, meggondoltuk-e mi azt. 
hogy hány család közé hoznánk pénzügyi zavart 
ezen hirtelen elénk állított törvényjavaslat által, 
midőn a jelen szüretből járulandó dézsmából ki 
akarjuk szorítani ? Hiszen ,'nekik törvényszerű jo
guk, törvényes szabadságuk volt intézkedni azon 
alapon a jelen és következő évre, a mely alapon 

számíthattak volna a jelen évből beveendő déas-
mára. 

Én azt hiszem, nem lett volna sem az ország 
nyugalmára , sem az illető dé^smafizetőkre áta-
lában véve káros, ha ezen tárgy nyugalommal 
tárgyaltatott volna, nem pedig sietséggel, és meg 
lehetnénk győződve, hogy azért is szükséges vol
na ezen tárgyat összekapcsolni a hátramaradt 
úrbéri viszonyok többi részével, mint azt igen 
érdemes barátom Komárom városa képviselője 
tlőhozta, mert e kérdések ily tárgyalása az or
szágban mindig nyugtalanságot, aggodalmakat 
szül, s inkább megfelel egy alkotmányos, józan, 
mindent meggondoló tőrvényhozásnak, egyszerre 
intézni el mindezen kérdéseket, mintsem dara-
bonkint hozni elő és mindannyiszor felizgatni az 
ország kedélyét. 

Az én véh menyem az — mert áía^ában nem 
akarok gátoí vetni anuak, a mi előterjesztetett —-
hogy ezen tárgy bocsáttassák az osztályokhoz, 
(Jobbról; Hiszen mindenki azt akarja!) az osztá
lyoktól visszakerülve pedig itt a házban érdem-
leg tárgy&V&psék. (Természetes, hogy ugy kell lenni!) 

Tisza K á l m á n : U g y gondolom, arról van 
szó, tárgyaljuk-e most vagy ne? (Jobbról: Ma 
nem leltet tárgyalni, előbb az osztályokhoz kell menni!) 
Ha méltóztatnak elrendelni a kinyomatást és az 
osztályokhoz utasítani, a mint indítványozva volt, 
akkor nincs szavam. (Hiszen azt akarjuk!) 

D e á k F e r e n c z : Én is csak azt akartam 
mondani, a mit Tisza Kálmán képviselő úr mon
dott: hogy t. i. mind azok, mik itt előadattak, a 
törvényjavaslat érdemleges tárgyalására vonat
koznak ; mielőt*-. pedig a törvényjavaslatot ismer
jük és tárgyaljuk , mind azokra még észrevételt 
sem lehet temr, a mik bt előadattak, miután csak 
akkor látjuk, hogy mikép intézkedik a törvény a 
megszüntetésről, és akkor lehet érdemleg az áta-
línoB tárgyalásnál vitatkozni arról, hogy már az 
idénre vagy a jövőre szüntessék-e meg? Mjst a 
ház nem határozhat egyebet, miután helyeselte, 
hogy a minisztérium ily törvényjavaslat előter
jesztésére felszólitfassék, mint ezen törvényjavas
latot az osztályokhoz utasítani, és azok vélemé
nyének beadása után azt a házban tárgyalni. 
(Helyeslés.) 

Halász B o l d i z s á r : Én voltam bátor figyel
meztetni a házat arra, hogy szükségét látom an
nak, hogy miután a szüret már foly, mondja ki a 
ház rögtön, minél előbb, elvben a dézsma eltöröl-
tetését. (Zaj. Holnap ! Szerdán !) Kérem, én a ho'na--
pi napot indítványoztam, és csak annyit óhajta
nék, hogy miután az indítvány megtétetett, hogy 
a szőlődézsma már 1868-ra eltöröltessék, mond
juk ki mindenek előtt az elvtt, (Nagy zaj) azután 
mehet az osztályokhoz, és az elv kimondása után 
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én nem bánom, ha fél év múlva kerül is vissza, 
csakhogy elvben el legyen törölve: (Nagy zaj) mert 
ha ezt ki nem mondjuk, azt hiszik, hogy valósággal 
el van törölve, mert nem minden ember tudja, 
hogy lex non promulgata non obligát. {Nagy zaj.) 

Manoj lov ics E m i l : U g y hiszem, t. ház, a 
bemutatott törvényjavaslat felett semmit sem lehet 
mondani. Nem lehet azt sem elvben elfogadni, sem 
visszautasítani addig, mig tartalmát nem ismerjük. 
Csak arról lehet tehát szó, mi történjék a törvény
javaslattal ? A házszabályok szerint ki kell nyomatni 
és az osztályokhoz utasítani; további kérdés pedig 
az : mikor lesz az osztályok előtt tárgyalandó? 
(Fölkiáltások: Szerdán!) 

E l n ö k : Epén erre nézve akartam előterjesz
tést tenni. Több törvényjavaslat van beadva, me
lyeket az osztályokhoz kell utasítani. Ezek közt 
kettő különösen igen sürgő's: az egyik a pénzügy
miniszter urnák a budgetre vonatkozó törvény
javaslata, a másik a bordézsma eltörlése iránti 
törvényjavaslat. Ezek az osztályokhoz fognak 
utasíttatni, és ha a t. ház beleegyezik, az osztá
lyok holnapután 10 órakor fogják tárgyalás alá 
venni. Nem tudom, a t. ház többsége mit kivan: 
holnap-e vagy holnapután? (Holnap! Más részről: 
Szerdán!) U g y veszem észre,hogy a t . ház többsé
ge azt kívánja, hogy holnap délután 4 órakor. 

G h y c z y Ignácz : T . ház]! (Halljuk!) Hogy 
holnapra tűzessék ki a szőlődézsma tárgyalása, 
azt érteném, ha az arra vonatkozó irományok már 
ki volnának nyomatva. I)e tudjuk, hogy a nyom
tatványokat nem kapjuk oly gyorsan, a mint kel-

• lene. Mí történik tehát akkor, ha a kéjiviselők nem 
kapván meg a nyomtatványokat, még alkalmok 
sem lesz a tárgygyal megismerkedni? Szerény né
zetem szerint tehát szerdára lehetne ezen tárgyat 
kitűzni. (Holnap!) 

E l n ö k : Holnap reggel a két törvényjavaslat 
ki lesz nyomatva és azonnal ki is fog osztatni. 
Én ugy veszem észre, hogy a t. ház többsége a 
holnapi napot kívánja kitüzetni. (Szerdán!) Ki 
van mondva, hogy holnap. 

Még egy kérésem van a t. házhoz. {Halljuk!) 
Van itt több törvényjavaslat, melyekre nézve még 
azt kell határozni, hogy menjenek az osztályok
hoz. Ezek akkor fognak tárgyalás alá vétetni, 
midőn a két előleges tárgy belesz végezve. Ennél
fogva méltóztassék a t, ház elhatározni, hogy a 
következő tárgyak az osztályokhoz utasíttatnak, 
és pedig: a törvényjavaslat a népiskolai közokta
tás tárgyában,a törvényjavaslat az uzsoratörvények 
eltörlésére nézve . a törvényjavaslat a kisajátítás
ról, a törvényjavaslat a vadászatról, ugy szintén 
a törvényesen bevett keresztyén vallásfelekezetek 
viszonossága tárgyában beadott törvényjavaslat. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én meghallgattam 
a tisztelt elnök úr által fölolvasott sorozatát azon 
tárgyaknak, melyek az osztályokhoz lesznek uta-
sitandók ; de a már beadott törvényjavaslatok közt 
is tudok olyant, mely már igen régen be van ad
va és véghetetlen nagy fontossággal bir, most 
már nem csak magánjogi, de közjogi tekintetben 
is, mert attól látszik fölfüggesztve ,lenni az, hogy 
Magyarországnak legyenek-e alkotmányos bírósá
gai : ez a perrendtartásról szóló törvényjavaslat, 
melyet hasonlókép legközelebb fölvétetni kívánnék 
az osztályokban. [Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztassék megengedni, hogy észre
vételemet megtehessem. En csupán azon törvény
javaslatokra nézve kívántam a t. ház határozatát, 
melyekre nézve nincs kimondva, hogy az osztá-
lyokhoz menjenek. Azon tárgyra nézve, melyet 
Tisza Kálmán képviselő úr méltóztatott említeni, 
már elhatároztatott, hogy az osztályokhoz utasit-
tatik. (Ugy van!) 

G h y c z y IgnáCZ : Tisztelt ház! Annyiféle 
törvényjavaslat lett itt fölemlitve, hogy ha azokat 
az osztályok egyszerre akarnák tárgyalás alá ven
ni, képtelenség lenne elintézni. En azt gondolom, 
nem is egyforma fontosságúak ezen [törvényjavas
latok. Sorozatot kellene tehát ezekre nézve meg
állapítani, mely szerint a törvényjavaslatok az osz
tályokban előkerüljenek. E tekintetben a törvény
kezési törvényjavaslatnak minden egyéb tör
vényjavaslat fölött előnye van. Előnye van elő
ször, mert régebben be van adva; másodszor, mert 
legégetőbb szükség. A vadászati törvény olyan, 
mely kár nélkül várhat, mert az egész országra 
nézve minden nap, minden óra kár, míg a törvény
kezés rendezve nincs. Azért csekély nézetem sze
rint bátor vagyok ajánlani, hogy mindenek előtt 
a törvénykezési törvényjavaslat tűzessék ki az 
osztályokban tárgyalásul, t. i. hogy a pénzügyi és 
a bordézsma iránti törvényjavaslatok tárgyalásá
nak bevégzése után mindjárt ez jönne. 

Elnök: Az én kérésem csak is az volt. mél
tóztassék n t. ház határozatilag kimondani, hogy 
a törvényjavaslatok, a mennyiben kimondva nem 
volt, menjenek az osztályokhoz. A sorozat meg
állapítása ugy is a t. ház jogai közé tartozik, és 
ezt meg is fogja tenni, és nem is kételkedem, hogy 
a két. előzetes tárgy bevégzése utáu a törvénykezé-
ti törvényjavaslat kerül az osztályokban szőnyegre. 

Kérem az osztályok elnökeit, hogy az illető 
szakminiszter urakat méltóztassanak értesíteni, 
mikor tartják üléseiket. 

A jövő ülés szokott módon fog közhírré té
tetni. 

Az ülés végződik d. u. 1 órako r. 
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iilamkó 
Tju-gjai:DamaszkÍD Jánon szabadságot kap. Kérvények bemutatása. 

iköltsígvetéarfi]. További törvényjflv»í!atok tárgyalás/inak előkészítése. 
A kiJEponti bii;oltí.ág jelentési less az 1868 ávi 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef 6., Goroce István, Horvát Boldizsár. Lónyay 
Menyhért, Miliő Imre gr., Wcnckheim Béli 6. 

Az ülés kezdődik d. e. 11'/, órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 
vezetni; a szólani kívánók neveit Paiss Andor 
jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesités vé
gett felolvastatni. 

Bujanovics Sándor j e g y z ő (olvassa a szep
tember 21-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök : Damaszkin János képviselő úr hat 
heti szabadságot kér. Megadatik. 

Liptó megye közönsége a codificatio, a tör
vénykezés és birói szervezés iránt mielőbb törvényt 
kér alkottatni. 

Eperjes város közönsége, a város törvényke
zési költségeit az állampénztárból kéri fedeztetni. 

Eurger Jakab, kassai ékszerész és zálogházi 
becsülő és őrző, kéri, hogy Kassa város tanácsa 
azon irományok hiteles alakban kiadatására szo-
rittaísék, melyekre a tanács határozatában hivat
kozott, midőn őt becsületében megsértette. 

Mészáros Flórián, mohácsi lakos, tavalyi de-
czemberben két izben benyújtott panaszos kérvé
nyét részrehajlatlan biróság által megvizsgáltatni 
és elintéztetni kéri. 

E kérvények a kérvényi bizottsághoz tétet
nek át. 

Czegléd városa a rendezett tanácscsal biró 
városok törvényszéki költségeit, ugy, minta királyi 
városokét,az országos költségvetésbe kéri felvétetni. 

Győr vármegye a rendezett tanácscsal biró vá
rosok törvénykezési költségeit az országos költség
vetés közé kéri felvétetni. 

E kérvények akkor fognak felvétetni, midőn 
a költségvetés ide vonatkozó része tárgyalás alá 
kerül. 

Vas megyébe kebelezett Kolta község lakosai, 
Babas Antal, Koltay István. Erhardt Lajos, Peje-
sics Gábor, Nagy Sándor, Nagy Józssf és Horvát 
ü an o s a múlt május havában a község nevében 
Madarász József képviselő úr által beadott kérvény 
ellen óvást tesznek, kijelentvén, hogy azt félreér
tésből irták alá. 

Kovách L á s z l ó : T. ház ! A hatvan-miskol-
czi vonalon lakó több község egy kérvényt adott 
átnekem, melyben a Karácsonyra kitűzött állomást 
Ludasra kérik áttétetni. E kérvényt Detk, Ugra, 
Puszta-Tárcsa, Ludas, Fügéd, Zsadány, Árokszál
lás és Szent-András, Dózsa, Jász-Apáti, Tarna-Ors, 
Halmai, Visonta, Markasz, Domoszió, Felső-Nána, 
Vécs, Mira, Boczonád, Heves községek és számos 
puszták tulajdonosai által van aláirva. Kérném e 
kérvényt talán a vasúti bizottságnak kiadami, mi
után e kérdés elintézése felettébb sürgős. (Már át
estünk rajta f) 

P a i s s A n d o r : T. ház ! Választó kerületemhez 
tartozó Marczali, Balaton-Szt.-György, Sávoly, 
Sámsony , Mesztegnye , Csákány. Felső-Zsitva, 
Szökedénes, Nemesvid, Nemesdéd, Simonyi, Pat 
és Vrásztó több száz aláírással ellátott kérvényét 
van szerencsém a t. háznak benyújtani. Ezen kér
vényben az illetők alkotmányunk helyreállítása 
és a fenforgó közjogi viszonyok békés kiegyenlí
tésére alkotott törvények felett teljes megnyugvá-

: 
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: 

sukat tolmácsolván, sajnálatukat fejezik ki az azok 
ellen elkövetett némely izgatások ellen, s azok 
ellenében hazafias kötelességeket vélik teljesíteni 
az által, hogy a képviselőház többsége és az abból 
alakult felelős kormány iránti tántorithatlan bizal
mukat kifejezik. Teljesen meg vannak győződve, 
hogy az országgyűlés szellemi s anyagi fejlődé
sünkre, békés helyzetünkre szükséges törvényes 
intézkedéseket meg fogja tenni ; ezek közül azon
ban, mint különösen sürgőst, az urbérrel rokon 
természetű viszonyoknak törvény által leendő 
mielőbbi szabályozását kérik. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog áttétetni. 
Kautz Gyula a központi bizottság részéről 

az 1868-dik évi budget tárgyában a bizottság je
lentését fel fogja olvasni. 

KautZ G y u l a e lőadó (felolvassa a jelentést.) 
Bátorkodom ezenkívül még azon indítványt tenni 
a t. háznak, hogy miután csak irályi változtatások 
történtek a törvényjavaslatban, tán szükségtelen 
volna egészen uj kinyomatását elrendelni. (IIe-
lyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva, felesleges levén az uj 
kinyomatás, a tárgyalást holnap 10 órára lehetne 
kitűzni. (Fölkiáltások: Ki kell nyomatni!) Tehát előbb 
a jelentés kinyomatván 2) és szétosztatván, holnap 
fog tárgyaltatni. 

A t. ház a beadott törvén] javaslatokat az 
osztályokhoz méltóztatott utasitani; hiányzik azon
ban még a t. háznak ebbeli határozata, hogy a 
beadott törvén /javaslatok közül melyik vétessék 
mindenekelőtt tárgyalás alá. 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: 
T. ház ! Bármily nagyfontosságúak legyenek mind
az ^n törvényjavaslatok, melyek a ház asztalán 
fekszenek, azt hiszem, hogy akár sürgősségét 
íekinteük, akár fontosságát a tárgynak, fontosabb 
és sürgősebb alig van, mint a népnevelésről szóló 
és a törvénykezésre vonatkozó törvényjavaslat. 
(Igaz!) Méltóztassék tehát a t. ház elhatározni, 
hogy az osztályok ezen két törvényjavaslatot, 
még pedig e népnevelésről szólót először, azután 
a törvénykezésit vegyék mindenekelőtt tárgyalás 
alá. (Helyeslés.) 

Deák FerenCZ: T. ház! A perrendtartásra 
vonatkozó törvényjavaslat kétségenkivül a leg
sürgősebbek egyike, mert tán semmi sincs oly rósz 
állapotban, mint épen a perrendtartás. Ez átalá-
nos hang az egész országban. 

Én azon munkálatot átnéztem, és azon meg
győződésre jutottam, hogy ha mi azt szakaszon
ként tárgyaljuk, minden szakaszt külön vitatko
zás alá veszünk; miután a szakaszok száma szinte 
600 : ez oly óriási hosszú időt vesz igénybe, hogy 

l) Lásd az Irományok 318-dik számát. 
KÉPV, H. NAPLÓ. 1 8 6 % . X 

ezen ülésszak alatt lehetetlen rajta keresztül men
nünk; és így ismét bizonytalan időre ezen zavart 
perrendtartás bonyodalmaiban maradi ank. É n 
ugy vettem tekintetbe a dolgot, hogy ilyen rend
szeres munkánál, ha valamely pontot megváltoz
tat az ember, akkor igen sokat kell megváltoztat
ni : mert szoros összefüggésben kell különösen a 
perrendtartási törvény egyes részeinek lenni. Én 
tehát azt tartanám czélszerünek, hogy bízzuk meg 
azon bizottságot, mely e munkát készítette, azzal, 
hogy jelölje ki azon fő és irányadó kérdéseket 
— ez alig lesz egynehány, talán 3 — 4 — melyek 
az egész munkának mintegy vezérelvül szolgálnak, 
vagy a melyeknek gyakorlatilag eldöntése hosz-
szabb vitatkozást kivan. Hyen például — a mi 
hosszabb vitatkozást fog kívánni — az, hogy a ki
rályi tábla egy maradjon-e vagy több appellatorium 
állittassék-e fel? Jtdölje ki a bizottság ezen né
hány pontot, azok felett tanácskozzanak az osz
tályok, s azután országos ülésben vitassuk meg s 
állapitsuk meg, s annak alapján a többit enbloc 
fogadjuk el. (Átalános helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen indítványt ? 
(Elfogadjuk!) Ennek következtében mindenekelőtt 
a népnevelésről szóló törvényjavaslat fog tárgyal
tatni az osztályokban; a törvénykezési törvényja
vaslat tárgyalására kiküldött tizenötös bizottság
nak pedig meghagyatik, hogy a perrendtartásra 
nézve az irányadó alapelveket tűzze ki és jelenté
sét terjeszsze a ház elé. A ház ezt azután az osztá
lyokhoz fogja utasitani, s az megvitatván a tör
vényjavaslatot, a ház tárgyalás alá veszi. (He
lyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér.- T. ház! 
Miután a tanácskozás rendjéről van szó, van sze
rencsém a t. háznak bejelenteni azt , hogy a jövő 
hét első napjai egyikén, reménylem kedden vagy 
szerdán, az 1869-iki költségvetést, s egyszersmind 
az 1867-diki számadásokról szóló jelentést is, óhaj
tanám a ház elé terjeszteni. Miután épen az osztá
lyokról méltóztatnak rendelkezni s őket oda uta
sitani, hogy a nevezetes munkákhoz fogjanak, azt 
hiszem, ez ugy értetik, hogy kedden vagy szer
dán elkövetkezvén azon időpont, midőn előterjesz
tést tehetek: szabadságot vehessek magamnak e 
körülményt a ház elnökének bejelenteni és ülést 
kérni. Másik kérésem pedig oda irányul, hogy mi
után a holnapi ülésre méltóztattak kitűzni az 1868-
díki költségvetésre vonatkozólag bejelentett tör
vényjavaslat tárgyalását, a tárgyalás megindítása 
előtt méltóztassanak zárt ülést tar tani , melyben 
némi előterjesztésem lenne. (Felkiáltások: Ma!) 

E l n ö k : Ha még ma kívánja a ház a zárt ülés 
megtartását, több tárgy nem levén, az ülést elosz
latom, s a ház zárt üléssé alakul. 

BÓniS S á m u e l : T. ház ! Ha a miniszter úr 
4 
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előterjesztése és azon kívánsága, hogy zárt ülés 
tartassék, e tárgyra, t. i. a költségvetésre vonat
kozik, akkor azt óhajtanám, hogy a zárt ülés ak
kor tartassék meg, mikor az irományok ki lesznek 
nyomva és az idei költségvetésről magunkat töké
letesen tájékoztuk: mert idő előtti dolognak tarta
nám zárt ülést tartani oly tárgyra nézve, melyre 
vonatkozó irományok még kinyomva nincsenek. 
(Megtörtént!) Engedelmet kérek, a központi bizott
ság jelentése nincs kinyomva. Ha megengedem is 
azt. hogy e tárgyban a központi bizottság nem tér 
el sokban a miniszter előterjesztésétől és az osztá
lyok véleményétől; de megtörténhetik, hogy más 
tárgyban eltér, s akkor ezen előzményből indulna 
ki a ház; én pedig azt óhajtanám, hogy a ház min

dig szabatosan járjon el. Ennélfogva a zárt ülés 
megtartását holnapra kívánnám halasztatni. 

" Deák Ferencz: Normális az, hogy a jelentés 
kinyomassék , mihelyt bármiben tesz az változ
tatást. Ettől eltérhet ugyan a ház közakarattal, de 
ha valaki kivánja a kinyomatást, azt nem lehet 
megtagadni; és miután csakugyan, a mint látszik, 
többen kívánják a kinyomatást, ki kell azt nyo
matni és azután a holnapi napra lehet tárgyalásra 
kitűzni. 

Elnök: Több tárgy nem levén, az ülést el
oszlatom. Holnap reggel 10 órakor zárt ülés lesz, 
azután nyilvános ülés. 

Az ülés végződik d. e. 1PU órakor. 

CCLXXXVII. OflSZÁGOS ÜLÉS 
1868. szeptember 25-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 . 

T á r g y a i : Kérvények bemutatása. Nicolies Sándor a krassói s temesi erdöbéilés tárgyában indítványt tesz. A kormány 
törvényjavaslatot njuj t be az örökváltságok kárpótlásáról. A magyar-horvát kiegyezés tervének a horvát országgyűlés álta! történt 
elfogadása örvendetes tudomásul vétetik, az ügy tárgyalása napirendre tűzetik s a horvát országgyűléshez öröm-távsürgöny intézése 
határoztatik. Az 1868 . évi állauiköltségvetésröl szóló törvényjavaslat tárgyaltatik s elfogadtatik. A pénzügyi bizot tságba uj tag válasz
tása határoztatik. A ház költségvetése szeptember havára megállapíttatik. A városok törvénykezési költségei s a vajda-hunyadi vár 
ügyének tárgyalása előkészíttetik. Dobolyi Sándor igazoltatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Horvát Boldi.sár, Lőnyay Menyhért, Mikó Imre 
gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. ÍO^U órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja vezet
ni ; a szólani kívánók neveit pedig Bujanovics 
Sándor és Mihályi Péter jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a szep

tember 24-én tartott •'Hós jegyzökönyvét.) 
Elnök : Losoncz városa a rendezett tanács

csal biró községek törvénykezési költségeit az 
országos költségvetésbe kéri felvétetni. Hasonló 
kérvényekre a t. ház már azt határozta, hogy az 
országos költségvetés tárgyalása alkalmával vétes
senek föl. 

Ferenczi Sámuel, Kolozs megye volt szolga-
birája, az 1861-dik évre elmaradott tisztviselői 
fizetéséi kiadatni kéri. A kérvényi bizottsághoz té
tetik át. 

Horváth Döme képviselő úr kérvényt kivan 
benyújtani. 

Horváth D ö m e : T. képviselőház! Van sze
rencsém Kecskemét városa összes néptanitói részé
ről egy kérvényt benyújtani. Az emiitett néptaní
tók a közzétett közoktatási törvényt nem csak szives 
örömmel üdvözlék. de szives örömmel és elisme
réssel át is tanulmányozták. Hazafiúi köteles
ségüknek tartották egyszersmind, legjobb meggyő
ződésük és tapasztalataik alapján , ezen törvényja
vaslat irányában észrevételeiket emlékirat alakjá
ban összeállítani. Megbízásból van szerencsém ezen 
emlékiratot a t. képvisőháznak átnyújtani azon 
tiszteletteljes kérelemmel, hogy miután ezen tör
vényjavaslat tárgyalás végett már az osztályokhoz 
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utasíttatott, méltóztassék ezen emlékiratot is lehető 
figyelembe vétel végett az osztályokhoz utasítani. 
[Felkiáltások: Nem lehet!) 

E l n ö k : Kívánja a t. ház, hogy ezen kér
vény az osztályokhoz utasitta ssék, vagy pedig hogy 
a kérvényi bizottsághoz utasíttassák ? (A kérvényi 
bizottsághoz előzetes tárgyalás végett!) Ennélfogva a 
kérvényi bizottsághoz fog utasíttatni és pedig elő
zetes tárgyalás végett. 

Nicolics Sándor képviselő úr kíván szólani. 
Nicolics Sándor: T. ház! {Halljuk!) F. évi 

június havában interpellatiót intéztem volt a t. 
pénzügyminiszter úrhoz a fausztatató jíéga-csator-
nára és a krassó- és temesmegyei kincstári erdők 
bérbe adására vonatkozólag. Megnyugtató választ 
nem nyervén, fentartottam magamnak a jogot, 
hogv e tárgyban indítványt terjeszthessek a t. 
képviselőház elé. Ezen inditvány megtételével 
soká késtem, időt akarván engedni a t. pénzügy
miniszter urnák, hogy, a pressio látszatától is men
ten, ez ügyben szabadon intézkedhessek. Miután 
azonban azóta 3 hó múlt el, és miután azon hiva
talos közlemény, mely e tárgyra vonatkozólag 
a lapokban megjelent, minden reménytől megfosz
tott, hogy ez ügyben kedvező intézkedés történen-
dik, inditványomat nem halaszthatom továbbra, és 
bátor leszek azt a t. képviselőház előtt felolvasni, 
kérvén egyúttal a t. képviselőházat, méltóztassék 
indítványom iránt a házszabályok értelmében 
intézkedni. 

(Olvassa:) „Miután a fausztató" Béga-csatorna 
és a krassó- és temesmegyei kincstári erdők bér
be adását tartalmazó, a kir. pénzügyminisztérium 
és Baiersdorf s Biach bécsi kereskedők közt fo
lyó évi április 12-kén tiz évre kötött szerződés, a 
kincstári javak bérbe adása módját megállapító 
rendszeres szabályok ellenére, a nyilvánosság ki
zárásával, árverés vagy zárt ajánlatok beküldésé
re felszólító hirdetés nélkül köttetett; miután ezen 
szerződés ellen, mely véleményem szerint az ál
lamra nézve nem hasznot, de tetemes kárteredmé-
nyezend, Temes és Torontál megyék és Temesvár 

r városa az összes minisztériumhoz, Krassó megye 
pedig a képviseslőházhoz felterjesztést intéztek: 
indítványozom , szólitsa fel a képviselőház a pénz
ügyminiszter urat, hogy a fenidézett szerződésre 
vonatkozó minden hivatalos iratokat, megviszgá-
lás végett, a képviselőház elé terjeszsze." (Helyeslés 
a bal oldalon.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni1) és a t. ház tagjai 
közt szétosztatni. 

Csanády Sándor : Óhajtanám, hogy ezen 
inditvány napirendre tűzessék ki. (Ha szét lesz 
osztva !) 

') Lásd az Irományok 319-ik számát. 
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E l n ö k : Ez iránt majd akkor fogunk hatá
rozni, ha az inditvány ki lesz nyomatva és szét 
lesz osztva. 

ManojlOViCS E m i l : Ha a házszabályokat 
jól értem, Csanády képviselő urnák igaza v a n : 
mert a házszabályok 31-dik szakasza igy szól: „Ha 
oly inditvány terjesztetik elő, mely nem törvény 
alkotását czélozza, felvételi ideje meghatároztatván, 
azalatt kinyomatik és a tagok között széfosztatik." 
Ezen szakasz értelme tehát az, hogy a napirendre 
kitűzésnek meg kell előznie a kinyomatást és szét
osztást. 

E l n ö k : Ha a t. ház ugj-kívánja, (Felkiáltás: 
A. Imdget után ! Más részről: Előbb tűzessék ki!) Te
hát, ha a t. ház beleegyezik, a keddi ülésre tűze
tik ki. 

Horvát Boldizsár igazságügyér: Az 
1848. évi XII . törvényczikk az urbériségeket meg
szüntetvén, 9-dik szakaszában egyúttal azt ren
delte, hogy a korábban kötött úrbéri örökváltsá
gokra nézve a minisztérium, ama törvény szelle
mében, a körülményekhez képest, igazság és mél
tányosság szerint intézkedjék. E kötelességének 
akar a kormány megfelelni, midőn az úrbéri örök
váltságokért az országos alapból adandó megtérí
tés tárgyában ezen törvényjavaslatot teszi le a 
ház asztalára, kérvén a t. házat, hogy azt kinyo
matni és annak idejében tárgyalását kitűzni mél
tóztassék. (Elénk helyeslés?) 

E l n ö k : A benyújtott törvényjavaslat ki fog 
nyomatni '), szét fog osztatni, és ha a t. ház ugy 
kívánja, az osztályokhoz fog utasíttatni. (Helyeslés.) 

Az ülés megnyilta előtt egy fontos és örven
detes tudósítást vettem Vakanovics Antal, a hor
vátországi országgyűlés elnöke, és báró Rauch 
Levin, Horvátország kormányzójától, melyben a 
felől értesítenek, hogy a Magyar- és Horvátország 
közti kiegyezkedési kérdés a horvát országgyűlé
sen tárgy altatván, 69 szóval 4 ellenében elfogad
tatott, (Elénk éljenzés) minek következtében a vá
ros ki volt világítva s egyszersmind a nép örömét 
fáklyás zenével jelentette ki. (Éljenzés.) Ennek kö
vetkeztében kérem a tisztelt házat, méltóztassék 
intézkedni, hogy az e tárgyban Magyar- és Hor
vátország részéről kiküldött bizottság jelentésére 
nézve, melyet a magyar bizottság a tisztelt ház elé 
terjesztett, tárgyalási nap tűzessék ki. Ha bele
egyezik a t. ház, talán hétfőre lehetne kitűzni. 
(Helyeslés.) 

ManojlOViCS E m i l : Gondolom, ez törvény 
alkotását czélozza: ennélfogva nézetem szerint elő
zetesen az osztályokhoz volna utasítandó. 

E l n ö k : Ez nem törvény, hanem jelentés, s 
először, véleményem szerint, a jelentést fogja tár-

*) Lásd az Irományok 320-dik számát. 
4* 
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gyaíni a tisztelt ház, s ha ezt elfogadja, annak 
alapján fog majd törvény alkottatni. (Helyeslés.) 

P a t a y I s tván : Indítványozom, hogy a ma
gyar országgyűlés viszont távirati utón jelentse 
ki e fölötti örömét a horvát országgyűlésnek. (Ata-
lános helyeslés) 

Elnök : Patay képviselő úr indítványát elfo
gadja a tisztelt ház, s az elnökségnek kötelessé
géül teszi, hogy az inditvány értelmében örömét 
jelentse ki. 

Napirenden van az 1868-diki országos költ
ségvetés tárgyalása. A központi bizottság jelenté
sét jegyző úr fel fogja olvasni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa dköz
ponti bizottság jelentését'). 

Kautz Gyula e lőadó : Bátor vagyok a t. 
házat egy sajtóhibára figyelmeztetni, mely a je
lentés nyomatott példányában van, t. i. a 7 §-ra 
vonatkozólag az utolsó pontban igy kell állani : 
„nem engedtetik," mert máskép könnyen azt gon
dolná valaki, hogy „megengedtetik." 

Tisza Kálmán : T. ház ! Mielőtt a tárgya
lásra kitűzött törvényjavaslathoz szólanánk, egy 
kérdést vagyok bátor az igen t. pénzügyminiszter 
úrhoz intézni. (Halljuk !) Indoka e kérdésnek az, 
hogy én részemről — és azt gondolom, többen is 
vannak ilyen ielyzetben — el birom ugyan ismer
ni, hogy a jelen körülmények között és az időnek 
sürgetős volta miatt, s különösen, miután az évnek 
legnagyobb része ugy is letelt, ily módon ajánl-
tassék meg a szükséges költség vagy szavaztassák 
meg formailag, de nem lényegileg a budget ; de 
semmi szin alatt részemről oly feltevés mellett rá 
szavazni nem tudnék, hogy ezen szavazat a bud
get alapjául szolgáló elveknek és kiszámítások
nak helyeslését foglalja magában. Igaz, az in
dítvány és az indítványozó igen t. képviselő úr 
különösen utolsó zárbeszédében kimondotta,hogy az 
elvek felett majd az 1869-ik költségvetés tárgya
lásakor fogunk határozni, de ugyanazon alkalom
mal az igen t. pénzügyi miniszter úr ezekkel ellen
kezőleg azt nyilvánította ki, hogy ezen számokat 
az elvek ismerete folytán fogjuk megszavazni. Én 
részemről tudom, milyen sulylyal birnak a kor
mánynak s épen illető miniszternek hivatalos nyi
latkozatai, s épen azért kérném az igen t. pénzügyi 
miniszter urat, hogy e tekintetben engem és azo
kat, kik talán velem egyetértenek, megnyugtatni 
méltóztassék. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Azt hi
szem , a jelen törvényjavaslat által a folyó évi 
költségvetésnek egyes tételei, tehát bizonyos üsz-
szegek megszavazásáról, nem pedig bizonyos áta-
lános elveknek megszavazásáról van szó. (Helyes-

' ) ásd az Irományok 318-dik számát. 

lés.) Magam is tehát ezen nézetben vagyok, és csak 
tévedésből csúszhatott előadásomba azon szó : „el
vek," mert előadásomat csak a számokra vonat
kozólag kívántam értetni. Teljesen vallom azon 
nézetet, melyet az indítványozó, t. képviselőtársunk 
Deák Ferencz előadott, hogy t. i. mindazon elvi 
kérdések fölött, melyek á költségvetés megszava
zása alkalmával eldöntendők, miután az 1869-ik 
évi költségvetés e napokban fog előterjesztetni, 
alkalma lesz a képviselőháznak határozni. A mi 
az 1868-ik évi költségvetésre nézve beadott mi
niszteri előterjesztés formáját illeti, ugy hiszem, 
az teljesen megfelel az alkotmányos fogalmaknak, 
és miután elvi kérdések fölött a törvényjavaslat 
nem határoz, már ebből is következik, hogy az 
1869-ik költségvetés tárgyalása alkalmával a tisz
telt háznak módjában lesz mindazon kérdések 
fölött határozni. Ugy hiszem, ezen fölvilágositás 
megnyugtathatja a t. képviselő urat, és igy semmi 
akadály nem lesz arra nézve, hogy ezen törvény
javaslat, mely nem elvi kérdéseket, hanem szá
mokat szavaz meg, most döntessék el. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Részemről, miután 
t. pénzügyminiszter úr oda nyilatkozott, hogy 
csak számokat és nem elveket kíván megszavaztatni, 
nyilatkozatával meg vagyok elégedve. (Helyeslés 
jobb felöl.) 

Csanády Sándor : Én ugy vagyok meg
győződve, miszerint a képviselőknek kötelességök 
a számokat is csak ugy szavazni meg, ha azok 
bizonyos elvekből kiindulva kéretnek megszavaz
tatni , és én egyátalában nem tartom magamat 
arra hivatva, hogy számokat szavazzak meg, mi
előtt tudnám azt, hogy azon számok micsoda el
vekből kiindulva kéretnek megszavaztatni; követ
kezőleg én óhajtanám, hogy a t. pénzügyminisz
ter úr ne csak a számok, hanem az elvek fölött is 
szíveskedjék nyilatkozni, (Nevetés jobbról) hogy 
igy a számokat is elvek után szavazhassam meg. 
(Derültség a jobb oldalon) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
törvényjavaslatot az 1868-ki költségvetésre nézve1). 

Elnök : Szólásra senki fölírva nem levén, 
van szerencsém föltenni a kérdést. A t. ház áta-
lánosságban a törvényjavaslatot a részletes tár
gyalás alapjául elfogadja-e vagy nem ? A kik 
elfogadják, méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) 
Az 1868-ki országos költségvetésre vonatkozó tör
vényjavaslatot átalánosságban a részletes tárgya
lás alapjául a t. ház elfogadj'a. 

Következik a részlefes tárgyalás. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 

törvényjavaslat czimét) 

*) Lásd az Irományok 316-dik száaiát. 
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E l n ö k : Nincs semmi észrevétel a ozimre 
nézve ? (Nincs !) Ennélfogva a czim marad. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 
első szakaszt.) 

KautZ G y u l a e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak az első' szakaszra nézve két megjegyzése 
van. Először hozzá kivarrja csatoltatni a 99 millió 
stb. forinthoz azon 40 krajczárt, mely a második 
szakasz 5-dik pontja alatt fordul elő. Másodszor 
mindkét fó összeget, az angol legislatióból vett 
analógia szerint, de tekintettel arra is, hogy na
gyobb biztosság éressék el és a tévedések elhárit-
tassanak, nem számokban , hanem betűkben kí
vánja kitétetni. (Elfogadjuk !) 

E l n ö k : Ennélfogva az első szakasz a köz
ponti bizottság véleménye szerint fog kiigazittatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
2-ik szakasz A) alatti első pontját.) 

Kautz Gyula előadó : Az első pont alatt 
előforduló „legfőbb udvartartás" szavak helyett: 
„királyi udvartartás" tétessék. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva az első pont a központi bizottság véle
ménye szerint fog kiigazittatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 2. 
szakasz A) alatti 2. és 3. pontját, melyekre nem tör
ténik észrevétel. Olvassa 4-ik pontját.) 

KautZ G y u l a e lőadó : A 4-ik pontba az 
„adósságának" szó után „kamataira és törleszté
sére" szavakat kivánja a központi bizottság be
tétetni. 

Elnök : Elfogadja a t. ház ? (Elfoqadjuk !) 
A 2-dik szakasz 4-dik pontja a központi bizottság 
véleménye szerint fog kiigazittatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
2-ik szakasz A) olatli ő—16, továbbá B) alatti 1— 
8-dik pontjait, melyek ellen semmi kifogás nem tétetik) 

Bobory K á r o l y : T. ház! A mi igy össze
gekben megszavaztatott, természetesen csak annyi
ban lehet érvényes, a mennyiben azon összegek, 
melyeken alapulnak, azon részletekkel, melyek 
előttünk feküsznek, megegyeznek, s a mennyiben 
azon részletek részint a 1869-iki részletesen tár
gyalandó államköltségvetési előirányzat által, ré
szint pedig a számadások által fognak igazoltatni. 
Azt hiszem tehát, hogy midőn ezen összegek meg
szavaztatnak, azon feltétel alatt szavaztatnak meg, 
hogy azoknak részletei az 18 69-ikibudget részletes 
tárgyalása alkalmával meg fognak állapittatni, 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 3—6. szakaszait, melyek változatlanul el
fogadtatnak. Olvassa a 7-iket.) 

Kautz G y u l a e l ő a d ó : E szakaszra a köz
ponti bizottságnak két észrevétele van: először a 
2-ik sorban előforduló e szó „czimei" helyett a 
helyesebb és megfelelőbb szót: „fejezetei" kivánja 

tétetni; 2-or a : „nem engedtetvén" helyett: „nem 
engedtetik" volna teendő. Az utolsó két sort pedig 
mint fölöslegest egyszerűen kihagyatni indítvá
nyozza. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház a 7-ik szakaszta 
központi bizottság módosításai szerint elfogadni? 
(Elfogadjuk!) A 7-ik szakasz tehát a bizottság mó
dosításaival elfogadtatott. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 8-ik szakaszát.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház e szakaszt elfo
gadni? (Elfogadjuk!) E szakasz tehát változatlanul 
elfogad tátik. 

Az 1868. évi országos költségvetés tárgyában 
bemutatott törvényjavaslat átalánosságbun és rész
leteiben a t. ház által elfogadtatott. Az a holnap 
12 órakor tartandó ülésben, mikor a 24 óra is 
letelik, véglegesen megszavaztatván, a méltóságos 
főrendeknek fog átküldetni. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Miután a pénzügyi bizottsághoz számos tárgy kö
zött ismét több fontos tárgy van utasítva tárgyalás 
végett, bátor vagyok egy körülményt ez alkalom
mal megemlíteni. A pénzügyi bizottságnak egy 
tagja , Prugberger József úr a bizottságból kilé
pet t : méltóztassanak tehát alkalmilag valamely 
napon egy uj tagra szavazást kitűzni, hogy igy 
ismét teljes számmal működhessék a bizottság. 
(Holnap!) 

E l n ö k : A szavazati czédulákat tehát holnap
ra méltóztassanak behozni. 

Beniczky képviselő úr a háznak i zeptember 
havi költségeire nézve jelentést fog tenni. 

Beniczky Gyula előadó (olvassa a ház költ
ségvetését szeptemberre.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) Az 
elnökség ennélfogva e szerint fog intézkedni. 

Még van egy tárgy, mely ugyan az országos 
költségvetéshez tartozik, de a 15-ös bizottság je
lentésében említtetik: t. i. a szabad királyi és né
mely rendezett tanácscsal biró városok kérelme a 
törvénykezési költségek megtéritése iránt. 

S o m s s i c h P á l : Ezen kérdés az 1868-ikévre 
a mai szavazás által superálva van; jövőre ex asse 
fog tárgyaltatni, és pedig két alakban: először 
mint tétel a budgetben, másodszor mint külön, 
meghagyása a háznak a pénzügyi bizottsághoz, 
hogy erről külön jelentést tegyen; és ekkor alkal
ma lesz a háznak mind elvileg, mind gyakorlatilag 
a tárgyhoz szólni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva határozatilag kijelentem, 
hogy 1868-ra superálva van, az 1869-dikévre pe
dig ex asse fog tárgyaltatni. 

Még egy tárgy van, melyet a t. ház szintén 
az országos költségvetés tárgyalására tett á t : t. i. 
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Kubinyi Ágoston ée Rómer Flóris urak az 
iránti kérelme «), hogy Arányi Lajos urnák azon 
költségei, melyeket Vajda-Hunyad vára megvizs
gálására fordított, téríttessenek meg azon 15 ezer 
forintból, mely Vajda-Hunyad vára föntartására a 
budgetben ki van téve. Ha a t. ház bele egyezik, 
e tárgy a pénzügyi bizottsághoz volna átteendő, 
mely ?rról külön jelentést tenne. (Helyeslés.) A t. 
ház tehát elhatározza, hogy a pénzügyi bizottság 
tegyen e tárgyról jelentést. 

Az állandó igazoló bizottság részéről Antalfy 
Károly úr jelentést tesz. 

Antalfy Károly előadó (olvassa Dobolyi 
Sándor marosvásárhelyi képviselő megválasztatására 
vonatkozó jelentését a bizottságnak. A bizottság végle
ges igazolást javasol. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Ennélfogva Dobolyi Sándor képvi 
selő úr a végleg igazolt képviselők közé felvétetik, 
és az első osztály következvén, ebbe fog soroztatni. 

Halász Bold izsár: A költségvetésre és a 
szölőtizedre vonatkozó törvényjavaslatok egyszer
re utasíttattak az osztályokhoz. mindkettő mint 
halasztást nem szenvedő tárgy. íme, az egyiken 
már átestünk, csak utolsó felolvastatása követke
zik a törvényjavaslatnak; a másikra nézve még 
nem tett jelentést a központi bizottság. Én ugy 
tudom, az első és második napon csaknem minden 
osztály átesett rajta; a ház szabályai szerint pedig, 
ha öt osztály készen van, a központi bizottságnak 
kötelessége összeülni, különösen ily sürgős tárgy
ban. T. ház! ha van sürgős kérdés, ez az: ime 
még eddig csak inditvány tétetett, és az országban 
már is azt hiszik, hogy egészen átestünk rajta, 
illetőleg, hogy már a tized el van törölve. Kérem 
a t. házat, tegye kötelességéül a központi bizott
ságnak, hogy jelentését adja be ; különben is ott 
nincs mi felett tanácskozni: a központi bizottság 
képviseli az osztályokat, az nem határozhat, és 
ha öt osztály egyértelmüleg nyilatkozott, köteles
sége megtenni jelentését. Én tehát indítványozom, 
méltóztassék utasítani a központi bizottságot, ne 
tanácskozzék, hanem tegye meg jelentését. 

SomSSich P á l : Mint a központi bizottság 
elnöke, bátor vagyok jelenteni, hogy a bizottság 
tegnap ülés után rögtön összeült s három óráig 
tanácskozott. A tárgy azonban oly fontos, és oly 
kérdések merültek föl, különösen a telekkönyve-
zés, a megváltási összegek kezelése módjára s több 
egyébre nézve, hogy tanácskozását nem fejezhette 
be. Szakadatlanul tanácskozni fog, most ülés után 
is összeül, és amint munkáját befejezendi,azonnal 
be fogja adni jelentését. Azonban engedje meg a 
képviselő' úr, ha a bizottság ily fontos kérdésben 
lelkiismeretesen kívánván eljárni: addig, mig 

') Lásd az Irományok 321-dik számát. 
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minden fölmerülő vélemény fölötti vita befejezve 
nincs, jelentését könnyelműen be nem adhatja. 
(Élénk helyeslés.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Engedelmet kérek ! (Mm 
szólhat kétszer ! Hosszan tart') zaj.) Én indítványt tet
tem. (Nincs joga szólni!) Indítványomat könnyel
műnek nevezni nem lehet. 

BÓniS S á m u e l : (Halljuk!) Miután az indít
ványt tevőé az utolsó szó, nehogy érdemes képvi
selőtársam felszólalása után a szótól elüttessem, 
azt tartom, jogom van a "árgyhoz szólani. (Halljuk !) 

Tisztelt ház! Igaz, hogy a képviselőház a 
szőlőtized iránti inditványát Deák Ferencz képvi • 
selőnek az osztályokhoz utasitotta; ez azonban nem 
azt teszi, hogy az osztályok minden megfontolás 
nélkül keresztül nyargaljanak ily nevezetes tár
gyon. (Helyeslés.) Valamint egy oldalról a mél
tányosság és igazság megkívánja, hogy ezen ab-
normis állapot, melyben az ország még mindig 
tartatik az urbériséggel hason természetű tárgyak
nak megléte által, hogy ez megszüntettessék: ugy 
más részről a törvényhozásnak kötelessége, ezen 
kérdés körül minden óvatossággal járni el ; és én 
azt tartom, midőn a központi bizottság elnöke je
lenti, hogy a központi bizottság e tárgyban folyton 
működik, ezen jelentéssel az indítványt tevő is 
beérheti: mert arra szorítani a központi bizottságot 
nem lehet, hogy a dolgot elhamarkodva jelentse 
be. (Helyeslés.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Tisztelt ház! Beérném 
ezen felvilágitással, ha itt elvi kérdésről nem volna 
szó. Már volt alkalmam, midőn az észrevételt meg
tettem, mondani, hogy a központi bizottság azon 
kezdi jelentését, hogy: „Együtt voltunk, tanács
koztunk és határoztuk," stb. Erre nézve figyel
meztettem akkor a tisztelt képviselőházat, hogy a 
központi bizottság nem önálló tanácskozó tes
tület ; hanem ott összeszedik as osztályok vé
leményét, és az osztályok többségének vélemé
nye döntő. (Jobb felöl ellenmondás.) Bocsána
tot kérek, akkor illusorius az egész törvényho
zásra vonatkozó azon házszabály, hogy az osztá
lyok külön-külön tanácskoznak, előadót választa
nak és ez az osztályok határozatát a központi 
bizottságban elmondja. Tehát csak azért kívántam, 
mint indítványozó, felszólalni, hogy én igy értem 
a központi bizottság teendőjét. Mihelyt ők azt hi
szik, hogy önállólag tanácskozhatnak, és nem az 
áll, a mit az osztályok többsége határoz, hanem 
az, a mit az osztályok előadói határoznak: ez ellen
kezik a házszabályokkal. Ezért tartom kötelessé
gemnek felszólalni: mert ha ez igy értelmeztetik, 
a mint kell értelmeztetni, akkor nekik nincs min 
tanácskozni, mint kimondani, hogy a többség mi
ként vélekedik. 
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Elnök:: Mihelyt a központi bizottság beadja 
ielentését, azonnal a ház elé fog terjesztetni. 

Kérem a hetedik osztály tisztelt tagjait, mél
tóztassanak tanácskozás végett holnap 10 órakor 
itt megjelenni. A második osztály tisztelt tagjait 

pedig kérem, hogy ma délután 4 órakor itt meg
jelenni szíveskedjenek. 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 

Az ülés végződik d. e, ll1/ órakor. 

CCLXXXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. szeptember 26-dikán 

S z e u 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: Moldován János halála bejelentetik. Az 1868. évi államköltségvetésről szóló törvényjavaslat végleg niegszavaz-
tatik. A központi bizottság jelentést tesz a szölőtized megszüntetéséről szóló tőrvényjavaslat iránt. Szavazás a pénzügyi bizottság egyik 
hiányzó tagjára. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
h.. Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Meny
hért, Mikő Imre gr., Wenckheim Béla o. 

Az ülés kezdődik d. u. 1 órakor. 
Elnök: : Az ülést megnyitom. A mai ülés 

jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző lír fogja ve
zetni ; a szólani kivánók neveit pedig Dimitrievics 
Milos jegyző úr jegyzi. 

Az utolsó ülés jegyzőkönyve fog hitele
síttetni. 

PaiSS Andor j e g y z ő {olvassa a szeptem
ber 25-én tartott ülés jegyzőkönyvét) 

Elnök: : Szőke Sándor Vízakna város taná
csa nevében Moldován János orsz. képviselő ha
lálát jelenti be. Ennélfogva az illető központi bi
zottság fel fog szólittatni uj választás eszköz
lésére. 

A t. ház a mai napra az 1868. évi költségve
tés tárgyában előterjesztett törvényjavaslat vég
leges megszavazását tűzte ki. E törvényjavaslat 
fel fog olvastatni, ugy miot azt a t. ház elfogadta. 

Paiss Andor jegyző (oha ssa az 1868-ik 
évi költségvetésről szóló törvényjavaslatot.) 

Elnök: : A kik a felolvasott törvényjavasla
tot végleg elfogadják, méltóztassanak fölkelni. 
(Megtörténik.) Az 1868-ik évi országos költségve
tés tárgyában készült törvényjavaslatot a ház vég
legesen elfogadván, Paiss Andor jegyző úr a mélt. 
főrendek mai ülésébe át fogja vinni. 

A mai jegyzőkönyvnek ide vonatkozó része 
jelenleg hitelesíttetni fog. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a jegyző
könyv ide vonatkozó részét.) 

Elnök: : Még egy tárgy van a mai ülésre 
kitűzve, t. i. a 15-ös pénzügyi bizottság egyik 
hiányzó tagjának megválasztása. Mielőtt azonban 
a szavaz-itok beadatnának, a központi bizottság
nak jelentése a bortized iránti törvényjavaslatról 
fog felolvastatni. 

Horváth Lajos előadó (kezdi olvasni a 
jelentést.) 

Deák Ferencz : Talán felolvasottnak vehet-
nők, és azután kinyomatnék ? (Helyeslés) 

Elnök: : Ha felolvasottnak veszi a ház, ki fog 
nyomatni') és a tagok közt szétosztatni. (Napi 
rendre kell tűzni !) Kivánja-e a t. ház, hogy tár
gyalása most mindjárt napirendre tűzessék ki ? 
(Ki kell tűzni!) Hétfőre, keddre már vannak tár
gyak kitűzve ; tehát a jövő hét szerdai napjára 
fog kitüzetni. 

Bezerédj Lász ló : Talán ne is mondjunk 
bizonyos napot, hanem csak azt, hogy ha az előbbi 
tárgy elvégeztetik, e törvényjavaslat fog elő
vétetni. 

Deák FerenCZ : Ámbár mind hétfőre, mind 
keddre van már tárgy kitűzve, ugyanazon napra 
ezt is kitűzhetjük. Nem első eset, hogy egy napra 
két-három tárgy is legyen kitűzve. Ha az egyik 
tárgyat bevégeztük, átmegyünk a másikra. Ha 
rá 'nem kerül a sor, hát marad szerdára. (Helyeslés.) 

l) Lásd az Irományok 322-dik számát. 
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E l n ö k : Most tehát méltóztassanak a szavaza
tokat beadni. 

Bujanovics Sándor jegyző (fölolvassa a 
képviselők névsorát, kik is egyenkint beadják szava
zataikat.) 

E l n ö k : A szavazás eredménye a jövő ülés
ben fog közzététetni. 

Hétfőn 9 órakor zárt ülés, 10 órakor pedig 
nyilvános ülés fog tartatni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

CCLXXXIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. szeptember 28-dikán 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A pécsi választásról sióló jelentés beadatik. A kormány törvényjavaslatot nyújt be ax 
arad-temesvári vasúti ól. A pénzügyi bizottság hiányzó íagjára történt szavazás eredménye kihirdettetik. A népiskolai közoktatás iránt 
beadott töivényjavaslat előleges megvitatás végett esquéte-bizottsághoz utasittatik. A magyar-horvát egyezmenyi javaslat elfogadtatik. 
Radies Ákos Fiúméra nézve határozati javaslatot nyújt be, mely mellőztetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Meny
hért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla h. 

Az ülés kezdődik d. e. 10lU órakor. 
Elnök : Az ülést megnyitom. A múlt ülés 

jegyzőkönyve fog hitelesités végett fölolvastatni. 
Mihály i Pé ter j egyző (olvassa a szeptember 

26-kán tartott ülés jegyzökönyvének még hitelesitlen 
részeit.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevéiel, a jegyzőkönyv 
hitelesíttetik. 

A mai ülés jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor 
jegyző úr fogja vezetni; a szólani kívánók neveit 
Paiss Andor jegyző úr fogja jegyezni. 

Temes megye a magyarajku görög egyesül
teknek külön püspökség felállítása és a magyar 
nyelvnek szertartási nyelvként használhatása irán
ti felterjesztéseit pártoltatni kéri. 

Az ozorai uradalombeli dézsmaköteles szőlő-
ulaj donosok az ezen uradalommal kötött dézsma-
táltsági szerződést megsemmisíttetni kérik. 

Torda megye közönsége az erdélyi közös 
erdők és havasok elkülönítését mielőbb eszközöl
tetni kéri. 

Nikolaevics Miklós, temesvári hivatalszolga, 
az 1857-dik évben előfordult kincstári fasikkasz-
tás ügyét és saját fegyelmi eljárás alatti ügyét 
mielőbb részrehajlatlanul bevégeztetni kéri. 

Lamos Ernő beszterczebányai lakos, mint 
törvényszéki volt ülnök, az 1868-dik évi deez. 9-én 

kibocsátott legfelső rendelet szerint őt megillető, 
de a m. belügyminisztérium által visszatartott 
750 fhyi végkielégítési illetményét utalványoztat-
ni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottság
hoz tétetnek át. 

Czorda Bódog kiküldött képviselő úr a pécsi 
választás iránt jelentését az illető iratokkal együtt 
bemutatja. Az igazolási bizottságnak fog átadatni. 

Jegyző ixr ki fogja hirdetni a tegnapelőtti vá
lasztás eredményét. 

Bujanovics Sándor jegyző: A pénzügyi 
bizottság hiányzó tagjára beadott 198 szavazat 
közül Kemény Gábor b. nyert 106, Somossy Ignácz 
6o, Zichy Nándor gr. 16-ot. 

E l n ö k : E szerint Kemény Gábor b. képvi
selő úr választatván meg, kéretik a bizottság ülé
seiben részt venni. 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
T. ház! Van szerencsém az arad-temesvári vasút 
építése tárgyában készült törvényjavaslatot, az 
ahhoz mellékelt engedélyezési okmánytervezettel és 
térképpel együtt, a t. ház asztalára azon kéréssel 
letenni, hogy ezt a 15-ös vasúti bizottsághoz és 
ennek jelentését annak idején az osztályokhoz uta
sítván, ezt a maga idején tárgyalni méltóztassék. 

E l n ö k : Méltóztatnak felolvasottnak tekinte
n i? (Igen!) Kinyomatik !) s a vasúti bizottsághoz 
tétetik át. 

*) Lásd az Irományok 323-ik számát. 
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Dobrzsánszky Ado l f : Trencsén megye több 
községének földbirtokosai és lelkészei két rendbe
li folyamodványt nyújtottak behozzam, azon fel-
bivással, hogy azokat a t. ház figyelmébe ajánljam. 
Minthogy pedig ezen folyamodványok egyebet 
nem tartalmaznak, mint azon kérelmet, hogy a 
nemzetiségi kérdés mielőbb megoldassák, mit ugy 
is több izben megígérni kegyeskedett a t. ház : 
bátor vagyok ezen kérvényeket a ház asztalára 
letenni abbeli kérelmem mellett, miszerint azokat 
a nemzetiségi bizottsághoz utasítani, s ezen bizott
ságnak talán ez alkalommal is eszébe juttatni mél
tóztassék, miszerint az idő halad, jó volna tehát, 
ha minél hamarabb beadná munkálatát. 

E l n ö k : A beadott kérvény a nemzetiségi 
bizottsághoz tétetik át. 

ÁCS K á r o l y : T . h á z ! Van szerencsém bemu
tatni az ó-budai munkások önsegélyző egylete részé
ről hozzám érkezett azon kérvényt , melyben a 
hubériségi maradványokat és azok közt a regálé
nak méltányos kárpótlás mellett leendő mielőbb 
megszüntetését kéri. A nevezett egylet speciális 
panaszul azt hozza fe1, hogy saját pénzén vásá
rolt borainak az egylettagok között lepecsételt 
üvegekben való kiosztását az ottani regale-bérlő 
akadályozza s a szabad kioszthatásért túlságos kár
pótlási összeget kér az egylettől. 

Elnök: E kérvények a kérvényi bizottság
nak fognak kiadatni. 

5 ; Trefort Á g o s t o n : A t. ház a népiskolai 
közoktatás tárgyában beadott törvényjavaslatot 
az osztályokhoz méltóztatott utasítani. E kérdés 
megoldásának sürgős voltát tekintvén, mert e 
kérdés sem párt-, sem bitfelekezeti kérdés, de a ma
gyar kultúra kérdése,-(Heljeslés) mint a VIII-dik 
osztálynak elnöke siettem az osztályt összehívni. 
Azonban mindjárt az előleges tárgyalások alkal
mával több kétely és nehézség merült fel, melyek
nek megoldására czélszerünek látszott indítványoz
ni, hogy a törvényjavaslat külön bizottsághoz uta
síttassák. Ennek folytán az osztály megbízásá
ból van szerencsém inditványozni: választassák 
egy 25 tagból álló bizottság, melyben valameny-
nyi hitfelekezet képviselve legyen, és mely a köz
oktatási miniszter hozzájárulásával, szakférfiakat 
minden hitfelekezetbő] kihallgatva, a törvényjavas
latot a népiskolai közoktatás tárgyában megvitas
sa, és a mennyiben a felmerülő nézetek és kívánal
makhoz képest szükségesnek látszanék, módosítva 
mielőbb a képviselőház elé terjeszsze. Bátorkodom 
ezen indítványt a t. ház figyelmébe ajánlani, és 

rni, hogy ha az elfogadtatik, a választást mind
járt a holnapi napra kitűzni szíveskedjék. (Atalá-
nos helyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző (felolvassa az 
indítványt.) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. x. 

Deák F e r e n c z : Egyet szeretnék még hozzá
tenni : hogy a kiszámítások alapjául szolgálandó 
adatokat, a mennyiben szükségesnek látja, össze
szerezze és felhasználja. [Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen hozzáadással el
fogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva ez az indít
ványba betétetik. 

Mikor kívánja a ház a választást eszközölni ? 
(Holnap !) Talán előleges értekezés tekinteté
ből helyes volna, ha a választást a holnaput ni 
ülés napirendjére méltóztatnának kitűzni. (Hely?x-
lés.) A választás tshát holnapután fog megtörténni. " 

A mai napirenden van a Horvátországgal va
ló kiegyezés tárgyában kiküldött országos bizott
ságnak jelentése. 

Csengery A n t a l e l ő a d ó (olvassa a bizott
ság jelentését1) . 

E l n ö k : Az egyezményi javaslatot szüksé
ges lesz a jegyzőkönyvből fölolvasni. 

Csengery Antal előadó és Paiss Andor 
j e g y z ő (oáltogatva olvassák az egyezményi javaslatot 
a 66-dik szakaszig) 

Csengery Antal előadó: A 66-dik szakasz 
2-dik pontjánál meg kell jegyeznem, hogy miután 
ezen jelentés már ki volt osztva a t. ház tagjai 
között, figyelmeztettünk a horvát országos küldött
ség által, hogy azon pontnál, melyben Zágráb 
megye kiegészitő részei elősoroltatnak, kimaradt 
a túrmezei kerület. Mivel pedig ezen kerület két
ségtelenül Horvátország kiegészitő részét képezi, 
a menyiben, mint tudva van, Zágráb megj'éhez 
tartozik: azt hiszem, semmi észrevétel fön nem fo
roghat arra nézve, hogy ezen pont így kiigazit-
tassék. (Atalanos hdytslés.) Méltóztassanak tehát a 
2-dik ponthoz hozzátétetni: „és a túrmezei szabid 
kerülettel." (Helyeslés. Folytatólag végig olvassa az 
egyezményi javaslatot. Elfogadjuk!) 

Várady Gábor : T. ház! A : országos kül
döttségnek előterjesztett javaslatát , illetőleg az 
egyezményt ugy átalánosságban mint részleteiben 
elfogadni kész vagyok. Nem is látom szükséges
nek, hogy ezen kijelentésemet indokoljam; eléggé 
indokolja azt nézetem szerint a t. ház hangulata; 
indokolja különösen az ország közóhajtása, mely 
óhajtás nem egyéb, mint hogy mielőbb hárittassa-
nak el mindazon akadályok, melyek egymás tá
mogatására, erősítésére hivatott két testvér nemzet 
újra egybeolvadásának útjában állanak. (Tetszés.) 
Volnának ugyan az egyezményre nézve némely 
figyelmet érdemlő és könnyen indokolható észre
vételeim ; de nem sorolom elő, mert ugy vagyok 
meggyőződve, midőn arról van szó, hogy a köztünk 
és a testvérországok közt meglazult kapcsok ujolag 
megszilárdittassanak ; midőn arról van szó, hogy a 

3) Lásd az Irományok 304-dik számát. 
5 
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jövő egyetértésnek, egy nagy nemzeti egységnek 
alapja letétessék: akkor csak is ezen alapra, ezen 
nagy egészre kell fordítani tekintetünket. (He
lyeslés) A részletek tulóvatos, hogy ne mondjam, 
féltékeny, tán szűkkeblű taglalgatása, rostálgatása 
zavarná nézetem szerint a kiegyezkedési nagy 
műnek harmóniáját. (Elénk tetszés.) 

Ugyanezen szempontból fogadom én el, t. 
ház, magát a jelentést is, ugy átalánosságban, mint 
egy pont kivételével részleteiben is ; és ugyan ezen 
szempontból nem bocsátkozom ezen jelentés ellen 
lenforgó észrevételeknek elősorolásába. Különben 
is ugy vagyok meggyőződve, hogy ezen egyez-
ményi javaslatnak nézetem szerint is létező hi
ányait ki fogja egészíteni majdan a gyakorlat 
és a kölcsönös jó akarat, mely kölcsönös jó
akarat feltevése nélkül kiegyezés nem is kép
zelhető ; valamint azon sérveket is , melyek 
ezen egyesség folytán netán egyik vagy másik 
félre háramolhatnának, be fogja hegeszteni az idő 
gyógyító keze, mely kéznek bizonynyal hatalmas 
támasza leend azon erkölcsi és szellemi erő, mely 
az újra együtt élésnek és az ebből folyó solidari-
tásnak természetszerű következménye. 

Azon pont, t. ház, melyre nézve óhajtanám, 
hogy az országos küldöttség jelentése s javaslata 
némileg kiegészíttessék, pótoliassék : Fiúméra vo
natkozik. 

Nem bocsátkozom jogtörténelmi taglalgatá-
sokba, t. ház, mert mindnyájan tudjuk, hogy 
Fiume a mienk, Magyarországé. (Élénk helyeslés.) 
Nem akarok a múlt századot megelőzött időkre 
visszamenni, elégségesnek tartván az 1779-ik évi 
april 22-kai királyi levélre hivatkozni, mely így 
szól : „Fiume és annak kerülete mindenben ugy 
tekintessék és kezeltessék, mint Magyarország szent 
koronájához csatolt külön test ; és a bukari kerü
lettel, mint kezdettől fogva Horvátországhoz tar
tozóval, semmi módon össze ne csatoltassék." 
Fiume tehát és kerülete már Mária Terézia alatt 
bekebeleztetett Magyarországba, és ennek az 1807-
diki IV. törvényczikk még határozottabb és vilá
gosabb kifejezést adott. Mindnyájan tudjuk, t. kép
viselőház, hogy a közbejött ellenséges körülmé
nyeknél fogva Fiume idegen hatalom alá kerül
vén, 1812-ben Magyarországhoz csatoltatott visz-
sza, és azon időtől kezdve egész 1848-ig mint 
Magyarországhoz tartozó külön kormányterület 
kezeltetett s kormányoztatott. Mindnyájan tudjuk 
azt is, hogy Fiume nem állott a bán alatt, mig 
Horvát- és Szlavonországok igen sok közügyben 
U8T gyakorlatilag, mint törvény szerint is a bán 
alatt állottok. Tudjuk azt is, hogy a horvátorszá
gi adó a magyarországitól külön , mig a fiumei 
és fiumekerületi adó a magyarországival mindig 
együtt tárgyaltatott. Mindezt jól tudjuk, t. képvi

selőház ; de tudják ezt horvát testvéreink is. Ezért 
ugy vagyok meggyőződve, hogy Fiúménak és 
kerületének Magyarországhoz visszacsatoltatása a 
kiegyezkedésnek elutasithatlan föltétele, az egyez
mény létesítésének conditio sine qua non-ja. {Elénk 
helyeslés) T. képviselőház ! Nem ára ez a kiegyez
kedésnek : mert hisz testvérek közötti uj szövetke
zésnél erről szó nem lehet ; hanem igen is megpe-
csételése az alkunak, biztositéka, záloga a jövő és 
örökké tartó egyetértésnek. 

Asért kérem a t. képviselőházat, méltóztas
sék határozatilag kimondani : kötelességévé téte
tik a kormánynak Fiume és a fiumei kerület Ma
gyarországhoz visszacsatlásának haladék nélkül 
leendő eszközlése, minek megtörténtével a képvi
selőház szeptember 28-dikai ülésében elfogadott 
egyezmény legfelső szentesítés alá terjesztetvén, 
azonnal életbe lép. (Elénk helyeslés) 

Nem szükséges ezt indokolnom, t. ház. Eléggé 
indokolja ezt az országos küldöttség által előter
jesztett javaslat 66-ikpontjais, mely szerint Fiume 
városa s-s kerületére nézve kivétel tétetett. Követ
kezőleg a visszacsatlásnak törvényhozási utón 
leendő kimondása és tettleges foganatosítása előtt 
maga az egyesség sem léphet életbe. 

Nézzünk, t. képviselőház, e tárgynál Fiume 
felé és hallgassunk Fiúméra : minden kar felénk 
nyúl, minden hang hozzánk van intézve az Adria 
partjáról. E nép, e nép által lakott föld, és e földet 
övező tenger Isten és világ előtt Magyarország 
népe, Magyarország földe és Magyarország ten
gere. (AtaMnos helyeslés) í g y tudja, így érzi és 
ezért így óhajtja ezt a fiumei nép is ; és a nép 
szava Isten szava. (Élénk tetszésnyilvánítás) 

Bezeredj Lász ló : Megelőzött engem Várady 
Grábor t. barátom, mert én is a tisztelt háznak az 
elénk adott egyezmény! szerződés elfogadását kí
vántam ajánlani. (Helyeslés) Valóban elmondhat
juk , hogy jelen törvénykezési működésünknek 
talán alig volt szerencsésebb eredménye, mint az. 
mely a testvér nemzetek között fölmerült ama vi
szálynak a felek kölcsönös megnyugtatásával vé
get vetni volt szerencsés; s ebben elismerésünket 
kell, hogy kifejezzük azon országos bizottság tag
jai iránt, kiknek sikerült ez eredményt kivívni. (Köz-
helyeslés) Hátra van most még, hogy a felelős kor
mány felszólittassék, hogy a szükséges lépéseket 
ezen ünnepélyes egyességnek törvénybe igtatására 
nézve megtegye. A mi azonban Fiume városa és ke
rületének kérdését illeti, erre nézve én is ragaszko
dom Várady Gábort, barátom előadásához, és azt 
kívánom, hogy mindenekelőtt e részben kijelentse 
és kifejezze az országgyűlés ragaszkodását ahhoz, 
hogy Fiumét továbbra is mint Magyarországhoz 
tartozót kívánja tekinteni. (Átalános helyeslés) 

Zichy A n t a l : Én valódi hazafiúi örömmel 
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csatlakozom azokhoz, kik en Hoc elfogadják az 
imént fölolvasott egyezményi javaslatot; méltóztas
sanak azonban megengedni, minthogy első sorban 
ugyan mindnyájan országos képviselők, de másod 
sorban egyúttal illető kerületeink és illető megyéink 
képviselői is vagyunk, hogy a 66. szakaszra vonat
kozólag — tisztán csak azért, hogy a naplóban ezen 
felszólalásnak nyoma legyen — némi megjegyzést 
tehessek. (Halijuk!) A 66. szakasz 8-ik pontja elő
sorolja mindazon területeket, melyek ezentúl Hor
vát, Sziavon- és Dalmátországok területéhez tartó 
zóknak ismertetnek, és ezek közt a 8-dik pont alatt 
a varasd-szentgyörgyi határőri ezredet. Én ré
szemről különösen üdvözlöm a törvényjavaslat 
e'pen azon intentióját, hogy a határezredek idővel 
föloszlassanak és a jogegyenlőség elve ott is életbe 
lépjen ; de minthogy Somogy megye a régi időkben 
két területre nézve, mely a varasd-szentgyörgyi 
határezrednek tettleg birtokában van , úgymint 
Eépás és Kéthely területekre nézve az országgyű
léshez felterjesztéseket intézett, és ezen felterjesz
téseket, illetőleg gravameneket az országgyűlések 
pártolták is, a mintáz 1 7 5 1 : XIII. , 1 7 9 1 : LXIIL , 
1802: XXYi l . t. czikkektanúsítják:csak azon ki
jelentésemet, hogy eme rendelkezés által a jövő
nek ne praejudiealtassék, méltóztassanak szíves 
tudomásul venm. (Helyeslés.) 

Deák FerenCZ : Azt gondolom, e kiegyezési 
javaslat a határbeli kérdéseknek nem praejudicál. 
Ha azon két terület, Eépás és Kéthely csakugyan 
Somogy megyét illeti, mint ezt az országgyűlés is
mételve kimondotta, majd, midőn azon ezred föl-
oszlatik, az, a mi Somogy megyét illeti, Somogy 
megyévé lesz, a mi pedig Körös vármegyét illeti, 
Horvátországnál marad. Hanem helyesnek tartom 
igenis, hogy a képviselő úr ezen megjegyzésének 
a jegyzőkönyvben is nyoma legyen ; és részemről 
azt kívánnám, mondjuk ki a jegyzőkönyvben, 
hogy ezen egyesség a netalán előfordulható ha
tárbeli kérdéseknek ne praejudicálhasson. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni az országos 
bizottság által előterjesztett javaslatot ? (Elfo
gadjuk !) 

RadíCS ÁkOS : Bocsánatot kérek, én a'fiumei 
kérdésre nézve csak akkor óhajtok felszólalni, h : 
a t. ház a Horvátországgal való kiegyezést elfo
gadta, mert nézetem szerint a fiumei kérdésnek 
semmi közössége nincs Horvátországgal. (He
lyeslés.) 

Elnök : Méltóztatnak tehát az országos bi
zottság véleményét elfogadni azon két észrevétel
lel, melyek egyikét Várady Gábor képviselő úr 
Fiúméra vonatkozólag, másikát Zichy Antal úr a 
varasd-szentgyörgyi határőrezred azon területére 
vonatkozólag tette, mely a Dráván innen és So

mogy megyéhez tartozik, ha tehát ezen ezred fel
oszlik e terület Magyarországhoz visszakeblezen-
dő ? (Elfogadjuk !) 

Most Várady képviselő úr indítványa fog 
felolvastatni. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa Vá
rady Gábor indítványai. Atalános felkiáltás : Elfo
gadjuk /) 

E l n ö k : A ház átalánosságban elfogadja, va
lamint Deák Ferencz képviselő úr azon indítvá
nyát is, hogy ezen egyesség a határbeli kérdések
re nézve nem praejudicálhat. 

Deák FerenCZ : Ez csak a jegyzőkönyvben 
emlittetik meg. 

E l n ö k : Természetesen csak a jegyzőkönyv
be jő . 

A t. ház tehát az országos küldöttség által 
előterjesztett egyezményt elfogadta. 

RádicS Á k o s : Tisztelt ház! ü g y az egyes 
állampolgárok, mint egyes városok avagy kerüle
tek az által bizonyítják be leginkább hazafiúi érzü-
letöket, ha külön érdekeiket, midőn ezt főleg a 
politikai ildomosság kívánja, mindenkor készséggel 
alá tudják rendelni a haza közérdekeinek. 

E szempontból kiindulva, Fiume nem akar
hatott akadályokat gördíteni a Magyar- és Hor
vátország között fenforgó közjogi differentiák meg
oldása elé ; holott, méltóztassanak meggyőződve 
lenni, miszerint Fiume a római uralom idejétől 
kezdve, ide értve a népvándorlás, az Árpád- és ve
gyes királyi házak uralkodásának korszakát, a 
velenczei, franczia, angol, osztrák foglalás idősza
kát is, soha oly abnormis elviselhetlen helyzetben 
nem volt, mint jelenleg van. (Igaz !) Fiume tehát 
az által, hogy ekkorig fel nem szólalt, csak azt 
akarta bebizonyítani, hogy hazafiúi érzületénél 
fogva meg tud hajolni az ország politikájának car-
dinalis elvei előtt. 

Igaz, hogy Fiúménak ezen valóban végtelen 
hosszú ideig tartó terhes helyzetét nagy mérték
ben enyhítette az országgyűlés múlt évi april 9-én 
hozott határozata, mely által a képviselőház a ki
küldött országos bizottságnak Fiúméra vonatkozó 
nyilatkozatát teljesen magáénak ismerte. 

E nyilatkozatban világosan kimondatik: 
„Mindezeknél és azon határozott utasításnál 

fogva, melyet nekünk a magyar országgyűlés adott, 
újra kijelentjük, hogy Fiumét illetőleg Magyaror
szág közvetlen területének 1848. előtti állapotát 
kívánjuk jövendőre is fentartani és helyreállítani, 
s annak Magyarországtól a belviszályok idején 
fegyveres erővel véghez vitt elszakitását jogosnak 
el nem ismerhetjük/' 

Most, miután a Magyar- és Horvátország kö
rött fenforgó közjogi nehézségek kiegyenlitvék, a 
mennyiben a kiküldött országos bizottságok közt 
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létre jött egyezményt ugy a horvát tartomány-
gyűlés, mint szintén saját képviselőházunk en 
bloc elfogadta: ennélfogva nem merülhet fel többé 
semmiféle akadály, mely Fiúménak Magyaror
szágba leendő közvetlen visszakebelezését hátrál
tatná. 

Itt csak is a szentesitett alaptörvények vég
rehajtásáról, az absolut hatalomnak 1850. april 
7-én kiadott egyoldalú, törvénybeütköző rendele
tének megszüntetésérő!, az ország integritásának 
helyreállításáról van szó. 

Várady Gábor t. képviselőtársam előadott 
jogförténelmi fejtegetéseiben eléggé körvonalozta 
a Magyarország és Fiume közt fenálló közvetlen 
közjogi kapocs alapjait; nem fogok tehát ismétlé
sekbe bocsátkozni, egyszerűen csak Fiume városa 
és kerületének Magyarországba leendő közvetlen 
bekebelezésére vonatkozó indítványomat fogom 
előterjeszteni, azon kérelemmel, hogy ehhez a t. 
képviselőház hozzájárulván, határozattá emelje. 

(Olvassa :) „Határozati javaslat Fiume városa 
és kerületének Magyarországba leendő tényleges 
és teljes visszakebelezése iránt. 

„Miután Fiume városa és kerülete, mint ön
álló államterület 1725. nov. 29-én külön fogadta 
el és irta alá a pragmatica sanctiót; századokon 
át élvezett számos kiváltságainál s Ferdinánd által 
1730-ban megerősített statútumainál fogva az ön
kormányzat minden ágaiban külön területére nézve 
törvényesen kötelező szabályokat alkotott; minden 
egyes fejedelemnek, trónra léptekor, mint önálló 
államterület külön mutatta be alattvalói hódolatát; 
kereskedelmi érdekeinek védelme és előmozdítása 
czéljábol, saját kapitányi tanácsa által kinevezett, 
és diplomatiai utón az illető külhatalmak részéről 
megerősített külön konzulokat tartott; közel három
száz éven át semmi egyéb ország és tartón ányba 
be nem kebelezett külön államterületet képezett; 
szóval századokon át szakadatlanul a legszélesebb 
autonómiának minden kellékeivel bír t ; és így két
ségen kívül fel volt jogosítva ar ra , hogy saját 
külön területét illetőleg, önsorsa felett, államjogi 
viszonyainak mikénti átalakítása iránt szabadon, 
a a korona hozzájárulása esetében egyszersmind 
jogérvényesen is intézkedhessek; 

„az 1779. april 23-án kiadott Mária Terézia
féle diploma, a fiumei külön államterület kívánsá
ga, sőt egyenes kérelmére jött létre, mely az 1776. 
és 1777-ik évi egyoldalú és így törvénytelen ren
deletek alapján eszközölt szervezési kísérleteket 
megsemmisitette; 

„ugyancsak Fiúménak 1807. szept. 24-én 
költ kérelme s az országos rendeknek hozzájáru
lása folytán, jött létre az 1807. IV-ik törvényezikk, 
mely Fiume városát és kerületét közvetlenül Ma
gyarországba kebelezvén, Magyarországnak és igy 

egyszersmind Fiúménak is, mint Magyarország 
közvetlen kiegészitő részének olyn alaptörvényét 
képezi, melynek fentartására a fejedelem megko-
ronáztatása alkalmával ünnepélyesen megesküdött; 

„az absolut hatalomnak 1850. april 7-én ki
bocsátott és tényleg érvényesített rendelete a bir
toklási jognak ép oly kevéssé szolgálhat alapul, 
mint nem szolgált azon törvénybe ütköző tényle
ges állapot, mely a fiumei szabad tengerparti ke
rületre nézve 1813-tól 1822 július l-ig, szintén az 
absolut hatalom egyoldalú intézkedése folytán, 
fentartatott : 

„a képviselőház tehát, ragaszkodván ezúttal 
is az Országgyűlés m. évi april 9-én hozott hatá
rozatához, helyeselvén egyszersmind a f. évi már-
czius 30-kán ujonan kiküldött országos bizottság 
teljesen eorrect eljárását : ezen említett, közjogi 
tekintetben minden részre kötelező alaptörvény 
értelme szerint felszólítja a minisztériumot : tegye 
meg a kellő lépéseket és eszközölje ki ő felségé
nél, hogy az absolut hatalom által 1850-ik évi 
april 7-én kiadott egyoldalú és igy törvénybe üt
köző rendelet felfüggesztésével, az 1848-ik évi 
aug. 31-ikén önhatalmúlag és igy törvényellenes 
utón feloszlatott magyar gubernium helyreállítá
sával stb. Fiume városának és kerületének — 
melv a már idézett alaptörvény világos szavai sze
rint jogilag Magyarország közvetlen kiegészitő 
részét képezi — Magyarországba leendő tényleges 
és teljes visszakeblezését annyival is inkább ha
ladék nélkül elrendelni méltóztatnék, miután az 
1867-ik évi törvények sem az 1807., sem az 
1848-iki törvényeknek Fiúméra vonatkozó czik-
keit meg nem változtatták és meg nem változtat
hatták." 

Deák Ferencz : Ugy hiszem, Várady Gábor 
képviselőtársunk indítványát elfogadottnak tekint
hetem. Várady képviselő úr indítványában a jelen
tés többi pontjára is kiterjeszkedett, melyeket a 
ház, azt hiszem, szintén el fog fogadni. Csak ahhoz 
kívánok tehát szólni, hogy ezt a határozatban oly 
módon mondjuk ki, hogy a ház elfogadja a kül
döttség jelentésében foglaltakat Dalmátiára és a 
határőrség feloszlatására vonatkozólag — mert 
ezekről szólanak a pontok — különösen azon ha
tárőrvidékekre nézve, melyek mintegy be vannak 
ékelve a polgári Horvátországba, és fölszólítja a 
minisztériumot, hogy ezen jogos kívánalmakat, 
melyeket az országgyűlés már ismételve külön is 
fölterjesztett ő fölségének, sikeresen érvényesíteni 
igyekezzék. 

Horvátországnak továbbá egy kívánalma 
van, mely felett ugyan positive addig nem intéz
kedhetünk, mig ez egyesség életbe léptetve nem 
lesz, de melyet előmozdíthatunk. Azt mondják 
ugyanis, hogy a múlt évben ezer emberrel többet 



CCXC ORSZÁGOS ÜLÉS. (Szeptember 29. 1868.) 37 

adtak a katonasághoz , mint tartoztak volna, éfi 
kérik, hogy ez nekik a mostani katonaállitásnál 
beszámittassék. Ezen kivánságot küldöttségünk 
méltányosnak találta s az országgyűlés is helye
selte. Czélszerünek vélem ennélfogva határozatilag 
fölszólitani a minisztériumot arra is, hogy Horvát-
és Szlavonországoknak ezen méltányos és igaz
ságos kívánságát ő felségénél mozditsa elő. (He-
•lyedés.) 

Ezek a mondottak folytán a határozatba len
nének igtatandók. (Köztetszés.) 

E l n ö k : A kérdés fönmarad, vajon Várady 
képviselő' úr indítványán tul a most beadottat kí
vánj a-e a ház tárgyalni ? 

Deák FerenCZ : A dolog érdemét illetőleg 
Várady indítványában ugyanaz van, hogy Fiume 
visszaesatoltassék és annak teljes visszacsatoltatása 
ntán legyen az egyesség életbe léptethető. 

B ó n i s S á m u e l : Én csak azt akarom nyil
vánítani, hogy e két indítvány közt érdemleg sem

mi különbséget sem látok. Az indítvány érdeme 
az, hogy Fiume vísszacsatoltassék és ez akiegyez
kedésre föltételéül tűzessék ki. Ha Várady képviselő 
úr indítványát a t. ház elfogadja, ennek a feltétel
nek elég lesz téve, mert a másik indítvány inkább 
ceak bővebben indokolja ugyanazt. De érdemileg 
mindkét indítvány ugyanazt mondja. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak tehát határozatilag ki
mondani, hogy elfogadtatik az országos bizottság 
jelentése azon megjegyzéssel, melyet Deák Ferencz 
képviselő úr tett, és Várady Gábor képviselő úr 
indítványával Fiúméra nézve. (Helyeslés.) Ezen 
határozatot a mélt. főrendekhez a legközelebbi 
ülésbe Bujanovics jegyző' úr fogja átvinni. 

A mai ülésnek több tárgya nincs. 
Holnap 10 órakor ülés lesz. Napirenden a sző-

lődézsma megváltását illető törvényjavaslat és a 
temesvári fa-szállitás kérdésében tett indítvány lesz. 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 

CCXC. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. szeptember 29-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 : Ónossy Mátyás szabadságot kap. Kérvények bemutatáea. A főrendek üzenik, hogy az 1868. évi államköltség-
"5?etésröl szóló torvényjavaslatot elfogadták. A szőlők megváltásáról szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban elfő-
•gadtatik s részletes tárgyalása elkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Wenckheim 
Béla b. • később Eötvös Józ&ef b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 Vé órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fog
j a vezetni; a szólani kívánók neveit pedig Mihályi 
Péter és Dimitrievics Milós jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a szept. 

%8-kán tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Nincs észrevétel a jegyzőkönyvre? 
Bezerédj L á s z l ó : Nekem van egy észre

vételem. A t. ház méltóztatott kijelenteni, hogy 

méltányló elismerését a horvátügyi országos kül
döttség iránt határozatilag jegyzőkönyvbe foglalja. 
Ez kimaradt: kérném tehát ezt pótlólag a jegyző
könyvbe fölvenni. (Helyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : Nekem is volna egy alá
zatos észrevételem. En ugy emlékszem, tegnap 
Várady barátom indítványa egész terjedelmében 
elfogadtatott; és azért megvallom, jobban szeret
tem volna, ha a jegyzőkönyv ugy fogalmaztatik, 
a mint a szokás és szabály is megkívánja: hogy 
a határozatba az elfogadott indítványnak szó sze
rinti tartalma fölvétetik. Egyébiránt ugy is meg 
tudnék nyugodni a szerkezetben, a mint fölolvas
tatott ; csak egy szóra, ha jól fogtam fel a szerke
zet tartalmát, van észrevételem. Az mondatik, hogy 
Fiume tettleges visszacsatolása eszközöltessék a 
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minisztérium által; az mondatik aztán, hogy elfo
gadtatok az egyezményi javaslat a ház által áta-
lában és részletekben, és őfelsége elé terjesztetvén, 
szentesítés végett a tettleges visszacsatolás után 
lép életbe. E szó: „terjesztetvén" némileg homá
lyos, mert nem jelenti ki, mikor terjesztessék fel 
;z egyezmény, azután-e vagy pedig most? Ha 
ugy szerkesztethetik a jegyzőkönyv, hogy a tett
leges visszakapcsolás létesítése után fog ezen egyez
mény felterjesztetni szentesítés végett, akkor meg 
tudnék benne nyugodni; de e szó „terjesztetvén" 
kétes értelmű, mert nem fejezi ki határozottan, 
hogy most terjesztetik-e fel az egyezmény szentesí
tés alá vagy utóbb? Kérném tehát a jegyzőkönyv 
e pontjának ujabb fölolvastatását. 

Deák FerenCZ: Méltóztassék felolvasni mind 
t 

Várady indítványát, mind a jegyzőkönyvet. En 
nem tudom könyv nélkül, hogyan áll; hanem az 
indítvány lényegének és minden főrészének, mi
után elfogadtatott, benne kell lenni a jegyzőkönyv
ben. Méltózta.-sék először felolvasni Yárady Gábor 
inditványát és utána a jegyzőkönyvnek arra vonat
kozó pontját. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa Várady 
Gábor inditványát és a jegyzőkönyvnek arra vonat
kozó pontját, mely szerint; „hatái oztatott, hogy a kor
mány oda utasittassék, miszerint Fiúménak és a fiu
mei kerületnek közvetlen Magyarországhoz leendő 
tettleges visszacsatoltatását, melyet az ország annyiszor 
szorgcdmazott, ö felségénél haladék nélkül eszközölje, 
minek megtörténtével" stb. Fölkiáltások: Jól van!) 

Ghyczy K á l m á n : Bocsánatot kérek, roszul 
értettem. 

Elnök: Onossy Mátyás, Temes megye orczi-
falvi kerületének országgyűlési képviselője magán 
körülményei elintézése végett 4 heti szabadságot 
kér adatni. Megadatik. 

Miskolcz város képviselő testülete a törvény
kezésre forditott költségeit a múltra nézve is az 
állampénztárból kéri megtéríttetni. Erre nézve a t. 
háznak határozata van, minélfogva csak tudomá
sul szolgál. 

Az ágostai evang. hitfelekezetü dunáninneni 
egyházkerület a hitfelekezetek egymás közti viszo
nyaira vonatkozó törvénynek még ez időszak alatti 
megalakítása iránt intézkedést tétetni kér. 

Tern Sámuel és Bartsch Lajos, Igló városbeli 
több czéhmester társaikkal együtt, az uj ipartörvé
nyek alkotása alkalmával saját benyújtott észre
vételeiket figyelembe vétetni kérik. 

Szatmár megye közönsége a n.-várad-ér-mi-
hályfalvi vasút iránti törvény hozatalát kéri. 

A bemutatott kérvények a kérvényi bizott
sághoz utasíttatnak. 

Drágfy Sándor : T. ház ! Váez város közön
sége részéről bátor vagyok egy kérvényt tisztelettel 

benyújtani, melyben kérik, hogy a törvényszéki 
költségek fedezésére a képviselőház pénzügyi bi
zottságának véleményével szemben az állam részé
rői segélyezés adassék. Kérem ezen folyamodványt 
a jövő évi államköltségvetés tárgyalása alkalmá
val figyelembe vétetni és a folyamodó város javá
ra elintézni, addig pedig nyilvántartás végett a 
pénzügyi bizottságnak kiadni. 

Elnök: A pénzügyi bizottsághoz tétetik ét. 
A l m á s y Sándor: T. ház! a hatvan-mis-

kolczi vasútvonal mentében fekvő mintegy 20 
község folyamodványt küldött hozzám, melyben 
azt kérik és szorgalmazzák, hogy a vasút Ludasig 
vitessék és ott indóház építtessék, mint az első 
tervben indítványozva volt. 

Elnök: A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
H o r v á t h K á r o l y : T. ház! A buda-pesti 

ügy védegyletnek a 15-ös bizottság törvénykezési 
munkálatára vonatkozólag készített emlékiratát 
vagyok bátor a t. háznak bemutatni azon alázatos 
kéréssel, méltóztassék az egyesület munkálatát a 
15 ös bizottsághoz használat vagy tekintetbevétel 
végett kiadni. 

E l n ö k : A 15-ös bizottságnak adatik ki. 
Rajner Pál Bars megye főispánja, mint a 

mélt. főrendek jegyzője, a mélt. főrendek részéről 
üzenetet hozott. 

Rajner Pál főrendi jegyző (az elnöki szék 
elé áll:) Mélt. elnök, t. képviselőház! A folyó évi 
államköltség vetésről szóló törvényjavaslatnak a 
főrendi ház által történt elfogadását tanusitó jegy
zőkönyvi kivonatot van szerencsém ezennel mély 
tisztelettel átnyújtani. 

BujanoviCS Sándor j e g y z ő (olvassa a fő
rendi ház üzenetét.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
Két tárgy van a mai napra a tisztelt ház 

által tárgyalásra kitűzve: a szőlőtized megváltása 
iránti törvényjavaslat, és a Temes és Krassó me
gyékben levő államerdők bérbeadása iránti indít
ványa Nicolics képviselő urnák. Ha a t. ház ugy 
kívánja, a tárgyalás a szőlőtized megváltásával 
kezdődhetik. (Helyeslés.) A jegyző úr fel fogja ol
vasni a törvényjavaslatot. 

BÓníS S á m u e l : Tisztelt ház! Engedelmet 
kérek, ha csak most szólalok fel; de oly gyorsan 
ment a tanácskozás, hogy hirtelenében fel sem 
szólhattam. A buda-pesti ügyvédi kar véleményét 
a törvénykezés tárgyában méltóztatott a ház a 
törvénykezés tárgyában kiküldött 15-ös bizottság
hoz utasítani. Jelentem a t. háznak, hogy ezen 
bizottság nem csak munkálódását bevégezte, hanem 
utóbbi kiküldetését is befejezte már, és csak a jegy
zőkönyv hitelesítése van hátra. Én tehát nem látom 
annak helyét, hogy oly bizottsághoz utasíttassák 
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valami, a mely bizottság munkáját már befejezte. 
(Helyeslés.) 

Manojlovics E m i l : T. ház ! A mit Bónis 
képviselő úr előadott, teljesen alapos: mert a 
bizottság megszűnt működni; azonban azt hiszem, 
oly tekintélyes kart, mint a buda-pesti ügyvédi 
kar, ha emlékiratot nyújt be, egyszerűen mellőzni 
nem lehet. Azért indtványozom, hogy az emlék
irat nyomassák ki s a t. ház tagjai között osz-
tassék szót, hogy a tárgyalás alkalmával hasznát 
vehessük. (Helyeslés.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát ki fog nyomatni és szétosztatni1). 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a szolok meg
váltásáról szóló törvényjavaslatot2). 

H o r v á t h Lajos e l ő a d ó : Tisztelt ház! 
A központi bizottságnak a felolvasott miniszteri 
törvényjavaslatra nézve átalánosságban semmi 
észrevétele nincs. 

E l n ö k : E szerint az átalános tárgyalás fog 
megkezdődni. 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! Meg vagyok 
győződve, hogy az átalános tárgyalás arra való, 
hagy ha valakinek a törvényjavaslatra vonatko
zólag, bizonyos elveket illetőleg, észrevétele van, 
azt kifejezhesse. Mert minden törvényjavaslatnak 
alapja bizonyos elv, melynek aztán kifejtésére való 
a részletes vitatkozás. Miután azonban nekem 
azon elvre vonatkozólag, t. i. hogy a kisajátítás 
alapjául a tiszta jövedelem vétessék fel, mely a 
szolgálmányok tiz évi felszámításából jön ki, el
lenkező nézetem van — én t. i. annál igazságosabb
nak , egyszerűbbnek, méltányosabbnak tartom, 
hogy a föld tulajdonosa egyenértékét kapja meg 
annak, a mi az ő tulajdona, t. i. a földnek örök
árát — : meg fog bocsátani a t. ház, ha ezen néze
temet igen röviden indokolom. 

T. ház! A mi eorpus jurisunkban a justitia 
így van meghatározva: „justitia est constans per-
petuaque voluntas jus suum cuique tribuens." Ez 
annyit tesz, hogy : mindenkinek megadni a magáét. 
Tudom, hogy azok is, kik a jövedelmet veszik fel 
alapul, erre alapítják a magok nézetét. Most te
hát azt kell meghatároznunk, hogy melyik nézet 
Já r közelebb az igazsághoz, a méltányossághoz. Én 
azt gondolom , tisztelt ház, hogy a hűbéri viszo
nyok megszüntetésének mulhatlansága nálunk 
többé nem vita kérdése: mert ha visszapillantunk 
az 1848-diki IX. törvényezikkre, bizony az már 
ott is el volt törölve, nem csak a szorosan vett úr
béri jogok, hanem az ahhoz hasonló szerződéseken 
alapultak is. De miután az 1848-diki pesti ország
gyűlés, mely már képviseleti országgyűlés volt, az 

') Láad ai Irományok 324-dik számát. 
a) Láed az Irományok 317-dik számát. 

állam általi megváltást átalánosságban nem fo
gadta el , én ezen kérdést most mellőzöm ; mel
lőzöm pedig azért, mert ha az elfogadtatnék, csak 
ugy is, a mint az 1848-diki országgyűlés többsége 
elfogadta, t. i. hogy % telkes és ehhez hasonló, 
azaz 500 írt értékűeknél az állam vállalja el a 
megváltást, akkor egy uj adónemet kellene életbe 
léptetni, pedig bizony az adó már ug}- is annyira 
terhes, hogy azt — csak azért szaporítani, hogy 
egymást megajándékozhassuk — nem volna ta
nácsos. 

A mi már most illeti a kisajátítás alapját, itt, 
szerintem, nem kártalanításról van szó; hiszen 
a megváltás szó, mely e törvényjavaslatban hasz
náltatik, épen szintén csak annyit tesz. Mit kell 
megváltani? Azt, a mi nem az euyém. A szorga
lom, a beruházás a szőíó'dézsmásé, illetőleg azé, 
ki a más földjét bizonyos feltételek mellett beül
tetni felvállalta. Már most magából azon viszony
ból, mely ebből származott, t. i, míg a földtulaj
donos jogosítva volt a dézsmás beruházásait kisa
játítani, illetőleg azt kibecstiltetni: mi történt ? Az, 
hogy megbecsülték a beültetett tőkéket szám sze
rint, az épületeket és egyéb beruházásokat , szó
val, bizonyos összeget megállapítottak: és ezzel a 
dézsmás köteles volt megelégedni; nem mondhatta 
azt: „Nekem sokkal több jövedelmem volt szőlőm 
terméséből, mint azon beedési töke kamatja;" rá 
sem hallgatott senki, leolvasták neki a becsárt, és 
azt el kellett fogadnia. 

Most, miután az országgyűlés fel akarja sza
badítani a földet, tehát magasabb állami szempont
ból törölni el ezen hűbéri viszonyt, illetőleg egy 
kényszeritett osztályt parancsol reá a földtulaj
donosra és dézsmására : mi joggal kényszeríttet
hetnék arra, hogy az általa kiszolgáltatott heted
vagy tizednek megfelelő tőkével sajátítsa ki a föl
desúri jogokat, holott a földtulajdonosé egyéb nem 
lehet, mint a föld egyenértéke ? Tehát ha ezen föld
nek összes örökbecsára megfizettetik, legkisebb sé
relem történik a föld tulajdonosán. Egyébiránt — 
hogy példával éljek — ha például a dézsmás par
lagon hagyja szőlejét, megszűnik a tulajdonos jö
vedelmének nagy része, és annyi igaz, hogy őt 
ezen kárpótlásban marasztalai nem lehet. Es te
gyük fel axon esetet, hogy valaki látja — a mint 
hogy ezen törvényjavaslatban némileg ujjal muta
tás is történik a 13-dik szakaszban — hogy ha a 
dézsmás sokalja a rá eső megváltási összeget, ma
gái a szőlőt adhatja át a tulajdonosnak : a törvény
javaslat ezen része kivilietlen: mert hiszen egy 
hold szőlőt könnyen meg lehet váltani! nekem is 
van egy szőlőm, melyet 1848 előtt egy tehénért 
váltottam magamhoz dézsmásomtól; de a kinek 
500 meg több ezer holdból álló dézsmás szőlőjét 
kellene megváltani: az kivihetlen. 
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Tehát ezen alternatívából magából követke
zik, hogy nem igazságos, hogy valaki a maga 
szorgalmát azzal lássa törvény által megjutalmaz
va, hogy midőn szomszédja, ki parlagon hevertette 
szőlejét, minden esetre a jövedelem után számítva 
a váltság diját, fele árán jut a földéhez, akkor 
a szorgalmas annak árát többszörösen fizetvén meg, 
szorgalmáért pénzbüntetést fizessen. 

Van nekem egy dézsmásom, a ki egy tót ga-
rabolyban egész termését dézsmálás végett udva
romba hozván, kapok tőle heted fejében 3—4 fürt 
szőlőt: ha már ennek húszszoros tőkéjét veszszük, 
mi alig tenne pár forintot, ez egy hold földért 
csakugyan kevés lenne. Vannak ismét néhány más 
dézsmásaim, kik mintegy 5—6 akót adnak éven-
kint: már most akóját csak 2—3 írtai véve, mél
tányos-e, hogy ezek holdankint két vagy három
száz frtot fizessenek azért, a mi lelkiismeretes szá
mítás szerint 20 vagy legfelebb 40 frtot ér ? Hallot
tam egy példát — meglehet, hogy azont. barátom 
maga is el fogja mondani a ház előtt — hogy mi
dőn ő testvéreivel megosztozott, volt oly futó ho
mokos földjök is, mit egyik testvér sem akarván 
elfogadni, köztök árvereltetvén, rajta 5 frtban ma
radván, azt ugy adta ki szőlő alá, hogy hold
jáért évenkint 2 frtot kap, mi 40 frt tőkét képvi
sel. Tegyük fel azt az esetet, hogy ő később 5—6 
akó bort kap holdankint és évenkint: igazságos 
lenne-e, hogy 5 forintjába esett földért 2 vagy 3 
száz frt kisajátítást kapjon? 

Vannak, kik a hűbéri viszonyt consortiumnak 
nevezik: elfogadom a hasonlatot. Vegyünk példát 
egy 4 vagy 5 tagból álló kereskedelmi társaságról. 
melynek tagjai közül mindegyik 1000 frtot tevén 
az üzletbe, szép nyereség, nem öt, nem tíz, hanem 
20'—20 százaléknyi nyereség mutatkozván, ha azt 
parancsolná az országgyűlés, hogy ezen consortium
nak megszűnnie, tehát osztozni kell: mindenik visz-
szakapja 1000 írtját, s azért, hogy az ő pénze bőven 
kamatozott, senki sem fogja kártalanítani. Épen 
ez az eset forog fen, ha a földbirtokos visszakap
ja a consortiumba tett földjét: egyébbel neki senki 
sem tartozik. Azon véletlenség, hogy havaiakinek 
szorgalma, mely másnak bőven kamatozott, a tör
vény által megszüntetik, ez oly megszüntetés, mely
ért kárpótlással a dézsmás nem tartozik. 

Ha mi azt akarjuk, hogy ezen törvénynek 
valami keserves emléke ne maradjon az ország 
nagy részénél — mert bocsánatot kérek, már maga 
az is kellemetlen érzést okoz, midőn az országnak 
legszegényebb része, a zsellérség, melynek nem volt 
módja tulajdont szerezni, hanem a mi rósz földünk 
mivelését magára vállalta, hogy szőlővel beültesse, 
most azt látja, hogy egy, két, vagy három te
lekkel bírt volt úrbéres 10,000 forinttal felérő jó 
földet ingyen kapott, Ő pedig azt a roszat, mely 

egyedül az ő szorgalmát képviseli, három, négy 
áron köteles megváltani — én részemről azt óhaj
tom, hogy igazság legyen szolgáltatva mindenki
nek, ugy, hogy ne mondhassa senki, hogy az or
szággyűlés megszüntette ugyan a dézsmát, deninca 
köszönet benne. 

Van ugyan a törvényjavaslatban némi közép
út, a mennyiben a központi bizottság eltér a szer
kezettől annyiban, hogy azt mondja: nem egyé-
nenkint fog a tiszta jövedelem kiszámíttatni, ha
nem vidékek vagy promontoriumok szerint. Ez nem 
fogja kiegyenlíteni a bajt soha, a mennyiben lehet
nek egyes határok szőlőmivelői épen ugy szorgal
matosak, mint hanyagok ; ez csak azt igazolja, mi
szerint a központi bizottság meggyőződött arról, 
hogy igazságtalanság történik az által, ha két 
szomszéd közül ez egyik, mert szorgalmas, 300 
forinttal köteleztetik megváltani szorgalmát, inig 
a másik, a ki parlagon hagyta heverni a földet, 
alig fizet 5 vagy 10 forintot egy hold földért. Az
ért választotta ezen közvetítőt. A föld, a tulajdon 
értéke szerint való megváltás közelebb jár az igaz
sághoz : mert ha az átlagi számitás szerint kapja 
meg jövedelmét a tulajdonos, véletlenül sokkal 
kevesebbet kaphat, mint tiszta jövedelme után 
illetné, s igy a törvényjavaslat alapelve csakugyan 
meg lenne sértve. 

Ezek azon okok, melyek arra határoztak, hogy 
ezen törvényjavaslatot még csak részletes tárgya
lás alapjául sem fogadhatom el igy, a mint a ház 
elé van terjesztve : mert hibás alapra épiteni képes 
nem vagyok ; mert az sem igazságos , sem méltá
nyos, előnyben részesíteni az ország egy részét, még 
pedig azt a részét, uraim, mely mint műveltebb és 
vagyonosabb osztály könnyebben átlátja azt, hogy 
ezen igazságtalan alap reá nézve habár hasznos 
is, visszautasítandó, mint azok, a kik azt ugyan 
látják, hogy midőn a 15—20 ezer forint értékű 
volt úrbéresek azt ajándékba kapták, az örökárt 
kétszeres, sőt ötszörösen kénytelen fizetni. 

Ezen okoknál fogva kérem a t. házat, méltóz
tassék a megváltás alapjául a földbecset, illetőleg 
örökárt elfogadni. A mi a megváltást illeti, az a 
részletes tárgyalásnál fog előkerülni. 

LÓnyay Gábor: T .ház! Engedjenek nekem 
egy pár szót. mielőtt a részletes tárgyalásba bo
csátkoznánk, a tövényjavaslat felett elmondani. 
(Halljuk!) 

Én a törvényjavaslatot szivemből és lelkem
ből üdvözlöm, valamint azon indítványt, mely a sző-
lődézsma megszüntetésére és megváltására tétetett; 
tehát a törvényjavaslatot, mely ennek életbe lép
tetésére szolgáland, nem kívánom alapjaiban meg
támadni ; hanem azt hiszem, hogy most van ideje 
szóba hozni és megemlíteni azon kérdést, hpgy a 
megváltás ki által és miképen történjék ? Én a 
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magam véleményét fogom elmondani; de azt hi
szem hogy más részről kötelességem a tokaj-hegy-
aljai szőlők birtokosainak kívánságát és reménysé
gét itten szóba hozni: mert az ország összes bor
vidékének lakosai már rég hangoztatják azon kí
vánságukat és reményöket, hogy a szó'lődézsma 
az ország által váltassák meg. Azt hiszem hát, hogy 
helyén van e kérdéö most, és ha nincs is remény 
hozzá, hogy az meg fog történni, de legalább hi
szem, hogy pártolásra találand. Még is e remény
ben bátor vagyok ezt előhozni azért is, mert az 
illetőknek megnyugtatására helyesnek és czélsze-
rünek gondolom, hogy kimondassák, hogy az ő 
kívánságuk és reménységök alaptalan és nem jogo
sult, és végre, ha az lehetetlen is az ország jelen 
körülményei közt, mert ha azt ki nem mondjuk, 
a megnyugtatás azokra nézve, akiketillet, másun
nan nem érkezhetik, hanem csak az ország törvény
hozása által, En részemről azt hiszem, t. képviselő
ház, hogy e kivánat először igazságos, másodszor 
jogosult i s : mert az illetők az 1848 : IX. t. czikkbe 
vetették reménységöket és kívánságukat, mely 
szól: „az úrbéres azt pótló szerződések alapján ed
dig gyakorlatban volt szolgálmányok, robot és dézs-
ma és pénzbeli fizetések megszüntetéséről;" tehát 
a szó'lődézsma és az azt pótló fizetésekről is (Elénk 
ellenmondás) és a földesuraknak az állam által leen
dő kármentesítéséről szól. 

A dézsmás szőló'k birtokosai tehát reményiet
ték, hogy a mit az absolut kormány a múlt időben 
elmulasztott, azt az alkotmányos magyar kormány 
és törvényhozás helyre fogja pótolni, és teljesitendi 
az 1848-ban tett ígéretet. Azt hiszem tehát, hogy a 
kivánat igazságos volt, és másodszor jogosult volt. 

A szőlőben — nem lehet tagadni, t. ház! — 
nagy nemzeti kincs fekszik, azért a szölömivelést 
elősegíteni és jövőjét előmozdítani a törvényhozás
nak kötelessége. 

Én azt hiszem tehát, már csak ennélfogva is, 
de különben a jogosultságnál fogva is, különbséget 
és kivételt kell tennünk a szőlőkre nézve, mivel 
ezekben nagy országos kincs fekszik és a nemzet 
gazdagodásának igen hatalmas tényezője rejlik. 
De indokolja ezen kivételt, szerintem, az is, hogy 
a szőlődézsma kétségen kivül úrbéri természetű 
adózás : (Ellenmondás. Nem áll!) mert erről száza
dos törvények rendelkeznek, mint például, hogy 
csak a legrégiebbeket említsem, az 1492: XLVIL, 
1498: XL., és az 1529-iki törvények, melyekben 
mindenütt ki van mondva, hogy kilenczedet tar
toznak adni a sxőlőt használók a földesuraknak. 
Tehát ez is okadatolja a szőlődézsma kivételes vol
tát és kétségtelen úrbéri természetéi (Ellenmondás. 
Halljuk! Elnök csenget.) A szőlődézsma megváltá
sára nézve a kivételt indokoltnak mondom, mivel 
ezen dézsmáról számos törvények rendelkeznek, 

KÉPVH. NAPLÓ. 1 866 /g . X. 

tehát az kétségtelenül úrbéri természetű ; míg ezt a 
majorsági u. n. zsellértelkekről, telepitvén yesek-
ről, irtásokról nem lehet mondani, mert ezekszer-
ződésszerüek, szerződésből keletkeztek és nem úr
béri viszonyokból, és ezekről a törvény nem ren
delkezett, csak most fog rendelkezni. És ezzel, 
véleményem szerint, eléggé van indokolva jogo
sultsága annak, hogy a szőlődézsma megváltására 
nézve kivételesen járjunk el. 

Még többet mondok. Ezen dézsmás szőlők, 
mint tudjuk, közös legelők-, közös erdőkből voltak 
kihasitva, és igy dézsmás szőlőkké alkotva, migaz 
általam emiitett úrbéri természetű földek nem en
nek köszönik eredetűket, mert azok allodialis, sőt 
puszta birtokokul voltak adva. Ki nem látja itt a 
nagy különbséget a kettő közt ? Én legalább lá
tom : tehát a kivételt, t. i. az országos megváltást 
erre nézve indokoltnak tartom. 

Végre még csak ezt teszem hozzá, hogy a 
megváltás keresztülvitele, véleményem szerint, 
sokkal könnyebben és megnyugtatóbban történ
hetik, ha országos megváltás lépett volna közbe; 
mert most, midőn egy részről a földesúr, más 
részről a váltságkötelezett közt forog a kiegyenlí
tés és a dolog felvilágosítása és elintézése, az bizo
nyosan súrlódásokat, ellenségeskedéseket és nyug
talanságot fog okozni; holott, ha a megváltást az 
ország- eszközölte volna, mindegyik fél megnyugo
dott volna, mert az ország rendelkezéseiben meg
nyugszik az is, ki talán némi csorbát szenvedett 
képzelt jogaiban és javadalmaiban. 

Hiszem, t. ház! hogy felszólalásom minden
esetre indokolt, és hogy legalább az illetők meg
nyugtatására ki kell mondanunk, mit különben 
előre bocsátani bátorkodám: hogy ezen kivánat és 
remény vagy nem helyes, nem alapos ; vagy ha 
az, mondja ki az országgyűlés az ő megnyugtatá
sukra, hogy ámbár a kérelem igazolt, az ország 
körülményei annak teljesítését nem engedik. Eb
ben az esetben megnyugvást fognánk találni ; de 
hallgatással mellőznie a törvényhozásnak ez ügyet 
akkor, midőn az legelőször jön szóba: ezt sem po
litikusnak, sem igazságosnak, sem helyes és taná
csosnak részemről el nem ismerem; hanem szük
ségesnek tartom, hogy e kérdés fölött e most jelölt 
módon nyilatkozzék a törvényhozás. 

N y á r y P á l : T. ház! Megbocsásson nekem 
Halász Boldizsár t. barátom, hogy őt azon utón, 
melyet választott, nem követhetem. Nem követhe
tem pedig azért, mert mind az, mit előhozott, véle
ményem szerint nem az átalános, hanem a részletes 
tárgyaláshoz tartozik. Nézetem szerint az átalá
nos tárgyalásnál három elvi kérdés merülhet fel 
e tárgyban; de mind a három kérdés olyan, mely
re nézve nem hiszem, hogy e házban nézetkü
lönbség lehessen. 

6 
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Az első kérdés az, vajon bir-e az állam azon 
joggal, hogy ott, hol magasabb czélok elérése gá-
toltatik a tulajdon bizonyos módozata használata 
által, az állam beavatkozhassak ? s gyakorolhatja-e 
e jogot vagy nem ? Ezt nem kell mutogatni, 
mert nem csak más előhaladottabb nemzetek 
törvényhozása, hanem a mi törvényhozásunk sze
rint is, a kisajátítás fölött intézkedni az államnak 
a tőrvényhozás utján joga van. 

Á második kérdés az, mi az elsőből követ
kezik, ha t. i. a törvényhozásnak megvan ezen 
joga, a kisajátítás mi módon történjék ? A felelet 
erre ismét olyan, mit mindenki szájából hallhatni: 
t. i. kármentesítés mellett. 

A harmadik kérdés e! örvényjavaslatra vonat
kozólag az, hogy a szőlőket illetőleg ez esetfenfo-
rog-e vagy nem ? Az én véleményem szerint ez eset 
forog fen. Ez nem uj kérdés, ez már 20 éves kér
dés Magyarországban. 1848-ban a képviseleti utón 
alkotott törvényhozás e tárgyat nem csak felvette 
tanácskozási sorába, hanem iránta már határo
zott is; de ebből törvény az előttünk tudva levő 
okok miatt nem válhatott. Az 1848-iki törvényho
zás a fölött vitatkozott, vajon a megváltás alap
jául a föld vétessék-e vagy a jövedelem? és én meg
vallom, hogy 1848-banazok közé tartoztam, kik a 
földet kivánták alapul fölvenni; de bevallom azt 
is, hogy véleményem megváltozott. Én 1848 óta 
igen sokat felejtettem és igen sokat tanultam, és 
ezt nem szégyenlem bevallani. (Hdyeslés.) 

Én a dézsma alá kiosztott földeknek a tulaj -
donosok által mások birtokába vagy használatába 
bocsátását ugy képzelem magamnak, mint midőn 
valaki az iparosnak nyers anyagot egészen durva 
állapotban ad át és megegyezik abban, hogy 
munka és tőke hozzájárulatával az ipar által ab
ból veendő haszonnak vagy jövedelemnek bizo
nyos része ille? se őt. 

Én átalában a földészetet iparnak tartom és 
legkitűnőbb iparnak a szőlőmivelést: mert ha 
tekintetbe veszszük azon földet, melyben a szőlő 
ültettetik és látjuk azt, hogy a munka által abból, 
a magában talán terméketlen földből, mily jöve
delem keletkezik, meg fogunk győződni arról, 
hogy itt a legfőbb tenyésző az ipar. mely műkö
dik az emberi szorgalom, az emberi munka által. 

A kérdés1 már most — ha ez igy áll és ha én 
nem tévedek — az: ha a magasabb közgazdasági 
és magán gazdasági szempontból is a felvilágoso
dás utján valamely állam odajut, hogy belátja azt, 
hogy a szőlőipar a lehető legmagasabb tökélyre 
vive, mily kincs egy nemzetre nézve, ha, mondom, 
ezt belátja; de azt is kénytelen belátni, hogy a 
századok sötétségében nem levén e részben tiszták 
a fogalmak, a szőlőiparnak akadályai vannak, 
és egyik akadálynak látja azt, hogy ha például a 

munkás a maga feltétlen működésében akadályoz-
tatik; ha, mondom, ezt belátja és ugy intézkedik, 
hogy az egyik szerződő fél, ki századok előtt ugy 
egyezett meg, hogy a haszonnak egy része őt illesse, 
tökéletesen kárpótoltassék: az nem mondhatja 
magát károsodottnak. Ha az állam igy intézkedik, 
nem tesz egyebet, mint kisajátítást. Az én vélemé
nyem szerint itt kisajátítás kérdése forogván íen, 
nem szükséges sem azon kérdést fejtegetni, hogy 
a föld, sem azt, hogy a jövedelem vétessék-e ala
pul ? hanem a lényeg az, hogy a haszon aequivalen-
sétől, melyet eddig természetben húzott, a föld tu
lajdonosát megfosztani nem szabad. Ez levén, né
zetem szerint, a kérdés lényege, igen1 könnyen eliga
zodhatunk a részletekre nézve. 

A miket t. barátom Lónyay Grábor előhozott, 
nézetem szerint olyanok, a mikben én kezet vele 
nem foghatok. Ha jó i értettem, ő azt mondta, hogy 
már az 1848 ki törvények rendelkeztek a szőlőkről 
is. Nem akarok hosszas vitatkozásba bocsátkozni, 
különben is azok közé tartozom, a kik mindig első
séget adnak a gyakorlati érveknek. 

Azt gondolom, ha visszaemlékeztetem t. ba
rátomat arra, hogy mi történt 1848-ban a már 
képviseleti utón alakított törvényhozásban: meg 
fog nyugodni, és hiszem, egy véleményben leend 
velem arra nézve, hogy a törvénynek csak egy 
hiteles magyarázója van, t. i. a törvényhozás. Az 
1848-iki törvényhozás pedig ugy magyarázta azt, 
hogy tévedésben vannak azok, a kik azt hiszik, 
hogy az 1848-iki, tisztán esak úrbéri földekről ren
delkező törvény már a szőlőkről is rendelkezett: 
mert ha azon értelemben lett volna, a 1848-iki ké
sőbbi törvényhozás bizonyosan Deák Ferencz ak
kori igazságügyminiszternek előterjesztését nem 
tárgyalta volna, és pedig tárgyalta szept. 20-án és 
határozott is benne. Azt hiszem, ez tökéletesen 
elengedő ok arra, hogy ez vitatkozás tárgya most 
a házban ne legyen, mert kétségtelen, hogy már a 
legközelebbi 1848-diki törvényhozás sem volt azon 
véleményben, melyben t. barátom Lónyay Gábor 
van, sem pedig abban, melyben t. barátom Halász 
Boldizsár lenni látszik. 

A második kérdés, melyet támasztottak, az : 
vajon az állam által kármentesittessenek-e a föld
tulajdonosok, vagy pedig az illető szőlőhaszná
lók, vagy birtokosok által? Igaz. hogy azl848-ki 
törvényhozás azt fogadta el, hogy az állam által 
kármentesittessenek; de miután ezt elhatározta 
átalánosságban, ugyané határozatát a kivételek 
által lerontotta. Bátor leszek felolvasni, mit hatá
rozott az 1848-iki törvényhozás: „Atörvényjavas
lat 3-dik pontjára nézve a szőlődézsmának ki 
által leendő megváltására nézve kitűzvén az elnök 
azon kérdést, vajon a mentesitést magok a szőlő
birtokosok vagy az állam fizesse-e? 172 szavazat-
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tal 82 ellen, 129 nem levén jelen, határoztatott, 
hogy a kármentesítés az állam által történjék. Ez
után átmtnt a ház azon kérdésre, valamennyi sző
lőket tekintet nélkül úrra, szegényre, gazdagra, az 
állam váltsa-e meg, vagy arra nézve bizonyos 
kategóriák állittassanak-e fel? A többség kategóri
ákat kivánt megállapittatni. Ezen kategóriák kö
zül mellőzvén azt, mely az állam általi kármente
sítésben csak az egy nyolczad telkeseket vagy a 
szőlőt saját kezeikkel mivelőket kívánta részeltet
ni, a többség 130 szavazattal 110 ellen azt fogadta 
el, hogy az állam csak azokért fizessen kárpótlást, 
a kik V* telket bírnak, s a kik többet bírnak, ön
magokat köteleztessenek megváltani". 

Távol legyen tőlem, hogy az 1848-ki törvény
hozás felfogását bíráljam ; azt gondolom azonban, 
hogy mindamellett is fel vagyok jogosítva kimon
dani, hogy az ilyen megváltás, mint a milyet az 
1848-ki törvény vagyis országgyűlési határozat 
kimondott, azon határozatok közé számitható, me
lyeket most senki, a ki kissé gondolkozik, el nem 
fogadhat. Mert ezt teljes lehetetlenség végrehaj
tani, miután annyi a kivétel, annyi az önkény, 
mely a kivételekre befolyhat, hogy azt meghatá
rozni, ki úr és ki nem úr, ki szegény és ki szegé
nyebb, és még azt is, hogy valaki maga kezével 
miveli-e a szőlőt, tehát maga iparos, és így olyan, 
a kinek alamizsnára van szüksége, ezek, mondom, 
mind oly fogaim ,k a jel tn időben, hogy nem hi
szem, miszerint ezen fogalmakat jelenleg valaki 
pártolná. 

Én ennélfogva kimondom, hogy sem Halász 
Boldizsár, sem Lónyay Gábor barátomat nem pár
tolhatván, a részletes tárgyalás alapjául elfogadom 
a törvényjavaslatot, fentartván magamnak a 
részletekre nézve lehető észrevételeimet előadni. 
(Helyeslés.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. képviselőház! Azok után, a miket Nyáry Pál 
képviselő úr elmondott, nekem kevés mondani va
lóm marad hátra. 

Arra nézve, hogy a szőlődézsma, ezen termé
szetbeli szolgálmány, az egész országban megszün
tessék, ugy látszik, az egész ház egy véleményben 
van. Ezt hatalmas politikai és közgazdasági okok 
követelik a nemzettől. 

Kérdés csak arra nézve merül fel, vajon a 
megváltás országos alapból történjék-e, vagy pedig 
magok a váltságkötelezettek eszközöljék-e azt ? A 
kormány az utóbbi módot hozta javaslatba. 

Hogy a kormány nem inditványozta az első 
módot, azt két okból tet te: először, mert lehetet
lenné tette volna a megváltást; másodszor, mert 
ezt nem tartotta igazságosnak. 

Ha komolyan akarjuk, hogy a szőlődézsma, 
ezen régi hűbéri szolgálmány megszüntessék, ak

kor nem lehet szóba hoznunk, hogy a megváltást 
az ország eszközölje: mert a ki pénzviszonyainkat 
ismeri, az tudni fogja, hogy ez oly feltétel, melyet 
az ország jelen viszonyai között nem volna képes 
teljesíteni; és igy a megváltás ama módja nem 
nyújtana mást sem a népnek, sem a tulajdonos
nak, mint puszta ilíusiót, mert utójára is vagy a 
nép adójából kellene azt behajtani, vagy pedig a 
földesúrnak kellene kárpótlás nélkül maradnia. 

De nem is tartanám ezt morális eljárásnak, 
sem pedig igazságosnak, t. képviselőház : mert nem 
vallom azon nézetet, melyet t. képviselőtársunk, 
Lónyay Gábor előadott, mintha a szőlőszolgálmá-
nyok úrbéri természetűek volnának Igen is, van
nak szőlők, melyek az úrbéri telkek constitutivu-
mát képezik, a melyek az úrbéri telkek állományá
hoz tartoznak; de ezek az országos megváltásban, 
melyet a földesurak az országos alapból kaptak, 
már benfoglaltatnak; ellenben minden más szőlő 
nem úrbéri szőlőnek tekintendő. 

Azt mondja t. képviselőtársunk, hogy ezek 
több helyen a közlegelőből és az erdőből szakittattak 
ki. Megengedem; de méltóztassék megbocsátani, a 
közlegelők nem voltak a jobbágyok tulajdona, ha
nem voltak a földesúr tulajdona. Az 1836-diki 
törvények meghatározták, hogy a közlegelőből és 
az erdőkből a jobbágyokat mi illeti; mind az, a mi 
azon tul van, a földesurak tulajdonát képezi. 

Nem tartozom azok közé, kik a nép jogait 
csorbítani akarnák, hanem azt, hogy alamizsnake
nyérrel lássuk el a népet, nem fogadnám el a nép 
nevében soha. A magyar nép oly józan és becsüle
tes, hogy bizonyára meg fogja becsülni a szabad 
földet és a szabad tulajdont, sőt arra sokkal na
gyobb súlyt fog helyezni, ha saját verejtéke árán 
szerzi meg, mintha ezt neki mint éhes lazaróninak 
ajándékul vetnők oda. 

Áttérek a második kérdésre, vajon a föld ér
téke vétessék-e alapul , vagy az évenkinti jöve
delem ? 

A kormány igen tüzetesen, lelkiismeretesen, 
és sokat gondolkozott e tárgyról, s elvégre azon 
meggyőződésre jutott, hogy ha minden irányban 
igazságos akar lenni, más alapot, más kulcsot el
fogadnia nem lehet, mint az általa ajánlottat. Ha a 
föld értékét fogadnók el, sok helyen igazságtala
nok lennénk a föld tulajdonosa, sok helyen pedig 
igazságtalanok lennénk a váltságkötelezettek irá
nyában. 

Vannak, t. ház, helyek, hol a föld értéke és 
a szőlő értéke közötti különbözet roppant nagy. 
Ha tehát a föld értékét fogadnók el alapul, akkor 
a földes úr alig kapna valamit, és a váltságkötele
zett a szőlőt ajándékban nyerné. Ellenben vannak 
megfordítva helyek, hol a szőlő alig ér többet a 
földnél, s ha itt a föld értékét veszszük alapul: 

6* 
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akkor a váltságkötelezettek megváltják az egész 
földet és szorgalmuknak gyümölcsét teljesen el
vesztik. S ebben annál nagyobb igazságtalanság 
rejlenek, mert ezen utóbbi eset épen a rósz szőlők
nél fordul elő. Tehát itt a váltságkötelezettet, amott 
pedig a föld tulajdonosát sujtanók, s azon anomáliá
nak nyitanánk tért , hogy minél roszabb valamely 
szőlő, annál magasabbra rúgna a megváltási ár. 

Atalában, t. ház, miután azon eszme van el
fogadva, hogy itt tulajdonképen jogot sajátítunk 
k i : nem lehetünk igazságosabbak, sőt csak egye
dül ugy lehetünk igazságosak, ha egy részről meg
térítjük a földes urnák, a föld tulajdonosának azt, 
a mit veszített, más részről pedig a váltságkötele
zettet nem kötelezzük sem többre, sem kevesebbre, 
mint azon tartozás tőkéjének megtérítésére, a me
lyet évről évre a földes urnák beszolgáltatott. En
nél igazságosabb alapot egyátalában találni nem 
lehet. 

Halász Boldizsár képviselő úr még egyet em
iitett fel, mit szó nélkül nem hagvhatok: azt, hogy 
nem találja igazságosnak, hogy valaki megvál
tásra kényszeríttessék. Bocsánatot kérek, itt politi
kai és közgazdasági okok kényszeritik a nemzetet 
arra, hogy ezen régi hűbéri szolgálmánynak el
végre véget vessen. Ha van jogunk megszüntetni 
a szolgálmányt, tagadhatatlan, hogy akkor a tör
vényhozásnak joga van a módot is megállapítani, 
miként váltassék meg a szolgálmány: mert külön
ben, ha ez tagadásba vétetnék, akkor nem maradna 
más alternatíva hátra, mint vagy fentartani az ed
digi szolgálmányi rendszert, vagy pedig azt ingyen 
venni el a földes úrtól. U g y hiszem pedig, hogy e 
házban nincsen senki, a ki akár a mostani állapo
tot fentartani, akár pedig a tulajdonjogot ily mé
lyen meg akarná sérteni. 

Kérem a t, házat, hogy a törvényjavaslatot 
ugy, a mint az a kormány egyetértésével a köz
ponti bizottság által előterjesztetett, részletes tár
gyalás alapjául elfogadni méltóztassék. {Elénk he
lyeslés.) 

Kurcz G y ö r g y : T. ház! Őszinte örömemet 
vagyok kénytelen kijelenteni ezen törvényjavaslat 
megérkezése felett, s nincs is szándékom egy pil
lanatig is akadályt gördíteni az ellen, hogy az 
minél előbb átalánosságban, s a mennyire lehet, 
részletesen elfogadtassék ; de miután részint Halász 
Boldizsár, részint pedig és főképen Lónyay Gábor 
képviselő úr oly két elvet mondott ki, a melyet itt 
elhallgatni egyátalában nem lehet: szabad legyen 
nekem is Nyáry Pál képviselő úr után, ki már 
meglehetősen megezáfolta a dolgot, erre nézve 
némi észrevételeket elmondanom. T. képviselőház! 
Én azt hiszem, veszedelmes kérdés egy ország
gyűlésen azt mondani, hogy törvény alkottatott 
1848-ban, melyadézsma megszüntetését magában 

foglalja, s még is ez ideig a dézsmát szedtük. Mél
tóztassanak meggondolni, hogy ha a nép ezt hall
ja, azt mondja, hogy ime az 1848-ki törvényt ne
künk nem igazán magyarázzák a képviselő urak. 
{Zaj, helyeslés, ellenmondás.) Engedelmet kérek, 
ugy hiszem, az öröm vitte és ragadta a t. képviselő 
urat ennyire, mert tudtommal saját maga is szedi 
a dézsmát, a mi őt máig törvényesen meg is illeti. 

L ó n y a y Gábor : Ez személyeskedés, és nem 
illik a képviselőházba. 

Kurcz G y ö r g y : Én nem személyeskedésből 
hoztam fel. Felhozom tehát magamat, vagy bár 
kit, s állítom, ha valaki abban a véleményben lett 
volna azon törvényre nézve, hogy az megszünteti 
a dézsmát, nem találtatott volna senki, ki azt szedte 
volna; s én azt hiszem, az egész képviselőházban 
egyetlen egy sincs, a ki azon meggyőződést ápolta 
volna az 1848-ki törvényről, hogy az a szőíődézs-
mát, mint az urbériséghez tartozandót, megszün
tette volna; s én ezt, nehogy veszedelmes magya
rázatot nyerjen, kénytelen vagyok visszautasitani. 

Azt mondotta továbbá a t. képviselő úr, hogy 
csak az szülne megnyugvást, ha országos kártérí
tés utján kármentesittetnék a dézsma. Igenis azokra 
nézve megnyugvást szereznénk, a kiknek a dézs-
mája megváltatik; de a kiknek szőlőjök nincs s 
még is fizetnének hozzá, nehezen fognának megnyu
godni. Az igazság azt hozza magával, hogy az 
fizessen, a ki a szolgálmányt teszi, nem pedig más 
hat vármegye, a ki épen nem részesül semmiben 
és szőlője sincs. 

Vecsey-Oláh K á r o l y : Már háromszor akar
tam szólani: tessék a jegyző urnák nevemet föl
jegyezni. 

Bernáth Zsigmond: T. ház ! Midőn a jelen 
országgyűlés a megoldandó kérdések közé sorozta 
azt, hogy azon viszonyok, a melyek, mint úrbéri 
zamatuak, még a polgárok között különböző viszá
lyokat hoznak elő, még ezen országgyűlésen, és 
pedig előleg szüntessenek meg, ugyanakkor, azt 
hiszem, abból az elvből ment ki, hogy a szabad 
államban szabad polgárnak és szabad földnek kell 
lenni. A feje a polgárnak szabad már, a libera 
migratio ki van mondva; a föld ég alatta, mert 
adózás terhe alatt van, még pedig olyan adózás 
alatt, a melynek hűbéri zamatja van. Mert csak 
erről van szó, és igy, hogy ezt meg kell oldani és 
gyorsan meg kell oldanunk, arról többé kérdés 
nem forog fen. 

Én megvallom, tovább menni nem gondoltam 
ez alkalommal e kérdésben, mint csak oda, hogy 
a beterjesztett törvényjavaslat a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadtassék-e ? De miután maga igazság-
ügyér úr szives volt némely észrevételeket tenni, 
azokat magam is kisérni szándékozom némely ész
revételekkel. 
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Azon törvények, a melyeket igen t. barátom 
Lónvay Gábor előhozott a kilenczedről és annak 
beszedéséről, azok még igen sok másokhoz varrnak 
sorolva régi törvénykönyveinkben. Bátor >agyok 
erre felhívni t. előttem szóló s megnevezett képvi
selőtársam figyelmét: régi törvényeinkben nem ugy 
van, hogy a jobbágyok fizessék a kilenczedet, ha
nem megfordítva, hogy a földes urak szedjék a 
kilenczedet, és pedig, ha nem szedik, és a melyik 
nem szedi, az felségsértőnek van kimondva. í gy szól 
Ulászló nagyobbik decretuma XLVI . és XLVII . 
czikke: felségsértő és forradalmár mind az, a ki 
nem szedi a dézsmát: mert I. Lajos decretuma 
után sok földes úr bizonyosan nem szedte a kilen
czedet. Ezt még hozzá akartam felvilágosításul adni. 

A mi már most illeti azon másik és jelesebb 
kérdést, a melyet ugyan én most nem akartam 
tárgyalni, de minthogy szíves volt igazságügyér 
úr előhozni, és, hogy előhozta, azt helyesnek talá
lom : hogy az állam váltsa-e meg a szőlőt, vagy 
az, a ki azt miveli ? én szerintem annak kell meg
váltani, a ki a szőlőt miveli; és visszamegyek és 
azt mondom, hogy hiba volt az 1848-iki törvény
hozástól , midőn a többi urbériségeket az állam 
által váltatta meg. (Helyeslés.) Most újra ezen hi
bába esni valóságos bün volna. 

Röviden azzal végzem előterjesztésemet, hogy 
elfogadom a törvényjavaslatot a részletes tárgyalás 
alapjául. {Helyeslés) 

Vecsey -Oláh K á r o l y : T. ház! Nekem tulaj
donképen ezen törvényjavaslat második szakaszá
hoz volna módositványom; de miután az előttem 
szólott t. szónok urak épen ezen kérdésbe, a meg
váltás módozataiba is belebocsátkoztak, megbocsát 
nekem is a t. ház, ha beadandó módositványomat 
előre indokolom. Mert ha azon elv, mely a 2-dik 
szakaszban van letéve, egész átalánosságban már 
elfogadtatnék, akkor természetes, hogy azon kivé
telnek, melyet én akarnék tétetni ezen 2. szakasz
nál, szintén nem volna helye. 

Egész átalánosságában véve ezen törvényja
vaslatot, mint a mely százezreknek teszi szabaddá 
földjét, mely ezen gyűlöletes, és minden esetre 
államgazdasági szempontból is kárhoztatandó hű
béri viszonyt megszünteti, állam gazdasági és poli
tikai tekintetben mindenki csak örömmel fogad
hatja, és én magam is melegen üdvözlöm azt. 
Azonban a kiviteli módozatokra nézve lehetnek és 
vannak is eltérések köztünk: mert habár a czél, 
t. i. ezen viszony megszüntetése mindnyájunknál 
egy is, de a kiviteli módozat többféle lehet; és a 
mely kiviteli módozat egy vidékre nézve talán 
jónak és méltányosnak látszik mindkét félre vo
natkozólag, a másik vidékre vagy másik félre 
nézve lehet kárhozatos. 

Epén ezen eset van itt a törvényjavaslat 2-ik 

szakaszában, mely t. i. azt rendeli, hogy a dézsma 
és egyéb szolgálmányokkal terhelt szőlőknek 
megváltási összege akként határoztassék meg, hogy 
e;:en tőkét az évi tartozás átlagos megállapitott ér
tékének húszszoros összege képezze , ebből V6-ot 
levonván kezelési költség fejében. 

Meglehet, ezen kulcs az ország nagy részében 
mindkét félre nézve teljesen kielégitő, t. i. mind a 
váltságjo^osult, mind pedig a váltságkötelezettre 
nézve ; azonban bátor vagyok megemlíteni, hogy 
épen a viszonyok különbözőségénél fogv.-i mindez 
másntt talán üdvöt hozhat, azonban Tokaj-Hegy
aljára nézve ugyanezen törvényjavaslatnak válto
zatlan módon való elfogadása igen vészt hozó volna 
és az ottani dézsmás szőlőtulajdonosoknak nagyobb 
része anyagilag megrontatnék. (Mi oknál fogva ?) 
Oka van ! 

A tokaji szőlőmivelési viszonyok az ország
nak bármely részebeli mivelési viszonyoktól lé
nyegesen különböznek: nevezetesen a tokaj-hegy-
aljai szőlőnek már talaja is legnagyobb részben 
haszonvehetlen kopár sziklákból s nyirok és fövény
ből ál l , mely szőlőmivelésre ugyan igen is, de 
semmi egyébre nem alkalmas, a szőlőmivelésre 
is csak ugy azonban, hogy ha rá a legszorgalma
sabb és igen költséges ipar fordittatik folytono
san, hogy csak némileg is jövedelmező legyen. 

Továbbá Tokaj-Hegyalján a szőlőmivelésre 
szükséges évi költség sokkal nagyobb, sokkal sú
lyosabb, mint az ország bármely más vidékén : 
mert mig az ország legtöbb vidékén a legmagasabb 
számítással az évi költség az évi haszonnak csak 
50'Yo-át, addig nálunk legalább 80%-átteszi. Vilá
gos tehát ebből az, hogy Tokaj-Hegyalján, mely 
bár igen nemes, de aránylag kevés bort terem, a 
szőlőmivelés az ország egyéb vidékeivel arányo
sítva a legkevésbbé jutalmazó. 

Virágzó volt hajdan a Hegyalja és milliókat 
hozott külföldről az országba; azonban igen sok kö
rülmény jött közbe, mely ezen virágzó állapotot 
igen szomorúvá változtatta. 

Hogy egyebet ne emlitsek, azon okok közt, 
melyek a Hegyalja hanyatlását vonták magok 
után, legelső volt Lengyelország bukása, mely leg
jobb vevőnk volt ; 2-or és különösen az adóval 
tul-terhéltetés; 3-or a magas kiviteli vámok s a 
közlekedési eszközök hiányos volta; végre 4-szer 
a napszámnak két évtized alatt egész az ötszörösig 
emelkedése, a nélkül, hogy az u. n. tokaji nemes 
bor értéke csak másfél annyival is emelkedett 
volna. 

De, hogy Tokaj-Hegyalja annyira hanyatlás
nak indult, azt nem szükség egyébbel bizonyitnom, 
mint azokra hivatkoznom, kik valaha Tokaj-Hegy
alján keresztül utaztak, hol a városok körül, talán 
egy-kettő kivételével, mindenütt a pusztulásnak 
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romjai láthatók, és a parlagszőlők száma oly arány
talanul nagy mérvben szaporodott, hogy az alig 
10,000 kat. ho'dat tevő összes dézsmás szőlőkből 
több mint 3000 hold parlag, és igy megszűnt adó
zás tárgya lenni az országos kincstár nem csekély 
kárára. 

A törvényjavaslat 2-ik szakasza nem alkal
mazható Tokaj-Hegyaljára azért, mert hogyha ezen 
kulcs vétetnék a megváltás alapjául, igen sok 
helyütt, merem mondani, a legtöbb helyütt a sző
lőnek összes becsértékét tenné, vagy azt még meg 
is haladná a megváltási összeg. 

Azt mondják, ha a szőlő-tulajdonosok nem 
jutottak tönkre a dézsma mellett, hogyan juthat
nának tönkre most, midőn a tervezett megváltási 
összeg évenkint mindössze is a tőkének 3%-val 
haladja meg az eddig is teljesített dézsmafizetést ? 
Erre feleletem az, hogy jó termés utáa adtunk 
sokat, kevés termés után keveset, egészen rósz 
termés után pedig úgyszólván semmi dézsmát nem 
adtunk. Most pedig , ha a dézsma az előttünk 
fekvő törvényjavaslati kulcs szerint váltatik meg, 
oly összegeket fog előidézni megváltási alapul, me
lyeknek ezen, különben semmi úrbéri illetménynyel 
nem biró munkás néposztály, mely a tokaj-hegy-
aljai dézsmás szőlők nagy részét birja, kiteremté-
sére képes nem lesz. 

Atalában véve legigazságosabb kulcsnak tar
tom a megváltásra nézve az egész országban azt, 
a mit Halász Boldizsár képviselőtársam már emii
tett, t. i. a talaj becsértékének felvételét. De ha ez 
nem fogadtatnék el. az egész országra nézve, okve
tetlenül szükségesnek és kívánatosnak tartom, hogy 
Tokaj-Hegyaljára nézve ezen kulcs fogadtassák el. 

Bátor leszek ezt néhány szóval indokolni, 
azt t. i., hogy a föld talaja szolgáljon megváltási 
kulcsul. 

A jelen törvényjavaslat czélja mindenekelőtt 
az, hogy a szőlőföld szabaddá tétessék; ennek csak 
jogi corollariuma, jogi következménye, hogy a föld 
tulajdonosa kárpótlást kapjon. Eddig a szőlő két 
tulajdonosnak közös tulajdona volt : talaja a föld 
tulajdonosát illette, maga az ültetvény pedig ami
velőé volt; s ez van jelenleg váltságra kötelezve. 
Hogy ez igy volt, legkézzelfoghatóbb azon példa, 
melyet Halász Boldizsár képviselőtársam emiitett: 
az t. i., hogy azon esetben, midőn a volt földes 
urnák jogában állott, kibecsültetni maga részire a 
dézsmás szőlőt, az azon levő összes minden ültet-
ményt becsárban kifizetni tartozott. Tehát kétség
telen, hogy a szőlőültetmény a dézsmakötelesnek, 
a szőlőtalaj pedig a földesúrnak tulajdonát ké
pezi. Ezen törvényjavaslatban, mely előttünk fek
szik, az mondatik, hogy azon közös tulajdon mind 
politikai, mind pedig államgazdasági szempontból 
káros és veszélyes,tehát megszüntetendő.De hogyan 

szüntettessék meg ? Ugy , hogy parancsolólag azt 
mondjuk a jobbágynak: te köteles vagy ezen ed
dig közös tulajdonból azon részt, mely téged nem 
illet, t. i. a földet, a talajt megváltani; ezt pedig 
máskép nem lehet, mint ugy, ha azon földnek je
lenlegi becsértéke vétetik alapul. 

És különösen Tokaj-Hegyaljára vonatkozó
lag, hol, mint emlitém, az összes szőlők értékének 
9/10 részét a szőlőkre fordított ipar képezi, ezen 
kulcs az, mely méltányos és igazságos : mert kü
lönben ott kiválólag sujtanók az iparkodókat, mig a 
hanyag szölőmunkásokat kedvezésben részesitenők. 

Azon ellenvetés tétetik, hogy ezen elv szerint 
a legjobb fekvésű és kitűnő bortermésre alkalmas 
hegyrészeken fekvő szőlőkért csak azért, mert 
sziklásak, felette csekély kárpótlást kapnának a 
földes urak. Ez nem áll, mert az én véleményem 
szerint is különbséget kell tenni az egyformán kő-
sziklás területek közt is, ha azok közül p. o. az 
egyik Tokaj-Hegyalján fekszik, hol az ilyen szik
lás talaj szőlő-ültetvényre kitűnően alkalmas, mig 
a másik hasonló minőségű talaj más vidéken levén 
tizedrésznyit sem ér. Én tehát tekintettel kívánok 
lenni azon bármi rósz és kopár helyeken fekvő 
földtalaj szőlőtermelési képességére. 

Hogy pedig az általam előadott körülmények 
állanak, és hogy különösen a Tokaj-Hegyaljára 
vonatkozólag, ezen második szakaszban emiitett 
megváltási módszer ki nem vihető, mert az ottani 
szőlők értékét is igen sok helyen felülhaladná az 
ekként kiszámitandő váltságösszeg: bizonyítja az 
ez előtt 9 évvel történt példa. Tokaj és Tarczal 
városok ugyanis 1859-ben a kincstárral és ő fel
ségével, mint Tokaj és Tarczal városok volt föl
des uraival, a szőlődézsmára nézve örök váltságot 
kötöttek ,• egy császári királyi biztos küldetett ki 
ez alkalommal Tokaj-Hegyaljára ; és különösen 
megjegyzem, hogy ez absolutistikus időben történt, 
tehát valami kedvezésről, mely tétetett volna, szó 
sem lehet ; a kiküldött cs. kir. biztos több heti 
munka után azon meggyőződésre jutott, hogy az 
1853. márczius 2-kán kelt császári pátens (mely 
körülbelül az előttünk fekvő törvényjavaslattal 
azonos megváltási módozatot tartalmazott) Tokaj-
Hegyaljára nem alkalmazható a nélkül, hogy az 
ottani szőlőbirtokosok tönkre ne jussanak; en
nélfogva tehát, egészen mellőzve e pátens szavait, 
a szőlőket fekvésök és talajuk minőségéhez képest 
osztályozták, és oly módon kötötték meg az örök
váltsági szerződést, miszerint a tokaji és tarczali 
szőlők 5 osztályba soroztattak a megváltásnál s az 
első osztályban 52 pfrt, a másodikban 42 pfrt, a 
harmadikban 36 pfrt, a negyedikben 32 pfrt, az 
ötödik osztályban 24 pfrttal váltattak meg, ellen
ben a valóságos parlagszőlők 8 pfrttal váltattak 
meg, és igy Tokajban és Tarczalon a szőlők áta-
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lánosságban ezen osztályok értéke szerint váltattak 
mt'<>\ vagyis a pengőpénzt o. értékre változtatván 
át, 39 frt 50 krt tett egy katastralis hold szőlőnek 
örök megváltási ára. 

Ezen módositványomat, melyet az előadottak 
alapján Lónyay Gábor képviselőtársammal együtt 
a ház asztalára leteszek, bátorkodom a t. ház figyel
mébe ajánlani. 

A már általam előadottakon kivül még csu
pán azt jegyzem meg, hogy Tokaj-Hegyalj a bár 
kevés, de oly világhírű nemes bort termel, misze
rint méltán az ország kincsének tekintethetik, mit 
bizonyít azon körülmény is, hogy törvényhozásunk 
Tokaj-Hegyalját mindig s különösen az 1827. 
XXXI. és 1836. VII. törvényczikk által különös 
pártfogására méltatta ; s e szerint Tokaj-Hegy
alja bortermelésének isméti felvirágoztatása orszá
gos érdekű tárgy. 

Méltóztassék tehát a t . ház e módositványt el
fogadva, elhatározni, hogy: (Olvassa amódonitvár.yt.) 

A mi ezen ajánlott megváltási összegeket il
leti, miután magasabbra vannak téve az általam elő
adott s Tokaj és Tarczalra nézve fenforgó váltság
összegeknél : bátor vagyok megjegyezni, hogy 
azért tétettek ezen váltságösszegek módositvá-
nyunkban magasabbra, mert Tokaj és Tarczal 
készpénzben fizette le örökváltságát, mig a többi, 
ezentúl kötendő örök-váltsásroknál a földes urak 
váltsági kötvényekkel fognak kielégíttetni, mely 
váltsági kötvények bizonyára a' parin alul fognak 
állani. 

Kérem módositványomat fölolvastatni, s is
mételve ajánlom áz t a t , ház méltányos figyelmébe. 

Szontagh P á l (nógrádi) : T. képviselőház ! 
Három ok kiválólag az, mely engem arra indit, 
hogy a ház asztalán fekvő törvényjavaslatot mele
gen üdvözöljem : az egyik az, hogy egyszerre és 
átalánosságban kimondja a dézsma megszünteté
sét, és további fenállhatását imperative lehet-
leniti ; a második — és ezt különösen kívánom 
kiemelni — az, hogy a megváltás a dézsmaköte-
lezetteknek magoknak tétetik kötelességévé ; a 
harmadik végre az, hogy ki van benne mondva, 
hogy méltányos és igazságos legyen a kárpótlás. 

A mire különösen kívánok hangsúlyt fektetni, 
hogy t. i. a dézsmakötelezett maga tartozzék ma
gát megváltani ezen terhét: megpendítette az igaz
ságügyminiszter úr ugyan, hogy ez magának a 
magyar nép józan érzületéből is foly és ő rá 
magára benyomást fog tenni ; de más részről meg 
nem emiitette — én legalább nem hallottam — de 
megemlitendőnek tartom azt, hogy az afféle felsza
badítások, melyek az állam költségén történnek, 
megzavarják még a különben józan értelmű nép
ben is a tulajdon felőli fogalmakat, mert ezt aján
dékkép gondolja magának az országtól adatni, és 

nem gondolja meg, nem tudja, hogy ahhoz ki járul, 
és hogy ő maga is járul. Mondom, ez megzavarja a 
fogalmakat a jogról, és a kik a társadalom alantabb 
köreiben megfordultak , tudhatják, mennyire el 
volt terjedve az ország különböző részein azon re
mény és hit, hogy ismét az ország ajándékkép fog
ja megváltani a szőlődézsmát. ugy mint ez a föld-
tehermentesitéssel történt 1848-ban, és hogy a leg
több esetben a barátságos egyességet az gátolta, 
hogy ezen veszedelmes tévtan gyökeret kezdett 
verni. Ez, mondom, a második ok, melyért ezen 
törvényjavaslatot üdvözlöm. 

A harmadik az, hogy méltányos és igazságos 
kárpótlást kötelessége mondatik ki. 

Azt indokolnom nem szükséges, hogy ennek 
mindenki örülni tartozik. 

Hogy most mégis az átalános vita alkalmával 
szót emelek, onnan van, mert azok közé tartozom, 
kik a méltányos és igazságos kárpótlást azon utón, 
melyen javasolva van, t. i. a jövedelem 10 évi át
lagának kiszámításával, én részemről ismétlem, 
igazságosan kipuhatolhatónak nem hiszik. 

Nem hiszem pedig azért, mert a biztosoknak 
oly rendkívüli feladatuk lesz, hogy ezt különböző 
vidékenkint a jövedelmek számbavételével süssék 
ki, hogy lehetetlen lesz mellőzniök a meghatáro
zandó kártalanítási összeg kiszámításánál bizonyos 
széles terjedelmű önkényt. 

Példákkal legjobban vélem igazolhatni ezen 
nézetemet. 

Kiknek lesz legkönnyebb módjok a jövedelem 
utáni kiszámítást igazolhatni ? A nagy uradalmak 
birtokosaira nézve, kik tudniillik könyveket ve
zettek arról, minő dézsmajövedelmeik voltak. Itt 
az egyik fél, t. i. a dézsmatulajdonosnak könnyű
nek látszik első látszatra, hogy igazolhassa a maga 
jövedelmét. De ha fölveszszük, hogy a dézsrna-
kötelezettnek joga van megtagadni, mekkora 
mennyiségben adta ki a dézsmát a tiz évi átlag 
szerint : ez peres kérdést formálhat, és maga a ma
gyar társadalom azon osztálya, mely leginkább 
volt volna képes kimutatni a magadézsmajövedel-
mét, peres útra utaltatik : és miután bizonyos for
mák közt egyszerű appelláta mellett tovább perel
ni nem lehet : e tekintetben itt is az önkény gyak
ran nem mellőzhető. 

Áttérek, t. ház, a magyar társadalomnak má
sik igen fontos és jelentékeny osztályára, az úgy
nevezett középbirtoku dézsmatulajdonos osztályra. 
Ugyan hányan lesznek azok közül, kik csak any-
nyira is igazolni képesek, mint a nagy uradalom 
birtokosai, minő dézsmájok volt 10 év előtt? Nem 
fogják igazolhatni, mert sokan vannak közöttök, 
kik a tavalyi vagy harmadévi dézsma mennyisé
gére sem emlékeznek. Már pedig, ha ily nagy 
horderejű törvény hozatik és állapittatik meg, min-
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den osztálynak érdeke a lehető legnagyobb figyel
met érdemli, és merném mondani, hogy épen ezen 
osztály érdekeihez van indicálva, hogy a lehetőleg 
sima kézzel nyúljunk. 

Végre vannak oly esetek — ismét mondom, csak 
a példák körében kívánok maradni, bebizonyítan
dó, mi nehéz feladat a jövedelem kipuhatolásával a 
becsárt megállapítani — vannak oly esetek, mert a 
dézsmának különféle szokásai vannak, hogy pl. 
dézsmáltatik borul vagy mustul bizonyos vidéken 
a termés, más vidéken, mint sokan fogják tudni, 
nevezetesen Esztergom megyében, nem a must 
vagy a bor dézsmáltatik meg, hanem megdézs-
máltatik a szőlő maga a következő módon. Hat 
sor kiszakíttatik a dézsmaköteles számára a 7-ik 
sort megszedi a dézsmás úr, vagy pedig megdézs
málja természetben a szőlőt, tudván azt, hogy a 
mit mustban elvesz, már megrontott termés, mely
nek nem veheti nagy hasznát, mert nem akarja a 
maga terményének hitelét a piaezon megrontani. 
Hogyan fogják az ily tulajdonosok igazolni kellő
leg, hogy az önkény kizárassék, hogy mi jövedel
műk volt 10 évi átlag szerint ? Ezt egyáltalán 
nem fogják igazolhatni. 

Én tehát, t. ház, mindamellett, hogy ezen tör
vényjavaslatot azon három fontos oknál fogva me
legen üdvözlöm, a megváltás módját, egyedül igaz
ságosan, az önkénynek legkisebb tért engedőleg 
csak a föld megbecslése által vélem eszközölhe-
t őriek. 

Szükségesnek tartom azonban itt megjegyez
ni, hogy midőn azt mondom, hogy a földet kell 
megbecsülni, nem akarok kaczérkodni azon esz
mével, mintha például a hegyaljai szirtes szőlőhe
gyeket aequiparálni akarnám a Bánság földével. 
Hisz mi a becslés ? Az nem egyéb, mint két tárgynak 
értékre nézve egymáshoz viszonyitása. Ha tehát 
ez elv igaz, a mint igaz, senki sem akadályozza 
meg azon kiküldendő biztosokat, hogy a Magyar
országban elszórva levő szőlőtalajt mint szőlőtalajt 
aequiparálják egymás irányában, és igy eruáltas-
sék a becsérték igazságosan és méltányosan. Ekkor 
a dézsmatulajdonoson is legkevésbbé követtethetik 
el önkény, mert absolut becse a földnek nézetem 
szerint nincs, minden föld becse csak relativ, sző
lőt nem lehet összehasonlitani más talajhoz, és 
csak igy lehet tökéletesen kisütni, mit ér bizonyos 
szőlőtalaj az ország egyik részében, és mit má
sik részében. A legkövetkezetesebb egyformaság 
a fogna ez utón előmozdittatni, és az eljáró bizto
soknak, "vagy más, a létesítéskor alkalmazandó 
közegeknek a legegyszerűbb eljárási ut tűzetnék 
ki a törvényhozás által. 

E tárgyhoz átalánosságban azért szólalok fel, 
mert az elvi különbség köztem és a szőnyegen le
vő törvényjavaslat közt a megváltási módra nézve 

létezik. Azt vagyok tehát csupán bátor a t. háznak 
ajánlani, méltóztassék figyelembe venni az önké
nyes eljárás lehetőségét az egyik mód szerint, és 
méltóztassék figyelembe venni az önkény kizárá
sának módozatát a másik mód szerint. 

Igen egyszerű volna a törvény átalános vita
tásában az elfogadásra feltételül kitűzni az t , hogy 
a megváltási összeg ne a 10 évi átlag szerint süt
tessék ki, hanem süttessék ki a föld becslése alap
ján. Mellőzni akarom még azon okokat is, hogy, 
mint mondám, a magyar társadalomban létező 
minden osztályok érdekei lehető sima kézzel érin
tessenek. 

Erintettem , ét tán épen mint azok szószó
lója léptem most fel,kin. Magyarország összes tár
sadalmának igazán m tg kövét képezik, a közép 
birtokú dézsmatulajdoii jsok nevében; de nem 
mellőzhetem a dézsmakö\tdeseket is megemlíteni: 
mert. bocsánatot kérek, azt elhitetni a dézsmakö-
telessel, hogy épen azért. mert ő a legnagyobb 
fáradsággal, teszem p . o. olyan vidékeken, mint 
akár Hegyalján, akár Nógrád megyének több bor
termelő vidékén, termelővé, virágzóvá tette a sző
lőt, ez most 80 —100 forinton lenne megváltandó 
holdankint, holott a szomszéd, hasonló talajú sző
lőn, pl. a herczeg Eszterházy-féle Kozard hegysé
gen, ha jól tudom, 40 forinton történt holdankint 
a megváltás, mondom, azt megfoghatóvá tenni, 
hogy ez igazságos és méltányos : valóban lehe
tetlen. 

Azt ajánlom tehát, hogy elfogadtatván a tör
vényjavaslat átalánosságban, a megváltás módo
zatára nézve fogadtassák el majdan beadandó oly 
módositvány, mely az árra való vonatkozással a 
föld becsét kívánja alapul fölvétetni. (Maradjon !) 

Zsedényi Ede : Meg fogja a t. ház engedni, 
hogy saját birtokom után ismervén a Hegyalja 
viszonyait, (Zaj. Felkiáltások: Eláll!) egyszersmind 
eljárván a pozsonyi, sopronyi, somlyói, ménesi és 
érmelléki szőlőhegyeket, mindenekelőtt arra figyel
meztessem, hogy hazánkban nincsenek szőlőkertek, 
melyek legnagyobb részben szirtes és kőporos 
meredek hegyeken fekvén, oly költséges mivelést 
követelnek , nincsenek szőlőhegyek, melyeknek 
termésére az időjárás változásának oly roppant befo
lyása volna, mint a hegyaljai szőlőkertekre, melyek
nek termését annyiféle ragya, öböl és oly nyava
lyák pusztítják, hogy azoknak nevezeteit csak a 
hegyaljai ember ismerheti voltaképen. (Zaj. Fel
kiáltások : Nem idevaló!) Hozzájárul, hogy miután 
a hegyaljai hegyeket csak a Bodrog és Tisza vizei 
választják el az alföldi síkságtól, a sok vészszel ter
hes felhők rendszerint ezen hegyek felé tartanak, 
melyek mintegy mennykőháritók gyanánt szolgál
nak Szabolcs és Zemplén rónaföldeinek, ugy hogy 
nem tudok esztendőt, hol négy vagy öt hegyaljai 
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helység szőlőit a jég el nem verte volna, mig a 
szomszéd térség mentve maradt. 

Csak a Hegyalja ezen szembetűnő különös 
mivoltának lehet tulajdonítani, hogy egy század 
alatt alig van 20 év, melyben bőven jó bor terem, 
így a jelen században a tizenegyedik évi jó bor 
után 1812-től 1827-ig csak 5 jó év volt: 1822, 
1823, 1827, 1834 és 1848 ; és különös szerencsét
lenségére a dézsmakötelezetteknek épen 1848-tól 
1867-ig- azaz a jelen törvény által kijelölt ezen 
utolsó tiz év alatt kivételkép öt jó év volt : 1858, 
1861, 1862, 1863, 1866, ugy hogy egy 40 kapás 
szőlő után az egy évi dézsmás összeg alkalmasint 
3 hordó (mindegyik 175 itczés) lehet, árát 30 fo
rintjával számitva 90 forint , ez hnszszorozva 
1800 forint, abból levonva a hatod részét, marad 
1500 frt, pedig a szőlőt el nem adhatja 1000 fo
rintért. Ugyanis 27 hordó bor után a kilenczed 3 
hordó, marad 24, eladás alkalmával töltelékre me
gyén 2 hordó, marad 22, ez 30 írtjával 660 frtot tesz. 
{Zaj) A költségek következők: (Zaj) hat rendbeli 
munkára, úgymint nyitás, metszés, első kapa, karó- j 
zás,kötözés, forgatás, harmadlás, szedés és conven- { 
tio, mindegyikre, egy kapást csak 1 ftnyi napszám
mal számitva, 40 frt, és igy összesen 240 frt; hom-
litásra legalább 60 frt; hordókra, szüreti költségre, 
adóra, az épületek fentartására 300 frt; marad az el
adási árból 60 frt, pedig az 1500 frtnyi váltságtar
tozástól, évenkinti 8%-kal, 120 frtot fizetni köteles. 
A tiz évi átlag tehát nem igazságos kulcsa a bordézs-
ma megváltásának a Hegyalján, annyival kevésbbé, l 
mert ez által csakis a szorgalmas szőlőgazda suj- j 
tatnék, ki vagy befektetett költségei vagy saját ( 
muokája által másnak teremtette azon jövedelmet, j 
melyet ő maga most saját kárával megváltani kö- | 
teles lenne. 

E l n ö k : E g y szerény kérést intézek a tisztelt 
házhoz : most az átalános tárgyalás foly, tehát ne 
méltóztassanak a részletekről szólani. (Helyeslés.) 

Zsedényi E d e : Engedelmet kérek, hanem 
miután már mások előadták ebbeli nézeteiket, én 
nem akarok a felelettel adós maradni, és miután 
Vecsey-Oláh Károly barátom beadta módositvá-
nyát, tehát hozzá kell ehhez szólnom. Azonnal be 
fogom végezni, csak tájékozásul akarok még né
melyeket mondani azok számára, a kik a mi vidé
künket nem ismerik. 

A ki azt kérdi, mikép mivelhették hát ott a 
szőlőket eddig is, ha a bordézsma oly súlyos volt ? 
annak először is a sok elhagyott parlag szőlőket 
mutatom (bodrog-kereszturi „Messzelátó" nevű 
szőlőm tetejéről legalább 200 hold parlag szőlő 
látható); azután arra figyelmeztetem, hogy a ter
més évi mennyisége után a kilenczedet természet
ben, nem pénzben adta k i ; és végtére sok szegény 
ember a bordézsmát tulajdonkép igazságtalan te- | 
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hernek tekintvén, annak beadása tekintetéből vagy 
igen >zapora, de rósz termésű szőlőfajokat ültetett, 
vagy a szinbort meg is keresztelte, a mint a dézs
ái ab or jobbadán fele áron kél el, szóval, netn épen 
hivlelküséggel segített magán. A váltságtartozást 
készpénzben kell fizetni , az pedig a hegyaljai 
igen is elszegényedett lakosság közt ritka holló. 

Hogy tehát áldáshozó legyen a bordézsma 
megváltása a Hegyalján, annak kivételes helyze
ténél fogva arra kérem a t. házat, hogy a Lónyay 
Gábor és Vecsey-Oláh követtársaiak által benyúj
tott módositványt elfogadni méltóztassék. 

BÓniS S á m u e l : T. képviselőház ! Zsedényi 
barátom mostani előadásából azt látom, hogy bi
zony néha az öreg katona is megfeledkezik a ve
zénylő trombita szaváról, (Helyeslés) és azért én 
igenis köszönettel fogadom az elnök úr figyel
meztetését. 

A kérdés, melyet a ház többségének legelőször 
el kell határozni, az , vajon a törvényjavaslatot 
részletes tanácskozás alapjául elfogadja-e vagy 
nem? 

Miután az előttünk fekvő törvényjavaslatnak 
czélja a bordézsmának illető kárpótlás melletti 
megszüntetése, én a törvényjavaslatot a részletes 
tanácskozás alapjául elfogadom. 

A törvényjavaslat részletei foglalják a módokat 
magokban. É n azt tartom, a módozathoz szólani 
akkor lesz helyén, midőn a törvényjavaslat egyes 
czikkei kerülnek szőnyegre. (Helyeslés.) 

Csak azt az egyet vagyok bátor megjegyezni 
előttem szóló barátom Kurcz Gryörgy képviselő 
urnák, ki beszédét azzal kezdte, „hogy a törvény
javaslathoz nem akar szólani, mivel nem akarja a 
déztíma megváltását hátráltatni vagy akadályozni :u 

hogy ebből azt következtethetnék, hogy havalaki 
egy törvényjavaslatot czélszerünek nem talál, az kü
lönösen a törvényjavaslat által kit űzött czélt akarja 
akadályozni. Ezen invectivát el nem fogadom, és 
azt tartom, igen sokszor, a ki hozzá nem szól va
lami törvényjavaslathoz, hanem arra vakon rá 
szavaz, a czélt, melyet azon törvényjavaslat ki akar 
vinni, jobban akadályozza, mint a k i azon törvény
javaslaton, ha hibásnak tartja is, igazítani akar. 

Horváth Lajos előadó: T. képviselőház! 
Én tökéletesen egyetértek t. képviselő Nyáry Pál 
és Bónis Sámuel urakkal arra nézve, hogy azon 
érvek, melyek itt előadattak, nem az átalános, ha
nem a részletes tárgyaláshoz valók. Az átalános 
tárgyalásnál csak azon alapelvről lehet szó, hogy 
meg kell-e váltani a szőlőkön fekvő tartozásokat 
vagy nem ? H a ezen kérdésre nézve tisztában va
gyunk, a többi már a kivitelre, és igy a részletekre 
való. Miután azonban érvek hozattak fel, melyek 
épen ezen elv eldöntésére, tehát a törvényjavaslat 
átalánosságban való elfogadására nézve a szava-
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zásnál irányadók és döntők lehetnek: én, mint a 
központi bizottság előadója, kötelességemnek tar
tom , azok némelyikére észrevételeimet szintén 
megtenni. 

Azt hiszem, t. képviselőn törvényhozás 
csak akkor áll a szigorú törvényesség terén, ha a 
szolgálmányoknál az évi tartozásnak tőkeértékét 
veszi a megváltás alapjául. A földtulajdonos jelen 
pillanatban teljes joggal élvezi azon évi hasznot, a 
melyet a szőlő birtokából huz. Ha e szolgálmány 
közgazdasági szempontból káros, s erről a törvény
hozás meggyőződik : ám törölje e l ; de gondoskodni 
tartozik arról, hogy a földtulajdonos az ezen évi 
haszonnak megfelelő tőkeértéket megkapja. 

Ez elvből indult ki az 1848 ki törvényhozás is. 
Világosan ki van az mondvaazl847 /s . IX. t. ez. beve
zetésében és 2-ik szakaszában. A bevezetés ugyan 
is azt mondja: „Az úrbér és azt pótló szerződések 
alapján eddig gyakorlatban volt szolgálatok (robot), 
dézsma és pénzbeli fizetések e törvény kihirdeté
sétől fogva örökösen megszüntetnek." A 2-ik sza
kasz pedig ezt mondja: „ 0 felsége a magán földes
uraknak akkénti kármentesítése iránt, hogy az 
eddigi úrbéri tartozásokkal felérő tőkeérték ré
szökre a közállomány által hiány nélkül kifizettes
sék , a legközelebbi országgyűlésnek részletesen 
kidolgozandó törvényjavaslatot fog magyar minisz
tériuma által előterjesztetni." 

Ezt az elvet fogadta el a császári kormány 
által kiadott nyilt parancs is, kimondván, hogy a 
volt földes uraknak az úrbéri telkeken fekvő szol
gálólányok tőkeértéke fizettetik ki. 

A megváltásnak tehát azon módozatát, mely 
szerint az évi szolgálmányok tőkeértéke állapittatik 
meg, a jog szempontjából kifogás alá venni nem le
he t ; de nem lehet azt megtámadni a czélirányosság 
szempontjából sem: legalább én azon kulcsot, me
lyet Halász Boldizsár képviselőtársunk felállított és 
Szontagh Pál képviselő úr pártolt, hogy t. i. a meg
váltás kulcsául a föld becsértéke vétessék, czélirá-
nyosnak nem tartom , s mint igazságtalant nem 
pártolhatom. Avagy mikép fogna e becsérték 
megbatároztatni ? ugy fogna-e megbecsültetni a 
megváltandó föld, mint szó'ló'föld, vagy ugy, mint 
átaíában föld, a mely vetésre, szántásra és legelte
tésre alkalmas? Ha ugy fog megbecsültetni, mint 
szőlőföldj akkor azon eredményre fognánk jutni, 
a mit az igen t. igazságügyminiszter jelzett, hogy 
sok helyütt, kivált a kitűnő bortermő hegyeken a 
szőlőbirtokos igen sokkal többet fogna fizetni vált
ságdíj fejében, mint mostani tartozásainak tőke
értéke fejében fizetne a törvényjavaslat értelmében, 
és ez igazságtalanság. Ha pedig a föld átalános-
ságban becsültetnék meg, akkor sok helyütt, ép a 
legkitűnőbb bortermő hegyeken, hol a dézsma 
legjövedelmezőbb, a földbirtokos a legkitűnőbb sző

lőért holdankint 5 —10 forintnál alig kapna többet, 
az Alföldön pedig sokkal többet, mint a mennyire 
jogosítva volna, és ez szintén igazságtalanság. 

Halász Boldizsár és Szontagh Pál képviselő 
urak kiemelték, hogy a törvényjavaslatban felállí
tott váltságkulcs által a szorgalombüntettetik s a ha
nyagság jutalmaztatik. Én, t. ház, elismerem, hogy 
a ki jobb gazda volt, többet fog fizetni váltságdíj 
fejében; de igazságtalanság-e ez? Azt hiszem, nem. 
Az, hogy a szorgalom büntettetik, a hanyagság 
jutalmaztatik, érv a dézsma-rendszer fenállása el
len ; de nem érv a dézsma megváltásának a törvény
javaslatban felállított módja ellen. Azon szőlőbir
tokos, a ki nagy beruházást tett, igen jól tudta, 
mit tesz ; tudta, hogy a mily arányban fogja nö
velni szőlőjének termő képességét, azon arányban 
fog növekedni a földtulajdonos jövedelme is ; ha 
még is megtette beruházásait, tette azért, mert jól 
tudta azt is, hogy ha a 9-ik hordót a földes urnák 
oda adni kénytelen, 8 még mindig megmarad neki. 
Ezt tehát döntő érvül el nem fogadhatom, még ott 
sem, hol dézsma szedetett, annál kevésbbé ott, hol 
hegyvám, vagy is meghatározott és állandó szol
gálmány divatozott. 

Szontagh Pál képviselő úr azért veti el az 
igazságügy miniszter úr általjavasolt és a központi 
osztály által elfogadott kulcsot, t. i. a szolgálmá
nyok évi tőkeértékét, mert az évi tartozások meny-
nyiségét lehetetlen kipuhatolni, s a biztos önkénye 
fogja meghatározni a tőkeértéket. Ha ezt rendelné 
a törvényjavaslat, magam sem egyezném bele; de 
a tisztelt képviselő úr bizonyosan elvetésből hivat
kozik a biztos önkényére, mert a váltságösszeget 
nem a biztos, hanem a felek által választott bíró
ság állapitja meg a törvényben kijelölt vezérelvek 
szerint, és a kettő között igen nagy a különbség. 

Megengedem, hogy vannak esetek, midőn 
nem lehet az évi tartozások alapján biztosan kiszá
mítani az évi értéket, meglehet, hogy hiányzani 
fognak e részben az adatok; de megmondja a 3-ik 
szakasz 5-dik pontja, hogy ha az évi tartozások 
mennyiségét kitudni nem lehetne, a váltságdijat 
más adatok alapján lehet és kell kiszámítani. 

Egyébiránt, midőn a t. képviselő úr ez ellen
vetést felhozza, nem mondja meg, hogy mi kulcsot 
alapítsunk tehát meg , mint igazságost: mert elis
meri az általa ajánlott földbecskulcsnak gyönge
ségét és hiányait is, és ha tanácsát követnők, 
csak az egyik hiányos rendszert cseréinők fel egy 
másik hiányos rendszerrel. Honnan van ez ? Azt 
hiszem, onnan, hogy minden irányban kielégítő 
kulcsot fölfedezni s megállapítani nem lehet. 

Lehetetlen tehát teljesen kikerülnünk a bíró
ság önkényét, s bizonyára, ha a föld becsét vennők 
is fel kulcsul, akkor is a földbecslőknek önkényé-
tő] függene a szőlőföld értékének megállapítása. 
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Zsedényi képviselőtársam, midőn arra nz el
lenvetésre felel, hogy ha az eddigi dézsma mellett 
nem pusztultak el a szőlőbirtokosok, el fogják birni 
a tőkeérték évi törlesztését is , czáfolatul a parla-
cron heverő szőlőföldekre utal. Bocsánatot kérek, 
a szőlők elparlagosodását nem mindig a dézsma 
okozta. Megengedem, az is okozta; de hogy nem 
mindig, és nem rendesen az okozta, mutatja azon 
körülmény, hogy szabad szőlők is elparlagosodtak. 

Lónyay Gáb r képviselőtársam azt monda, 
bogy az 184 8.IX-dik törvény a szőlőkre nézve is 
kimondá az országos megváltást, s ebből bizonyos 
consequcntiákat von le. Igaz, hogy az 1848-iki tör
vény a szőlők megváltását is kimondja, de csak az 
úrbéri szőlők megváltását, s a törvény ezen rendelete 
teljesedésbe is ment, arnennj-iben azon szőlők, me
lyek az úrbéri telkek constitutivumához tartoztak, 
az 1853 . évi unrczius 2-dikai pátens folytán kiszol
gáltatott úrbéri kárpótlásba be is foglaltattak és 
igy országosan megvá'tattak. 

Nem kívánom a t. ház figyelmét továbbra is 
igénybe venni, s berekesztvén előadásomat, kérem 
a törvényjavaslat átalánosságban való elfogadását. 

ElllÖfe: Szólásra senki felirva nem levén, 
méltóztassanak szavazni a felett, hogy a szőlőti
zed megváltásáról szóló törvényjavaslatot elfo
gadja-e a t ház átalánosságban a részletes tárgya
lás alapjául vagy nem? A kik elfogadják, méltóz
tassanak felállani. (Megl'órténik.)g& t. ház a szőlő
tized megváltásáról szóló törvényjavaslatot átalá
nosságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadta. 

Következik a részletes tárgyalás. (Fölkiíltá-
sok: Holnap.') Bocsánatot kérek, minden perczet 
kötelességünk felhasználni: méltóztassanak bele 
menni a részletes tárgyalásba. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a törvényja
vadat czimét.) 

É d e s A lbert : T. ház! Miután az átalános 
tárgyalásnál az előttem szólottak többnyire bele 
becsátkoztak a részletezésbe, én most a részletes 
vitánál bocsánatot és engedelmet kérek arra, hogy 
átalán osságokba bocsátkozhassam. (Nevetés.) 

1848-tól fogva mindig szúró kérdés volt, 
hogy midőn a IX t. ez. az úrbéri szolgalmat és 
dézsmát megszüntette, miként maradhatott meg a 
bordézsma ? s e kérdés hazánk több vidékein élénk 
súrlódást okozott a szőlőtulajdonosok és földes urak 
közt. 

Mellőzve e kérdést, a jelen országgyűlésre 
maradt a bordézsmát országos nemzetgazdasági 
szempontból megszüntetni, az ipart rabbilincseiből 
feloldani s az érdeklett földbirtokosok méltányos 
kártalanításáról intézkedni. 

Ugyanazért az e tárgyban hozandó törvény 
országszerte élénk várakozást keltvén, Deák 
Ferencz mélyen tisztet vezértársunk törvényjavas

lata mindenütt örömmel fogadtatott. Találkoznak 
azonban egyesek, a magán érdeket a közjóllétnek 
alárendelni nem képesek, kik azt mondják, hogy 
ez a tény ismét el van hamarkodva. Nem tudom, 
hogy e szó „hamar" vagy „fontolva" mennyi időt 
kívánó fogalom némelyeknél; de én ugy hiszem, 
hogy 1848-tól 1868-ig elég idő volt róla gondol
kozni, s midőn a dézsma eltörlése itt e házban 
még a múlt 1867-dik év november havában indit-
ványoztatott, értekezleteinken sürgettetett: egy 
év elég volt hozzá tüzetes felfogással készülődni. 

Azonban, bár én is azok közé tartozom, kik 
a törvényjavaslatot átalánosságban, mint határo
zott lépést a bordézsma eltörlésére, örömmel üdvö
zöljük :" legyen szabad a törvényjavaslat felett ész
revételeimet röviden elmondanom. Előre bocsá
tom, hogy sem mint szőlőföldbirtokos, sem mint 
szőlőtulajdonos ez ügyben érdekelve nem vagyok, 
hanem csak mint hazafi. 

Én e törvényjavaslatnak már a czimét sem 
helyeslem. A szőlő elvitázhatlan tulajdona annak, 
kinek a földes úr, a maga földterületén, akár irott 
szerződvény, akár gyakorlat által érvényben tar
tott szolgalmi föltételek mellett, szabad ráépítéssel 
olyan birtoklást engedett, mit tőle vissza nem ve
het, melyről azonban a szőlőt a szőlőtulajdonos 
bármikor elviheti, fáját feltüzelheti, és igy a föld
birtokost a föld haszonvételétől megfoszthatja. 

E czim : „szőlőmegváltás" azt jelenti, hogy a 
szőlőtulajdonosnak a maga sajátját kell megvenni. 
Ugyanazért véleményem szerint a javaslat czime 
fölcserélendő vagy ezzel: dézsmamegváltás, vagy 
ezzel: szőlőföldmegváltás. 

Az elsővel karöltve jár a jog, a másodikkal az 
osztó igazság fogalma. Az első czimmel a váltság 
összegének meghatározására alap a dézsma me-
nyisége. A második czim mellett pedig váltság
alapul szolgál a föld, s kulcsul a föld minősége 
osztályzat szerint. 

Melyik legyen alapul választandó? mielőtt e 
kérdésre felelnénk, tovább haladok elméletemmel. 

Közönségesen elismert tudomás, hogy nincs 
igazságtalanabb adóztatás a dézsmánál. Ezt kö
vetkező példával világosítom. Két szőlőszomszéd 
egyenlő nagyságú fekvésű és talajú földön bír sző
lőt. Az egyik szorgalmas, a másik hanyag gazda. 
Az egyiknek szőleje középszám szerint 100 akó 
bort ád évenkint. a másiké kettőt vagy semmit. Az 
egyik, ha tizeddézsmás a szőlője, évenkint tiz, ha 
ötöddézsmás, 20 akó bort ád a földes úrnak. A 
másik csak néhány itezét, s még azon felül, hogy 
hasznot nem ád , nyakig érő siskát, csépjét termő 
szőlőjéből az ott lakó egerek, hörcsögök tábora 
a szorgalmas szomszéd szőlejét éredéstől fogva 
szüretig pusztítván , annak több akóra becsül
hető kárt okoz. Ugyan nem az igazsággal ellen-

7* 
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kező-e, hogy az egyik, ki szőlője körül éven-
kint mind a 11 munkát hiven végzi, költségét, 
fáradságát, gondját több száz forintig az oly kétes 
gazdálkodásnál, mint a szőlő, lottériára teszi, mi
nél jobb dajkája a szőlőnek, annál több dézsmával 
büntettessék ? míg a hanyag szomszéd a parlagon 
hagyott szőlőben levő fák gyümölcsét, s az aljá
ban szántás után termő burgonyát vagy kukori-
czát ingyen szedi le, s rövidlátó kaján indulattal 
csak azért sern miveli szőlőjét, hogy a földes ur 
annak terményében, az ő irigy gondolata szerint, 
érdemetlenül ne részesüljön? Igazságtalan és káros 
a dézsma, mert az ipart sújtja, mert a nemzeti 
gazdaság haladásánál bilincs, mely azt megköti. 

S épen azért, mivel ily igazságtalan adózta
tás neme a dézsma, rég idő óta közóhajtás volt 
annak eltörlése, s épen azért tette annak meg
szüntetését a jelen törvényhozás feladatává előt
tünk fekvő törvényjavaslatával lelkiismeretes, bölcs 
vezérünk, Deák Ferencz, hogy ne legyen többé 
oly közös birtok hazánkban, melyen az érdekelt 
felek mindig ellenséges indulattal találkoznak, 
melynél a hanyag szőlőtulajdonos a földbirtokost 
földje jövedelméből teljesen kijátszhatja, melynél 
viszont a földes úr a szőlősgazdát szorgalma 
mértékéhez emelt adóval büntetheti ; ne legyen 
többé olyan közös földbirtok, melynek birtok
lásánál gyakran az egymást ingerlő sátáni lé
lek is megjelen, midőn az egyik feladatul tűzi 
ki magának, hogy a tizedet vagy hetedet, sőt 
mint a bátorkeszi urodalomban Esztergom, s Hej-
czén Abauj megyében az ötödöt, e végre rendelt 
közegei által kizsarolja, s a gyümölcs és eredt 
szőlő javáért az egész hegyet föímezgerelje ; a má
sik minden igyekezetét megfeszítse, hogy a lele
ményes ész és fortély fegyvereivel terményét védje, 
s a dézsma elől saját vagyonát orozva elcsempész-
sze; ne legyen többé olyan közös birtok hazánk
ban, melynél egy véletlen még olyan jelenet szem
lélésére is alkalmat nyújthatna, minőt a munkás 
méhek társaságában láthatunk , midőn t. i. a raj-
zási forradalom végeztével mézelni elkezdvén, 
legelébb is a heréket küszöbölik ki. 

Ismétlem: nincs igazságtalanabb haszonbér
let, mint a dézsma. De ha, a mint ezt az általam 
mondottakból látjuk, a dézsma igazságtalan; s ha 
épen azért, mivel igazságtalan, fen nem tartható ; 
ha a dézsmát épen azért a tisztelt ház átalános 
véleménye eltörlendőnek, s a dézsmát a földes urak 
részére méltányos kárpótlással megváltandónak 
elhatározza : bátorkodom kérdeni, lehet-e a szőlő
föld felszabadítására hozandó törvényt ily igaz
ságtalan alapra, magára a dézsmára fektetni ? 

Azt mondják törvénytudóink, hogy igenis 
lehet, sőt kell a jog alapján. Én pedig azt mon

dom,, hogyj igazságtalan a1 apón a jog sem áll
hat meg. 

Ugyanazért én magát a földet, melyen a szőlő 
fekszik, meghatározandó osztályzati érték szerint 
ajánlom a megváltási összeg alapjául, kivetési kul
csul pedig a föld minőségét. Azt hiszem, ez "tesz 
legkönnyebb módja a kártalanítási vagy kisajátí
tási összeg kiszámításának. 

Bezerédj L á s z l ó : Nekem szintén a törvény
javaslat czimére van észrevételem. Fölfogásom 
szerint e czim : „a szőlők megváltásáról" nem felel 
meg azon eszmének, mely a törvényjavaslatban 
rejlik. Méltóztattak elvül kimondani, hogy nem a 
szőlőbirtok jön váltság alá, hanem azon tartozás, 
melyet a birtokos a szőlőtől fizet; már pedig ha 
ezen rübrum megtartatnék, ezzel a törvényjavaslat 
tartalmának megfelelőnek kellene lenni, és a föld
nek, mely a szőlőbirtokot képezi, alapul vétetni. 
Méltóztassanak tehát a czimetugy megváltoztatni, 
hogy: „a szőlőbirtok után járó tartozmány ok meg
váltása." Azon tartozás, mely a szőlőbirtok után 
jár. az legyen tárgya a megváltásnak; különben e 
czim ellenkezésbe jön azon elvvel, melyet az 
átalános tárgyalás alkalmával méltóztattak kife
jezni. 

Besze JánOS : Én is azt akartam mondani, a 
mit t. Bezerédj László képviselő úr mondott, mert 
ez a czim: „a szőlők megváltása" nem tükrözi 
vissza hűségesen, miről a törvény szól: mert a tör
vény nem a szőlőt rendeli megváltatni: mert a 
szőlő ugy is annak tulajdona, ki a földes úr földjén 
a szőlőket plántálja. Czélszerübbnek és igazságo
sabbnak látom ezt a czimet: „a szőlőbirtok után 
járó tartozás megváltásáról." Ez felel meg hűsége
sen annak, a miről a törvény szól. 

Vadnay LajOS: Magamis abban a nézetben 
vagyok, hogy e czim ugy, a mint igy áll: „asző
lők megváltásáról" tökéletesen nem felel meg ; ha
nem abban a véleményben sem lehetek, melyet 
Bezerédj László és Besze János képviselő urak 
mondottak: mert itt nem csak tartozások megvál
tásáról van szó, hanem mi oly czimet akarunk, 
melynek folytán tulajdoukép a tartozás megvál
tása következtében az illető tulajdont szerez magá
nak ; ha pedig csak tartozások megváltásáról van 
szó, ez kizárhatja a tulajdon eszméjét. Én tehát 
oly czimet akarok, melyben egyszersmind némi
leg implicite benne legyen az. hogy a tulajdon 
van általa megváltva. A törvény czime nem szól
hat a szőlők megváltásáról, mert a szőlők meg
váltásában a majorsági földek is benne foglaltat
hatnának, ez pedig nem esik az alá. Oly czimet 
akarok, melyben kifejeztessék, mi váltatik meg 
valósággal és mi ennek czélja; ezt pedig nézetem 
szerint elérjük, ha ezt a czimet alkalmazzuk: „a 
dézsmás szőlők megváltásáról." 
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Elnök: A szöveget a czimre nézve megki-

vánja tartani a t. ház vagy változtatni? (Megvál
toztatni.!) Az első módosítás igy szól: „a szőlőbir
tok után járó tartozások megváltásáról". A máso
dik szerint a ezim ez lenne: „a dézsmás szőlők 
megváltása." 

G h y c z y IgnáCz : Én ugy hiszem, az eddig 
fölmerült javaslatok közül a czimre nézve Bezerédj 
képviselő úr javaslata legjobban megfelel a czél-
nak: mert az kimondja, hogy egyéb szolgálmá-
nyok, melyek a szőlők után járnak, mind meg
váltatnak. Én tehát a mellett maradok. 

E l n ö k : Bezerédj módositványa igy szól: 
„a szőlőbirtok után járó tartozások megváltásáról". 
A kik elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) A többség elfogadta. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat első szakaszát.) 

Horváth Lajos előadó: Az 1 ső szakasz a 
következő szerkezettel lenne felcserélendő : „Mind 
azon tartozások, melyeket a szőlőbirtokosok sző-
leiktől s azok aljától és teljétől, akár szőlős he
gyekben, akár szőlőskertekben, a föld tulajdonosá
nak szerződés (feladó levél stb.) vagy gyakorlat 
szerint adni kötelesek, az alább körülirt megvál
tás mellett végkép megszüntettetnek. 

„Mennyiben van kivételnek helye az átalá-
nos szabály alól, a 32-dik szakasz határozza meg." 

Manojlovics Emil: T. képviselőház! A 
felolvasott szakasz szerint oly szőlők, melyekre 
nézve az uraság a visszaváltás jogát fentartotta, 
megváltás alá nem esnek. Az ország több vidékén 
azonban azon sajátságos viszony áll fen, hogy az 
efféle szőlőkre nézve a megváltási idő rég lejárt, a 
földes úr azonban a visszaváltás jogát nem érvé
nyesítette, és minden körülmények után ítélve, ér
vényesíteni nem is szándékozik, valószinüleg azért, 
mivel dézsma utján több hasznot huz, mint húzna 
akkor, ha a szőlőt megváltaná és maga mivelné. 
É n ugy hiszem, jelenleg, midőn a dézsmát teljesen 
el akarjuk törölni, ezen körülményre is ki kell 
terjeszteni figyelmünket. (Felkiáltások: Ben tan a 
32-dik szakaszban.') Meglehet, hogy benne van ; én 
azonban czélszerünek tartanám, ha itt volna, hol 
én javaslom. (Zaj.) Engedelmet kérek, de jogom 
van itt szólani! A végett javaslom azt, hogy az 
általam beadott módositványnyal egészíttessék ki 
az első szakasz. 

Kérem módositványomat felolvastatni. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa Manojlovics 

Emil módositványát:) Az 1. szakaszhoz toldassák: 
„Végre megváltás alá esnek azon szőlők, szőlőkertek 
és tartozékaik, melyek szerződés mellett határozott 
időre visszaválthatási feltétel alatt adattak ki ugyan, 
de a földtulajdonos a szerződés lejártakor vissza
válthatási jogát nem érvényesítette." 

Horváth Lajos e lőadó : T . ház! A közpon
ti bizottság eltért azon módtól, melyet a miniszté
rium felállított az első szakasz alkotásánál: t. i. a 
minisztérium javas latában az első szakasz alatt van 
meghatározva, mely szőlők megváltandók, melyek 
nem; a központi bizottság pedig máskép jár t el: 
t. i. kimondja itt az első szakaszban a vezéresz
mét , hogy minden tartozás megváltandó, és a 
kivételeket azután a 32. szakaszban sorolja fel. 
Ennélfogva a Manojlovics képviselőtársam által 
tett módositvány tárgyalása a 32-dik szakaszhoz 
volna utasítandó, azon esetben t. i., ha a t. ház a 
központi bizottság szövegezését elfogadja. H a n e m : 
akkor itt kell azt tárgyalni. (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Méltóztatnak a központi bizottság 
szövegezését elfogadni ? 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
A tárgyalás folyamának gyorsítása végett van 
szerencsém kijelenteni, hogy a központi bizottság 
szövegezése a minisztérium egyetértésével jött 
létre, és ennélfogva a minisztérium eredeti javas
latát visszavonta. Ezt csak azért jelentem, nehogy 
mindenegyes szakasznál ismét fel keljen olvasni az 
eredeti szöveget. A minisztérium egészen magáévá 
tette a központi bizottság szövegezését. 

E l n ö k : Méltóztatnak az első szakaszt elfo
gadni ? (Elfogadjunk !) Az első szakasz marad a köz
ponti bizottság szövegezése szerint. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 2. szakaszt.) 
Több rendbeli módositvány adatott be hozzám: 
sorrend szerint fel fogom olvasni. Miután a kép
viselő urak nem élnek azon jogukkal, hogy mó-
dositványaikat ők je'entsék be, ugy hiszem, leg-
czélszerübb, ha a jegyző olvassa fel. 

(Olvassa Lónyay Gábor és Vecsey-Oláh Károly 
módositványát:) „Tekintve a Zemplén megyében 
fekvő s „Tokaj-Hegyalja" nevezet alatt ismeretes 
szőlőhegyeknek kivételes ^helyzetét), hogy t. i. 
ezeknek talaja, mely a földesúri tulajdont képezi, 
legnagyobb részben kopár kősziklákból, nyirok, 
föveny és kőporból alkotott meredek hegyekből 
áll, mely terület, a szőlőmivelést kivéve, semmi 
más használatra nem alkalmas, s hogy ezen szőlők
nél 9Ao értéket a reájok fordított és az ország bár
mely más bortermelő vidékéhez hasonlítva, rend
kívül költséges ipart képvisel; 

„tekintve továbbá, hogy Tokaj-Hegyalja, 
bár aránylag kevés, de oly világhírű nemes bort 
termel, hogy méltán az ország kincsének tekintet
hetik, mit bizonyít azon körülmény is, hogy tör
vényhozásunk a régibb időkben is, de különösen 
közelebbről az 1827 : XXXI-dik és 1836: VII-dik 
törvényczikkek által kiváló pártolásra méltatta; 

„tekintve, hogy a tokaj-hegyaljai dézsmás 
szőlőket nagyobb részben oly elszegényedett és 
semmi más jövedelmi forrással nem rendelkező 
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néposztály birja, mely az utóbbi egy pár évtized 
alatt itt aránytalanul kevéssé jutalmazó szőlőmive-
lés terheit már is viselni képtelen levén, a parlag 
szőlők kiterjedése évről évre ijesztő mérvben ter
jed s már is a 15,000 holdat tevő dézsmás szőlők
ből 3000 hold parlagon hever, s ekként adó tárgya 
is megszűnt lenni az országos kincstár nem cse
kély kárára ; 

„figyelembe véve végre, miszerint ezen mos
toha viszonyokat maga az absolut kormány is be
látni kénytelen levén, 1859-dik évben a kincstár 
és ő felsége, mint Tokaj és Tarczal városok földes 
urai, e nevezett városokkal, az 1853-dik év már-
czius 2-án kelt császári pátens szabályaitól egészen 
eltérőleg, a dézsmás szőlők örök megváltására 
nézve olyan szerződést kötöttek, mely szerint az 
évenkinti dézsmára való tekintet nélkül a szőlők 
fekvésök és talajuk minőségéhez képest V osztály
ra osztatván, katastrális holdankint 24—52 pengő 
forinttal, a parlag szőlők pedig 8 p. frttal váltat
tak meg: 

„mindezen körülményeket tekintetbe véve, 
indítványoztatik, miszerint a 317-dik számú tör
vényjavaslat 2-dik szakasza ezen vég szava u tán : 
„levonatik," a következő módositvány tétessék: 

„Tokaj-Hegyaljára vonatkozólag, mely To
kaj, Tarczal, Zombor, Mád, Tálya, Ond, Ráska, 
Golop, Szántó, B.-Keresztúr, Kisfalud, Szegi-Long, 
Erdő-Bénye , Olasz-Liszka , Tolcsva , Horváti. 
Vámos-Ujfalu, Sára, Zsadány, B.-Olaszi, Petrahó, 
Józseffalva, Tranczonfalva, Károlyfalva, S.-Patak, 
Ardó, S.-A.-Ujhely és Kis-Toronya városokat és 
községeket foglalja magában, tekintve ezen vidék 
kivételes helyzetét, s a tokaji bortermelés iparának 
országos fontosságát, ugy szintén figyelembe véve 
a Tokajra s Tarczalra nézve 1859-dik évben foga
natosított örökváltsági szerződéseket: a 21-dik 
szakaszban említett választott bíróság által akként 
lesz a váltságí összeg megállapítandó , hogy ezen 
szőlők, minőségökhöz képest, öt osztályba Boroz
tatván, katastrális holdankint harmincz o. é. forint
tól hatvan forintig, a parlag szőlők pedig nyolez 
forinttól tizenkét forintig terjedhető összeggel vál
tassanak meg. 

„A váltságösszeg biztosítására s kifizetése 
módozataira nézve mindenekben a jelen törvény | 
szabályai alkalmazandók." í 

(Olvassa Halász Boldizsár módositványát:) „A 
váltság, illetőleg kisajátítás tőkéjét a szőlővel bi
zonyos szolgálmányok teljesítésének feltétele alatt { 
beültetett földnek az alább megszabott módon 
becslés utján megállapitandó és törlesztendő örök 
ára teszi." 

HaláSZ B o l d i z s á r : Csak az az észrevételem 
van, hogy míg az indokolást a másiknál felolvasni 

méltóztatott, az én módositványomnál az elha
gyatott. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő : Elnöki meghagyás 
folytán hagytam el; ha egyébiránt a t. ház óhajt
ja, felolvastatik. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Csak azért szeretném 
felolvastatni, mert akkor a t. ház föl lesz mentve 
attól, hogy beszédemet hallgassa. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa Halász Bol
dizsár módositvány áriak indokolását:') „Tekintve, 
hogy már az 1848-diki pozsonyi, még rendi or
szággyűlés a IX. törvényczikk 1-ső szakasza által, 
mely nem csak az úrbér, hanem az azt pótló szer
ződések alapjáni szolgálatokat, u. m. a dézsmát 
és pénzbeli fizetéseket is örökre megszüntette; a 
2-dik §-ban pedig a kijavítást az álladalom terhéül 
fogadta el ; az ugyanazon évi pesti, már képvise
leti országgyűlés pedig a szorosan vett urbériségen 
kívül, minden egyéb hűbéri természetű viszonyo
kat is szintén örökre megszüntetni kötelességének 
tartván, ámbár annyiban, hogy az álladalom ál
tali kisajátítást szavazattöbséggel egyedül az 7« 
telkes és az azokhoz hasonló 500 frt értékkel bi
rokra szoritotta, abban azonban, hogy a dézsmás 
szőlőket illetőleg, a megváltás alapjául ne a szol-
gálmányokkal felérő tőke, mint az úrbériekre néz
ve felvétetett, hanem a föld becsára szolgáljon 
alapul, szept. 20-án tartott 57-dik ülésében egy-
értőleg határozott; habár ezen határozat a bekö
vetkezett gyászos események miatt kötelező tör
vény erejére nem emelkedhetvén, a provisorium 
alatt mellőztetett is, jelen országgyűlés által mind
amellett legalább irányadóul vétethetik; 

„tekintve azt is, hogy miután jelen törvény 
alkotásának fő indoka nem lehet más, mint a hű
béri viszonyok megszüntetése, illetőleg a földnek 
szabaddá tétele által a szorgalomnak fokozása, a 
múltra nézve pedig megjutalmazása inkább, mini; 
büntetése; annál fogva az osztó igazsággal, mely 
senkit más kárával gazdagítani nem enged ugyan, 
de sajátját mindenkinek biztosítani köteles, az 
levén egyedül összeegyeztethető, ha ezen hűbéri vi
szonynak törvény által, tehát államérdekből meg
szüntetésénél , tekintve kényszeritett osztálynál 
mindegyik osztozó fél sajátját visszakapja; 

„kétségtelen levén tebá*-, hogy a földbirtokos
nak földje örök áránál, melynek lefizetésével tulaj
dona kisajátittatik, egyéb követelni valója épen 
ugy nincs, mint nem volt a dézsmaadónak akkor, 
midőn a földtulajdonos által kibecsültetvén, a 
más földjébe ültetett tőkék s egyéb beruházásai
nak becsárát megkapván, azokat ugy volt a föld 
birtokosának átengedni kényfelen, hogy arról, 
vajon a becsár tőkének kamatja a szőlőből vett 
eddigi jövedelmével felér-e ? szó sem lehetstt: 

„ezeknek folytán a szőlők megváltására vo-
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natkozó322. sz. a. törvényjavaslat 2-dik szakaszá
nak következő, egyszerű, igazságos, könnyen 
kivihető módosítását indítványozom." 

Magát aruódosicványt már felolvastam. 
Nyáry P á l : T. ház! Azt hiszem, mindnyá

jan belátjuk, hogy ezen második szakasz alapja 
ezen törvényjavaslatnak. 

Nekem elvontan nem lehet észrevételem ezen 
törvényjavaslat tartalmára nézve, azért, mert ez 
által, ugy hiszem, az van kimondva, hogy a 3-dik 
szakasz rendelete szerint megállapitott évi tarto
zás tőkésittetik, és ez lesz a váltságdíj. Ez oly té
tel, melyhez elvontan nem férhet szó. De miután 
a gyakorlati térre lépünk, megvallom, t. ház, hogy 
azt a biztosítékot nem találom fel ezen pontban, 
melyet kívánnék Magyarországon a váltság körüli 
eljárásnál. Az minden esetre, a mi ebből a számí
tásból ki fog ütni, egy határozatlan mennyiség. 
Annyi befolyás lehet annak megállapítására nézve, 
hogy könnyen megtörténhetik, a mi 1848-ban 
történt, midőn a belügyér a jobbágybirtokok becs
lésére több száz pontból álló utasitást adván ki, 
a próba-összeirás megtör.ént Zemplén vármegyé
ben, és e vármegyének legtennéketlenebb — nem 
jut eszembe, milyen nevű helységében (Folkiáltá-
sok; Raja!)-— Raja helységében be volt bizonyit-
va,hogy azon uradalom, mely megbecsültetett, soha 
többet 6000 váltóforintnál nem jövedelmezett, és 
a becslésből az jött ki az elvontan készitett pontok 
szerinti becslésből, hogyannak 40,000 pfrt volt a 
jövedelme. Ha nekem ismeretlen vidéken kell utaz
nom, kérdésen kivül véghetetlen nagy szolgálatot 
tesz nekem egy kompasz. Tudom magamat tájé
kozni; de hogy élne tévedjek, még nagyobb szol
gálatot tesz az, ha bizonyos állandó pontokat is
merek, mely pontokhoz mérem lépteimet. Én, t. 
ház, ily pontoknak tartom azon szerződéseket, me
lyek a felek közt már eddig létrejöttek, és e tör
vényjavaslat tárgyalásánál nem tartom lehetőnek, 
hogy a törvényhozás ezen megtörtént dolgot figye
lembe ne vegye. 

A szőlődézsmának megváltása, a mint ma 
már emiitettem, nem uj kérdés. Ez igen régi kér
dés Magyarországon. Senkit sem lephet meg, sem 
a dézsmára jogosítottakat, sem a dézsmakötelezet-
teket. Ezt nagyon lehetne hasonlítani ahhoz, midőn 
valaki nagy betegségen megy keresztül, midőn azt 
már a guta ugy félig-meddig megütötte. U g y hi
szem, logikus az, ha azon ember rendezi dolgait, 
és ezen ponttól fogva azon igyekszik, hogy örö
köseinek vagyonát rendben hagyja hátra. Én na
gyon sok hasonlatosságot látok e közt és a közt, a 
mi most foglalja el figyelmünket. 1848-ban már nem 
csak az, hogy kérdésbe volt téve a dézsmaváltság, 
hanem a váltságra nézve valósággal országgyűlési 
határozat is hozatott. Ha azok, a kiket ez illetett, I 

szabad egyezkedés utján megállapítottak egy 
vagy más helyen bizonyos váltságdíj árakat. én 
azt gondolom, a képviselőház akkor nem tesz 
mást. mint kötelességét teljesiti, hogy a hol a sző-
ló'dézsma még most is szedetik, ott zsinórmértékül 
azon szerződéseket veszi, melyek a felek közt sza
bad egyezés utján létesíttettek, és azon árakat szab
ja meg vagy pedig a becsünél is tekintetbe veszi 
azon árakat, melyek szabad egyezkedés utján lé
tesíttettek. 

Ezek indokaim azon módositványra nézve, 
melyet következőkben van szerencsém felolvasni. 
(Olvassa:) „A váltságdíj a 3-dik szakasz rendelete 
szerint megállapitott évi átlagának 5 százalékkal 
számitott tőkéje képezi, kivonva abból a beszedési 
és kezelési költségek fejében egy hatod részt. 

„A váltság-tőke oly helyeken, hol a megvál
tás egy részben már ezelőtt történt, a jelenleg még 
meg nem váltott szőlőket illetőleg a többiekre a fe
lek által szabad egyezkedés utján megállapitott 
mennyiségre leszállítandó; ott ped'g, hol helyben 
magán megváltás eddig nem jött létre, a váltság
díj meghatározásánál a legközelebbi vidéken a fe
lek által kötött magán szerződésekben megállapi
tott ár is figyelembe vétessék." 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa Nyáry Pál mó-
dositványát.) 

L ó n y a y Gábor: Miután a felolvasott két 
első módositvány minden esetre az egész kérdésnek 
sarkpontját képezi; azt tartom, mielőtt a harmadik
nak tárgyalására mennénk át, előbb azokat kell 
eldöntenünk. 

Engedje meg a t. képviselőház, hogy ennek 
indokolására felszólaljak. 

Elő van már adva és indokolni megkísértette 
képviselőtársam Vecsey és Zsedényi is a Hegyal
jának kivételes állását. Ehhez részemről még csak 
egyet adok, a mit ők nem hoztak fel: hogy t. i. az 
országos törvényen kivül és az országos pártfogá
son kivül a Hegyalja igen nagy részben a me
gyei municipium pártolásában is részesült, a m i 
most már nagy részben, sőt csaknem egészen meg
szűnt. Hogy többet ne mondjak, pl. azon szaba
dalomban részesült a Hegyalja, hogy megyei sta
tútum következtében, melyet az országos kormány 
is föntartott, a Hegyaljára sem szőlőt, sem bort, 
sem mustot nem volt szabad bevinni. (Gyönyörű 
állapot!) Ez igy volt, s ezt nem azért hoztam fel, 
hogy igy maradjon, hanem annak indokolására, 
hogy a Hegyalja az ország és megye pártfogásá
ban s bizonyos kiváltságos állásban volt mindig. 
Tudom, hogy ennek vége van; hanem engem még
is biztat azon remény, hogy a kik ezen kivételes 
állását a Hegyaljának nem ismerik, az itteni 
előadásokból mégis némi felvilágosítást s tanulsá
got meríthetnek. 
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Részemről szintén ismerem igen sok borvidé
két az országnak, s merem bátran állítani, hogy 
azon szomorú viszonyokat, melyeket a Hegyalján 
tapasztalhatni, máshol sehol sem láttam. Annyi 
parlag szőlő sehol sincs egész Magyarországban, 
mint a tokaj-hegyalji vidéken, olyan csekéiy becse 
a szőlőnek — egyes kivételeket nem veszek fel, 
hanem átalában — az egész országban nincs ; igy 
az ung-, bereg- és szabolesmegyei szőlő értéke átalá
ban több, mint a hegyaljai. 

Ha különös pártfogásba, s az itt felhozott kö
rülményeket tekintetbe nem fogja venni a t. ház, 
s egyenlő megváltási elvben kivánja részesíteni az 
egész országot, ebből az következik, hogy a Hegy
alja, ezen féltett kincs, a melyről elmondhatom, s 
már sokszor volt mondva, hogy az világhírű bor, 
fájdalom, csak világhírű, de nem mondhatjuk, hogy 
világkeletü, s nern mondhatjuk, hogy az ár meg
felelne annak a világhírnek. Annak költséges elő
állítása fölemészti a jövedelmeket, s az idő viszon
tagságok annyira kiterjeszkednek azon szőlőkre, 
mint e hazában máshol sehol. 

Ezeket tekintetbe véve óhajtom, hogy ha áta-
lánosságban nem is kivan a törvényhozás eltérni, 
legalább a Hegyaljára tegyen kivételt a módozatra 
nézve, melyet részemtől szintén nem tartok sem 
igazságtalannak, sem törvényellenesnek: mert épen 
m;i nagyon kiemelték igen sokan, hogy azok a 
dézsmás szőlők nem úrbéresek ; s mikor annak meg
váltásáról van szó, akkor ne tessék az urbériség meg
váltásából vett cinosurát s okoskodást venni alapul, 
hanem itt, mivel külön természetű, mivel nem 
úrbéri , azért külön megváltási módozatot tartok 
igazságosnak. Részemről tehát ajánlom s pártolom 
a íöld értékének alapul vételét, mert ha ez vé
tetik, akkor nem csak a volt földes úr, a ki a talajt 
adta, hanem az is, a ki attól most adózik, a leg
igazságosabban fog részesülni a megváltás s a tör
vény itt kimondott módozatában. 

Részemről ugy nem fogadom el a 2-dik sza
kaszt ; hanem méltóztassanak tekintetbe venni az 
általunk beadott módositványt, s annak sorsa fö
lött intézkedni. 

Deák F e r e n c z : T. ház ! A most előadott 
módositványok, hitem szerint, inkább a 3-dik sza
kaszhoz tartoztak volna, mint a 2-dikhoz, kivévén 
azt az eszmét, melyet többek között Lónyay Gá
bor képviselőtársunk előhozott, s némely mások is, 
hogy a föld vétessék becsű alá, és nem tudom 
minő számítás alapján váltassék meg. 

Én ezen módot nem tartom igazságosnak, 
czélszerünek és kivihetőnek. 

Mindenekelőtt azon kérdést teszem, mit tesz 
a földet megbecsülni ? A földnek becsára adatok
ból számíttatik ki, és ezen adatoknál az első és leg
fontosabb : tökéje annak, a mit a föld hoz. Akár

mely utolsó földmivest kérdezünk meg valamely 
mezőről, kaszálóról, hogy mit ér ? azt fogja monda
n i : „Uram, ennyit hoz, vagy ezért évenkint bérbe 
kapni ennyit, tehát annak tőkéjét éri meg." Már 
pedig azon birtokoknál, azon földrészeknél, melyek 
szőlő alá adattak, constál az úrbér, t. i. azon bér, 
a mely mellett az, a ki azt szőlővel beültette, a tu
lajdonostól bérbe kivette. A dézsmás szőlőket nem 
erőtették senkire, nem competentiába assignáltat-
tak valakinek, mint az úrbéri birtok, hanem sza
bad egyesség utján vették ki a szőlőt mivelni aka
rók a földet, és attól bizonyos bért ígértek. Ez a 
legbiztosabb számítás. A föld annyit ér, a mennyi 
jövedelmet hoz. Mi a megbecslés egyébként ? Ha 
ezt mellőzzük, mikép becsüljük meg? Ha elmegy 
valaki Liptóba, a meredek hegyeket megbecsülni, 
és ott kérdi valakitől, hogy az mennyit ér ? a be
csüs azt fogja felelni: „Legelőnek ennyit ér, uram, 
egyébre semmire nem való." Ha Badacsonyra 
vagy Somlyóra megy az ember, és meg akarja be
csülni, és igy a He/yal ján is a meredek oldalakat: 
az más használatra m m alkalmas, búzatermelésre 
nem ér semmit, káposztás kertnek nem való, ka
szálónak szintén nem alkalmazható, de bort jót 
terem. A helyzet, földkeverék olyan, hogy a leg
kitűnőbb bort adja, annak tehát sokat ér. Hiszen 
épen a tokaji vidékről szakértők azt állitják, hogy 
a világon nincs talaj, mely nemes bor termelésére 
oly alkalmas volna. Ha ilyen szempontból vesz-
szük a becslést, mit nyernek vele a szőlőbirtoko
sok? Kétségkívül olcsóbbra nem becsüljük, mint 
a mostani jövedelmek tőkéjére. 

A fölhozott mód tehát impraktikus, kivihetet
len dolog volna, vagy pedig szóban volna oly já
ték, mit azon képviselőkről nem teszek föl, hogy t. 
i. oly becslést értenek, mit érne az a föld, ha nem 
szőlővel plántálnák be ? hát az bizony semmit 
sem érne. 

A mi a kivételes állapotot illeti: ilyen hely
zet nem csak a Hegyalján van, hanem van igen 
sok, és leginkább a nemes borokat termő helyeken. 

A mi a föld becsét illeti, a földet mindig azon 
szempontból becsülik meg, mely szempontból az 
leghasznosabb. Téglagyárt állit valaki. A téglagyár 
mellett van, nem tudom, mennyi hold föld, téglának 
igen alkalmatos agyagu, azt bizonyosan drágábban 
veszik meg, mint azon agyagot, mely nem azon he
lyen van : mert annak, a ki téglát akar gyártani, 
azon arra alkalmas föld igen sokkal többet ér. Ha
bár tehát amaz agyagföld szántás-vetés szempont
jából tekintve, kevesebbet ér, mint pl. a bánsági, 
de a téglagyárosra nagyobb értékű. 

Tévedés van a fogalomban. Azt mondják, ez 
kisajátítás. Bocsánatot kérek, nem kisajátítás ez. 
A kisajátítást igen ritkán használja az állam, mert 
coercitiv eszköz, a hol a törvény megengedi a ki-
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sajátítást. Nézzünk végig a gyakorlatban, minden 
ilyen kisajátításoknál, kétszeres, háromszoros árát 
adják meg a földnek, mint a mit az más embernek 
érne. A vasúti kisajátításoknál pl. megköszönnék 
a földbirtokosok, ha íöldjökért annyit kapnának, 
mennyi ugyanazon határbeli vagy épen oly qua-
litásu föld holdjáért adásvevés szerint adatnék má
soknak. 

Alapja ezen törvény eszméjének a kárpótlás, 
ez pedig nem uj eszme, nem most állítottuk föl. 
{Helyeslés jobbról.) 

Hivatkozott egyik képviselőtársunk az 1848-ki 
korszakra, és azt mondta, hogy akkor a kisajátítás 
volt alapja a határozatnak. Én kivontam azon 
határozatot az 1848-diki országgyűlési irományok
ból, és imea 86-dik szám alatt ez áll. (Közbeszólás: 
Miféle irományból?) A képviselőháznak 1848. évi 
szept. 15. tartott ülése jegyzökönyvéből. (Olvassa:) 
„Közegyetértéssel határozatilag kimondatni ren
deltetett, hogy addig is, mig a hűbériség hátralevő 
maradványairól szóló törvényjavaslatok tüzetes tár
gyalása befejeztetnék, a képviselőház határozatilag 
kinyilatkoztatja, hogy a szőlők után járó dézsma, 
vám és másnemű adózások a törvény által hatá
rozandó méltányos kárpótlás mellett teljesen meg-
szüntetteíni rendeltetnek, és e határozatnak kinyo-
matása is elrendeltetett." 

Tehát e törvénynek már akkor alapeszmé
je a méltányos kárpótlás volt; a méltányos kárpót
lásnak pedig nincs más alapja, mint a valóságos, 
tiszta, kétségtelen, biztos jövedelem kiszámítása és 
az a szerint megállapítandó tőkemennyiség. 

Hanem Nyáry képviselő urnák nézetem sze
rint is igazsága van abban, hogy miután a szőlő
váltságokra nézve az országnak majdnem min
den vidékén történtek barátságos egyezségek, 
ugyanazért azon barátságos egyezség utján történt 
megváltásokat figyelmen kívül hagyni nem lehet: 
mert utoljára is ily egyezségek nagy útmutatásul 
szolgálnak arra nézve, hogy a két fél körülbelül 
mennyire becsül ily jövedelmet és mekkora teher
nek tekinti az adózást. 

Száraz, szoros kiszámítás szerint eljárni igen 
sok helyütt nagy igaztalanság volna. Én magam 
is voltam hegy-vámos és kilenczedes szőlőbirto
kos. Bizony, kérem, el merem mondani, hogy a 
hegy-vámos szőlőknél, ha a kezelési költség fejé
ben Vio levonatik, én akkor, mint birtokos, szíve
sen elengedtem volna az egy tizedet a viz fejében, 
a mi a must közé van keverve. (Atalános derültség.) 
Az a bor, melyet a hegyvámban behoztak, ax 
ugyan m ssze volt attól, mit a szőlőmivelő magá
nak megtartott. Lehetetlen az ár kiszámításánál 
azon árt fölvenni a hegy vám-borra nézve, melyen 
a határbeli szőlőbirtokosok a magok borát eladják. 

Valószínűleg olcsóbban történtek az eddigi 
KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. X. 

megváltások, mint a szoros kiszámítás hozná magá
va l : mert tudták a földtulajdonosok, hogy a hegy
vám , kilenczed és tized fejében nagyon silány 
bort kapnak, nem olyat, a milyet a szőlőbirtokosok 
a magok részére megtartottak; tehát ez* minden 
esetre figyelembe veendő oly zsinórmértékül, hogy 
mindenütt e szerint történjék a számitás. 

Vajon azon határban vagy vidéken ilyen 
egyezség történt-e, azt nem szeretném megállapí
tani ; különösen nem szeretném pedig a szőlőmive-
lők érdekében : mert minden vidéken van egy kie
melkedő, különösen jó minőségű szőlőhegy, annak 
a megváltása sokkal drágább, mint a szomszéd 
hegyek kevés értékű boraira nézve lehet a megvál
tás. Ontapasztalásból tudom, hogy a badacsonyi 
hegyeknél az egyik hegysor szőlőinél a megváltási 
összeg sokkal nagyobb, mint a közel eső másik 
hegysor szőlőinél. így a Badacsony egyik részén 
oly árakat adtak, melyek a másik részre nézve nagy 
igazságtalanságot foglalnának magokban, p. o. a 
korkoványi részen, melyet azért neveznek így, 
mert midőn a német megkóstolta, azt mondotta: 
..Grar ka Wein." (Derültség.) 

A kivitelt illetőleg tehát a következő módo-
sitványt teszem. (Olvassa:) Az első sorban e sza
vak u tán : „Az évi tartozás" e szavak igtattassa-
nak b e : 

„tekintettel a vidéken netalán létrejött egyez
ségben megállapított váltságdijakra is." 

A bíróság majd alkalmat talál ezt figyelembe 
venni és a számítást a szerint eszközölni; a hol 
pedig ez oda nem illik, mint a badacsonyi és a 
szomszéd vidékeken, ezt figyelembe rem veheti. A 
többit a bíróság eljárására bíznám. (Helyeslés.) 

Molnár József: Elállók a szótól. 
Besze János: Elállók a szótól. 
Halász B o l d i z s á r : Némi félreértést kívá

nok helyreigazítani ; nem indokolok semmit, 
(Halljuk 0 

A miniszter úr, alkalmasint gyönge hangon 
vagy a szokott zúgás miatt, félreértett: mert azt 
méltóztatott mondani, hogy én állítottam, hogy 
nem tartom igazságosnak a dézsmaköteles kény
szerítését a megváltásra. Én nem azt mondtam, 
mert a képviselőház jogát nagyon tisztelem, és 
nem korlátolni, hanem kiterjeszteni óhajtom. Azt 
mondtam: ha oly magas lesz a megváltás ára, 
hogy azt magára nézve károsnak tartja az illető 
és ebbeli bujában kivágja a szőlejét, nem volna 
jogos őt kártérítésre kényszeríteni. 

A központi előadó úr is mondott olyat, a mit 
szó nélkül nem hagyhatok. Nevezetesen Lónyay 
Gábor képviselő urat akarván czáfolni, azt mon
dotta, hogy nem igaz, mintha az 1848: IX-dik 
törvényben a szőlődézsma volna értve, mert értve 
voltak azon szőlők, melyek úrbéri földhöz tartoz-
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mumot óhajt a hegyaljai szőlőkre niegállapittatni. 
Én noha elismerem a hegyaljai terméknek döntő 
erejét; de azt hiszem, hogy mindamellett Speciális 
kivételt a Hegyalja nem igényelhet, hogy a hegy
aljai szőlőknek megváltására egy egészen ellenté
tes kulcs álíapittassék meg a törvényben. Lehet
nek igen méltányos észrevételeik a hegyaljai szőlő
birtokosoknak , de arra lehet reflectálni a 3-dik 
szakaszban; hogy azonban ellentétes elvet kellene 
felállítani, ebbe a kormány részéről nem egyezhe
tem bele. 

A mi Halász képviselő úr indítványát illeti, 
hogy a föld értéke vétessék alapul: arra nézve 
ujabb ellenészrevételeimet felesleges elmondanom, 
mert a ház többsége már határozott. 

Emiitette még képviselőtársam, mintegy vi
szonzásul előbbi észrevételemre, hogy a szőlő-
szolgálmányok szintén az úrbéri szlogálmányok 
sorába tartoznak, s hivatkozott az 1848-diki tör
vényre. Igaz, az 1848-diki törvény nem csak az 
urbériséget törülte el, hanem az urbért pótló szer
ződések tartozásait is eltörölte; de a mi egyszer ur
bért pótló szerződés, az azon szerződés által telje
sen úrbérivé vált. Hogy pedig ily szőlőket soha
sem tekintett a törvényhozás úrbéri természetüek-
nek, kitűnik az 1868-diki képviselőházi határozat
ból, mert ha az 1848-diki törvény azt igy értette 
volna, akkor nem lett volna szükség a szept. 16-
dikai határozatra. 

Ugy hiszem, itt minden más érv fölösleges. 
Ujabban is kérem a t. házat, méltóztassék 

magát az elvet, melyet a 2-dik szakasz kifejez, el
fogadni , és azután, ha talán azon vidékeken tör
tént megváltásokra reflectálni akar a tisztelt ház, 
ezt a 3-dik szakaszban kifejezni; de magát a máso
dik szakaszt, és az abban foglalt elvet méltóztas
sanak tisztán megtartani, nem pedig ellentétes el
veket bele foglalni. (Helyeslés.) 

Zsedényi E d e : Hiszen épen a 3-dik szakasz
ra tette Deák képviselő úr indítványát. A 2-dik 
szakasz megmaradt, most tehát már a 3-dik sza
kaszt tárgyaljuk. (Zaj.) 

Horvát Boldizsár igazságügy miniszter: 
Tárgyaltatott a második szakasz és ezen második 
szakasz tárgyalásánál adattak be ezsn módositvá-
nyok. Arra jegyezte meg igen helyesen Deák 
Ferencz képviselő úr, hogy talán ezen módositvá-
nyok tárgyalása inkább volna helyén a 3-dik sza
kasznál , hol magam j-észéről is beleegyezném, 
hogy az előadott fogalmazás fölvétessék; de a2-ik 
szakasz fölött a t. ház még nem határozott: min
denekelőtt tehát ezen szakaszra kellene szavazni. 

E l n ö k : A 2-dik szakaszt Deák Ferencz kép
viselő úr módositványa értelmében elfogadja-e a 
t. ház? Azon képviselők, kik elfogadják, szíves
kedjenek felállni. [Megtörténik) A 2 dik szakaszt 

tak. Ez áll e szóig: „az ú rbér ; " de ez után az 
mondatik: „az azt pótló szerződések," és eresz
ben igazat adok Lónyay Gábor képviselőtár
samnak. 

Zsarnay Imre: Elállok a szótól. 
Vecsey-Oláh K á r o l y : Legyen szabad ne

kem, mint első módositványt tevőnek, még egyszer 
szólanom. {Még mások is akarnak! Vukovicsl) 

Vukovics Sebő : Nekem nincs semmi kifo
gásom ezen szakaszban kijelentett elv ellen, hogy 
t. i. a kezelési költségek fejében vonassék le egy 
hatodrész a megállapított értékből. Hanem csak 
arra nézve teszek észrevételt, miként az ki van 
fejezve a szakaszban, hogy az évi tartozás megál
lapított értékének húszszoros összege képezi a meg
váltási tőkét. Már most ha valamit értéknek ve
szünk, ezalatt értjük: mennyit kap az valósággal, 
a kit illet, p . o. ha valakinek dézsmája van, és 
tiszta jövedelem gyanánt vett 100 frtot, ez az ér
ték ; tehát itt, ugy látszik, nem az értetik az első 
megérintésnél, a hol az mondatik, hogy az évi tar
tozás húszszoros értéke képezi a megváltási össze
get. Itt lehetetlen, hogy értessék a tiszta érték, 
mert ha a tiszta értéket érteném, nem lehetne 
hozzátenni, hogy abból vonassék le kezelési költ
ség fejében egy hatod rész, mert kétségkivül ezt a 
bruttó-jövedelemből kellene levonni; tehát akár
mily szóval, de ki kellene fejezni, hogy itt a bruttó-
jövedelemből vonatik le a hatodrész kezelés- és 
beszedési költségek fejében. Mert avval valóban 
igazságtalanság és illusió történnék , hogy ha 
egyszer megállapittatnék tiszta értéke a jövede
lemnek, és akkor vonatnék le egy hatodrész ke
zelés és beszedési költségek fejében. 

Horvát Bo ld iz sár i g a z s á g ü g y é r : Néze
tem szerint a 2-dik szakasz szövegezésének csak
ugyan ugy kell maradni, mint jelenleg van: mert 
szól átalában. s kimondja azon elvet, hogy az évi 
tartozás húszszoros összege képezi a váltsági ösz-
szeget, melyből azonban beszedés és kezelési költ
ségek fejében egy hatodrész levonatik. Hogy azon 
évi tartozás hogyan számittatik ki, hogyan állapit-
tatik meg, arról a 3-dik szakasz szól, és kimondja, 
hogy alapul nem egy év vétetik fel, hanem tiz év
nek átlaga. Épen azért van értelme a 2-dik sza
kaszban ezen szómik: „értékének." Miért? Mert 
nem egy évi tartozásból, hanem a tartozás 10 évi 
átlagából számittatik ki az érték. 

Különben a tett indítványokra nekem rövi
den csak az az észrevételem van, hogy ezen indít
ványokból Nyáry képviselő úr indítványa inkább 
a 3-dik szakaszra vonatkozik, mint a 2-dikra, s 
azért jobb volna azt ott tárgyalni. 

A 2-dik szakasz lényegét két indítvány tá
madja neg : Vecsey és Halász módositványa. 

Vecsey úr indítványa egy maximumot és mini-
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a képviselőház Deák Ferencz képviselő úr módo-
sitványa értelmében elfogadja. 

Következik a 3-dik szakasz. {Fölkiáltások: Hol
nap!) Legalább a 3-dik szakaszt tárgyaljuk még 
ma, miután arra nézve módositványok adattak be. 
(Halljuk!) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 3-dik szakaszát.) 

H o r v á t h LajOS e lőadd: Ezen szakasz szö
vegébe két hiba csúszott b e : nevezetesen a 4-dik 
pontnál e szó helyett: „egyéb" ez tétessék: „egyik"; 
az 5-dik pontban pedig e kifejezés: „a 18-dik sza
kaszban emiitett hivatalos közeg" ezzel cserélendő 
fel: „a 21-dik szakaszban emiitett bíróság." 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Deák Fe
rencz módositványát.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a ház a 3-dik szakaszt 
azon hozzáadással, melyet Deák Ferencz képvi
selő ár javasolt? (Elfogadjuk!) 

N y á r y P á l : Deák Ferencz képviselőtársam 
beszédében maga is emlitette, hogy azon eszme, 
melyet ő módositványában a 3-ik szakaszra vonat
kozólag kifejezett, rokon azon eszmével, melyet én 
a 2-dik szakaszhoz beadott módositványomban 
előadtam. A rokonság eszméink közt elvitázhatlan, 
hanem a különbözés annak fokozatában áll, a meny
nyiben én módositványomban az eljárásnál eddig 
létrejött szerződéseket használni kivánom, és a 
mint azt Deák Ferencz maga részéről alkalmaz
tatni javasolja. Én határozottan azt mondom, hogy 
minden oly helyeken, hol ily egyezségek már ré
gebben létrejöttek , azok annyira respeutáltassa
nak, hogy a még meg nem váltott szőlőkre nézve 
kiteendö becs, ha meghaladná azon összeget, mely 
összeg már a magán kiegyezkedésnél szabad 
egyezkedés utján megállapittatott, leszállittassék; 
a hol pedig ilyen még nem jött létre, ott minden 
esetre a legközelebbi vidéken létssitett egyezkedés 
eredménye vétessék figyelembe. (Ellenmondás.,)Ugy 
látom, híjába ragaszkodnám hozzá: annálfogva bele
egyezem abba, mit Deák Ferencz képviselőtársam, 
az eszme rokonságánál fogva, előterjesztett, ámbár 
a fokozat szerint véghetlen nagy a különbség köz
tünk. Én tehát, mondom, részemről is elfogadom 
a Deák Ferencz módositványát. (Helyeslés.) 

G h y c z y IgnáCZ: T. ház! Ezen szakasz 5- ik 
pontjára volna eseké]y észrevételem, a mely azt 
mondja, h o g y : „ha a tartozás mennyiségét és árát 
ez alapokon, t. i. a négy első pont alapján, és ezen 
elvek szerint kiszámítani nem lehetne, parlag és 
kiirtott szőlőknél, stb., a 21-dik szakaszban emiitett 
biróság a körülményekhez képest, a czélnak meg-
felelőleg, más adatok alapján fogja azt kideríteni s 
megállapítani." Csekély felfogásom szerint a tör
vénynek szabatosnak kell lennie; ki kell mondania 
pontosan az elvet, a mely szerint azon közeg, mely 

a törvényt végrehajtja, eljárni tartozik. It t ezen 
pontban ezt kimondva nem látom, és épen azért 
azt gondolom, hogy a bíróságnak a legnagyobb 
önkény van adva az által, hogy ő intézze el a sze
rint, a mint mondatik, t. i. a körülményekhez ké
pest. Erre nézve bátor volnék egy módosítást hozni 
javaslatba. Nem kivánom hosszas indokolásával a 
tisztelt ház figyelmét tovább is terhelni , csak 
egyszerűen megteszem módosításomat, a mely 
szerint a biróság eljárni tartozik. Ugyanis ezen 
szakasz 5-dik pontjában ezen szavak: „a 21-dik 
szakaszban emiitett bírói ág" stb. végig kihagyat
ván, helyökbe tétetnének a következő szavak: 
„minemüségök és a helybeli rendes adás-vevési 
árak szerint váltódik meg." Bátor vagyok ez indít
ványomat a t. ház figyelmébe ajánlani. (Maradjon!) 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa Ghyczy Ig-
nácz módositványát.) 

Horváth Lajos előadó: Azt hiszem, t. ház, 
ezen pontnak épen az az érdeme, hogy elvet nem 
állitván fel, nem köti meg a biróság kezét, mert 
mihelyt bizonyos elveket állítana fel, már kizárná 
annak lehetőségét, hogy minden esetben ered
ménynyel járhasson el a választott biróság. En 
tehát azt tartom, maradjon a szerkezet ugy, ahogy 
van, s a biróság — nem a hivatalos közeg — a 
körülményekhez képest, szabad tetszése szerint. 
állapítsa meg az árt, valahányszor másképen nem 
boldogul. 

Horvát Boldizsár igazságügy ér: Annál 
inkább egyetértek t. barátommal, Horváth Lajos
sal, mert az indítványozó úr azt monda, hogy 
más adatok hiányában az adás-vevési szerződés 
szolgáljon irányadóul a váltságdíjra nézve. Bocsá
na t ! hiszen soha sem tartozik az illető az egész 
földet megváltani, hanem csak a rajta levő szol-
gálmányokat. Ha ezeket nem lehet eruálni, ha bi
zonyos időn át megtagadtattak, a föld értéke sze
rint semmi esetben sem fog megállapittatni a vált
ság, mert akkor az egész földet fognák megfizetni, 
nem pedig a szolgáinlányokat. Már itt bizonyos 
latitudet kell a bíróságnak hagyni: elég zsinór
mérték van már felállítva, midőn Deák Ferencz 
módositványa elfogadtatik, t. i. ho^y tekintet 
legyen a vidéken netalán létrejött váltságdíj-szer
ződésekre. Itt elég latitude van engedve a bíróság
nak ; de egyúttal az irány is ki van jelölve, mely 
szerint el kell járnia. Minden egyes esetben más
kép kell a bíróságnak eljárni, és minél inkább 
bocsátkozunk casuisticába, annál kevésbbé fogjuk 
ezen kérdéseket megoldani. (Helyeslés.) 

Vecsey-Oláh K á r o l y : Csak egy szót kérek 
Deák Ferencz képviselő úr inditványához hozzáté
tetni: ezen szót t. i. „különös"; és ekkor a módo-
sitvány igy hangzanék: „különös tekintettel a 
vidéken talán létrejött" stb. (Nem kell!) 
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Z s e d é n y i E d e : A minisztérium részéről még 
nem jelentetett ki, elfogadja-e Deák Ferencz indít
ványát vagy nem ? 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y é r : Megle
het, közvetlenül nem jelentettem ki, hanem köz
vetve volt szerencsém kijelenteni. Most és koráb
ban is, midőn a 2-dik szakasznál tett észrevételek
re válaszolni volt szerencsém, kijelentettem, hogy 
Deák Ferencz úr módositványához én is hozzájá
rulok, hanem csak ugy járulok hozzá, a mint az 
tétetett, azon „különös" szó kihagyásával, melyet 
Vecsey-Oláh Károly képviselő úr kivan hozzá 
tétetni. 

E l n ö k : A kik a 3-dik szakaszt a Deák Fe-

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b.. Gorove István, Horvát Boldizsár, Wenckheim Béla 
h.; később Lónyay AJevyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 ' / t órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni , a szólani kívánók neveit pedig Dimitrievics 
Milós jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegj^zö'könyve fog hitelesíttetni. 
BujanOvics Sándor j e g y z ő (olvassa a szep

tember 29-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Wenckheim Béla b. belügyminiszter 

úr értesit, hogy október 4-kén, mintő felsége neve 
napján, d. e 10 órakor a budavári főtemplomban 
isteni tisztelet fog tartatni, mire is van szerencsém 
a t. ház tagj-dt meghívni. 

Fiume városa távirat utján értesit a felől, 
hogy a t. ház határozata Fiúménak Magyaror
szágba leendő bekeblezése tárgyában átalános 
örömmel fogadtatott Fiume lakosai részéről. E 

rencz képviselő úr által indítványba hozott módo
sítással elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) A 3-ik szakasz ezen hozzátétellel: „tekin
tettel a vidéken netalán létrejött egyességileg meg
állapított váltságdíjra" elfogadtatott. 

A nemzetiségi tárgyban kiküldött teljes bizott
ság tagjait kérem, méltóztassanak jövő vasárnap 
vagy is október 4-dikén d. e. 11 órakor tanácsko
zás végett itt megjelenni. Október 4-dike azért tű
zetett ki határnapul, mert reményem van, hogy a 
bizottságnak több távollevő tagja addig megérkezik. 

Legközelebbi ülés holnap 10 órakor. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

közleményt van szerencsém a t. háznak tudomá
sára juttatni. 

Majláth G-yörgy országbíró és a főrendi ház 
elnöke értesit, hogy az idei ujonczozás tárgyában 
hozott és már szentesitett törvényt, ugy szintén a 
párisi világtárlatról küldött nagy ezüst érmet az 
országos levéltárba letette. Tudomásul vétetik. 

Pest városa közönsége kéri, hogy a katona
tartásra és a törvényszékek költségeire nézve az 
állani irányában formált 848,101 forintnyi köve
telése az 1868 diki budgetbe vétessék fel. E tárgy 
már be levén fejezve, csupán az 1869-diki budget-
ben lehet róla szó: annálfogva e kérvényt talán a 
pénzügyminiszter úrhoz lehetne áttenni. (Helyeslés.) 

Eötvös b. miniszter úr szentesitett törvényt 
fog bemutatni. 

Eötvös József b. közoktatási miniszter: 
Az 1868-diki államköltségvetésre vonatkozó tör
vény ő felsége által szentesittetvén, kihirdetését 
kérvén, vagyok szerencsés azt a t. ház asztalára 
letenni. 

CCXCI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. szeptember 30-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 . 

T á r g y a i : A király ö felsége nevenapján tartandó mise bejelentetik. Fiume köszönetet mond a bekebiezési határozatért . 
Az országos levéltárnok elismerése s egy kérvény bemutattatik. Az 1 8 6 8 . évi államköltségről szóló törvenyczikfc szentesittetvén, kihir
dettetik. A kormány póthitelt kér a somogyi vidéken garázdálkodó rablók megfékezésére; a kir. biztosok a bűnösök ellen a törvény kor
látai közt s a megyei közegek közbejöttével fognak eljárni. Szavazás a népiskolai bizotttíágra. A szölöváltsági törvényjavaslat részletes 
tárgyalása tovább foly s bevégződik. 
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BujanOViCS Sándor jegyZÖ (olvassa a szen
tesített törvényt, melynek Gödöllőn keltét a ház átalá-
nos ellenzéssel üdvözli1). 

E l n ö k : A szentesitett törvénynek a mélt. 
főrendekhez átvitelével Bujanovics jegyző úr biza-
tik meg. 

Wenckheim b . miniszter úr kivan szólani. 
Wenckheim Béla b. belügyér: T. ház! 

Bocsánatot kérek, hogy az 1868-diki államköltség 
megszavazása és a legfelső szentesítéssel ellátott 
ezen törvénynek épen e perczben történt kihirde
tése után, előre nem látott körülményeknél fogva, 
bátor vagyok a t. házat egy utólagos póthitel meg
szavazására fölkérni. Ezen lépésre a t. ház tagjai 
által ugy is tudva levő rablások és rabló csapatok 
botrányos merényletei indítottak, melyek az or
szág némely megyéiben és vidékein a közbiztossá
got, a személy- és vagyon-bátorságot veszélyezte
tik. Ezeket meggátolni és a rablásoknak elejét 
venni az illető hatóságoknak mindeddig nem sike
rült, és ez abnormis és botrányos viszonyok meg
szüntetését csak a legszigorúbb rendszabályok s 
rendkívüli eszközök alkalmazása által tartom lehet
ségesnek. I ly értelemben értekeztem az illető ható
ságokkal, javaslatba hozván egy királyi biztos ki
küldetését, ki katonai s rendőri hatalommá^ felru
háztatván , működését több megyére és vidékre 
kiterjeszsze, meg levén győződve, hogy ennek egy
séges és concentricus intézkedése által sikerülhet 
egyedül a megingatott közbátorságot helyreállí
tani. Az illető hatóságok a rendőri és kö'.biztossá
gi ügyeket saját területükön hatóságilag kezelvén, 
ezen ajáfdatomat optima fide elutasítván, bonafide 
képeseknek tartották magokat a közbátorságot me
gyéjükben, elegendő karonai éá pénzerő nélkül, 
föntartani és a kö/Jbiztosságot helyreállítani. Sike
rült is ez az alföld némely vidékéa, hol a kedvező 
körülmények szerencsés találkozása mellett az ott 
garázdálkodó rabló csapatok annyira megsemmisít
tetek , hogy ott rablások, kisebb tolvajbsi esetek 
kivételével, elő nem fordulnak. Azonban Somogy 
vármegyében és az azt környező vidékeken, dac.á-
ra minden jó akaratnak és az ottani megyei köze
gek erélyes intézkedéseinek, épen azon vidéknek 
erdős és berkes voltánál és a nép demoralizátiójá
nál fogva minden kísérlet meghiúsult, oly annyira, 
hogy a rablások ott már csaknem napirenden van
nak, és a szomszéd megyékbe is elharapództak, ugy, 
hogy Somogy vármegye részéről az utolsó köz
gyűlés alkalmával megkerestettem a végett, hogy 
teljhatalmú intézkedés által igyekezzem a bajon 
segiteni. Ekkép Somogy és a szomszéd vármegyék
ben a közbiztosság helyreállítását kormányilag 
kezembe vévén, és félszeg intézkedéseknek és fél 

) Lásd az Irományok 325-ik számát. 

rendszabályoknak barátja egyátalában nem levén, 
rendkívüli eszközök felhasználását tartottam szük
ségesnek, s e tekintetben a czél elérésére a szük
séges pénzeszközökről kellett gondoskodnom. Mi
után azonban az 1868-dik évi költségelőirányzat
ban e tekintetben nem gondoskodtam, bátor va
gyok a t. házat fölkérni, hogy a több vármegyé
ben megingatott közbátorság helyreállítására szük
séges és előre nem látott pénzmennyiséget— csu
pán e ezélra fordítandó költségekre — utólagos, 
100,000 forintig terjedő póthitelképen megszavaz
ni méltóztassék. 

Egyúttal megragadom ez alkalmat a t. kép
viselőháznak kijelenteni, hogy a közbátorság fen-
tartása czéljából ezen vidékeken és megyékben né
mely rendkivüli eszközök életbe léptetését szüksé
gesnek tartottam. 

Ennélfogva ezen utólagos póthitel megszava
zását kérem. (Elfogadjuk!) 

Zsedényi E d e : Az ily pénzbeli kérdéseket 
a ház rendesen a pénzügyi bizottsághoz szokta 
utasítani jelentéstétel végett; s ugy vélem, itt is 
ez eljárás volna fentartó, s a bizottság holnap vagy 
holnapután jelentéséi beadhatná. (Helyeslés.) 

B ó n i s S á m u e l : Én azt hiszem, a belügymi
niszter úr e szóbeli jelentését írásban is be fogja 
adni a háznak, és majd az utasittatik a pénzügyi 
bizottsághoz, a mint azt a tanácskozási rend is 
megkívánja. Kérjük tehát a belügyminiszter urat, 
hogy jelentését írásban beadni méltóztassék. 

Deák FerenCZ: T. ház! A mai „Közlöny" 
hivatalos részében megjelent egy rendelet, mely 
épen ezen közbiztosság föntartására szükséges sza
bályokat tartalmazza, melyek kétségen kívül azon 
megyékben, a hol a közbiztosság fel van dúlva, 
hasznosak, sőt valóban szükségesek is. Minden fél
reértés elkerülése végett azonban egy megjegyzést 
teszek. Az 5. szakaszban az van, h o g y : „A meg
előző szakasz alapján hozandó rendőri szabályok 
pontos és rögtöni foganatosításának biztosítása czél
jából kir. biztos urat egyúttal felhatalmazom arra, 
hogy az áthágókra büntetést szabhasson és azt rö
vid rendőri utón végre is hajtathassa." Meg vagyok 
győződve, hogy a belügyminiszter úr ezt mindig 
a törvény korlátai közt értette, mind a kiszabandó 
büntetésekre, mind azok végrehajtására nézve ; de 
én igen jónak tartanám, hogy még az is meg lenne 
említve, hogy: a megyei közegek közbejöttével. 
(Helyeslés.) Ugy hiszem, ezt igy értette a miniszter 
ú r ; de mivel az már itt köztünk is nem találtatott 
ecész világosnak, arra szólítom fel a miniszter urat, 
hogy minden félreértés elkerülése végett, minthogy 
már a rendelet ki van adva, jjótrendelet által vilá
gosítaná fel a megyéket, hogy ezt igy értette, ne
hogy azt gondolják, hogy valami drákói hatalom
mal van a kir. biztos felruházva, s hogy a tőrvé-
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nyék fel vannak függesztve. A törvények felfüg
gesztésének csak ostromállapotban van helye, itt 
pedig esak kir. biztos küldetik ki, mert ostromálla
pot néhány rabló banda miatt nevetséges volna. 
Mivel tehát ugy vagyok meggyőződve, hogy a 
miniszter úr maga is igy értette, a közönség és az 
illető megyék megnyugtatásául czélszerünek vél
ném, ha a miniszter úr ezt pótló utasitásban kije
lentené. (Közhelyeslés.) 

Ghyczy K á l m á n : Én e rendszabályokat 
átalában részemről is igen szükségeseknek tartom, 
és miután csak most vagyok értesülve azokról, mik 
a „Közlönye-ben foglaltatnak, azok folytán, miket 
Pest belváros érdemes képviselője előterjesztett, 
azon véleményemet vagyok bátor kijelenteni, hogy 
nézetem szerint a kir. biztosnak birói hatalmat tu
lajdonítani nem lehet, hanem azt hiszem, a cor-
rect eljárás az volna, hogy minden oly esetekben, 
melyekben vétkes hanyagságot vagy rendeletei 
elleni ellenszegülést tapasztal a biztos, az illetőket 
megfenyités végett az illető törvényhatóságnak 
adja át, és ez által rendes bírósági utón eszközöl
tesse a megfenyitést. Én részemről igy óhajtanám 
a felvilágosítást a törvényhatóságokhoz intéztetni. 

Wenckheim Béla b. belügyér: Minden 
félreértés elkerülése végett ily értelemben mind az 
illető törvényhatóságoknak, mind az illető kir. biz-
tosnakpótutasitást fog a minisztérium aám.(Átalános 
helyeslés.) A megbeszélés ekkép is történt, mert 
bizonyos rendőri szabályokat kellett neki adnom. 
Ezeknek áthágói a rendes közegeknek lesznek 
átadandók és ezek által megfenyitendők, a mit, 
minden félreértés elkerülése végett, mind a királyi 
biztossal, mind a hatóságokkal tudatni fogok. 

Elnök: Ha a belügyminiszter úr jelentését 
Írásban is beadja, az a pénzügyi bizottsághoz íog 
utasíttatni. 

Az 1868-ki államköltségvetésről szóló törvény 
kihirdetéséről szóló jegyzőkönyvi kivonat fog hite
lesíttetni, hogy az a mélt. főrendekkel azonnal kö
zöltessék. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a jegyző
könyv illető pontját?) 

Elnök: : Nincs ellenészrevétel ? (Szünet múl
va:) Hitelesítve van. 

Nem tudom, kivánja-e a t. ház aszőlődézsma 
megváltásáról szóló törvényjavaslat tárgyalását 
folytatni, vagy pedig előbb a 25-ös bizottság tag
jaira szavazni? (Szavazzunk!) Méltóztassanak tehát 
a szavazatokat beadni. 

DimitrleviCS MilOS j e g y z ő (olvassa a kép
viselők névsorát, kik egyenkint be adják szavazataikat.) 

E l n ö k : A szavazatokat a jegyző urak össze
számítván, az eredmény annak idejében a ház tu
domására juttatik. 

Napirendben van a szőlőbirtok után járó tar

tozások megváltásáról szóló törvényjavaslat foly
tatólagos tárgyalása. Következik pedig a 4-ik 
szakasz. 

KaCSkOViCS IgnáCZ: T. ház! A 3-ik sza
kaszban megállapittatván azon módozatok, miképen 
legyenek az évi tartozások s annak megfelelő tőke
összegek kiszámítva, ezen szakaszban nélkülözök 
egy eszmét, mely a megváltás keresztül vitelét 
nagyon megkönnyítené, s a lehető igazságtalansá
gokat, a melyek az egyénenkinti kiszámításoknál 
szükségképen felmerülnifognakjóvátenné,kiegyen-
litené. Ennélfogva van szerencsém pótszakaszt 
ajánlani, melynek az lenne a ezélja,hogy az egyes 
promontoriumok , hegységek nem egyénenkint, 
hanem a hol a talaj termő képessége egyen
lő' , a kiszámítás átlag történjék, a mint ez a 
gyakorlatban valósággal igy is történt. Azon ke
rület, melyet képviselni szerencsém van, azon hely
zetben van, hogy már egy harmada meg van váltva 
a szőlőknek, és ha azon reményt nem táplálnák so
kan, melyet abból merítettek, hogy 1848-ban a ház 
kimondván a szőlodézsma megszüntetését, azt hit
ték, hogy épen ugy, mint az urbériséget, a szőlő-
dézsmát is ingyen fogja az ország megváltani, már 
nagyobb része meg volna váltva. Epén ezen meg
váltásoknál nyert tapasztalások nyomán vagyok 
bátor figyelmeztetni a házat arra, hogy ha egyé
nenkint történik a megváltás : a legszorgalmasabb. 
legmunkásabb és legtöbb dézsmát adók igen meg 
lesznek terhelve, míg azok, kik hanyagok, jutal
mazva lesznek azok szorgalmú ellenére. 

Én tehát a következő pótszakaszt vagyok bá
tor ajánlani. (Olcassa:) „Nehogy az egyénenkinti 
megváltás által a szorgalom suj'va és a hanyagság 
jutalmazva legyen, a megváltási összegek kiszámí
tása s megállapítása hegységenkínt történik akkép, 
hogy minden hegység, figyelve a fekvés, talajmi
nőség, termőképesség, s egyéb helyi előnyökre, 
osztályoztatik s az évi közép tartozás osztályonkint 
s holdankint felosztatván, állapittatik meg a váltság 
összege." 

Kérdést sem szenved, hogy ha ezen eumulativ 
rendszabály a törvényben nyomra nem talál, az 
lesz az eredmény, hogy az egyénenkinti felvevést 
nagyon meg fogja nehezitni, hosszadalmassá és sok
szor igazságtalanná tenni. Igy azonban a gyakorlat 
maga mutatta meg, miképen kell osztályozni, mert 
valóban számos hegyeken, melyek megyénkben 
megváltattak, akkép jártak el, hogy az illető szőlő
tulajdonos kiszámitván átlagban, mennyi volt jöve
delme, az volt az alku alapja. A helységek az alkut 
megkötvén, magok osztályozták, hogy ezen vagy 
azon hegység fekvése mostohább, roszabb, ke-
vésbbé kedvező, tehát a 2-ik, 3-ik osztályba jő , a 
kedvezőbbet pedig az 1-ső osztályba sorozták, s e 
szerint állapították meg a kulcsot, mely szerint az 



CCXCI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Szejitember 30. 1868.) 63 

osztályozás történt. Ez véleményem szerint telje
sei: megfelel az igazságnak, méltányosságnak : mert 
nem lehet érdekében a háznak, hogy a szorgalmat 
sújtsa, sőt földhöz verje, a restséget, hanyagságot 
pedig, mely nem is volt jogos, jutalmazza. Meg
mondom, miért nem volt helyes : mert a hegyi arti-
culusohban, melyeket régi időben a helytartó ta
nács kibocsál ott, időközben a megyék magok javí
tottak és az idő viszony ok és az idő szelleme által 
követett módosításokat behozták ; minálunk is 
megtörtént, mindenütt ott van, de még a telepítési 
szerződésekben i s , hogy azon hanyag birtokos 
szőlőjét, ki két évig nem ad dézsmát, a szőlőtulaj
donos, elmozdításával, szorgalmasnak adja ki. Igaz, 
hogy 1848 óta, mióta az ország minden lakosa 
azon reményben volt, hogy ezen viszony mielőbb 
meg fog szüntettetni , senki sem háborgatta 
vagy nagyon ritkán ily hanyagokat, mert múlé
konynak hitték a bajt és orvoslást a törvénytől 
vártak. Ez volt oka, a miért sok roszul mivelt 
szőlő tulajdonosa nem kény szeritette a birtokosokat, 
hogy részint a szerződésben, részint magában a 
hegyi articulusban kifejezett eszmék, hogy a szőlő 
csak szőlővel plántáltassák és minél jobban mivel-
tessék, figyelemre méltattassanak, mert azt hitték, 
hogy a baj megváltás által orvosolva lesz. 

Én tehát ezen tekintetekből kérem, méltóztas
sék ezen pótszakaszt figyelemre méltatni és elfo
gadni. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a Kacskovics 
lgnácz indítványozta pótszakaszt.) 

Horváth Lajos előadó: A fölolvasott mó-
dositvány lényege abban áll, hogy az évi tartozás 
és annak alapján a váltsága összeg ne egyénenkint, 
hanem promontoriumonkint az illető vidék szőlő
birtokosaira nézve átlagosan állapíttassák meg. 
En jelenleg nem kivánok ahhoz szólani, igazságos 
volna-e ezen eljárás vagy nem ? csak annyit vagyok 
bátor megjegyezni, hogy ez indítvány fölött ne itt 
a harmadik szakasznál, hanem a 21-ik szakasznál, 
hol arról van szó, hogy a választott bíróság miként 
állapítsa meg a váltsági összegeket, méltóztassanak 
határozni: mert a 2. és 3-dik szakaszban csak két 
fő elvről van szó, t. i. arrél, miként számittassék ki 
az évi tartozás összege ? és annak hányszoros ösz-
szege képezze a váltság összegét? (Helyeslés?) 

E l n ö k : Ennélfogva Kacskovics úr módosit-
ványa a 21. szakasznál fog tárgyaltatni. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 4. és 5-dik 
szakasít, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. Ol
vassa a 6-dikat.) 

V u k o v i c s Sebő : Ezen szakaRzt szokatlannak 
és a törvényhozó test méltóságával meg nem 
egyeztethetőnek tekintem. Mert íme az előbbi sza
kaszokban országos hitelű papírpénzt alapit a tör
vényhozás, és itt már a 6. szakaszban felteszi annak 

lehetőségét, hogy azon papir jegyek már discountba 
fognak nem sokára esni. Hogy ez tartalmaztatik a 
szakaszban, az nem szenved kétséget. De ha ma
gával a törvényhozás tekintélyével nem egyez 
meg , hogy ily rögtön tétessék föl hitelvesztése 
az fíjonan kibocsátott törvényes papir pénznek, 
ebből azokra nézve, kik a pénzbeli váltságot meg
kapják, kétségen kivül világos országos kár követ
kezik be : mert oly papirt kapnak, melyről már kez
detben nem lehetnek biztosak, hogy megtartja 
név szerinti értékét. Én azt hiszem, e szakasznak 
azon aggodalom volt oka, hogy talán találkozhat
nának az ily dézsmavesztő birtokosok között, kik, 
ha a papírok név szerinti értékökről kisebbre esné
nek le, vonakodnának elfogadni illető részletüket 
ezen jelzálogos váltsági kötvényekből. De azt hi
szem, t. ház, hogy ez aggodalom felette fölösleges : 
mert ha nem szenved kétséget, hogy a dézsma 
meg van szüntetve, a dézsmát többé senki sem 
követelheti, annál kevésbbé szedheti be ; hogy pedig 
találkozzék olyan, ki egyrészt elveszité a dézsmát, 
másrészt azt sem fogadja el, a mit helyette adnak 
neki, az véleményem szerint valóságos fonák felfo
gás volna. Én tehát azt hiszem, ha más oka nincs 
e szakasznak, az valóban az előadott oknál fogva 
kimaradhatna. 

Horváth LajOS e lőadó : A törvénynek ezen 
rendelete helyesen áll igy, a mint van : mert az 
állam azon kötelezvényeket, melyeket ki fog állí
tani, valóságos név szerinti értékben fogja annak 
idejében beváltani. A mely váltságdijjogositott 
tehát nem akar rajtok túladni, meg fogja kapni a 
teljes értéket; ennél többet pedig nem követelhet. 

V u k o v i c s S e b ő : De nem a teljes értéket! 
Horváth Lajos előadó: A teljes értéket 

fogja a váltságjogositott megkapni az államtól a 
22 év alatt sorshúzás utján; addig pedig szelvé
nyekben a váltságtőke 5 százalékát, vagyis az évi 
tartozásnak megfelelő hasznát húzza; s ennél töb
bet nem kívánhat; az évi haszonnál többet húzni 
korábban sem volt jogosítva. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfo
gadjuk!) 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 7-dik sza
kaszt.) 

Horvát Bo ld izsár i g a z s á g ü g y i min i sz 
ter : Irályi hibára vagyok bátor a t. házat figyel
meztetni, a mennyiben e szó „pedig" valószínűleg 
leirási hiba folytán többször előfordul. Kérném kö
vetkezőleg javítani k i : „a váltságkötelezettek vált
ságtartozásuk után évenkint kamat fejében 5%-ot, 
tőketörlesztési járadék fejében 2V2°|0-ot, végre ke
zelési költségek fejében l/i %-ot fognak az ország 
pénztárába, és pedig félévi előleges részletekben be
fizetni." stb. (Helyeslés.) 
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E l n ö k : Tehát ezen szakasz e szerint fog ki-
igazittatni. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat 8-dik szakaszát.) 

P u l s z k y FerenCZ: Talán csak nyomtatási 
hiba az: „kisorolt kötvények," e helyett : „kisor
solt kötvények." {Helyeslés.) 

E l n ö k : Ezen hiba tehát ki fog igazíttatni. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a törvényja

vaslat 9-dik szakaszát, melyre nem történik észrevétel. 
Olvassa a 10-diket.) 

Bernáth Zsigmond: T. ház! Nekem az 
előbbi szakaszra van egy alázatos észrevételem, 
{Halljuk!) hol az mondatik,hogy az ilyen kötelez
vény minden előbbi betáblázást megelőz. Tartok 
tőle, hogy igen sok jóhiszemű hitelezőnek jogai 
sértetnek általa. {Nyugtalanság a jobb oldalon.) En
nélfogva ezt egészen mellőzendőnek tartom. {Ma
radjon !) 

Horvát Boldizsár igazságügyér: Ezen 
záradék által senkinek jogai nem sértetnek: mert 
a telekkönyvi nyilt parancs bevezetésének 4-dik 
szakasza világosan kimondotta, hogy az úrbéri 
községekben, hol még a birtokrendezés keresztül 
nem ment, a telekkönyv kritériumul nem szolgál. 
És ez nagyon természetes, mert ott vannak a ma
radványok , irtványok. Mindaddig, mig a földtu
lajdonos ezekre nézve ki nem elégíttetik, addig 
más hitelező azon birtokra elsőbbségi jogot nem 
szerezhet; ezt világosan kimondja a telekkönyvi 
nyilt parancs bevezetésének 4. szakasza, és mi csu
pán megújítjuk ezen rendelkezést. 

B e r n á t h Zs igmond : Törvényesítjük! 
Horvát Boldizsár igazságügyér: Ez igen 

természetes : különben vagy a földes úr vesztene, 
v agy az állam. (Helyeslés. Maradjon!) 

Elnök: A t. ház tehát a 9-dik szakaszt vál
tozatlanul elfogadja. A tizedik szakaszt is elfogadja 
a t. ház ? {Elfogadjuk!) Következik a tizenegyedik 
szakasz. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő {olvassa a 11-diksza
kaszt, melyre nem esik észrevétel. Olvassa a 12-diket.) 

HalmOSSy Endre : T. ház ! Én azt gondo
lom, itt szintén sajtóhiba van, t. i. e kifejezés he
lyett: „váltsági költségek" hibásan., szőlőváltsági 
kötvények" fordul elő. {Helyeslés.) 

Elnök: Tehát a 12-dik szakasz az érintett 
sajtóhiba kiigazításával, vagyis a „szőlő" szó ki
hagyásával elfogadtatik. 

Mihályi_ Péter jegyző {olvassa a 13-dik 
szakaszt.) 

Halász Bold izsár : T. képviselőház ! Ezen 
13 dik szakaszra vonatkozólag észrevételem van. 
Ez nem egészen világos, mert a mellett, hogy sza
badságában áll a váltságkötelezettnek, ha terhesnek 
találná magára nézve a felszámitott váltságtőkét, 
magát a szőlőbirtokot a váltságdíjra jogosítottnak 

visszabocsátani; de nincs kifejezve, hogy beruhá
zásainak visszatérítése mellett-e vagy a nélkül ? és 
ez perlekedésre adhat alkalmat. Azt mondhatja 
akkor valaki, hogy visszabocsátja a szőlőt a föl
des úrra. Ámde ott van a váltságkötelezettnek 
présháza, ott vannak szőlőtőkéi: hogy mi történik 
ezekkel ? arról a törvény nem rendelkezik, s igy ez 
félremagyarázásra adhat alkalmat. Tudom, hogy 
a központi bizottság is csak ugy érthette e sza
kaszt, hogy a beruházásokért senki megtérítést 
nem követelhet; de ez nincs világosan kifejezve. 
Méltóztassék tehát a t. ház elfogadni azon pótlást, 
hogy a „visszabocsátani" szó után oda igtattassék 
még ezen néhány szó: „mely esetben beruházásai
nak megtérítését nem követelheti." Ez tisztába 
hozza az egész dolgot, mert azt hiszem, hogy sen
ki sem követelheti, hogy beruházása is a földes úr 
által megtéríttessék. Azt hiszem, ez által sok per
lekedést és kételyeket előznénk meg. 

Lator Gábor: T. ház! Ha ezen intézkedés 
csak a parlag szőlőkről szólana, mely azon foga
lomból : „visszabocsát" következik, akkor t. kép
viselőtársunk ezen észrevétele helyes volna; ha 
azonban ezen szakasz nem csak a parlag, hanem 
a mivelés alatti szőlőkről is szól, akkor azon intéz
kedést, hogy ingyen bocsáttassék vissza a földbir
tokosnak a szőlővel együtt a beruházás is, sem 
jogosnak, sem méltányosnak nem tartom. A földes 
úr többet nem kaphat, mint a földnek talaját; a 
befektetés minden körülmények közt a váltságkö
telezetté és ennek feltétlen tulajdona, s azt ő el is 
viheti, el is pusztíthatja, ebben őt senki sem aka
dályozhatja. Még a régi megbecsülési eseteknél is 
a földes úr is csak ugy juthatott a szőlő birtokához, 
ha megfizette a befektetéseket a dézsmakötelezett-
nek. Ha tehát a törvény fölteszi azon esetet, s én 
megvallom, ezen eset nem igen kedvező illustrátió-
jául szolgált a váltságérték kifejlődési műveleté
nek, ha mondom, a törvény felteszi azt az esetet, 
hogy nagyobb lehet a váltságtőke, mint a szőlő érté
ke, ezen provisio által a birtokosoknak megnyug
vást nem eszközlünk. Ha tehát azt akarjuk, hogy 
a törvény ne sértsen semmi érdeket vagy legalább 
minden érdeket lehetőleg kíméljen, ha azt akarjuk, 
hogy ezen törvény által a váltságjogositottak 
vagy kötelezettek egyikének állapota se legyen ro-
szabb, mint volt ezen törvény hozása előtt, ha azt 
akarjuk, hogy a törvény semmi irányban ne ger-
jeszszen keserűséget: az én alázatos véleményem 
szerint ki kellene mondani, hogy a haszonhajtó 
befektetéseket a váltságra jogosított a váltságkö
telezettnek megtéríteni tartozik. 

Indítványoznám azért, hogy a 13-dik szakasz 
végére \ij pont tétessék ilyen szerkezetben. {Olvassa:) 
„Ha az ily visszabocsátott szőlőbirtok nem par
lag, s abban a váltságkötelezettnek haszonhajtó 
befektetései vannak, ezek értékét a váltságjogosi-
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tott egyességileg, vagy ha ez nem sikerülne, a 
21-dik szakaszban emiitett választott bíróság meg
állapítása szerint, megtéríteni tartozik." 

Deák FerenCZ: T. ház! E szakasz tartal
mát illetőleg e szakasz tárgyalásánál különösen a 
6-dik osztályban is felhozatott azon kérdés: vajon 
mi történik az elpusztult szőlőkkel, melyek nem 
annyira hánya gság, hanem sokszor az elemi viszo
nyok által lettek használhatlanokká ? Például víz
mosások, sokszor sziklás helyeken egy sziklarész 
lehengeredése által nem csak elpusztult a szőlő, 
hanem használhatatlanná lett. A 6-dik osztályban 
azon indítvány történt — mert a kik ezt az észre
vételt ott tették, hogy ily esetben a váltságot az 
tartoznék megfizetni, a ki a szőlőt birta, pedig en
nek hasznát nem vehetné, mert használhatatlanná 
lett — hogy a hol a szőlőtulajdonos azt állítja, 
hogy az egész szőlőbirtok nem ér annyit, mint a 
váltságdíj, s neki abba kára van, erről lemondhas
son — a mi igen igazságos is — és ekkor a föld 
vísszaszálljon a szőlőtulajdonosra, s ez tegyen vele, 
a mi neki tetszik. Volt ugyan ellenvetés, hogy 
hiszen ez azért szükségtelen, mert ha nem lehetett 
ama szőlőnek hasznát venni, akkor kilenczedet sem 
fizetett; de azok. kik ez észrevételt telték, megfe
ledkeztek arról, hogy az országnak igen nagy ré
szében í em csak kilenczed és tized van, hanem e 
helvett szabott hegyvám is van, néhol egy akó, 
vagy több, kisebb-nagyobb mennyiségű boradózás 
egy hold után, akármilyen az. Ilyen esetekben a 
földes úr azt mondaná: „Ez az ember tartozott ne
kem egy hold után egy akó bort fizetni, nekem 
ahhoz semmi közöm, terem-e valami a szőlőben 
vagy nem, ő restantiában maradt és én kárpótlást 
kérek." Ennek elkerülése végett szükséges volt ar
ról gondoskodni, hogy a hol a szőlőbirtokos azt 
hiszi, hogy többet nyer azzal, ha egészen vissza-
bocsátja azon szőlőt, mintsem ha a váltságdíjat, 
p. o. a mondott esetben egy akó bor kapitálisát, 
megfizeti: ezt ily esetben tehesse. Ép azért igen 
helyes volt Halász képviselő úr észrevétele, hogy 
minden kétség elkerülése végett be kell igtatni, 
hogy ez ingyen történjék. 

A mi Lator Gábor képviselő úr indítványát 
ilhti, hogy a birtokos a beruházások megfizetése 
mellett mondhasson le: azt először is nem tartom 
igazságosnak ; másodszor nem tartom rationabiliter 
kivihetőnek. 

Talán az első kiindulási pont, az enyém, t. i. 
különbözik az övétől. Azt mondják, a talaj illeti a 
földtulajdonost, a beruházás a szőlőbirtokost. 
Gyakorlati szempontból, és azon elveknél fogva, 
melyekből a törvényhozás kiindult, ez nem így 
áll; hanem a földes urat illeti azon jövedelemnek 
kártalanítása, melyet a szőlő feladásakor kikötött, | 
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a mit a szőlőfeladó levél szerint, vagyiB szerződés 
szerint a szölőbirokos fizetni tartozott. 

Hova vezetne, ha az indítványt elfogadnék? 
Nem puszta, hanem középszerű szőlőknél, kivált 
a ki egy kissé pénzre szorult, száz meg ezer hegy
vámos azt mondaná: „Én bizony nem fizetek vált
ságot, becsüljék meg a szőlőt". Kezeskedem érte, 
ho'/y az ország legnagyobb részében a becsük oly 
magasra rúgnának, hogy az ember a szőlőt elad
ni nem tudná készpénzen, és igy csak a nyerészke
désnek, nem pedig igazságos kárpótlásnak nyit
nánk utat. (ügy van!) 

A mi azt illeti, hogy e törvény keserűséget 
ne okozzon: én azt hiszem, hogy azt, miszerint a 
törvény a politika és az igazság követelésének 
megfeleljen, a törvényhozásnak szem előtt kell tar
tania ; de azt. hogy senkinek keserűséget ne okoz
zon, elérni lehetetlen. A nyár folytán egy olyan 
szőlőbirtokos, a kinek, mint hallom, 40 hold sző
lője van hegyvám alatt, ismételve megjelent nálam, 
könyezett, átkozódott a törvényhozás ellen, ha a 
törvényhozás még ez esztendőben meg nem szün
teti ahegybeli adózásokat. Türelemre kértem, mon
dottam, hogy hiszen sok fontos dolog van, a mi 
okvetlenül elébb elintézendő; figyelmeztettem, 
hogy az ingyen ugy sem történik. „Az Isten ment
sen, hogy azt kivánjuk. megfizetjük mi szívesen 
a váltságdijat, nem kivánjuk. hogy más fizesse 
helyettünk." Mindez megtörtént, és mikor már a 
törvényjavaslat tárgyalás alá került, akkor kap
tam ugyanazon úrtól egy levelet, melyben ke
serűen kifakad, hogy nem azt határoztuk, hogy az 
ország váltsa meg a szőlőt. Ilyenek az emberek ke
délyei. Kezdetben megnyugodnának valamiben, 
és ha elérték, kifakadnak. 

Én helyeslem Halász képviselőtársam észre
vétele szerint, hogy az „ingyen," szót tegyük bele; 
de ne terjeszkedjünk ki arra, hogy a kinek nem 
tetszik a szőlője, az nyakára becsültesse földes urá
nak és ne fizessen érte kárpótlást, hanem az tartoz
zék neki viszont a beruházásokat visszatéríteni. 
Ha meg akarja valaki tartani szőlőjét, fizesse a 
váltságdijt; ha meg nem akarja tartani, lemond
hat róla, ha olyan a szőlő, hogy hasznát venn 
nem lehe'". (Hdyeslés.) 

Halász Bo ld izsár : Azok után, a miket t. 
képviselőtársam Deák Ferencz elmondott, indítvá
nyomat bővebben indokolni szükségtelen ; hanem 
mégis egy átalános észrevételt lehetetlen nem 
tennem. Nekem igen roszul esett tegnap, hogy in
dítványom megbukott; de tiszteletben tartom a t. 
ház többségének határozatát, és azt mellékes utón 
becsempészni nem akarnám; ha pedig az fogadtat
nék el, a mit t. képviselő úr mondott, akkor meg 
volna semmisítve a tegnapi határozat, s egész pro-
montoriumok azt mondanák, hogy: „Terhes, nem 
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váltjuk meg," a földes uraknak milliókat kellene 
fizetniök, és lehetetlen volna ezen hűbéri viszony
nak megszüntetése. Ezen észrevétel mellett aján
lom módositványomat. 

M i h á l y i Péter jegyZ&(olvassa a kiigazított 13. 
szakaszt.) „Szabadságában áll a váltságkötelezettnek 
azon esetben, ha a fölszámitott váltságtökét magára 
nézve terhesnek találná, váltság helyett magát a 
szőlőbirtokot a váltságdíjra jogosítottnak ingyen 
visszabocsátani" stb. 

Halász B o l d i z s á r : Kérem alásan, én nem 
igy indítványoztam. (Nevetés.) Bocsánatot kérek, 
az „ingyen" szót egy kissé különösnek tartom : 
mert olyformán annyit tenne, mintha ajándékozni 
akarnók.Én e kitételt óhajtom: „ a beruházások meg
térítése nélkül." (Közbeszólások: Ingyen. Más jk:Meg
térítése nélkül!) 

KurCZ G y ö r g y : T. ház! Ha ezen szó bejön
ne ezen szakaszba, hogy „ingyen" tartozik áten
gedni, akkor kizárná azon eszmét, mely tulajdon
képen a szakaszban ki van fejezve, s a mely azt 
mondja, hogy tartozik azon váltságdíj fejében 
„visszabocsátani" azon birtokot a váltságjogosi-
tottnak, melyet különben tartoznék neki megfizet
ni : tehát már nem ingyen bocsátja vissza, hanem 
a váltságdíj fejében ott hagyja. Az ingyen szónak 
tehát ki kell mai-adnia. 

Horváth LajOS e l ő a d ó : T. ház ! Igénytelen 
véleményem szerint is az „ingyen" szó nincs he
lyesen, minthogy az képezi a váltságösszeget; ha
nem, hogy eleget tehessünk inditványozó úr, t. 
Halász Boldizsár úr módositványának, tegyük ugy, 
hogy : „váltság helyett magát a szőlőbirtokot a beru
házásokkal együtt a váltságra jogosítottnak vissza
bocsátani. " Ez talán világosabb lesz. (A beruházások 
megtérítése nélkül!) 

BÓniS S á m u e l : T. ház ! H a a képviselőház 
az indítványt elfogadta, fogalmazzuk a törvényja
vaslatot ugy, hogy a félremagyarázásokra alkalom 
ne legyen; tegyük tehát u g y : „a beruházások 
megtérítésének kötelezettsége nélkül." 

Deák FerenCZ : A stylisatio végtelenül eltér
het, csak az eszme legyen kifejezve. Én megnyug
szom mind a Halász Boldizár, mind a Bónis Sámuel 
indítványában, és ha ezeknél talán jobb lenne, azt 
is tehetjük, hogy: „szabadságábanáll visszabocsá
tani és a visszabocsátásért semmit nem követelhet," 
mert vannak oly esetek, hol beruházás nincs is. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : E szó után tehát: „visszabocsátani," 
teendő: „s a visszabocsátásért semmit nem köve
telhet." 

Mihá ly i P é t e r j egyző (olvassa .•) „és ez eset
ben a beruházásokért semmit sem követelhetnek." 

SomSSich P á l : „S a visszabocsátásért semmit 
sem követelhet". I 

H o r v á t h LajOS e l ő a d ó : T. ház! Elfogad
tatván Deák Ferencz módositványa, most már az 
eredeti szerkezet nem állhat meg igy : „mi iránt a 
váltságfelszámitás tárgyában tartozik;" hanem 
igy kell állania: „tartozik azonban a váltságfölszá-
mitás tárgyában hozott határozat jogerőre emelke
dése után 15 nap alatt nyilatkozni." 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a módosított 
13-ik szakaszt): „Szabadságában áll a vá]tságkö
telezettnek azon esetben, ha a felszámított váltság-
tőkét magára nézve terhesnek találná, váltság he
lyett magát a szőlőbirtokot a váltságdíjra jogosí
tottnak visszabocsátani, s e visszabocsátásért beru
házásokért semmit sem követelhet." 

Deák Ferencz : Mikor azt mondjuk, hogy 
semmit sem követelhet, benne foglaltatik, hogy a 
beruházásokért sem követelhet semmit; itt pedig ugy 
tétetik, mintha valamit mégis követelhetne. Az 
„azonban" jól lesz alkalmazva, mert ellentétben 
áll : neki t. i. szabadságában áll visszabocsátani, 
de nem követelhet semmit. Tehát vagy „de" vagy 
„azonban" teendő oda. 

BÓníS S á m u e l : Bele nyugszom Deák Fe
rencz képviselőtársam indítványába, s megvallom, 
hogy „beruházások fejében" azért kívántam kité
tetni, mivel a földtulajdoni jog es/méjének megfe
lel, hogy a fold a tulajdonost illeti, és csak a be
ruházás illette volna a megváltót, azn kívántam 
kifejeztetni; de bele nyugszom a módositványba. 

E l n ö k : A 13-dik szakasz, ugy a mint elfo
gadtatott, föl fog olvastatni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa még egyszer 
a módosított 13-dik szakaszt; azután a 14-diket, s 
Dobóczky Ignácznak erre vonatkozó módosilványát:) 
„A 14. szakasz végéhez ezen szavak igtattassanak : 
„ide értetvén az oly kérdések elintézésére szorít
kozó ügyletek is, melyek egész jószágtelkeknek 
eddig kötött bérleti szerződései iránt a dézsmajog 
megszüntetése folytán támadnának." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a módositványt? 
(Nem fogadjuk el!) Ennélfogva marad a 14-ik 
szakasz. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 15-tó sza
kaszt.) 

Ghyczy I g n á c z : Az előbbeni szakasz azt 
mondja, hogy: az ezen törvény alapján létesítendő 
ügyletek s egész eljárás díj-, bélyeg- és illetékmen
tesek ; szól tehát azon munkálatokról, a melyek e 
törvény alapján jövőre fognak tétetni. Ezen 15-ik 
szakasz utolsó bekezdése pedig azt mondja: „azon 
szőlőbirtokosok, a kik váltságtartozásaikat már a 
jelen törvény életbe lépte előtt törlesztették, a 
mentesség beigtatását azonnal kérhetik." Itt tehát 
nincs kimondva, ingyen kérhetik-e ? következőleg 
kérdés, vajon az előbbi szakasz jótékonysága 
ezekre is kiterjed-e? vagy pedig kötelesek dijat 
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fizetni ? Számos szőlő lett az országban ezen törvény 
alkotása előtt megváltva, és igy igazságos, hogy a 
törvény azon jótékonysága, mely ajő%őre adatik 
meg, ezekre is kiterjesztessék, és hogy ez e tör
vényben határozott kifejezést nyerjen. Ennélfogva 
bátor vagyok indítványozni, hogy a „mentesség" 
szó után tétessék : „ingyen beigtatását azonnal kér
hetik." (/vlkiáltások; -Óij-, bélyeg és illeték nélkül!) 
Elfogadom azt is. 

M i h á l y i Péter j e g y z ő (olvassa Ghyczy Ignácz 
módositványát, mely elfogadtatik ; aztán olvassa a^íQ-ik 
szakaszt.) 

I n k e y József : Atalános törvényes axióma, 
hogy „pactum paciscentibus legem ponit ;" és ezt 
igényli az, hogy jogérvényességre emelt szerződé
seknél mindkét léinek beleegyezése szükséges arra, 
hogy az vagy megváltoztassák vagy megszüntes
sék. Minthogy pedig ezen töryényjavaslat 16-dik 
szakaszában ez csak egyoldalulag tétetik meg, 
azon oknál fogva nem szeretném, hogy ez praece-
densként szolgáljon jövőre is arra nézve, hogy a 
szabad szerződések ez által korlátoltassanak. Kérem 
tehát a házat, hogy e 16-ik szakasz helye't eredeti 
szövegét a miniszteri törvényjavaslatnak méltóz
tassék elfogadni. (Maradjon !) 

Horvát Boldizsár igazságügj miniszter: 
Ha a t. ház elfogadja a szerkezetet, a mint van, 
akkor nem szólok, nem akarván az időt veszteget
ni. (Elfogadjuk!) Különben az indítvány ellen föl 
kellene szólalnom. 

Deák FerenCZ: Részemről ezen 16-ik sza
kasznak tartalmát nem fogadom el, t. i. nem foga
dom el azt, hogy az egyik félnek álljon jogában, 
az átváltoztatást követelni; hanem azt óhajtom, 
hogy, „ha mindkét fél kívánja." 

Vegyük fel g akorlati szempontból. Megkö
tötték a szerződést a föld tulajdonosa és a szőlőbir
tokosok egyesekkel, mert olyanok is vannak, vagy 
egész községekkel, mert olyanok is léteznek; most 
ezen törvény szerint az egyik félnek a másik bele
egyezése nélkül joga van ezen szerződést nem a 
fizetendő összegre, mert gondolom, ez ugy sem ér
tetik alatta, hanem a fizetés módjára nézve meg
változtatni. A szerződés határozott, világos. Lehet, 
hogy a fizetés módja egyikre nézve kedvező, a 
másikra nézve terhes, vagy megfordítva. Ezen 
szerződést, ezen egyezséget egyik lényeges pontjá
ban, mihez bizonyosan tartozik a fizetési mód is, 
megváltoztatni, azt hiszem, nem igen czélszerü és 
nem is hasznos. 

Lehet, hogy a szerződésben az van kikötve, 
hogy a szőlőbirtokos tartozik két év alatt lefizetni az 
összeget. Ezt meg akarják változtatni. A tulajdonos 
kényszeríttethetik a hegyvámot, vagy a szőlőadó
zást teljesitők részéről, hogy menjen át ezen meg
változtatás, ugy, hogy az papirt kap. Igen, de azt 

mondhatja a földtulajdonos, hogy : „Én ugyan két 
esztendő alatt kapnám meg a váltságösszeget, de 
kétségtelenül teljes értékben; abban pedig nem va
gyok bizonyos, hogy azon papir,melyet most kapok, 
teljes értékű lesz-e ?" Itt tehát oly valamire kény
szeritjük a földtulajdonost, mire a szerződés vilá
gos megkötésének ellenére beleegyezése nélkül 
nem igen volna jogunk őt kényszeríteni. 

Más helyütt a szerződésben bizonyos évi 
fiztések lehetnek kötelezve. Már most a földes 
úr a szerződést ezen törvényt szerint meg akarja 
változtatni. Igaz, hogy a váltságkötelezettek ezen 
törvény szerint 22 év alatt tartoznak lefizetni a 
váltságösszeget; de meglehet, hogy azoknak van 
oly szerződésök, mely szerint 25 esztendő alatt 
apró részletekben fizették volna le a váltságössze
get , s nem fizettek volna kezelési költséget, mi 
mégis az egésznél fél százalékot tesz. 

Az egyik részre tehát egy esetben, a másik 
részre másik esetben nem igazságos, hogy az egyik 
fél kényszerithesse a másikat a már megkötött szer
ződés valamely lényeges pontjának megváltoztatá
sára. Egyik esetben az egyiknek, a másik esetben 
a másiknak válik belőle kára. Miért forgassunk 
fel Ily szerződéseket? 

Igen, ha mind a két fél igénybe akarja venni 
az állam segélyét, akkor nincs kifogásom ellene, 
hogy a szerződés megváltoztattassék; (Helyeslés) 
de ha nem akarja mind a két fél, hanem csak az 
egyik, akkor nem tartom igazságosnak, hogy a 
másik fél kényszeríttethessék szerződésétől elállani. 
(Helyeslés) 

Horvát Boldizsár igazságügyér . Tiszt. 
ház ! Lehetetlen azon meggyőződésemet eltitkol
nom, hogy ha czélt akarunk érni, azt csak ezen 
szövegezés által érhetjük el. 

A törvényhozásnak legnagyobb feladata e 
kérdésben az , hogy a viszonynak a földes úr és 
váltságkötelezett közt végét szakítsa, és épen azért 
állítja oda az állam közvetítését. 

A szerződés lényegére nézve nem történik 
semmi változtatás, a felek jogai teljesen fenmarad-
nak ; csupán csak a váltságtartozás törlesztési mód
jára nézve történik az átváltoztatás; és itt vajon 
történik-e valamely praejudicium bármely félre 
nézve ? 

Vegyük pl. legelsőbben a földes urat. A föl
des úr megkapja jelzálogos kötvényekben az ösz-
szes tartozást, és pedig nem csak a tőkére., hanem 
a hátralevő kamatokra nézve is. Ezen jelzálogos 
kötvények ellen lehet ugyan azon kifogást tenni, 
hogy azoknem fognak eladathatni teljes név szerinti 
értékök szerint, hanem az árkelet ingadozásának 
lesznek alávetve ; de, tisztelt ház, soha sem sza
bad felednünk, hogy a mit a földtulajdonos a vált
ságkötelezettől talán tiz, tizenkét év múlva kapott 
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volna meg, azt most megkapja egyszerre ; és ha 
azon papírok nem is fognak név szerinti értéken 
kelni a börzén, de azokkal lombard üzletet nyithat 
bármely hitelintézetnél, és ekkép a tőkének legalább 
két harmad részét mindig készpénz gyanánt hasz
nálhatja. {Helyeslés) 

Vegyük most a váltságkötelezettek sorsát. 
Ezeknek optiojok van. Én nem tudok egész or
szágban oly szerződést, melyben a váltságkötele
zettek számára 20—25 esztendő lett volna fentart-
va, hanem az 3 — 8 közt ingadozott, samaximum, 
miről tudomásom van, 12 esztendő. Történik-e itt 
praejudicium a váltságkötelezettekre nézve, midőn 
az mondatik, hogy 22 esztendőre kiterjesztetik tar
tozásuk törlesztése? de egyúttal optio adatik ne
kik arra, hogy bár mikor akarják, a hátralevő tar
tozás összegét egyszerre lefizethessék, még pedig 
eursus szerinti papirokkal, mi által ujabb előnyben 
részesülnek V 

Egyébiránt, t. képviselőház, hogy a központi 
bizottság a szövegezést igy fogadta el, mint az a 
t. képviselőház elé van terjesztve, az élet tapasz
talata vezérlé oda. Nekünk ugyanis a magyar 
földhitelintézetnél volt ilyen tapasztalatunk. Mi a 
hitelintézetet mint közvetítőt akartuk a váltságtar
tozások törlesztésére nézve a nemzetnek felajánlani. 
Eszközöltünk is ki engedélyt arra, hogy e téren a hi
telintézet mint közvetítő járhasson el. Ámde nagyon 
természetes, hogy a törvényhozás beleegyezése 
nélkül mi kényszeritőleg nem léphettünk fel. Mi 
volt tehát eredménye? Az, hogy az egész ország
ban tömérdek eset jelentetett be a földes urak ré
széről, ellenben a váltságkötelezettek sehol bele 
nem egyeztek: s ennek oka az volt, hogy mig a 
földes úrral tartott viszonyuk,évrő'l évre halasztásért 
folyamodhattak s gyakran 5—6 év alatt sem volt 
képes a földes úr egy évi tartozását exequalní; más 
részről tudták, hogy a hitelintézet az egyesek irá
nyában a legnagyobb szigorral jár el. 

Tehát szinleg ugy van felállítva a dolog, 
mintha ezen szakasz a földtulajdonos ellen volna 
intézve a váltság-kötelezettek javára, holott meg 
vagyok győződve, legalább a tapasztalás azt iga
zolta, hogy a földtulajdonosok fognak folyamod
n i , hogy a szerződések ezen átalakítása megtör
ténjék. 

Ha ezen átalakítás a váltságkötelezettek ér
dekét sértené, nem fognék mellette szót emelni, de 
ismétlem, a váltság-kötelezettek sorsát annyiban 
enyhíti, a mennyiben tartozásukat 22 év alatt tör
leszthetik ; ellenben szabadságukban áll a 22 év el
telte előtt is bármely pillanatban a törlesztést esz-
közölniök,s e törlesztést árfolyam szerinti papirokkal 
eszközölhetvén, a váltságtartozás tőkéjének egy 
részét ez által megnyerik. 

A szerződésnek ilyetén átváltoztatása mindkét 

félre nézve előnyös. Kérném tehát a t. házat, hogy 
ezen szakasz ugy, a hogy van, elfogadtassék. 

BÓnis S á m u e l : T. képviselőház ! Megval
lom, nem örömest tennék mint törvényhozó oly 
intézkedést, mely a szerződések szentségének esz
méjét megingatja. Akár minő hasznos következ
ménye is van e szakasz jelen intézményének; de 
azon erkölcsi kárt, mely abból következik, ha a 
szerződések szentségének eszméjét maga a törvény
hozás ingatja meg, azt nem lehet kiszámítani. (He
lyeslés) 

Bezerédj Lász ló : T. ház ! Engem e részben 
még egy abstraet fogalom is vezérel. Igaz, hogy a 
tulajdon szabályozására befolyást gyakorol ma
gasabb ezélokból a törvényhozás, midőn a váltsá
got szabályozza; már pedig ha az által akarja sza
bályozni, hogy a viszonyt a két birtokos közt meg
szüntesse, ennek tehát ki kell terjedni azokra, kik 
a váltságot még nem consummálták. Ezek joga 
nem lehet kivételesebb, mint azoké, kik a váltságot 
még nem eszközölték, és kiknél ez még függőben 
van. Ezek között én nem találok különbséget. Ha 
van joga az államnak szabályozni azon birtokot, 
melyben még e szolgáltatás természetben fenvan, 
bizonyosan kiterjed joga arra is, a mi még a két 
földbirtokos közt függőben van. 

Bobory K á r o l y : T. képviselőház ! „Contrae-
tus contrahentibus legem ponit," ez minden esetre 
egyik a legfőbb jogi elvek közül; de legalább az ál
lam tulajdona és az állam kezelése alatti javakra 
nézve bizonyos az, hogy megadni az egyezményt, 
mint a földtulajdont, minden esetre a képviselőház
nak vagy is törvényhozásnak hatalmában áll.Ennél
fogva, ha a magán tulajdonosokra nézve nem tartjuk 
is érvényesnek azt, mit a 16. szakasz felállít, minden 
esetre kérem azt kiterjeszteni az állam tulajdonához 
tartozó és az állami kezelés alatt levő javakra, 
annyival inkább, mivel tudjuk, hogy nevezetesen 
az ilyen javaknál az ilyen szerződések bizonyos 
nyomás alatt, nevezetesen a hatalom embereinek 
nyomása alatt keletkeztek mindenkor. Ennélfogva, 
ha a 16-ik szakasz a központi bizottság szövege
zése szerint meg nem állhatna, akkor bátor vagyok 
módositványt vagyis tulaj donképen toldalékot a 
16-ik szakaszhoz hozzátenni, hogy (Olvassa:) „Ezen 
közvetítésnek igénybe vétele az államtulajdonban 
s az állami kezelés alatti javakban az illető váltság-
kötelezettek javára azonnal megadatik." 

Várady JánOS : T. képviselőház! Ezen tör
vényjavaslat tárgyalása mutatja, hogy az államnak. 
a törvényhozásnak joga van oly szerződéseket, a 
melyek terhesen hatnak a közjóra, megváltoztatni. 
A szőlődézsmaszerződós, ugy a mint az eddig fen-
állott,szintén szerződés volt; ez tehát, ha a politika 
és közgazdasági okok kívánják, megváltoztatható. 
Ez elvet a t. ház már akkor elfogadta, midőn a 
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azőlődézsma megszüntetését mondotta ki. Én (azt 
hiszem, hogy akkor, midőn a politikai és status
gazdasági okok azt követelték, hogy vessünk véget 
a szőlődézsmának, nehogy 10 — 20 esztendig tartó 
birtok bizonytalansága átalában a közgazdaságot 
hátráltassa, ezt az elvet minden következésével el 
kell fogadnunk. Mert ha veszszük, az országban már 
nagyobb részt megváltották a szőlődézsmát, meg
váltották pedig azon reményben, hogy azon felté
teleknek bizonyosan könnyebben jut nyomába, 
mintha később a törvény fog rendelkezni. Már most 
ha ezen viszonyt a törvényhozás egyszer valahára 
a közgazdaság érdekében meg akarja szüntetni, 
kell, hogy ez az egész országban egyszerre történ
j é k ; másként lehetetlen, hogy üdvös eredménye 
legyen. De van még egy másik ok is. Tudjuk, hogy 
a remanentialis földek megváltása az ország legna
gyobb részében megtörtént; megtörtént szerződések 
által. Ez olyan viszony, a melynek véget kell vetni, 
mert ezt politikai és közgazdasági okok követelik. 
Én azt gondolom, ha praecedenst állit fel a t. ház, 
olyan dilemmába jön, hogy az ország 10 — 20 év 
múlva sem fog ezen kérdésből kimenekedni. Azért 
én részemről azt hiszem, itten kivételnek nincs 
helye, hanem a 16-ik szakasz, ugy a mint a köz
ponti bizottság előterjesztette, annál inkább elfo
gadandó, mert ellenkező esetben olyan praecedenst 
állitnánk fel, a melynél fogva későbben az úrbéri 
viszonyok fölötti tárgyalásnál nagy összeütközésbe 
jönnénk. 

Paczolay János : T. ház ! E ngem az előt
tem szólók épen meg nem győztek arról, hogy a 
16-ik szakasz, ugy a mint van, megállhasson : 
mert a 16-ik szakaszban világosan az mondatik, 
hogy : „a mennyiben a jogérvényesség törvényes 
kellékeivel bírnak a szerződések." Már ha a jogér
vényesség törvényes kellékeivel birnak, hogy lehet 
a szerződést megváltoztatni ? Ez a törvényhozás ha
táskörén túlterjed. Továbbá tapasztalásból tudjuk, 
hogy az ilyen szőlőváltságokra történt egyessé-
geknél az egyezkedők különös súlyt fektettek arra 
is, minő idő alatt fog kifizettetni a megváltási tőke, 
és ezen időhöz képest állapíttatott meg kisebb 
vagy nagyobb összegben a megváltási tőke. Ilyen 
előzmények után azt mondani, hogy kötelesek a volt 
szőlőtulajdonosok elfogadni az államkötvényeket, 
és hogy az általok rövidebb időre, és igy kisebb 
összegben megállapított kártalanítást most ugyan
azon megváltási alapon hosszabb idő múlva fogják 
megkapni, nem lehet. Ha a kötvények elfogadá
sára akarjuk kényszeríteni a volt földes urat, föl 
kell oldanunk az egész megváltási szerződést, mert 
a megváltási szerződéseknél az összeg megállapí
tása mindig összefüggésben áll azon idővel, melyre 
a megváltás történt. Azon kivül, mihelyt a szőlő
megváltás operatiója az országban megkezdődött, 

számtalan kötvény jóhiszemüleg harmadik, negye
dik kézbe ment át. Már most azokat, kik e kötvé
nyeket jóhiszemüleg megvették, károsítani nem le
het. Mindezen tekintetekből kiindulva, t. ház, én 
a 16-dik szakasz elfogadását a legnagyobb igaz
ságtalanságnak és legveszélyesebbnek tartanám: 
mert ha egyik szerződést meg lehet semmisiteni, 
meg lehet semmisiteni a másik szerződést is, és 
attól félek, hogy a legutóbbi időkben történt bir
tokszabályozási kérdések a legnagyobb ingatag
ságnak tétetnek ki. 

Én tehát mindezen okoknál fogva pártolom 
Deák Ferencz indítványát. 

N y á r y P á l : T. ház! Ezen kérdés, vélemé
nyem szerint, nem oly egyszerű, hogy könnyen 
áteshetnénk rajta. Ennek igen sok oldala van. Pél
dául hozatik föl a jobbágymegváltás, mely az 
állam által történt, és az hozatik föl, hogy az ál
lam részéről jótékonyságban részesittettek azok, 
kik akkor még meg nem váltották jobbágy telkei
ket. Azt mondják, hogy az előbbiekre ezt ki nem 
lehet terjeszteni. Ha ez már az országgyűlésen, 
elhatározott kérdés volna, nem szólanék; de miu
tán ez még függő kérdés, a melyhez ezután kell 
szólani az országgyűlésnek, tehát az én vélemé
nyem szerint ez nem érv arra nézve, hogy ne 
azon szempontból tekintsük ezen törvényjavaslatot 
és épen ezen esetet is , a mint azt kívánja te
kintetni a t. miniszter úr. A 4-dik szakasza ezen 
törvénynek, az én véleményem szerint, itt az irány
adó. A 4-dik szakasz azt mondja: „A váltságösz-
szeget az illető szőlőbirtokosok tartoznak fizetni ; 
de a megváltás könnyítésére országos közvetítés 
segélye nyujtatik." Miután azok szabad egyezke
dés utján magát, a váltságösszeget megállapítot
ták, hogy ezektől miért vonassák meg azon köz
vetítés, a mit a többieknek nyújt a törvényhozás"? 
nem látom által. Azon ellenvetések, a melyeket 
hallottam, mind olyanok, melyek bekövetkezhet
nek, valóságok lehetnek ugyan későbben, t. i. meg
lehet, hogy azon bankó, a mivel fizet az illető vált-
ságköteles, az talán több értékkel fog birni. mint 
azon papiros ; de az ellenkező is megtörténhetik : 
mert ha azon kérdés forog majd szőnyegen, hogy 
mi módon fog amortisáltatni azon bankómennyiség, 
mely mostan közforgalomban vau ? igen könnyen 
megtörténhetik, hogy az emberek kevesebb biz
tosságot látnak abban, mint egy oly papirban, 
melyből egy 22-ed rész minden esztendőben 
amortisáltatik. En tehát, röviden szólva, azon vé
leményben vagyok, hogy ezen szakasz , a mint 
szerkesztve van, megmaradhat; megmaradhat kü
lönösen azon oknál fogva, mert az országgyűlés, 
a midőn a 4-dik szakaszban a még meg nem vál-
tottakat azon közvetítés jótékonyságában részesiti, 
az én meggyőződésem szerint, azokat, a kik már 
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eddig szabad egyezkedés által állapitották meg a 
váltsági összeget, nem rekesztheti ki abból. 

H a l m o s y E n d r e : T. ház ! Az átalános tár
gyalás alkalmával e törvényjavaslatnak több jó 
oldala kiemeltetett; azonban egy nem említtetett 
föl, tudniillik: a benne elfogadott közvetitési rend
szer a váltságösszegek befizetésénél. Ezen törvény
javaslatnak nem az a czélja, hogy az eddigi ter
mészetbeli szolgálmányokat készpénzbeli fizetmé-
nyekké átváltoztassuk; hanem az, hogy a földtu
lajdonos és a szolgálmányra kötelezett közti köte
lék végkép megszüntessék; ezen czél pedig teljesen 
csak a közvetitési rendszer által éretik e l : csak 
ezen rendszer elfogadása mellett fog azon kötelék 
végkép megszüntttni, és egyrészről a földtulajdo
nos nem kényszerül előbbi alattvalóját folyton 
végrehajtással zaklatni, más részről a kötelezett a 
földtulajdonostól továbbá függni nem fog; külön
ben az előbbi hűbéres viszony helyébe a sokkal 
szigorúbb és károsabb kötelezettségi viszonyt he
lyezzük. Ezen közvetítés már e század harmadik 
tizedében egész Németországban elfog adtatott, és 
a megváltási ügylet legüdvösebb és leghumánu
sabb közvetítőjének átalánosan elismertetik. 

Ezen közvetitési rendszert elfogadtuk azokra 
nézve, a kik jövőre e törvény alapján fogják ma
gokat megváltani; azokat azonban, a kik a lefolyt 
szomorú korszak alatt békeszeretőleg egyességre 
léptek, a kik nem nyakoskodtak, nem makran-
czoskodtak, a kik önként iparkodtak ezen kötelé
ket megszüntetni, azokat ezen humánus rendszer 
kedvezményében teljesen ne részesítsük ? Hiszen 
ezen szerződések az országbírói értekezlet által el
fogadott úrbéri pátensek uralma alatt jöttek létre, 
a kötelezettek a közvetítést magoknak ki nem kö
tötték, mert az úrbéri kárpótlásról szóló rende
let 14-dik szakasza ugyanazt kilátásba helyezte; 
azonban semmiféle intézkedés nem történt eddigelé; 
és ezen kötelezetteket azért, mert ezen törvény 
még csak most, és nem 1861-ben hozatott meg, 
ezen kedvezménytől elüssük és őket e végett bün
tessük ? 

De, kérdem, vajon a törvényjavaslat 16. sza
kaszának a központi bizottság által javaslott szer
kezete megfelel e valamely átalánosan érzett köz-
szükségletnek? 

Tisztelt ház! A mélyen tisztelt igazságügy
ül niszter úr ezen szakasz mellett melegen felszó
lalt és kiemelte, hogy ezen szakasznak ilyképeni 
szerkezete a földes uraknak is hasznos, és hogy 
azok nagyobb része igénybe fogja venni; én magam 
részéről, csak saját megyém , azaz Sopron megye 
viszonyait kérem tekintetbe vétetni. Ugyanis a le
folyt korszak alatt különféle befolyások mellett e 
megye felvidéke szorgalmas községeinek legna
gyobb része terhes váltsági szerződéseket kötött; 

ezen szerződésekben átalánosan az egyetemleges le-
kötelezés köttetett k i ; sok község váltságtartozása 
150 ezer írtra is r u g ; ezen egyetemleges kötele
zésnek azon szomorú eredménye ló'n, hogy az, a 
ki akarna, és a ki képes is lenne, nem mer fizetni, 
mert ha tartozását egészen kifizeti is, a többieknek 
tartozásaiért szintén köteles kezeskedni, s a köte
lezettségi kötelék alól nem menekülhet; ezen össze
gek sok helyütt az egyes földekre egyetemleg ba 
is kebeleztetnek, és igy ezek hitelképességét vég
kép megszüntetik; természetes következménye, 
hogy a hátralékok hallatlan összegekre rúgnak, s 
hogy a községek fél megyénkint folytonos költsé
ges végrehajtás alatt állanak, és egész dűlők s 
községi határok árverésre bocsáttatnak, mely vi
szony mellett a községeknek tönkrejutása elkerül-
hetlen. Ezen egyetemlegesség káros hatásait Sop
ron megye közönsége egy, az igazságügyi minisz
tériumhoz fölterjesztett meleg feliratában kiemelte 
és annak megszüntetését sürgette. 

Ezen bajokat megszünteti a 16. szakasz mos
tani; szerkezete, mert a közvetítés kedvezményét az 
ilyes községekre is kiterjeszti, és pedig olykép, 
hogy a község maga is kérhesse ; holott, ha a föl
des úr beleegyezése is szükséges, a bajon teljesen 
nem segitnénk: mert elismerem, hogy a földes úr jó 
szívvel viseltetik előbbi alattvalói i rányában; azon
ban ő mindig nem rendelkezhetik szabadon, és 
félek, hogy némely uradalmi ügyész, a mint ta
pasztaljuk, a beleegyezés dijául a már meglevő 
terhek fölemelését köti ki, és igy a községek nyo
masztó kényszerhelyzetét kiaknázza. A közvetitési 
rendszer a földtulajdonos és kötelezett közti súrló
dásokat végkép eltörli mindkét fél érdekében és 
mindkét fél hasznára, és minthogy nem egyes köz
ségek , hanem Sopron, Mosony, Győr, Vas, de 
egyéb megyék számtalan községei érdekelvék, és 
ezek szomorú sorsa a törvényhozás gondoskodását 
megérdemli, bátorkodom a tisztelt háznak a tör
vényjavaslat ezen, a központi bizottságban jól meg
vitatott és megfontolt szakaszát meleg pártfogá
sába ajánlani. 

T o k o d y ÁgOStOn: T. ház! Jelenben alkotás 
alatt levő, a szőlők utáni tartozások megváltás 
melletti végkép megszüntetése iránti törvénynek 
kétségkívül azon czélja van, hogy a gazdálkodás 
ezen ága nyűgeiből s bilincseiből fölszabadittas-
sék, s igy a szőlőszet föl virágozzék ; igen, de ott, 
hol a földtulajdonosok és dézsmakötelezettek a tör
vény lassú intézkedését be nem várva, egymás 
között válíságszerzödéseket már kötöttének , a 
most alkotás alatti törvény czéljának elérhetése a 
szerződés kötésekor már előkészíttetett: mert a dézs-
ma vagy hegyvámadás ott tényleg megszüntetett, 
s igy semmi ok sem forog fen, magasb állami szem
pontokból tekintve a tárgyat, arra nézve, hogy a 
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törvényhozás a magánosok között már megkötve 
levő szerződésekbe, bármi irányban is, beleszóljon. 
Annálfogva, szerintem, e 16-dik szakasz egészen 
kihagyandó volna a törvény szövegéből; mi, ha 
nem történhetnék, akkor kijelentem, miszerint az 
igazsággal s jogfogalmakkal ellenkezni találom 
azt, hogy egyik vagy másik fél kértére országos 
közvetítésnek adassék hely. Hisz, kik s minő kö
rülmények között kötötték azon váltságszerződése
ket? Kötötték szabad polgárok, szabad akaratból, 
a kötés idejekor fenállott törvények szerint és 
ól alma alatt a törvényekhez biztokban. Azon szer
ződések — valamint minden szerződések — két 
oldaluak ; azokon tehát változtatni csak mindkét 
szerződött fél nyilt beegyezése mellett lehetne bár
mit i s : mert a kötés törvény a kötő feleknek. Ki
számíthatatlan károkra vezetne az következéseiben, 
ha a honpolgárok abban sem lehetnének teljes 
megnyugvással biztosak, hogy a törvények ótal-
ma alatt kötött szerződéseik törhetlenek, s csak is 
mindkét szerződött fél beleegyezésével változtatha
tók meg. Ellenvethetné valaki, hogy a váltság
szerződések nem azon egy természetűek más szer
ződésekkel , s itt csak országos közvetítésről van 
szó, mit. az állam az egyik szerződött fél kérelmére 
is jogosultan teljesithet, s azzal a másik szerződött 
fél semmi rövidséget sem szenved. Tagadom : min
den két oldalú szerződés azon egy természetű, azon 
természetű tudniillik, hogy csak mindkét fél meg
egyezésével bontható meg; azt pedig, hogy a meg
bontás a másik szerződött félnek van-e rövidségére 
vagy nincs ? csak is az a másik szerződött fél hatá
rozhatja meg, s ezért kivan1 atik a két oldalú szer
ződéseken való változtatáshoz mindkét félnek be-
egyezése. De hogy jelen esetnél világos károsodást 
hozhat a másik félnek, ha az egyik fél kérelmére 
országos közvetítés vehető alkalmazásba, könnyű 
dolog kimutatni. íme például: van egy váitság-
szerződés, mely szerint nyolcz év alatt kötelesek 
a tartozók a váltságot mind lefizetni, hat év már 
lejárt, két év van hátra még, két év alatt a dézsma-
jogosult a szerződésnél fogva kész pénzben elégí
tendő k i ; most a dézsmakötelezettek kérelmére or
szágos közvetítés történik, tehát a dézsmajogosult 
készpénz helyett fog kapni „váltsági kötvényeké
it, melyeket, ha a 22 év alatti kisorsolásra vára
kozni nem akar, készpénzért majdnem fele árán, 
vagy ha nem is, de okvetlenül veszteséggel kény
telen oda adni, ez tehát nyilvános károsítása adézs-
majogosultnak. Tekintsünk egy másik példát: 
együttleges szerződés áll fen, de még 12 év múlva 
fog kielégítve lenni a dézsmajogosult; tehát ez 
igénybe veszi az állam közvetítését s így elég zá
logjel mellett s az egyetemleges kötelezettség alap
j án — mert ha a váltságtartozást a jelzálog értéke 
nem fedi, a kormány az átváltoztatást, a közveti-
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test megtagadhatja — megnyeri az állam közvetí
tést ; igen. de ezen eljárás a dézsmakötelezetteket, 
kivált a szorgalmas és serény gazdákat sujtolóan 
érinti; mert ők a kötelezett, hátralevő 12 év alatt 
tartozásaikat letörlesztenék , s szerződés levén, 
többi kötelezett társaikat felvállalt kötelezettségeik 
teljesítésére, ha szükség, törvény utján is, szorítani 
lehet vala, s eltelvén a 12 év, mind az együttes 
kötelezés, mind a betáblázás megszüntethető vala ; 
de állami közvetítés mellett az együttes kötele
zés s betáblázás időtartama azon tul még tíz 
évre terjed ki, s igy a szabad, s igazi áron való 
elárusithatását a már különben szabad szőlőnek 
még tiz évre nyűgözi le, mi elvitázhatlan károso
dás. Minden esetre oda esik vissza a dolog, hogy 
szerződést csak mindkét szerződött fél beleegyezése 
mtllett lehetséges megváltoztatni; következőleg 
azt vélem, hogy országos közvetítés csak mindkét 
fél beleegyezése folytán, illetőleg kérelmére adat-
hat ík: tehát a 16-dik szakasz tartalmához nem já
rulhatok, mert igazságosan azt tartom elfogadha
tónak, hogy a kérdésbeli átváltoztatást csak akkor 
engedje meg a törvény, midőn azt mindkét szerző
dött fél kívánja. {Szavazzunk!) 

P u l s z k y FerenCZ: Igen röviden pár szót 
szólok a 16-dik szakaszhoz. {Zaj. Szavazzunk! 
Eláll!) 

KaCSkOViCS IgnáCZ {szólni kivan. Zaj. Eláll!) 
P u l s z k y FerenCZ : Ha Kacskovics képviselő 

úr eláll, én is elállók. 
HaláSZ B o l d i z s á r : T. ház! {Zaj) Én követ

kezném ; de ha mások elállnak, én is elállók. {Fol-
kiáltások: Eláll!) Ha Pulszky eláll, én is elállók. 

S o m o g y i Lász ló : T. ház! {Fölkiáltások: El
áll! Halljuk a kérdést!) 

Elnök: A 16-dik szakaszt, u g r mint azt a 
központi bizottság szerkesztette, elfogadja-e a t. 
ház vagy nem? {Nem fogadjuk el! Szavizzunk!) 
Minden esetre szavazni kell. A kik tehát elfogad
ják, méltóztassanak fölállni. {Megtörténik. Fölkíál-
tások: Nem az a kérdés!) A 16-dik szakaszt, ugy 
a mint azt a központi bizottság szerkesztette, a 
ház nem fogadja el. {Fülkiáltások: Ugy van!) Miu
tán a. t. ház a 16-dik szakaszt, ugy a mint a köz-
poti bizottság javasolta, el nem fogadta, következik 
az eredeti miniszteri javaslat, gondolom a 15-dik 
szakasz. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő {olvassa az eredeti 
törvényjavaslat 15-dik szakaszának 1-sö bekezdését '). 

E l n ö k : A kik az eredeti miniszteri törvény
javaslat 15-dik szakasza első bekezdését elfogadják, 
méltóztassanak fölállani. (Megtörténik.) A többség 
az eredeti miniszteri törvényjavaslat 15-dik szaka-

! szának első bekezdését elfogadta. A 16 dikszakasi 

) Lásd as Irományok 317-dik számát. 
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első bekezdése ennélfogva ugy lesz szerkesztve, 
mint a miniszteri törvényjavaslat első része. A má
sodik bekezdést e szó : „szőlők" kihagyásával el
fogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) A 3-dik és 4-dik 
bekezdést,a 4-dikrészből e szót: ,,ilyen" kihagyva, 
szintén el méltóztatnak fogadni? {Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a 16-dik szakasz egész terjedelmében 
a jelzett változtatásokkal elfogadtatott. 

Mihályi Péter jegyző (olvaisa a központi 
bizottsági szövegben v) a 17. és 18-aik szakaszt, mely 
észrevétel nélkül eifogadtatik. Olvassa a 19-diket.) 

G h y c z y K á l m á n : Nekem — de csak azon 
esetre, ha a t. ház azt méltóztatik határozni, hogy 
a választott bíróságok nem egyenkint a dézsma-
köteles és dézsmatulajdonos közt, hanem egész 
vidékekre nézve állapítsák meg a szőlő váltság
összegét — a választott bíróság tagjai számára 
nézve lenne csekély észrevételem. De miután az a 
kérdés, hogy a szőlő váltságösszege mikép állapit-
tassék meg: jelesül promontoriumonkint, vidéken-
kint in concreto állapittassék-e meg? csak a 21-dik 
szakasznál fog tárgyaltatni: engedelmet kérek a 
háztól, hogy azon indítványomat, melyet a válasz
tott bíróság tagjainak számára nézve tenni akar
nék, akkor tehessem, midőn ez előleges kérdés el 
lesz döntve. Szükségesnek tartottam ezt megemlí
teni azért, mert itt e szakaszban márk i van mondva, 
hogy mindenik fél minden esetre csak egy bírót 
választana, én pedig azon esetre, ha nagyobb vi
dékre terjedne a választott biróság hatósága, óhaj
tom, hogy legalább két bírót választhasson min
denik fél; de ezt majd a 21-dik szakasz iránt ho
zandó határozat folytán fogom tenni. (Helyeslés.) 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 20-dik szakaszát, melyre nem esik észrevétel. 
Olvassa a 21-diket.) 

KacskOVÍCS Igl lácz : Ezen szakasznál mél
tóztassanak figyelembe venni azon pótszakaszt, 
melyet a 3-dik szakasznál előadtam. (Felolvassa.) 

Mihályi Péter jegyző (újra felöl vassá a 
Kacslovics Ignácz indítványozta nj szakaszt.) 

SomSSich P á l : Megvallom, én is ugy értet
tem, mert practiee alig lehet másképen, hogy a 
szőlő után községenkint kiszámittatik a jövedelem ; 
jutnak megfelelő tőke az után individualiter kivette
tik azon promontoriumra, azon classificatio szerint, 
a minta hegyek jobbak, vagy rcszabbak: mert ha 
minden egyes félnek a bírákkal kellene érintkez
nie, nagyon hosszadalmas lenne az eljárás. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
En el nem fogadhatom ezen módositványt, mert 
ez azon alapelvekbe ütközik, melyek már a 2-dik és 
3-dik szakaszban ki vannak mondva. 

Itt hivatkozás történik a talaj minőségére. 

) Lásd az Irományuk 822-dik számát 

j termő képességére, stb. Bocsánatot kérek, nem a 
föld értékét és minőségét veszszük alapul; hanem 
az évi tartozásokat; tehát csak ezek erualásáról 
van szó. Ez az első ok, a miért a módositványt 
el nem fogadhatom. 

A másik pedig az, mert ugyanazon promon-
toriumban is a tartozás igen különböző lehet, mert 
nem mindenütt adnak dézsmát, vagy kilenczedet 
vagy ötödöt ; hanem adnak hegyvámot; a hegy
vám pedig sokkal kisebb lehet néhol ugyanazon 
promontoriumon, mint az 5-öd vagy kilenczed; 
ezen médositvány szerint pedig az egész hegység
ben egyszerre állapíttatnék meg a tartozás évi 
mennyisége. Ez teljes lehetetlen ott, hol az egyes, 
szőlőbirtokosok szerződései különbözők. 

A mit Somssich Pál képviselőtársam mondott: 
a kiküldött biztosnak módja lesz arra oly promon-
toriumokban, hol ugyanazon évi tartozások voltak 
mind minőt égre, mind mennyiségre nézve, pl. a 
dézsma vagy kilenczed ; ott a kiküldött biztos úgyis 
az összes érdekelteket össze fogja hívni és azokkal 
együttesen tárgyalni a tartozások megváltását. 

Bízzuk ezt — a nélkül, hogy a törvényben erről 
különösen rendelkeznénk — az illető biztosokra és 
azon utasításra, melyet a minisztérium a biztosok 
számára ki fog dolgozni, hogy oly promontoriu-
mokban, hol az egyes szőlőkre nézve különböző 
természetű tartozások voltak, minden esetre min
den egyes szőlőbirtokossal külön kell a megvál
tási müveletet végig tárgyalni. 

Ennélfogva a beadott módositványt el nem 
fogadhatom. 

BÓniS S á m u e l : T. képviselőház ! Én ré
szemről megvallom, a váltságdíj alapját a jövede
lemre magam részéről nem fektettem volna; de 
miután a ház e tekintetben már határozott, és azt 
határozta, hogy minden tulajdonosnak jövedelme 
téríttessék meg a megváltás által, Kacskovics bará
tom indítványát el nem fogadhatom, mert ez töké
letesen megsemmisítené azon alapot, melyre a ház 
határozatát alapította. (Helyeslés.) í gy például egy 
promontoriumot két vagy több földbirtokos bír, 
s az egyiknek szerencsésebb fekvésű szőlei vannak, 
mint a másiknak, s jövedelműk tetemesen külön
bözik, habár kiterjedése a szőlőknek egyforma 
lett volna i s : igy, ha az egész szőlőcomplexum 
vétetnék föl és aránylag osztatnék fel a váltság
díj, akkor nem jövedelme váltatnék meg; ő keve
sebb váltságdijt kapna; s akkor azon elv sértetnék 
meg, melyre a képviselői áz határozatát alapitotta. 
Ebben tehát tökéletesen egyetértek az igazságügy
miniszterrel, s el nem fogadom a módositványt. 

N y á r y Pá l : A mint én a törvény ezen sza
kaszát értem, nem is hiszem, hogy lehető volna 
a becslésnek és a tőketartozás megállapításának 
kivitele máskép, mint ha egész promontorium in 
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concreto, vagy egy egész vidékbeli szőlőkre nézve 
eszközöltetik. Miután az osztályban i& ezen véle
ményben voltam, osztályom megállapodásának is 
némi jeleit, látom ezen szakaszban, hol a feleket 
megkülönböztet*, azt mondván, hogy : mindkét fél, 
azaz egy részről a dézsmakötekzettek és másrész
ről a dézsmajogositottak. Én, ha ugy. mintt . bará
tom látszik kivánni, hogy minden egyes szőlőbir
tokosra nézve külön bíróság állíttassák fel, ezt vala
mi szép és igazságos gondolatnak elfogadhatom 
ugyan, de azon kis hiánya meglesz, hogy nem 
foganatosítható. De nem csak nem foganatosítható, 
hanem képtelenségekre is vezet : mert ezen meg
váltásnak, t. ház, egyik fő czélja az, hogy mielőbb 
ezen krisisen úgyszólván keresztül eseünk. Ez az 
egyik. A másik pedig az, hogy a megváltásnál 
a szorgalom ne büntettessék és a hanyagság ne 
jutalmaztassák. Már pedig, t. ház, ha az fogna álla
ni, mit t. barátom Bónis Sámuel mond, ez követ
keznék. Vegyünk p. o. egyn ás mellett fekvő, tö
kéletesen egyforma talajú földbe ültetett két sző
lőt : egyikébe a birtokos véghetlen sok szorgalmat 
investiált s ennek termő képességét a legmagasabb 
fokra emeli; a másikba úgyszólván alig ültetett be
le egynehány tőkét. A földtalaj tökéletesen egyen
lő : ebből az következik , hogy itten meg fog 
büntettetni a szorgalom ; (F'ólkiúltas: Dehogy Hirdet
tetik!) amott pedig meg fog jutalmaztatni a hanyag
ság. Mi következik ebből? Az, hogy a mint egy-
helyütt a szőlőket összeirják, nagyon természetes, 
hogy a jövedelem fog számba vétetni, meglesz ez 
az első, mááodik s nem tudom hányadik esetnél, s 
a szerint fogják megállapítani azt az értéket vagy 
azt a dijt, a mely fizettetik rz 1-ső, 2-ik s a többi
ektől. Ez által le z kiegyenlitve az, hogy túlságo
san az ipar nem fog büntettetni s túlságosan nem 
fog jutalmaztatni a hanyagság. Én azért ezen tör
vényjavaslatot igy kívánnám elfogadni, a mint szer
kesztve van. 

Deák FerenCZ: T. ház! Többször hallottam 
említeni, hogy a szőlőbeli adózásoknál, ha az eddi
gi jövedelem vétetik alapul a megváltásoknál . a 
szorgalom büntettetik, a hanyagság jutalmaztatik. 
Én ezt mai napig sem foghatom meg. 

Kiadta a földtulajdonos a földet szőlő alá, s 
azt mondta: „Szerződünk, riadjátok a termés kilen-
czed vagy tized részét." Az egyik szorgalmas volt, 
a másik hanyag. Ha valakinek lehetne a hanyag
ság ellen panaszkodni: a föld tulajdonosának lehet. 
mert kevesebb jövedelmet kap az ő bűne nélkül. 

Hanem hogy áll a dolog? Az egyiknek, 
mint Nyáry képviselő úr mondotta, igen jól ndvelt 
szőleje van, s ad egy bizonyos terrénum termésé
ből átlagosan, mert sokat terem a szőlője, dézs-
maulöt akót ; a másiknak nagyon rósz a szőlője, s 
iid csak egy akót: s most meg volna büntetve, a ki 

KÉPVH. NAPLÓ. 1 8 0 % . x. 

5 akót adott. Engedelmet kérek, annak, a ki 5 akót 
kiadott, 45 akó maradt, s annak, a ki egy akót ki
adott, maradt 9 akója. 

Ha ezen elven indulunk, akkor kárhoztat
nom kell mind azon szerződéseket, melyekben vala
ki földjét felében adja ki, mert akkor is bünteti a 
szorgalmat s megjutalmazza a hanyagot. Mindenik 
magának tesz hasznot, ha jól nnveli, s e haszonból, 
a hol 10-det. ad, kilencz tized rész marad. Ez érvet 
nem tekinthetem elfogadhatónak, s az engem nem 
tartóztat. 

A becslések módja s ennek folytán a megálla
pítás, a részletes kivetés különböző tekintet alá esik. 
A hol szabott hegyvámok vannak, ott mennyiség
ről nincs szó, csak alkalmazni kell a lajstromokat, 
ott a becslési ár nem fog kpuhatoltatni; a 9-czed 
és 10-ed résznél ellenben a mennyiség kipuhatolá
sa szükséges; sezalegterhesebb: mert szoros igaz
ság szerint ugy kellene eljárni, hogy minden ember
nél aquantitást kellene kipuhatolni, mivel mindenki 
annyit tartozik fizetni, a mennyit adózott. Hanem 
attól félek, hogy ezt átalános szabályként felállítani 
bajos: mert kivihetetlen : mert ahhoz, hogy a közép 
mennyiség kipuhato]tassék,individualiterszükséges, 
hogy a lefolyt 10 esztendőről az individuális 9-ed, 
10-ed lajstroma a földes uraságnál meglegyen. Ez 
jól rendezett nagy uradalmakban megvan, de a kö
zép osztályú uradalmak nagy részében nincs meg. 
Ott már tehát lehetetlen. 

Azért sokkal egyszerűbbnek látnám azt a mó
dot, hogy a hegységek vessék ki magok közt, a hcl 
ez lehet. Ez sem lehet azonban mindenütt, mert a 
mint miniszter úr megjegyezte, különfélék az 
adózások. 

Engem a szerkezet elfogadására csak az visz, 
a mit miniszter úr mondott: hogy a minisztérium 
által kiadott utasítás gondoskodni fog ilyen esetek
ről : valószinüleg részletes utasítást ad, hogy a hol 
lehet, ezt kövessék, a hol ezt nem lehet, egy mási
kat, a hol egyi ket sem lehet a kettő közül, egy har
madik módot. Mert hiszen minutiákra kiterjesz
kedni a törvényhozásnak nem lehet. Hagyjuk ezen 
kérdést a miniszler úrra, akkor megnyugszom a 
szerkezetben. 

Ghyczy K á l m á n : T. ház ! A szőlők utáni 
adózások, a mint tudjuk, és a szőlőtermés viszonyai 
igen nagyon különbözők, nem csak az ország külön
böző részeiben, hanem egyes vidékeken, sőt sokszor 
ugj^anazon határban is. Ha minden szükséges ada
tokkal bírnánk is az adózások minőségéről, a sző
lők termési viszonyairól, mégsem lehetne itt a becs
lésre nézve oly utasitást kidolgozni, mely minden 
önkényt kizárna. Még inkább lehetetlen ez most 
ezen törvényjavaslat szerint, mely meg fog a ház 
által állapíttatni. Részemről azonban arr t nézve, 
hogy ezen önkény méltányos legyen, ésigazságta-
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lan ne legyen, biztosítékot találok a megállapított 
biróságnak részrehajlatlanságában és méltányos
ságában. Azért, a választott bírósági eszmét részem
ről is szívesen elfogadom. Hanem miután a t. ház 
már elhatározni méltóztatott, hogy a szőlőváltság 
összege egy-egy nagyobb vidékre a minisztérium 
utasításai szerint meghatározandó, körülvonalazan
dó vidékre, és igy egyszerre számos dézsoiaköte-
lezettekre állapíttassák meg, én azon vélekedésben 
voltaui , hogy ha egyes dézsmaköteles és egyes 
illető dézsmatulajdonos közt van a kérdés, több 
választott biró nem is lehetséges, mint minden rész
ről egy. Most azon vélekedésben vagyok, hogy az 
ilyen nagyobb kiterjedésű vidék termelési viszo
nyainak és minden körülményeinek felismerésére 
és leginkább a számos dézsmatulajd> mosóknak 
kik százakra, sőt ezerekre mehetnek, megnyugtatá
sára egy-egy biró az ő rendelkezésökre nem elég
séges. Azt gondolom, hogy a szőlőbirtokosok, bár 
különben t. i. midőn nagy számmal vannak, inkább 
meg fognak egyezhetni a bíráknak a magok részé 
ről megválasztásában, ha, a mennyiben talán kőz
tök különböző érdékek is lehetségesek, legalább két 
bírót választhatnak a rnag"k részére. Ennélfogva 
az én indítványom az lenne, hogy a helyett, hogy 
minden fél csak egy-egy bírót válaszszon, minden 
fél ezen fontos ügyben két-két birót választhasson. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház! Nekem ezen indítvány alapelve ellen sem
mi kifogásom nincs, és ha ezen választott bírósá
gokat Pesten kellene alakítani, hol alakításuk sem
mi nehézségbe nem ütközik, akkur minden szó nél
kül elfogadnám az inditványt; méltóztassanak 
azonban meggondolni, hogy a vidéken mily nehéz 
csak 3 birót is összehozni, annál nehezebb pedig 
ötöt; méltóztassanak meggondolni, hogy a föld
tulajdonosra nézve életkérdés, hogy ezen művelet 
minél előbb befejeztessék, mert mindaddig, mig a 
váltság megállapítva nincs, ő sem tőkét, sem pedig 
kamatokat nem élvez. Akkor tehát, midőn a bizott
ság a választott biróságnak számát háromra reducál-
ta, azon elvből indult ki, hogy ne nehezítse ezen biró
ságnak összeállítását, hanem mindinkább gyorsítsa. 
A felekre nézve elegendő biztosíték volna a felebb-
viteli biróság, mert felebbviteli hatóságok lesznek. 
Ha az első biróság akár a lényegre, akár pedig az 
eljárás alakjára nézve nem tartotta volna meg a 
törvényt, a fél folyamodás folytán a felebbviteli 
hatóságnál minden esetre orvoslást nyerhet. Tehát 
kérem a t. házat, hogy — nem elvből, mert az el
vet helyesnek kell elismernem, de a gyakorlati 
kivitel szempontjából — méltóztassanak ajavasla-
tot, ugy a mint van, elfogadni. (Maradjon!) 

G h y c z y K á l m á n : Ha szabad, mint módo
sítást javaslónak szólanom, bátor leszek néhány 
észrevételt tenni. Ha a miniszter urnák kellene a 

vidékeken mindezen bíróságokat összeállítani, ak
kor belátnám azon aggodalmak alapját, hogy ne
héz volna ezen sok biróságot összehozni; de a felek 
választják a két-két birót; az illető biztos csak az-
elnököt fogja kinevezni, és én az elnökök megket
tőzését nem kérem, hanem csak azt, hogy egy bi
ró helyett két biró választassák. (Közbeszólás jobbról .-
Ntm kell!) Méltóztassanak megbocsátani, a felek 
által a bíráknak ezen száma bizonyosan meg fog 
választatkatni.Az appellátában,véleményem szerint, 
nincs azon biztosíték, melyet t. miniszter úr mon
dott, mert a felebbviteli biróság az első bíróság
nak szemüvegén lát. Ezen sommás eljárásnál egye
dül a helyszíni tapasztalatok azok, melyek legin
kább irányadók. (Hel/eslésbal felöl.) Azért én óhaj
tanám, hogy midőn már 100 vagy talán 1000 kö
telezettekről van szó, azoknak sorsa ne csak egy, 
hanem több bíróra bizassék. (Szavazzunk!) 

E l n ö k : Össze levén foglalva a 20. és 21 . sza
kaszokra vonatkozó módositvány, a szavazásnak 
is egyszerre kell történni. 

G h y c z y K á l m á n : Nem foglaltam ugyau 
írásba indítványomat, mert csekélységből áll, azért 
szóval fogom elmondani. (Halljuk!) Inditványom 
abból áll, hogy a 20-ik szakaszba ezen szó helyett: 
„egy-egy* tétessék: „két-két;" a21-dikszakaszba 
gedig „egy biró" helyett tétessék: „bírák." (Sza-
vazmnk !) 

S o m o g y i L á s z l ó : Engedelmet kérek ! (Nagy 
zaj, melyben szónok szavát nem hallani. Végre eláll.) 

E l n ö k : A 20. és 21-dik szakasz elfogadta-
tik-e, a mint szerkesztve van ? A kik elfogadják, mél
tóztassanak felállni. (Megtörténik. Ellenpróbát!} 
Méltóztassanak azok, a kik az eredeti szerkezetet 
el nem fogadják, felállani. (Megtörténik.) A többség
elfogadja a 20. és 21-dik szakaszok eredeti szer
kezetét. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 22-dik sza
kaszt, melyre nem történik észrevétel. Olvassa a 23-
dikat.) 

Halmosy Endre: A megváltási eljárás itt 
befejeztetik; arról azonban nincs intézkedés téve, 
hogy a költségeket melyik fél viselje. Igaz, hogy 
az 1836-dik évi tizedik törvényczikk nyolczadik 
szakasza azt rendeli, hogy a tagositásoknál a költ
ségeket csak az uraság viselje. Ezt talán lehet 
igazolni; de azt nem tartom igazságosnak, hogy 
itt csak a tulajdonosok viseljék a költségeket, s 
ki kell mondani, hogy vagy az állam, vagy a kö
telezettek, vagy mind a két fél. En azt inditványo-
zom, hogy ezen eljárási költségeket mind a két fél 
viselje, mert ha a költségeket a felekre rójuk, mind 
a két fél iparkodni fog azon, hogy minél előbb 
bevégződjék a tárgyalás; különben megtörténhe
tik, hogy egyik vagy másik fél húzni, halasztani 
fogja. Ezen intézkedésben tehát az egyesség elö-
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mozditását látom. És miután az egyik szakasz azt 
rendeli, hogy mihelyt a biztos kiment, szólítsa fel 
a feleket, hogy iparkodjanak megegyezni, azon kell 
lennünk, hogy a biztosnak lehetőleg ne legyen 
egyéb dolga, mint a felek egyességet hitelesíteni. 
Azért bátor vagyok következő módositványt indít
ványozni. A 23-dik szakasz bővittessék meg evvel: 
„A megváltási eljárás és egyenkinti kivetés kö
rül a községeknél fölmerült költségeket felében a 
jogosult, másik felében a kötelezettek viselj'ék, az 
utóbbiak birtokarány szerint." 

Halász B o l d i z s á r : A képviselő urnák ezen 
indítványa fölöslegessé van téve a 14-dik szakasz 
ezen szavai ál tal : „Az ezen törvény alapján léte
sítendő ügyletek s egész eljárás díj-, bélyeg- és 
illetékmentesek." {Ellenmondósok. Nagy zaj.) A nd 
az állam hivatalnokait illeti, azoknak természetesen 
nem tartozik senki sem fizetni; a mi pedig a vá
lasztott bíróságot illeti, igen természetes, hogy 
mindenik fél a magáét fizesse. 

Deák Fe renCZ: T. ház! Én igazságosnak 
azt tartom, hogy a birtokosoknak és a felebbviteli 
bíróságoknak költségeit viselje az állam, mert fél 
százalékot kap kezelési költségek fejében, és abból 
a mindennapi folytonos kezelésen kívül valószí
nűleg ez is kikerül. A választott biróságok költsé
geit, tanuk, becsüsök, szóval az egész eljárás költsé
geit viseljék a felek, vagy mindegyik a magáét vagy 
pedig közösen együtt,; de egyikről a másikra hárí
tani nem tartom jogosnak. Én tehát azt hiszem, hogy 
mondjuk ki, hogy a biztos kiküldése és eljárása 
költségeit és a fölebbviteli bíróságét viselje az ál
lam, mert kap érte kárpótlást, a compromissiona-
rius biróságok költségeit és az ottani eljárási be
csüsök stb. költségeit viseljék a felek közösen. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e szakaszt ezen 
módosítással? (Elfogadjuk!) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a pótlékot:) 
„A jogbiztos és íelebbviteli bíróság költségeit az 
állam, ellenben az első biróság költségeit az érde
kelt felek közösen viselik." 

E l n ö k : Ezzel a hozzáadással tehát a 23-dik 
szakasz el van fogadva. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 24. és 26-
dik szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Ol
vassa a 26-dikat.) 

H o r v á t h LajOS előadÓ: Ezen szakasznál egy 
leírási hiba csúszott be, t. i. a 8-ik sorban: „a meny
nyiben a per még folyamatban nem volna;" mi he
lyet t ez teendő: „a mennyiben a per folyamatban vol
na," és így a „még" és „nem" szavak kitörlendó'k. 

Bátor vagyok egyszersmind a 26-dik szakasz
hoz egy módositványt tenni. E szakasz arról szól, 
hogy mit kell tenni, ha azon kérdés fölött, hogy a 
tized papi vagy uri természetü-e, vagy a szőlő úr
béri telki állományhoz tartozik-e, per van folya

matban, és mit kell tenni, ha per még nincs fo
lyamatban. Azonban, midőn a szakasz ez utóbbi 
esetről intézkedik, nem merít ki minden esetet. 
Megmondja azt. mit tegyen a földtulajdonos, és 
mit azon szőlőbirtokos, ki a tizednek papi termé
szetét vitatja, de nem szól azon szőlőbirtokosról, a 
ki szőlőjét úrbéri telki állományhoz tartozónak és 
igy már országosan megváltottnak állítja. Én te
hát inditványozom, hogy a 14-dik sorban e szó 
u tán : „vitatja" e szavak igtattassanak be : „vagy 
szőlőjét úrbéri telki állományhoz tartozónak állít
j a ; " az utána következő „birtokos" szó elé pedig e 
szót igtattassék : ,,szőlő." (Atalávos helytslés.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház a 26-dik szakaszt 
Horváth Lajos képviselő úr indítványával ? (Elfo
gadjuk!) Következik tehát a 27-dik szakasz. 

Mihályi Péter jegyző (oha ssa a 21—Bí-ik 
szakaszokat, imlyek észrevétel nélkül meghagyattak. 
Olvassa a 82-diket.) E szakaszra Manojlovics Emil 
képviselő úr módositványt adott be. (Olvassa,:) 
,,Az a) alatti pont utolsó sorában foglalt ezen sza
vak : ,,vagy bizonyos batáridőben" hagyassanak 
ki, ellenben a következők adassanak hozzá: „ha a 
kikötött határidő a jelen törvény kihirdetését meg
előző egy év előtt még le nem jár t ." A b) alatti 
pont második kikezdésének első része helyébe a 
következő tétessék: „Tartozik azonban minden 
ilyen tulajdonos az a) alatti szakasz esetében a ki
kötött határidő lejártától; a b) alatti esetben pedig 
a jelen törvény kihirdetésétől egy év alatt" stb. 

S i m o n y i LajOS b . : T. ház! Minél átaláno-
sabban érint egy törvény mindenkit, minél egyen
lőbb annak hatása, minél kevesebb a kivétel, né
zetem szerint, annál jobb azon törvény; és miután 
ezen szakasz azokról szól, kik a jelen törvény ren
delete alá nem esnek, annak következtében ezek
nek számát lehetőleg kevesbíteni és szűkre szorí
tani feladatunk. 

Ugyanis ezen szakasznak 2-dik bekezdése 
átalánosságban szól minden szőlőkről: azokról, 
melyek 1848 előtt és 1848 óta adattak ki, és me
lyekre nézve szerződés köttetett. Én e tekintetben 
különbséget óhajtok tenni, és pedig azért, mert ha 
ezen szakaszt igy hagyjuk, akkor az a földes úr, 
a ki 1848 után vagy az 1848-diki események foly
tán, látva azt, hogy az urbérek és ezzel rokon 
természetű birtoklások részint megszűntek, részint 
meg fognak szűnni , az absolut közegek közbe
járulásával a kinevezett községi elöljárókkal, lehet, 
hogy oly szerződéseket kötött, melyek neki azon 
jogot adják, hogy azon szőlőket visszaválthassa. 
En ezen kivételt azokra óhajtanám kiterjeszteni, a 
kik 1848 után adták ki az illetőknek a szőlőket, és 
azokat, kik 1848 előtt adták k i , tökéletesen egy 
kategóriába óhajtom tétetni, és azért a következő 
módositványt vagyok bátor a t. ház asztalára le-
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tenni, mely megfelel tökéletesen ezen értelemnek 
és óhajtásnak: t. i. a 52-dik szakasz 2-dik be
kezdés ekkép szólna: ,,b) azon szőlők, melyeket a 
tulajdonos 1848 óta határozatlan időre adott ugyan 
ki, de irott szerződésben . . . " A többi maradna a 
szövegezés szerint. 

Mihály i Péter j e g y z ő (olvassa Simonyi La
jos b. módosifványát:) „A 32 dik szakasz második 
bekezdése ekkép volna módosítandó: ,,b) azon 
szolok, melyeket a tulajdonos 1848 óta határozat
lan időre adott ugyan k i , de irott szerződés
ben" stb. 

Deák FerenCZ: Ezen szerkezet b) pontja en
gem seoi elégít ki azért, mert részint homályos, 
részint pedig igen sok csűrés-csavarásra adhat okot. 
(Olvassa:) „Azon szőlők, melyeket a tulajdonos 
határozatlan időre adott ugyan ki, de 1848 óta s 
írott szerződésben a visszaváltást a maga részére 
világosan és határozottan kikötötte." Már kérem, 
ahhoz a visszaváltáshoz oda lehet számitani a kibe-
csülést is. Ugy lehet értelmezni a dolgot, hogy a 
földes úr a maga részére kibecsülheti a szőlőt, s 
akkor minden szőlő, mely azóta kiadatott, ily ki
vétel alá tartozik, mert mindenütt megvolt azon 
kibecsülés. Azért óhajtottam volna, hogy a mi nem 
határozott időre volt kötve, ugy hogy a határozott 
idő lefolytával szálljon vissza a földesúrra, az töb
bé visszaváltható ne legyen ; vagy ha épen ezt 
akarjuk kimondani, akkor világosan ki kell mon
danunk, hogy az egész szőlő reá visszaszállhasson, 
ha ki van kötve; egyes kibecsüléseknek azonban 
ne legyen helye: mert épen a szőlőbeli szerződé
seknek legkellemetlenebb része az volt, hogy a 
szőlőbirtokos az n szőlőt, mely neki tetszett, ki-
becsültethette. Én tehát inkább szeretném e b) pon
t-t egészen kihagyatni; ha pedig ki nemhagynók, 
akkor szükségesnek tartom, hogy a kibecsülésre 
nézve külön provisío legyen. 

Halász B o l d i z s á r : T. ház ! Nagyon röviden 
fogom indokolni módositványomat. A hűbéri viszo
nyok megszüntetése főczélja a törvénynek ; meg
jegyzendőnek tartom azonban, hogy már többször 
adatott a törvénynek visszaható erő. í gy történt 
az 1844-diki azon törvényben, mely azon vegyes 
házasságokat, melyek az 1 7 9 1 : XXVI. törvény-
czikk ellenére protestáns papok előtt köttettek, 
1839-től, tehát visszahatólag számítva érvényesí
tette, í g y történt ez az ősiségi, az 1861-ki ország
gyűlés által elfogadott ősiségi pátensben is, mely 
nem csak az összeget,hanem a zálogok elévültségét a 
múltra is kimondotta. Miért ne történhetnék ez a sző
lőtulajdonosok Visszaváltási jogára is? Én részem
ről e kérdést igen fontosnak tartom. Figyelembe 
vettem, hogy vannak olyan vidékek, a hol a föl
des úr bizonyos időhöz kötötte ugyan a visszavál
tás jogát, de azzal az 5 — 6 év multával nem élvén, 

arról, mint reá nézve nem előnyösről, hallgatag-
lemondottnak, illetőleg az elévültnek tekintendő 'f 
miután azonban a törvényjavaslat szerint, annak 
kihirdetése után még egy évhez van kötve jogainak 
gyakorlata, tehát a rendes elévülés ideje korlá
tolva, annál inkább, mert nem is, hogy kedve len
ne egész szőlőhegyeket kibecsüitetni. azt tartom leg-
tanácsosabbnak, ha a 32. szakasz utoljára azon mó-
dositványom fogadtatik el, melyet ezennel a ház asz
talára teszek le, miszerint azon tulajdonosnak, ki 
kiváltási jogáról a szerződés lejárta utáni egy év 
alatt nem élt, az elévültnek tekintessék: mert ez által 
minden lehető hűbéri viszony végképen megszű
nik. Ezen módositványomat van szerencsém a ház 
figyelmébe ajánlani. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa Halász Boldi
zsár módú sitványát:) „A 32. szakasz végéhez irandó : 
„Ha azonban a szerződési határidő már lejárt, & 
visszaváltási jogát a tulajdonos egy év után nem 
érvényesítette, ilynemű szőlők a fentebbi törvény 
rendelkezése alá esnek." 

Zsarnay Imre : T. ház ! Azon átalános né
zettel , melyet a t. ház már kijelentett az egyes 
polgárok közt kötött szerződésekre nézve, én nem. 
tartom helyesnek a 6-dik pont alatti azon kifeje
zést, hogy azon szerződések, a hol a földes úr vi
lágosan föntartotta magának a visszaváltás joga*, 
csak akkor érvényesek, ha 1848 után köttettek. 
Miért épen 1848 után ? Miért ne lehetnének érvé
nyesek azok, melyek 1847-ben köttettek? Én tehát 
a b) pontot egyszerűen kihagyni kívánom. 

S i m o n y i LajOS báró : T. ház ! Felszólalá
som oka az volt, hogy a kivételek lehetőleg ke-
vesbüljenek, és különösen az i s , hogy az 1848 
előtt kiadott szőlők hasonló kategóriába essenek. 
Azért tettem módositványomat ezen szakaszhoz, 
mert azt gondoltam, itt leginkább el fog fogad
tatni ; de miután Deák Ferencz képviselőtársam 
által azon indítvány tétetett, hogy t. i. az egész 
maradjon ki, ez nézetemnek még inkább megfelel; 
én tehát módositványomat visszaveszem. (He
lyeslés.) 

Horváth Lajos előadó : T. ház ! Mielőtt 
Deák Ferencz t. képviselő úr indítványához szóla
nék , az aj pontra nézve kívánok egy észrevé
telt tenni. 

Manojlovics képviselő úr, ha t. i. indítványát 
jól fogtam fel, ugyanazt kivánja, a mit Halász Bol
dizsár képviselő úr. Mindketten ki akarják azon 
szerződéseket zárni, melyek bizonyos határidőben 
való visszaváltás feltétele alatt köttet tek, de a ha
táridő már egy év előtt lejárt. Én részemről igaz
ságtalannak tartanám, hogy a tulajdonos csak 
azért, mert a határidő régebben járt le és vissza
váltási jogát még nem érvényesítette, attól most 
elüttessék. A tulajdonos jó hiszemmel, t. i. azon 
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hitben halaszthatta a visszaváltást, hogy a prae-
scriptionalis idő alatt mindenkor érvényesít
heti azt. 

A mi a b) pontot illeti, én szivesen hozzá já
rulok ahhoz, a mit Deák' Ferencz t. képviselő úr 
indítványozott. Az ugyan a központi bizottság 
módositványától eltér, mert a központi bizottság 
az 1848. évit vette demarcationalis vonalul; ha
nem ha a t. ház kimondani méltóztatik, hogy min
den oly szerződés, mely határozatlan időre kötte
tett, átalában nem esik a kivételek alá, nekem az 
ellen sincs kifogásom. (Helyeslés.) 

ManojloviCS E m i l : Én arra nézve, a mit 
t. előadó úr megjegyzett, viszont csak azt jegyzem 
meg, hogy ha szorossan ragaszkodunk a szerző
désekhez, akkor ez okból nem lehet ezen úrbéri 
maradványokat megszüntetni, mert én nem találok 
semmi különbséget stricto jure a határozatlan idő
re kötött és a határozott időre kötött szerződések 
között. (Igaz! bal f\ lói.) 

Horvát Boldizsár igazságügyén Manoj-
lovics képviselő úr megjegyzését nem hagyhatom 
szó nélkül. Ő azt monda, nem talál különbséget 
oly szerződés közt, melyben határozatlan időre, és 
oly szerződés közt, melyben határozott időre volt 
valami kiadva. Nézetem szerint épen itt van a ma
gánjogi és a feudális szerződések közti különbség. 
A mely szerződésben határozottan föntartatott a 
visszaváltás joga és ki van kötve a visszaváltási 
határidő, az magánjogi szerződés jellegével bir. 
A feudális szerződések pedig épen abban külön
böznek a magánjogi szerződésektől, hogy egy átalá
ban fentartották a visszaválthatási jogot, mert 1844 
előtt a nem nemes nem is birt birtokképességgel, 
fentartjáka nélkül, hogy szükségesnek tartanák a 
visszaváltást különösen kikötni. Itt van a demar
cationalis vonal, hogy t. i. a magánjogi szerződé
sek a visszaválthatás jogát és határidejét világo
san kikötik, a feudális szerződések pedig nem. En 
tehát igen alaposnak találom a központi bizottság 
t. előadójának észrevételét. 

Azon nézetét pedig, hogy a b) pont kihagyá
sára ő is hajlandó : erre nézve a kormány részé
ről bátor vagyok kijelenteni, hogy a bjpont kiha
gyásába beleegyezem. (Helyeslés.) 

Zsedényi E d e : T. ház! (Eláll! Zaj.) A ház
szabályok 81-dik szakasza azt mondja. (Olvassa.) 
Kérem az elnök urat, hogy ezen kötelességének 
megfeleljen. (Derültség. Hosszas zaj.) 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! (Halljuk!) 
Zsedényi E d e : Akkor tessék szólani, ha én 

bevégeztem. 
B ó n i s S á m u e l : A házszabályokhoz akarok 

szólani. A házszabályokban az van. . . . 
Zsedényi Ede: A házszabályokban az van, 

hogy a szólót félbeszakítani nem szabad. (Nagy zaj.) 

B ó n i s S á m u e l : A házszabályokban az van, 
hogy az utolsó sző az előadót és az indítványozót 
illeti; ezek az utolsó szó jogával éltek, a tanács
kozás tehát e tárgyban be van fejezve. (Élénk 
helyeslés.) 

Zsedényi E d e : T. ház! Nagyon hibázott 
Szabolcs vármegye egyik kerületének érdemes 
képviselője, hogy, mielőtt szóltam volna, már az 
irányt, melyben szólni akarok, meghatározta. Ezt 
én határozom meg. En ugyanis nem ezen tárgy
ban akartam szólaui, hanem arra kívántam figyel
meztetni a t. házat, hogy ha már a b) pont kima
rad, akkor a következő kikezdés első sorait is, 
t. i. „tartozik azonban, minden ilyen tulajdonos, 
ha a kikötött határidő kikötve nincs," stb. ki kell 
hagyni. Erre nézve akartam a t. miniszter urat 
kérdezni, hogy hiszi-e, ha a t. ház a b) pontot 
kihagyja, akkor a következő pont változás nélkül 
megmaradhatna? E tekintetben fölvilágosítást akar
tam kérni, mert nézetem szerint ki kell itt vala
mit hagyni. 

Már most tessék szólani. (Nevetés.) 
BÓniS S á m u e l : Mielőtt a b) pontra a vég

zés kimondva nincs, nem lehet a későbbihez szól
ni. (Nagy zaj.) 

Horvát Boldizsár igazságügyér: Ha at. 
ház a b) pont kihagyását elhatározza, akkor igen 
természetesen a 3-dik kikezdés szövegezését is meg 
kellene változtatni. (A végzés még nincs kimondva!) 

D e á k Ferencz : Bónis Sámuel képviselő úr 
magában véve helyesen jegyzé meg, hogy a ta
nácskozást a b) pont kihagyására vagy ki ne n ha
gyására nézve berekesztettnek lehet tekinteni. 
t)e a végzés még nincs kimondva ; e szerint tehát 
az, a mit Bónis Sámuel Zsedényi képviselőre nézve 
mondott, hogy későn szólott, nem áll ugyan, de 
áll az, hogy idő előtt szólott föl. (Derültség.) Olyan 
pontról szólott t. i., mely még nincs tanácskozás 
alatt, mert a b) pont kihagyása még nem monda
tott ki. (Helyeslés.) Méltóztassanak tehát előbb ha
tározni a b) pontra nézve , és akkor majd átmehe
tünk a harmadik kikezdés tárgyalására. (Helyeslés.) 

Elnök : A b) pontot meg kivánja-e a t. ház 
tartani vagy nem? (Nem!) Ennélfogva a b) pont 
kimarad. (Most halljuk Zsedényit!) 

Zsedényi E d e : Nem beszélek én kétszer. 
Horvát Bo ld i z sár i g a z s á g ü g y é r : A har

madik kikezdésre nézve Zsedényi képviselő úr 
módositványát magamévá teszem, hogy t. i. ezen 
kikezdés második vagy harmadik sorából azt: 
„vagy ha a határidő kikötve nincs" kihagyni 
méltóztassék. (Helyeslés.) 

Vadnay LajOS: T. képviselőház! Midőn az 
alkotmányban a jogegyenlőség elve és ebből kifo
lyólag a szabad birtok eszméje is sürgőleg követe
lik, hogy a földesúri különféle régi viszonyokból 
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származott tartozások, ilyen a szőló'dézsma is, a 
múltra nézve különösen politikai szempontból mi
előbb megszüntettessenek, s ez által a földbirtok, 
a mely eddig le volt kötve, szabad földdé váljék: 
ugyanakkor nézetem szerint gondoskodni kell a 
törvényhozásnak arról is, hogy jövőre nézve a 
mostanihoz hasonló viszonyok elő ne álljanak, sne 
legyen kénytelen ismét a törvényhozás azokról 
intézkedni. 

Miután tudjuk, hogy az ilyen törvényhozási 
intézkedések rendesen egyesek jogai és érdekei sé
relmével szoktak megtörténni, s erről a jövendőre 
gondoskodásról mélyen hallgat a törvényjavaslat: 
ugyanazért én annak idejében az osztályülésekben 
megtettem indítványomat. A t. osztály azt el is fo
gadta, de nem tudom mi oknál fogva a t. hözponti 
bizottság azt egyszerűen mellőzte. 

A kérdés szerintem sokkal érdekesebb, sok
kal fontosabb, hogysem egyszerűen mellőzni le
hetne, s ne kellene gondoskodni a törvényhozásnak 
arról, hogy jövőre nézve bajháritó módokról gon
doskodjék. 

Ilyen bajháritó mód lehetne többek között 
az, ha jövőre törvényileg megtiltatnék, hogy stnki 
szolgálmányok s tartozások mellett földbirtokot 
ki ne adjon. Ez azonban merőben ellenkeznék a 
tulajdonjoggal s a tulajdonosnak földje feletti sza
bad rendelkezési jogával, s azért ezt, mint alapot 
és alapelvet, mint törvényhozó nem volnék hajlan
dó elfogadni. 

A másik mód lehetne bizonyos határidőt szab
id meg, p. o. 32 évet,mint a t. minisztérium részé
ről egy izben indítványba volt hozva, hogy ezen
túl ne lehessen bárminemii szolgálmányok és tarto
zások mellett birtokot kiadni.mert a ki ellenkezőleg" 
cselekednék, elvesztené tulajdoni jogát. Ez azonban 
épen ugy a tulajdoni jogba vág s ezt államgazda
sági szempontból sem látnám tanácsosnak, mert ez 
a hosszabb időre haszonbérbeadást szorítaná meg. 
Egyébiránt ez nem volna egyéb, mint praescrip-
tionalis intézkedés, ez pedig, tudjuk, sohasem ész
jogi igazságon, hanem mindig rendkívüli esetek
ben, a kényszerűség esetén alapszik. Ugyanazért 
a törvényhozás praescriptionalis intézkedéshez 
csak akkor folyamodhatik, a mikor más igazságos 
és czélszerü eszköz nem létezik. 

Itt azonban van egy másik czélszerü eszköz, 
s ez abban áll, hogy mondaná ki a törvény, hogy 
jövőre a szőlő alá való férek kiosztása egyedül s 
mindig csak írott s a föltételeket is magokban fog
laló szerződések mellett történhetik, s minden e 
tárgyban felmerülhető kérdések birói, nem pedig 
törvényhozási eldöntésénél egyedül a szerződés 
tartalma fog zsinórmértékül szolgálni. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa Vadnay La
jos indítványát:) ,,A 32. szakasz után, külön sza

kaszban, óhajtásom a következőket kimondani : 
, .33. szakasz. Jövendőre pedig, hogy a mosta
niakhoz hasonló viszonyok s ezekre nézve a tör
vényhozás intézkedésének szüksége ismét elő ne 
állhassanak, a szőlő alá való térek kiosztása csu
pán írott, s a föltételeket is megokban foglaló szer
ződés mellett történhetik ; s az e tárgyban felme
rülhető minden kérdés birói eldöntésénél egyedül 
a szerződés tartalma fog zsinórmértékül szolgálni." 

„Ezt követné végül, mint 34. szakasz, a mos
tani 33. szakasz.* 

L ó n y a y Menyhért pénzügyér.- Én Vad
nay Lajos úr indítványáról, a mennyire kivehet
tem, azt hiszem, talán egy kis pótlással igen tiszta 
és világos lenne. A pótlás lenne, hogy: minden 
ilyen viszony, miután telekkönyvek vannak be
hozva, egyszersmind telekkönyveztessék. Ez töké
letesen evidentiában fog tartani minden jövőben 
kötendő szerződéit. Ezen hozzáadással pártolom 
én is részemről Vadnay indítványát. 

E l n ö k : Van még két módositvány, mely 
megelőzőleg adatott b^-' azt hiszem, elébb azokon 
kell keresztül mennünk, és csak azután kerül a sor 
a Vadnay képviselő úréra. 

Mihályi Péter jegyző (oh '/ssa itjol ig Halász 
Boldizsár rnódositványát. Fölkiáltotok: Fölösleges !) 

E l n ö k : Halász képviselő úr indítványát a t. 
ház nem fogadja el. Most jön Vadnay úr módosit-
ványa tárgyalás alá. 

Manoj lovics E m i l : Vadnay képviselő in
dítványát én fölöslegesnek tartom, mert ha a tör
vényhozó testület az urbériséget minden maradvá
nyaival együtt megszünteti, azt magán szerződések 
utján többé visszaállítani nem lehet. Minden efféle 
szerződések a magán jog körébe esnek, következő
leg itt nem tárgyalhatók. (Helyeslés.) 

Ivánka I m r e : Körülbelül ugyanezt kíván
tam mondani azon észrevétellel, hogy mivel pedig 
magán szerződésekben az, amit a t. pénzügyminisz
ter úr mondott, hogy miként kívánja a magánszer
ződő biztosítani jogát, az az ő dolga: ha nem biz
tosítja, hadd veszszen el ; ha pedig valakinek ezen 
előzmények után kedve telik még ezután szőlőt 
dézsmára kiadni, az veszitse el. (Helyeslés.) 

Deák Ferencz : T. ház ! A szőlőknél, melyek
nek adózásai most megváltatni s átalakíttatni rendel
tettek, az eddigi tartozások igen nagy része szerződé
sen alapult. Sok helyütt a szerződés tudva sincsen, 
hanem csak gyakorlatban van. Azon viszonyokra 
nézve, melyeket sokan hűbéri, mások az urbérrel 
rokon természetüeknek neveznek, minők az úgy
nevezett curialis zsellérek, telepitvények és effélék, 
szintén ugy áll, hogy a legnagyobb nehézséget, 
confusiot az teszi, hogy irott szerződések nincse
nek és a feltételek nem világosak. Ideiglenesek-e 
e szerződések vagy örökösek , ez nem tudható. 
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Midőn majd ezen kérdéseket tárgyaljuk, elő fog 
kerülni azon nehézség, hogy épen ezen zavar miatt 
nehéz lesz eldönteni, mi legyen a teendő ? Most mi 
ezen szőlöbeli szerződéseket megváltás utján átala
kítottuk, némileg megszüntettük ezen szerződése
ket. Az a kérdés: azt akarja-e a ház, hogy jövőre 
semmi birtokot szőlő alá ne adhassanak bérbe, 
hanem vagy eladja, vagy pedig más bérbe adja, 
de szőlöbeli adózás vagy tartozás mellett ki ne 
adhassa ? Ha ezt akarja a ház. ki kell mondani; 
de én nem tanácslom: mert a szegény népet ver-
nők meg vele. A népesség szaporodik, az indu-
stria növekszik; csupán agricultur industriánál, ott, 
hol szorgalmas nép van és a hely kedvező, a szőlő 
industria jobban kifizeti magát, ettől a népet elzárni 
nem volna tanácsos. Ha azt akarjuk, hogy ettől 
ne zárassék el a nép, hogy jövőben is legyen al
kalma akármily birtokot, ugy mint eddig, szerző
dés mellett kivehetni, habár szőlő alá is, akkor 
azon kérdés támad: akarjuk-e, hogy 50 vagy 100 
év múlva ily zavart viszonyok jőjenek ismét 
létre ? akarjuk-e, hogy az emberek ne tudják, 
hogyan keletkezett a viszony ? mi a gyakorlat ? örök 
időre, rövid időre, vagy határozott évekre ada
tott-e ki a szőlő? Azért szükségesnek látnám, hogy 
a törvényhozás mondja ki, hogy igenis kiadathat
nak a birtokok, de csak irott szerződés mellett, 
csak határozott időre, nem pedig bizonytalanra, 
etb. (Helyeslés.) Két mód van erről gondoskodni : 

(Halljuk!) vagy itt a szőlőknél a szőlőkre nézve 
intézkedni, és mivel ezen kérdés mindig ismétlő
dik, ha azon úgynevezett urbériséggel rokonságban 
levő törvényekről fogunk tanácskozni, miknek 
még ezen ülésszak alatt leendő beadását remél
jük és igérve is van a minisztérium által, ott 
minden ilyen egyes törvénynél, hol előfordul ezen 
kérdés, intézkedjünk erre nézve; vagy pedig valat 
mennyi ilyen tárgyra nézve egy külön törvény-
kell tervezni. (Külön törvényt!) Ha külön törvényt 
akar a ház, én ettől sem idegenkedem, nem pedig 
azért, mert a többi tárgyra nézve ép ugy szükséges 
intézkedni, mint erre. (Külön törvényt!) 

E l n ö k : Tehát kimondhatom, hogy a 32-dik 
szakasz a b) pont kihagyásával, és a c) pontnál 
azon módositással, melyet Zsedényi képviselő úr 
előadott, el van fogadva. Az iránt pedig, mit Vad-
nay képviselő úr előhozott, a t. ház ugy kivánja, 
hogy külön törvényben történjék intézkedés. (He
lyeslés.) 

Mihály i Pé ter j egyző (olvassa a 33-dik sza
koszt. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Ezzel be levén fejezve a törvényja
vaslat tárgyalása, az ugy, a mint a t. ház elfogadta, 
holnapután fog végleg megszavaztatni. (Helyeslés.) 
Holnap 10 órakor pedig Nicolics képviselő úr 
indítványa fog tárgyalás alá vétetni. 

Az ülés végződik d. u. 2 7 s órakor. 

CLXÍALL O K ! S Z A ( J Ö ! S UJjJbiS 
1868. október 1-sej én 

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 ! Freyseysen Gyula lemond. Kérvények bemutatása. A népoktatási biasottság tagjaira történt Bzavasás eredménye 
kihirdettetik. SürgÖBb törvényjavaslatok az osztályokhoz utasíttatnak. Nicolica Sándor faügyi indítványa tárgyaltatik s mellőztetik. 

A kormány részéről jelen vannak •' Gorove Ist
ván, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Miké Imre 
gr,} Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 107* órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzökönyvét Bujanovics Sándor úr fogja vezet

ni ; a szólani kívánók neveit pedig Mihályi Péter 
jegyző úr jegyzi föl. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a szeptember 

30-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök: Freyseysen Gyula munkácskerületi 

képviselő ő felsége által az országos pénzügyi főtör-
vényszékhez ülnöknek neveztetvén ki, képviselői ál-
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lásáról lemondott.Bereg megye központi választmá
nya uj képviselői választás eszközlésére hivatik fel. 

Rozsnyóbánya város képviselői, a városi tör
vénykezési költségeket orsaágos alapból fedeztetni 
kérik. 

Eger városa tanácsa ugyanezt kéri. 
E tárgyban a t. ház már határozván, e kérvé

nyek tudomásul vétetnek. 
Darvas község választói és lakosai az 1867-ik 

állapot megváltoztatását és az 1848-, 1827- és 
1790-iki törvényekkel biztosított független önálló 
állami élet teljes visszaállittatását törvényho7ás 
utján eszközöltetni kérik. 

Berettyó-Újfalu választó kerületebeli B.-Bö-
szörmény , Mező-Keresztes , Vánesod, Péterszeg, 
Mezo-Sas, K Szántó, P.-Told községbeli több vá
lasztók az 1867-iki állapot megváltoztatását és 
az 1790, 1827 és 1848-ik törvényekkel biztosított 
független önálló állami élet törvényhozás utján 
teljes visszaállittatását eszközöltetni kérik. 

Berettyó-Újfalu választó kerületéhez tartozó B. 
Böszörmény, M.-Keresztes, P.-Füld, Furía, Zsáka, 
M.-Sas, Bojt, Ártánd , Vekesd , Darvas , Csökmő, 
Vánesod, Kis-Szántó és Szt.-János községbeli szá
mosválasztók a választó kerület székhelyének Be
rettyó-Újfaluból Mezó'-Keresztesre áttételét kérik 
elhatároztatni. 

Heeger Ferencz s társai verseczi lakosok a 
ezőlődézstna megváltása iránti észrevételeiket figye
lembe vétetni kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

P a t a y I s t v á n : Engedje meg a t. ház, hogy 
ez alkalmat fölhasználjam arra, hogy figyelmez
tessem azokat, kik jelen vannak és hivatalt kap
tak , hogy kötelességüknek tegyenek eleget és 
köszönjenek le képviselői állásukról. Báró Orczy 
több hó óta hivatalban van, s mindeddig le nem 
köszönt. Fölkérem az elnököt, tegye kötelességét. 

Elnök: : Az elnökség teljesíteni fogja köteles
ig ségét. A népoktatási törvényjavaslat tárgyában 

választott huszonötös bizottságra nézve történt 
szavazás eredménye fog kihirdettetni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa -.) Be
adott 219 szavazat: ebből nyertDimitrievicsMilos 
219, Podmaniczky Frigyes b. 219, Manojlovics 
Emil 218, Simonyi Lajos b. 218, Szaplonczay 
József 218, Szilády Áron 218, Thalabér Lajos 
218, Bezerédj László 217, Csengery Antal 217, 
Nyáry Pál 217, Trefort Ágost 217, Tisza Kálmán 
217, Nagy Péter 215, Véghső Gellért 215, Ker-
kapoly Károly 214. Hunfalvy Pál 212, Sebestyén 
László 212, Szolga Miklós 212, Bartal György 
211, Papp Zsigmond 211, Rónay Jáczint 211, 
Székács József 210, Zichy Antal 210, Szelestey 
László 209, Fabritius Károly 170 szavazatot. &_. 

E l n ö k : A tisztelt ház határozatot hozott, 
hogy a perrendtartás tárgyában a tizenötös bi
zottság az elvi kérdéseket tűzze ki és munkálatát 
a háznak jelentse be, mely munkálat azután az 
osztályokhoz fog utasíttatni. Addig is, míg ezen 
munkálat a tisztelt ház elé terjesztetnék, kér
ném a tisztelt házat, méltóztatnék határozatilag 
kimondani, hogy az úrbéri örökváltságnak orszá
gos alapból megtérítéséről szóló törvényjavaslatot, 
úgyszintén a kisajátításról, valamint az uzsora
törvények eltörléséről szóló törvényjavaslatokat 
az osztályok vegyék tárgyalás alá. (Atalános he
lyeslése) 

Napirenden van Nicolics Sándor indítványá
nak tárgyalása. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa Nico
lics Sándor indítvány It1). 

NiCOliCS Sándor : Tisztelt képviselőház ! A 
fausztató Bega-csatorna és a krassó- és temesme-
gyei kincstári erdők bérbe adására vonatkozólag 
annyi hivatalos és magántermészetű, egymással 
ellenkező s egymást czáfoló közlemény jelent meg 
a lapokban, hogy méltán feltehetem, miszerint 
mindenki, kit az ügy érdekel, kellő tudomással is 
bir róla. Én csak a kétségbe vonhatlan tényekre 
szorítkozom. 

Tény az, hogy a csatorna és a kincstári erdők 
a pénzügyminisztérium által Beiersdorf s Biach 
bécsi kereskedőknek tiz évre bérbe adattak ; és 
tény, hogy ezen bérbe adás a nyilvánosság teljes 
mellőzésével , árverés vagy zárt ajánlatok bekül
désére felszólító hirdetés nélkül ment végbe. 

Ha e két ténynyel szembe állítjuk azon rend
szabályokat, melyek az álíamjavak kezelési mód
ját illetőleg a pénzügyminisztérium által megálla-
pittattak és a hivatalos lapban e napokban lettek 
közzé téve : meggyőződünk, hogy mind az erdők 
bérbeadása, mind a nyilvánosság mellőzése a meg
állapított szabályok ellenére történt. 

Mert a kiadott rendszabályok egyik szakasza 
azt rendeli, hogy a kincstári erdők házilag" kezel
tessenek ; más szakaszai pedig azt, hogy kisebb 
területek nyilvános árverés utján, nagyobbak pe
dig kihirdetett határnapra beküldendő zárt ajánla
tok utján adassanak haszonbérbe. E szabályok 
április havában már érvényben voltak. Bizonyítja 
ezt a t. pénzügyminiszter űr saját nyilatkozata, 
ki június 17-éuinterpellatiom folytán, Manojlovics 
képviselőtársamnak a kincstári javak bérbeadási 
módjára vonatkozó észrevételéi© következőkép 
válaszolt : 

,,Ha méltóztatott volna megtekinteni azon 
rendeleteket, melyek eddig a pénzügyminisztérium 
által kiadattak, tapasztalta volna, hogy azokban 

J) Lásd az Irományok 319-ik számát. 
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szabályul van felvéve, hogy minden kisebb bérlet 
árverés utján történik. Nagyobb bérletek rendesen 
a „Köslöny"-ben köztudomásra hozatnak, s záros 
határidő alatt mindenki ajánlata beadására felhi-
vatik ; az ajánlatok pedig nem egy he ly t , de há
rom helyt, ugy mint: az illető kezelő hivatalnál, a 
pénzügyi igazgatóságnál, és magánál a miniszté
riumnál adatnak be, s azok egyszerre bontatnak 
fel a minisztériumnál, mi igen czélszerü módnak 
bizonyult ; tehát a mit kivan, a minisztérium már 
rég teljesítette.1' 

A t. pénzügyminiszter urnák nyilt ülésben 
mondott eme szavai által constatálva van tehát az, 
hogy a rendszabályok már akkor fenállottak, mi
dőn a kincstári erdők minden hirdetés, minden 
árverés nélkül tiz évre bérbe adattak. 

Világos tehát, hogy a kincstári erdők bérbe 
adása a szabályok flagrans megsértésével történt. 

Hivatalos oldalról a megkötött szerződés nagy
szerű előnyei emeltetnek ki. Nézzük közelebbről 
ez előnyöket. Számok összeállitáiával nem fárasz
tom a képviselőházat. Számokkal számok, állítá
sokkal elíenállitások tétetnének szembe. Ki hatá
rozhatná el egyszerű hallás után, hol az igazság. 
S épen ezért óhajtom, hogy a szerződésre vonat
kozó hivatalos iratok a ház elébe terjesztessenek, 
hogy ez beható vizsgálat tárgyává tehesse. 

Két fő úgynevezett előnyt hangsúlyoznak 
hivatalos oldalról leginkább. Először azt. hogy az 
állam sokat nyer e szerződés által, mert a fa ölét 
ezentúl drágábban adja 40krral . Közelebbről néz
ve, e nagyszerű haszon nagyszerű veszteséggé tör
pül. A kincstár nyerni látszik 40 krt ölenkint, 
igaz ; de mik e mellett kötelezettségei ? a mi ne
héz, azt magának tartá fen ; a mi könnyű azt a 
vállalkozóknak engedte át. A kincstár vágatja, a 
fát, és tengelyen a csatornáig szállítja; a vállalko
zók a csatornánál átveszik, melyen minden költség 
nélkül tovább úszik. A szerződés tiz évre szól; tiz 
évig tartozik tehát a kincstár a fát vágatni és i\ csa
tornához szállítani 40 kr haszontöbbletért ölenkint. 
De ki nem látja át azt, hogy a munkabér folyto
nos növekedése mellett a tiz év lefolyása alatt a 
fa vágásának és szállításának költségei nem csak 
elnyelendik a 40 kr hasznot, de még négyszer, öt
ször is annyit. A kincstár tehát okvetlen veszteni 
fog ; míg a vállalkozók, tiz évig urai a fapiaeznak, 
az ölfa árát oly magasra emelhetik, a mint nekik 
tetszik. 

A második nagy előny, melyet a szerződés 
magasztaló! emlegetnek az, hogy a vállalkozók 
ezentúl 50 000 öl fát tartoznak a kincstártól meg
venni, ha ez ily összeget eladni kivan. A kincstári 
erdők azonban a rendes turnust megtartva, nem 
50,000, de csak legfelebb 44,000 ölet állithatnak 
elő. De hol a kéz és erő , mely ez összeget 
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összevágja és a csatornához szállítsa, midőn ed
dig is alig volt képes a kincstár egyremásra 
25,000 ölet évenkint előteremteni. Ks érdemes 
lesz-e a munkabér emelkedésével ennyi fát világos 
deficittel eladni ? 

A megkötött szerződés tehát kárt okoz az 
államnak , és kárt az alsó megyéknek és városok
nak, melyeknek egy része a vállalkozók önkénye 
és egyedáruskodásának leend kitéve. 

Felszólaltak is már a szerződés ellen Temes
vár szabad királyi városa, Krassó, Temes és To
rontál megyék, mely utóbbinak kivált a Bega 
mentén fekvő vidéke és a megye székhelye, Nagy-
Becskerek városa, sújtatnak leginkább. E megyék 
356 négyszeg mértföld területen 850,000 lelket 
képviselnek. I ly felszólalás megérdemli, hogy né
mi figyelemben részesüljön. 

E s n e mondja senki, hogy hazánk alsó vidéke 
az állam károsulásával olcsó fát kivan , s most 
feljajdul, mert ezentúl tüzelő fáját drágán fogja 
fizetni. 

Hazánk alsó megyéi és városai hazaszeretet
ben s áldozatkészségben , ott, hol ezt valóban a 
haza java kivánja, magokat tulszárnyaltatni senki 
által sem engedik; hazánk alsó megyéi és városai 
nem kérnek alamizsnát, de igazságot. Nem az fáj 
nekik, hogy a fát drágábban fizetendik, mint ed
dig ; hanem az, hogy ennek nem az ország láfrmd-
ja hasznát, de két nyerészkedő idegen. 

Összefoglalom a mondottakat. 
A szerződés a bérbeadási szabályok ellenére, 

a nyilvánosság mellőzésével, hirdetés és árverés 
nélkül köttetett. 

A szerződés káros az országra nézve. 
A szerződés elien felszólalt három megye 

és eerv város. 
Fontos okok lehettek tehát kétségkívül azok, 

melyek a tisztelt pénzügyminisztériumot ily szer
ződés megkötésére indíthatták. E fontos okokat 
azonban nem ismerjük. Hogy a képviselőház is 
ismerhesse,szükséges,hogy az összes hivatalos iratok 
megvizsgálás végett elébe terjesztessenek. Ez eljá
rás törvényen alapszik : az 1848-ik év I l l - ik tör-
vényezikkének 30-ik szakasza igy szól: 

,,A miniszterek hivatalos irataikat az ország
gyűlés mindegyik táblájának kívánatára, magá
nak a táblának, vagy a tábla által kinevezett kül
döttségnek megvizsgálása alá bocsátani köte
leztetnek/' 

A képviselőház tekintélye ; az alsó megyék 
s városok nyugalma ,; a pénzügyminiszter úr ér
deke egyaránt kívánják, hogy e homályos ügyben 
világosság legyen végre. 

Ajánlom inditványom tárgyaltatását és elfo
gadását. (Helyeslés bal felöl.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház-
í i 
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Tekintve azon fontos teendőket, melyek még ez 
országgyűlési rövid időszak alatt elintézendők, 
semmi sem oly drága, mint az idő, és igy tartóz
kodtam volna ugyanazon kérdés felett még egy
szer felszólalni, mely már egy ízben ugyancsak 
Nicolics képviselő úr felszólalása folytán a t. ház 
előtt előfordult; de miután ezen kérdés iránt, mint 
értesültem, annyi balmagyarázatra alkalmat adható 
állitások köröztetnek: valóban őszinte köszönettel 
tartozom Nicolics urnák, hogy ezen tárgyat ismét 
felhozva, nekem ez által alkalmat szolgáltatott a 
felett ismét nyilatkozhatni. Örvendek , hogy 
alkalmam nyilik a t. ház előtt egész tárgyilagos
sággal előadni e kérdésre vonatkozó felvilágosítá
saimat, és hogy szerencsém lehet a t. ház előtt az 
ország igen nevezetes vagyonáról, az erdők keze
léséről, némelyeket átalánosságban elmondani. 
(Halijuk!) 

Midőn ezelőtt több mint másfél évvel azon 
súlyos és nagy felelősség terhével járó teendőket, 
t. i. hazánk pénzügyének és igy vagyonának ke
zelését átvettem , bizonyára az első teendők közé 
kellett tartozni az állam vagyonának azon neveze
tes részét, mely az államerdőségekben áll, gon
dos tanulmányaim tárgyává tenni és annak kö
rülményeit kellőleg felismervén, iparkodnom kel
lett a létező hiányokat mellőzni, és egy czélszerübb 
rendszer behozatala végett a szükséges intézkedé
seket azonnal megtenni. 

Mielőtt magáról a kérdés alatt levő fa-eladási 
szerződésről egész objectivitással szólanék, engedje 
meg a t. ház, hogy szabadságot vegyek magam
nak átalában röviden jellemezni, minő állapotban 
találtam a pénzügyminisztérium átvétele alkalmá
val az államerdőségeket, és hogy egyúttal röviden 
megemlitsem azon elveket, melyeknek következe
tes keresztülvitele mellett az államerdőségek jö
vedelmét azon fokra emelni hiszem, mely ezen 
nagy nemzeti vagyonhoz méltó és aránylagos. 

Köztudomású s igy Nicolics képviselő úr előtt 
is bizonnyára ismert adatok azt mutatják, hogy a 
jjénzügyminiszterium kezelése alatt levő 2,002,491 
katasztrális holdat tevő erdőterület az 1862 — 
1866 öt évi átlag szerint katasztrális holdankint 
csak 14'/2 krczár tiszta jövedelmet hozott. 

I ly körülmények között kötelességemnek tar
tottam mindenekelőtt megvizsgáltatni azt, hogy 
ezen abnormis állapotnak hol rejlenek okai. A vi
déki viszonyokat és körülményeket tanulmányozni 
maga a miniszter természetesen reá nem ér; ha 
pedig azon közegekhez fordul, kik talán a régi 
viszonyokat, mondhatom, a régi visszaéléseket ren
desen elpalástolni igyekeznek, az igazsághoz nehe
zen jut. Ennélfogva kötelességemnek tartottam a 
minisztérium átvétele után azon férfiút, ki közelis
merés szerint az erdészeti szakban kitűnő jártassá

got tanúsított, s kit saját tapasztalatom szerint én 
is kitűnő szakembernek mondhatok, Divald urat 
az erdészeti osztály vezetésével megbízni, s állása 
elfoglalása után első tendői közé soroztam, hogy 
az állam ezen nagy kincsét, t. i. a 2,000,000 holdat 
meghaladó államerdöségeket kiváló vizsgálata tár
gyává tegye s nekem jelentést terjeszszen elő azon 
okokról, melyeknél fogva az államnak ezen nagy 
kincse ily csekély jövedelmet hajt. 

Azon számos adatokból, melyek ez irányban 
gyűjtettek, legfontosabbak azok, melyek az összes 
termelési képességre vonatkoznak; termelési képes
ség alatt értem, és erdészeti szempontból értetik azon 
évenkinti növekedés, melyet az erdő fa-mennyiség
ben ad. Az államerdők az ország különböző vidékein 
feküsznek s ennélfogva azoknál a termelési ké
pesség különböző; de átalában véve a fatermelést 
igen csekély számitás mellett is az összes 2 millió 
holdon megközelitőleg 1,196,910 ölre lehet számí
tani. És mit mutatott a tapasztalás *? Azt, hogy az 
eddig fenállott eljárás szerint az erdészeti hiva
talok évenkint 600,000 ölnél többet értékesíteni 
képesek nem voltak. Tehát majdnem fele az ösz-
szes évi termeivénynek értékesitetlen maradt, és 
igy, ha egy öl átalános tőkeértékét 3 írttal számít
juk, már ezen nem értékesíthetett fatömeg is kö
rülbelül 1.800,000 forintra megy évenkint. 

Tehát mindenekelőtt ezen állapoton segíteni 
volt a feladat. 

Tapasztalásból mondhatom, hogy nincs ne
hezebb állás, nincs kényesebb és több kellemet
lenséggel járó helyzet, mint mikor megrögzött, 
meggyökerezett visszaéléseknek kiirtására törek
szünk : mert az erre czélzó intézkedéseknél az év 
tizedek során megrögzött és igy jogosultaknak 
képzelt önzéssel s haszonleséssel találkozunk. 

Sajnálattal mondhatum s állithatom, hogy 
ezen állásomban, melyet ő felsége és a t. ház több
ségének bizalmából elfoglalni szerencsém van, ne
kem annyi ellent mi sem szerzett, mint a vissza
élések, az önhaszonlesés ellen tett erélyes intézke
déseim és felszólalásaim ; ezt pedig tenni köteles
ségemben állott, mert ugy hiszem, hogy csak ak
kor teljesítettem s teljesitem az ország iránt tar
tozó kötelességemet lelkiismeretesen, ha minde
nekelőtt a közérdekeket tekintem, az állam vagyo
nát megőrizni és szaporítani igyekszem. (Elénk tet
szés a középen.) 

Mint már említem, a hivatalos adatok, melyek 
minden részleteikben bármikor rendelkezésére ál
lanak Nicolics képviselő urnák, kitüntetik, hogy 

' az eddigi kezelésnek egyik fő s haladéknélküli 
orvoslást kivánó hiánya az, miszerint az államer
dők évi termelésének csak fele értékesíttetik. Van
nak ezen kivül számos más hiányok is magánál 
az erdők kezelésénél, s a tett jelentés alapján azon 
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meggyőződésre jutottam, hogy az államerdőségek-
ben fekvő vagyon egész jövedelmi képességét 
csak ugy lehet felhasználni, ha az eddig gyakor
latban levő rendszer, melynél minden őszinte és 
következetes törekvés a jövedelmek növelésére 
hiányzott, gyökeresen megváltoztatik. 

Sok hiány tapasztalható magánál az erdők 
kezelésénél, melyek közt különösen ki kell emel
nem, hogy az erdei kártételek elhárítására nézve 
a politikai hatóságok részéről igen siker nélküliek 
az intézkedések ; azonban , ha nem is tökéletesen, 
de részben még is megfelelnek az erdőmivelés te
kintetéből feladatuknak ; más részt az ország 
majdnem minden erdőségénél a tapasztalás azt 
bizonyitja, hogy a meglevő fának értékesitése te
kintetében egészen fenáll niég a régi megszokott, 
minden nevezetesebb jövedelem előállitására kép
telen lanyha kezelés. 

Ezen körülmények közt jövőre nézve a gyö
keres orvoslást azon rendszer következetes létesí
tésében látom, ha az állam, mely tapasztalat sze
rint a kereskedési üzletek vitelére mindenütt a leg-
kevésbbé alkalmasnak mutatkozott, midőn egyrészt 
megtartja saját felügyelete alatt az erdők mive-
lését és kezelését , másrészt magát a kereskedelem
be vágó értékesítést azokra bizza, kik hivatásuk
nál fogva a kereskedelmi viszonyokat és a fogyasz
tási piaezokat jobban ismerik, de saját nyeremé
nyük ösztönéből is képesek az egész termelhető 
mennyiségnek fogyasztókat találni 

Ezek szerint a következő elveket tartottam és 
tartok jelenben is az államerdöségekre nézve ki-
viendőknek ; u. m. : 

hogy az erdők kezelése rendesen szabályozva, 
egyenesen az államkormányzata alatt álljon ; 

hogy az egész évi termelés eladása tömegesen 
történjék, s a részletes árulás kereskedőkrebízassék ; 

s hogy a jövedelemnek gyors emelkedése 
szempontjából ezen rendszer életbe léptetése iránt 
az intézkedések niegtéfessenek. 

Miután az összes 2 millió holdat haladó és az 
ország különböző vidékein elszórt erdőségekben 
ezen rendszert egyszerre keresztülvinni nem lehe
tett : azon megbízást adtam az illető erdészeti osz
tály vezetőjének, hogy válaszsza ki mindenekelőtt 
azon erdőségeket, melyekben ezen rendszer a leg
rövidebb idő alatt kivihető, és hogy a szükséges 
intézkedéseket haladék nélkül létesíteni töreked
jék ott, a hol az mindjárt kedvező eredményt állit
hat elő. í gy történt, hogy a minisztériumnál tar
tott tanácskozások alapján a Béga mentében fekvő 
erdőségekre nézve ezen rendszer behozatala elvileg 
kimondatott és létesítésére a szükséges intézkedé
sek megtétettek. 

A mennyire az ilyen felszólalásnak szűk kor
látai megengedik, előadtam főbb vonalakban azon 

elveket, melyeket az államerdöségekre nézve léte
síteni czélszerünek tartok. 

Áttérve magára a kérdésre, t. i. a Béga menté
ben fekvő erdőségek fakészletének eladása iránt 
kötött szerződésre, mint már említeni szerencsém 
volt, az erdészeti osztályt vezető osztálytauácsos 
általam azzal bízatott meg, hogy a czélszerübb 
rendszer behozatalát kezdje meg azon erdőségek
nél, melyeknél a legnagyobb siker a legrövidebb 
idő alatt elérhető. 

Ennek folytán, mint a kezemnél levő hivata
los iratok igazolják, april 6-áról keltezve az illető 
osztálytanácsos véleményes jelentést terjesztett be 
hozzám, melyben előadja mindazon okokat, me
lyeknél fogva Bayersdorf és Biach fakereskedéssel 
foglalkozó házzal az általam kitűzött alapon, t. i. 
az évi termeivény teljes értékesitése mellett, 10 
évre a faeladás iránt szerzerződést kötni ajánl. 

E szerződés szerint a fáért magasabb ár ére
tett el, mint eddig; tehát teszem — mit különösen 
megjegyezni kívánok — nem áll, a mit Nico-
lics képviselő úr állított, hogy az állam megtar
totta magának mindazt, a mi terhes és tidadott 
mind azon, a mi könnyű. 

Az, mi könnyű és mi terhes, nagyon relatív 
fogalom; de megjegyzem, hogy az állapira nézve 
legterhesebb és alig létesithető az, hogy az összes 
évi termeivény eladassák; továbbá a legkárosabb 
az államra nézve, épen az eddig tapasztaltak sze
rint, maga az usztatás. Méltóztassanak felvenni, 
hogy a kezeink közt levő jelentés alapján, az idén 
az úsztató csatorna rendben tartására körülbelül 
20,000 frt terveztetett kiadatni. Méltóztassanak te
kintetbe venni, hogy eddigelé minden károsulást, 
a mi az usztatás alkalmával magánosok vagyonán 
okoztatott, a kincstár megtéríteni tartozott, holott 
a szerződés értelme szerint biztosíték nyujtatik az 
összes évi termeivény eladására, a csatorna jó kar
ban tartására, és arra, hogy ha netalán magánoso
kon kár okoztatnék, azt a szerződők tartoznak 
megtéríteni. 

Mit tartott meg tehát magának az állam? Azt, 
mi a kezeléssel jár, s az általam kimondott elvekkel 
megegyezik, t. i. a fának vágatását, és — nem az 
illető eladó helyre, de — az úsztató helyre való 
szállítását. Ezek termelési költségek, ép ugy mint 
a gabonánál az aratás és házhoz vagy országúihoz 
való juttatás, a termelés költségeit pedig a keres
kedőkre nem szokás, nem lehet közvetlen áthá
rítani. 

Méltóztassanak megengedni, hogy itt egy 
kissé kitérjek, mert különben erről megfeledkezném. 

Nicolics képviselő úr részéről felhozatott, de 
más oldalról is erre fősúlyt fektetnek, hogy a 
kincstár többet 20,000 öl fánál nem képes évenkint 
vágatni. Ennek megezáfolására van szerencsém 

11* 
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ezennel bemutatni egy f. é. jul. 31-én 41385. sziám 
alat t Budán kelt szerződést, melynél fogva nem 
csak a Béga völgyi államerdöségekben, hanem 
egyszersmind a gödöllői és marosparti uradalmak 
erdőségeiben is, hol eddig munkások hiányában 
szenvedtünk, hat egymásután következő éven át 
minden évben összesen 80,000 öl hasábfa és meg
felelő mennyiségű dorongfa kivágatására kötelezi 
magát egy mindig fakészitéssel foglalkozott jártas 
vállalkozó, és pedig a fürészszel vágott hasábfának 
vágatására ölenkint 1 ft 20 krért, illetőleg 1 ft 10 
krért, a dorongfa vágatására pedig 80 krért. 

Hogy tehát e részben gondoskodva van, arról 
teljes bizonyosságot nyújthatok. (Élénk tetszés.) 

Egyébiránt megjegyzem, hogy már ezen je
lentésben előadattak a módok, melyeknél fogva 
elegendő munkaerőről gondoskodva van. (Élénk 
helyeslés a középen.) 

Ezen vélemény nekem, mint a22428 . számú 
pénzügyminisztériumi ügyirat igazolja , april hó 
8-án mutattatott be. En ezen ügyet sokkal fonto-
sabbnak tekintettem, semhogy iránta az előadó 
véleményes jelentése után azonnal határozni jónak 
láttam volna, ezért szóval azon utasitást adtam, 
hogy egy külön bizottság vegye ezen egész kérdést 
tárgyalás és érett megfontolás alá azon czélból, 
hogy az általa kifejtendő vélemény alapján ezen 
kérdés fölött határozhassak. Ezen bizottság tagjai 
voltak, mint ugyancsak a hivatkozott ügyiratokból 
látható, Granzenstein Gusztáv osztályfőnök, mint 
elnök, b . Splényi helyettes osztályfőnök, és miután 
minden kincstári szerződés megkötésénél annak 
jogi oldalát is meg kell fontolni, a jjesti kincstári 
kir. ügj^észség főnöke Andreánszky, végre az illető 
előadó Divald Adolf osztálytanácsos.Ezen tanácsko
zás april 10-én tartatott, és egyhangú véleménye 
folytán az arra vonatkozó jóváhagyásomat april 
12-én adtam ki, mint az ügvdarabon látható ki-
adványozhatás bizonyltja. 

Ezen jóváhagyás következtében a szerződés 
letisztáztatván, eredeti példánya a vevő Bayersdorf 
czég által és két tanú által azonnal aláiratott, de 
általam nem ; miről valamint a tanuk, ugy Mada-
rássy miniszteri tanácsos dr — ki az időben az 
aláirandó darabok aláírás alá terjesztésével volt 
megbizva — továbbá Divald osztálytanácsos, sőt 
Bayersdorf is bizonyságot tesznek. 

Aláirásom halasztását nemcsak az ügy fontos
sága, hanem különösen azon körülmény okozta, 
hogy az april 16-án előterjesztett 1868-iki költség
vetés összeállítása s beható tanulmányozása min
den időmet tökéletesen annyira igénybe vette, 
hogy más fontos ügyek aláirását nyugottsággal 
nem teljesíthettem. 

Az ügy érdemileg el vala határozva, sőt az ügy 
darabon az is feljegyezve, hogy a szerződés mind

két részről aláiratott, mely jegyzék csak azért nem 
törültetett ki, mert a részemrőli aláirás naponta 
váratott. 

E közben, vagyis a szerződésnek általam tör
tént aláirása előtt szükségesekké váltak némely 
intézkedések, melyek az általam történendő aláirás 
reményében nevemben történtek, s melyek azzal 
vannak indokolva, hogy a fausztatásra legalkal
masabb, vizzel bővelkedő tavaszi időszak haszná
latlanul el ne mulasztassék. 

Ezen intézkedések azért is helyesek voltak, 
mert a kincstár által házilag kezelt usztatás költ
ségeit, a csatorna fentartás tetemes terhét és az 
usztatás alkalmával a fa megtorlódásából származ
ható vizára dási és kiöntési károkat óhajtandó volt 
az állam válláról a vállalkozóra átszármaztatni. 

S igy történt, hogy az illető kincstári közegek 
april 13-án délelőtti 93'4 órakor táviratilag oda
utaltattak, hogy a fausztatáshoz ne kezdjenek ; és 
a főpénztár is april 12-kén kelt és 14-én kiadott 
rendelettel mindezekről értesíttetett , mint ezt az 
ügydarabon látható jegyzetek igazolják. 

További félreértések kikerülése szempontjá
ból meg kell még jegyeznem, hogy leirás alkal
mával mindig a kiadványozás, azaz jóváhagyás 
feljegyzésének dátuma szokott az okmányra Íratni, 
s mindenki, a ki a miniszteri kezelési rendszerrel 
ismeretes, tudni fogja, hogy azon idö, mely a le
irás és aláirás közt eltelik, soha tekintetbe nem 
jön, hanem mindig a kiadványozás, vagyis a jóvá
hagyás napja jön az okmányra még akkor is, ha 
az aláirás és kézbesités hetek vagy hónapok után 
történnék meg. 

Ezen gvakorlat. nielv minden közhivatalnál 
ismeretes, azért van igy, mert különben az ok
mánynak annyi dátuma lenne, a mennyi műtéteién 
megy keresztül, u. m. fogalmazási, jóváhagyási, 
tisztázási, aláirási és kézbesítési. 

A másik fél és a tanuk által már aláirt szerződés 
aláirás végett nekem előterjesztetett, de mely napon 
történt ez, arra nem emlékezem ; azonban azt hatá
rozottan állithatom, hogy még 16-án az elnöki 
irodából ki nem ment, s én mindaddig az aláírást 
nem teljesítettem, míg ezen üzlet vállalkozóira néz
ve a szükséges tudakozódásokat meg nem tettem. 

Sokkal fontosabb volt az ügy, semhogy ne 
igyekeztem volua meggyőződést szerezni az iránt, 
hogy a vállalkozók nemcsak ügyességgel, de egy
szersmind tehetséggel is birnak az elvállalt kötele
zettségek teljesitésére, s ezek folytán azon fölvilágo
sítást nyertem,hogy ezen vállalkozó ház,melyugyan 
bécsi ház, de melynek főnöke pozsonyi születésű, s 
magát magyar embernek tartja, mit mellékesen 
azért jegyzek meg,mert azt is indokul hozzák fel elle
nem, hogy idegen nyerészkedőkkel szerződtem, 
hosszú évek során nevezetes hasonló üzleteket tett ; 
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különösen 20 év alatt Keglevieh János, jelenleg 
István gr., Odescalchi herczegnő, Jeszenák bárónő' 
szül. Forgách, Pálffy István és Móricz gr., Eszter-
házy Miklós és Móricz gr., Brenner Ágoston gr., 
Zichy Alfonz gr., Waldstein János gr. uradalmai
ban nevezetes fa vásárlásokat s üzleteket létesített; 
de a mi e tekintetben különösen kiemelendő, az : 
hogy azon nagy értékkel rendelkező franczia vas
úti társasággal, melynek birtokában vanMarhegg-
től egész Baziásig hazánk legnevezetesebb vasúti 
vonala, oly kedvező szerződési viszonyban áll, hogy 
nemcsak ezen pályatársulatnak Bánságban fekvő 
nagyszerű erdőségei termelését, hanem még ma
gánosoktól vásárlott fakészleteket is kivételes ár
szabály mellett képes a mondott pálya bármelyik 
állomására egész Bécsig szállítani, s erre nézve az 
1867-dik évi sept. 27-én kelt szerződés által a mon
dott társulat fő ügynökévé neveztetett. Ezen ugy 
szólván kizárólagos képessége Baiersdorfnak oly 
természetű, hogy ha vele még szerződés kötve nem 
volna, kényszerítve lennénk most is csak vele szer
ződni, meggyőződve levén, hogy rajta kivül a te-
mesi s krassói erdők egész termelésének piaczot 
és tartósan fogyasztókat szerezni más nem képes. 

Meggyőződvén a szerződésnek általam történt 
aláírása előtt még arról is, hogy Baiersdorf az 
1865-dik évben kötött szerződése nyomán Baziás-
ról 24 ezer öl fát a közbeeső állomásokra s Bécsbe 
szállított, kötelességmulasztás lett volna haszná
latlanul hagyni azon alkalmat, miszerint oly vállal
kozó akadt, ki nem csak soliditásra és ügyességre 
nézve, de összeköttetései folytán is teljesen képes 
azon szerződést megtartani, mely minden más vál
lalkozónak valószínűleg romlását idézte volna elő. 

Ugy hiszem, hogy az államnak nem ártottam, 
midőn Baiersdorfot a szerződés aláíratásával lekö-
tötteimde magamnak saját aláírásom elhalasztásával 
addig a szabad rendelkezhetést. fentartottam, mig a 
fenebbi tényekről egész meggyőződést nem sze
reztem. De legtisztább lelkiismeretem szerint a vál
lalkozó üzérkedőket sem sértettem azzal, hogy oly 
vállalatra csődöt nem hirdettem, melyből vélemé
nyem szerint rajok csak kár és bukás származott 
volna. De felelős helyzetemre támaszkodva, nem is 
tartom magamat kötelezve kivétel nélkül minden 
esetben a gépies árveréshez ragaszkodni. 

Én átalában, ha valamely tárgy helyessé
géről meggyőződtem s valamit olyannak tartok, 
mit saját felelősségemre magamra vállalhatok, az 
elhatározással késni nem szoktam. Azonban — mint 
méltóztatnak látni — 12-én ezen tárgy iránt elvileg 
határoztam; de időt hagytam magamnak, hogy 
mindazoknak , melyeket említettem, tudomására 
jussak. 

Idő közben Temesvár városa,melylyeI a fa kér
désére nézve levelezési összeköttetésben állottam, j 

küldöttséget indított hozzám. April tizenhatodikán, 
épen azon napon, midőn szerencsém volt a t. ház 
előtt a pénzügyi előterjesztést benyújtani, kihivat
tam a teremből s e tárgyban kivánta küldöttség 
velem szólani. Ha jól emlékszem, a d. u. órákban 
fogadtam a küldöttséget — s itt sajuálattal kell 
azon kívánalomnak kifejezést adnom, miszerint 
lehetnek küldöttségek, melyeknek fogadásánál 
czélszerü intézkedés volna, ha mások is jelen 
lennének — {Halljuk!) s ugy emlékszem, 
hogy ezen ügyben a küldöttséggel nem egyszer, 
hanem másodszor is szólottam és mindig azt nyil
vánítottam, hogy mindaddig, mig a szerződés alá
írását ki nem adtam, ha a temesváriak vállalkozni 
akarnak, tegyék azt meg, de egy úttal figyelmez
tettem arra is, hogy nem csak 18 ezer öl fáról van 
szó, mert ők mindig súlyt fektettek arra, hogy ha 
pár ezer öllel többet kapnak is, azt képesek lesz
nek eladni, mondom, figyelmeztettem őket,hogy 
itt 50 ezer öl fáról, továbbá még a használati fá
nak eladásáról is van szó, melyből már ezen év
ben és ez erdők csak egy részéből közel 80 ezer 
forintot veendünk be, holott e bevétel ugyanott 
a múlt években 10 —12 ezer forintot tett. Es így 
előadtam nekik, hogy mily terhes kötelességek 
járnak ez ügygyei. 

Tehát 16-kán teljesen azon állapotban volt 
a kormány, hogy megkínálhasson bárkit a szerző
dés átvételével; nem csak azért, mert az illető 
válalkozóknak írott szerződés még másolatban sem 
volt birtokukban, hanem azért is, mert itt még 
adott szóról sem lehetett szó, miután én a vállal
kozókat nem is láttam és őket csak is a hivatalos 
tárgyalásokból ismertem. 

Tökéletesen szabad kezem levén, teljes joggal 
bárkit megkínálhattam a szerződéssel, minek bi
zonyságául szolgáljon, hogy midőn*a küldöttség tő
lem elment, ismét az esti órákban hivatalos teendői
met végezni kívánván, apraesidialis ügyek vezető
jének azt mondám: miután ugy látszik, hogy a 
temesváriak részéről semmiféle hajlam nem mutat
kozik a szerződés elvállalására, már most a máso
latokat a vállalkozók tudomására hozhatni. Keze
im közt van az átvevő kereskedőház aláírása,mely 
szerint a szerződés másolatát 16-kán vette át; az 
eredeti szerződés pedig és a másolat az illető szám
vevőségnek és a pénztárnak a szükséges intézke
dések megtétele végett április 2 8-kán, tehát később 
adattak ki. 

Ezek azok, miket megjegyezni szükségesnek 
tartam, nem annyira az itt előadottakra nézve, ha
nem azért, mivel tán a hivatalos adatok és iromá
nyokbemutatásának kívánsága ezen dátumok ösz-
szehasonlitása czéljából tétetett. 

Én ezekből semmi titkot nem csinálok és azo-
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kat itt előadtam, sőt az iratokat Nicolics képviselő 
űr is bármikor megtekintheti. 

A mi magát a Temesvárral való viszonyt illeti, 
megvallom, nem sziveién említem fel; de az any-
nyiszor hozatott fel, hogy szükségesnek tartom 
mégis megjegyezni, minő álláspontból tekintette 
Temesvár városa ezen szerződést. {Halljuk!) 

Az első levél, melyet ez ügyben hozzám in-
íézett, márczius 10-én kelt; ebben aziránt panasz
kodik, hogy a kincstár az ott levő fakészletből bi
zonyos mennyiséget az ott levő szeszgyárosoknak 
eladott, és itt azt mondja a város: „tekintettel 
azon körülményekre, hogy a fausztató csatorna or
szágos költségeken építtetett," pedig kincstári költ
ségen épült, „és hogy ezen városi közönség a múlt 
század óta fa szükségleteit folyvást a királyi kincs
tári faraktárból fedezte..." Itt tehát azon jogot ki-
vánja maga számára, hogy a mit századok óta 
élvezett, tudniillik a kivételes olcsó árt, azt ezentúl is 
élvezhesse. Azután: „ ..nehogy pedig ismét oly hallat
lan eset , mely városunkban közingerültséget idé
zett elő, bekövetkezzék, és nehogy a királyi kincs
tár az országos költségen épült fausztató csator
nát önérdekében, a fogyasz'ó közönség nagy ká
rára tovább is maga fölhasználja: {Nevetés) kér
jük elrendelni, hogy a kérdésben forgó fausztató 
csatorna nemcsak kizárólag a kincstár, hanem a 
magánosok használatául engedtessék át, és hogy 
jövőben hasonló visszaélések a kincstári fa eladásá
nál mellőztessenek." (Felkiáltások: Üzéphazafiság!) 
Tehát viszaélés az, ha a kincstár, mint magán birto
kos, terményét annak adja el,ki azt jobbáron fizeti. 

Továbbá, miután ezen kérdés már eldöntetett, 
bepanaszolt engem Temesvár városa a miniszteri 
tanácsnál, és oda intézett egy iratot, melyre az il
lető referens felelt is. Intézkedni fogok, hogy az 
illető iratok, t. i. a szerződés és a panasziratra készí
tett felvilágosítás nyilvánosság elé jöjjenek. A pa
nasz egyik pontjában ez áll. „A kényuralom kor
mányközegei hasonló, sőt előnyösebb ajánlatokat, 
a helyi és nemzetgazdasági okok méltányló te
kintetbevételével, elutasítottak , nehogy az illető 
városok é-s vidékeik egyesek telhetetlen nyerészke
dési vágyainak föláldoztassanak." Továbbá kie
meli a panasz, hogy: „a Béga-csatorna Mária Teré
zia alatt és parancsára ásatván, rendeltetése volt a 
kamarai uradalmak erdőiből nyert tűzifának Te
mesvárra leendő elszállítását olcsón és biztosan 
eszközölni, hogy innét azután az egész temesi Bán
ság vidékei e nélkülözhetlen czikkel, a magán vál
lalkozók zsarolásainak kizárása mellett, méltányos 
árakon legyenek elláthatók." Tehát az zsarolás, 
ha a kincstár a saját költségén épült csatornán 
szállitván fáját, a valódi ár szerint kívánja eladni! 

Méltóztassanak felvenni, hogy ámbár határo
zottan állithatom, hogy a temesváriakat mindezek 

daczára a szerződéssel megkínáltam, mégis nekem 
mindenekelőtt, ugy hiszem, kötelességem az volt, 
hogy a kincstárnak érdekeit és az államnak jöve
delmeit lehetőleg biztosítsam, és átalában oly in
tézkedéseket tegyek, melyeknélfogva az államnak 
ily nevezetes tőkéje, t.í. ami az erdőségekben van, 
hasznot hajtóbbá tétessék. 

E részben pedig a kérdés következőleg 
áll. Itt a vállalkozó ajánlata szerint az éven-
kint általa átveendő ölfa után 157 ezer fo
rinttal több jövedelem biztosíttatik. Itt van a vállal
kozó, ki kötelezi magát az összes erdőségekben 
levő haszonfát értékesíteni, mi eddigelé ez állam-
erdőségekben átalában nem, vagy igen csekély 
mérvben hasznosittatott, mig az a szomszéd birto
kosokéiban értékesíttetett, a miből már ez idén 
körülbelül 80,000 forintot veszünk be, és igy itt 
220 — 230 ezer forintnyi több jövedelem biztosításá
ról van szó, még pedig oly egyének részéről, kik
re nézve, mielőtt a szerződést aláirtam volna, meg
győződtem, hogy kedvező föltételek mellett kötött 
szállítási szerződésüknél fogva képesek is lesznek 
a nagy fa-mennyiséget elárusítani. 

Tehát bizonyára nem fogok azon kényelmetlen 
helyzetbe jönni — a mibe tán akkor jutottam vol
na, ha a temesváriakkal kötöm meg a szerződést —•, 
hogy t. i. ezek nem levén képesek az említett fa
mennyiséget értékesíteni, a pénzügyminisztériumot 
relaxatáért ostromolták volna. (Elénk helyeslés a 
középen.) 

Azzal vádolják a pénzügyminisztériumot, hogy 
10 évre kötötte a szerződést. A ki csak kissé üzlet 
embere, tudni fogja, hogy oly vállalatnál, mely
nél körülbelül évenkint közel fél millió értékről 
van szó, nagyobb tőke beruházás kívántatik, és hogy 
ezt egy-két évi időre bizonyára senki sem lesz haj
landó megtenni. (Igaz! a középen.) De a tapaszta
lás az idén is mutatta, hogy a minta faárak kissé 
emelkedtek, és igy nem volt oka a kincstárnak a 
temesváriaknak olcsóbban adni a fát, verseny is 
támadt: mert az alapítványi jószágokból is még ez 
idényben 15,000 öl fát készülnek oda szállítani. 
De az ország legdúsabb és legjobb kőszéntelepei 
Temesvárhoz közel levén, a város olcsó kőszénnel 
magát elláthatja. a mi természetesen ellensúlyoz
hatja a túlságos nagy faárakat. 

Szükségesnek tartom itt előadni, mennyiben 
áll azon, a temesváriak által annyira panaszolt 
állítás, hogy a szerződés megkötése óta a fa meg
drágult. Mellőzve azt, hogy az államkormányzat 
ép ugy élhet azon joggal, hogy kincstári birtok
ban levő tárgyat minél előnyösebben értékesíthes
sen, mint a magános : méltóztassanak felvenni a 
két utolsó évet. A Temesvárhoz közel levő Verse-
czen a múlt évben egy öl fa ára 10 forint volt, 
most 15 forint: Zsombolyán 10 frt 50 kr,most 16 
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frt 50 kr ; Kikindán 11 forint, most 16 fi-t 50 k r ; 
Szegeden 11 furint most 16 forint; Pesten, tudjuk 
ezelőtt 12—13 frt, ma 18 — 19 frt ; Bécsben volt 
ezelőtt egy évvel 19 frt 50 kr, most 23 forint ; 
Pozsonyban 12 frt. most 18 — 20 forint és Temes
várit az utolsó tél derekán a változott viszonyok
nál fogva, míg a szerződés nem keletkezett, adták 
a tölgyfát 7 írt 50 krért, az elegyfát 8 frtért, és 
most a nagy közönség számára árulják a tölgyfát 
10 frtért, a többit 11 frtért, a gyárak számára és 
nagyobb iparosoknak, valamint a megyei ésorszá 
gos hivataloknak és hivatalnokoknak 9 frtért az 
egyiket és 10 frtért a másikat. 

De még egyet el nem hallgathatok. Mindenkin 
megtörténhetik, hogy valamely alkut kedvezőnek 
hisz, mig később bebizonyul, hogy csalódott. E 
részben a felelősséget senki magára nem vállalhatja. 
Szerencsére azonban jelenleg nem igy áll a dolog, 
mint állíttatott. Nem tudom, jelen van-e képviselő
társunk , b. Ambrózy Lajos, ki tanuskodhatik, 
hogy Temesvár közelében levő bukoveczi, barosi 
és terzinai erdeiből Bayersdorf és Biachnak a mű
fa köblábát a kéreg és szijács leszámítása után 
11" felső átmérőig 9 krjával adta el, miglen ugyan
azon vevők a kincstárnak a műszerfát szerződés
sze rű ig még pedig 10" felső átmérőig és kéregben 
mérve köblábankint 10 krjával fizetik, s igy pél
dául oly fáéit, melyért Ambrózy 2 ft 65 krt kap, 
a vállalkozók a kincstárnak 4 ft 25 krt fizetnek. 

De van egy későbben kelt szerződés is 1868. 
jul. 20-áról. Ugyancsak Ambrózy Lajos b. még 
pedig otlert utján adott el fát, mire a temesvári 
fskereskedők szintén concurráltak, és Ambrózy b. 
nem birt nagyobb árt kieszközölni, mint a gyer
tyánfáért 8 frt, valamennyi többi kemény fanem 
elegyének öléért pedig csak ? frt, mig a kincstár 
az elegyfa öléért 8 frtot kap, Van azonban még 
egy más eset is. Löwy Náthán és Lipót a m. k. 
felelős kormány életbe léptetése előtt e kincstári 
erdőkből tövén vett fát, s azt értékesíteni akarván, 
a kéreg és szijács nélkül 12" felső átmérőig mért 
műszerfa köblábjáért 10 krt kapott, miglen a ve
gyes kemény tűzifa ölét ugyancsak Baiersdorí és 
Biachnak 6 ft 50 krval adta el, még pedig f. é. 
aug. 20-án, miután ugy a műszer, mint a tűzifát 
is számos temesvári és egyéb versenyzőknek fel
ajánlotta volt. 

De nem akarok a t. ház elé több felvilágosítást 
terjeszteni. Hozhatnék fel ugyan többet a szerződés 
ellen felhozott állitások elbnében, mint például an
nak ellenében,hogy az úsztató csatornán egy öl fának 
usztatása 50 krba kerül, a vállalkozóknak azon a la
pokban megjelent felhívását, hogy annak ötszörös 
árát készek bárkinek fizetni. De ezt mellőzve, csak 
arraakarok válaszolni, mit az előttem szólott képvi
selő úr a kincstári jószágok bérbeadáaárólmondott. 

I t t nemeladásról, nem például a búzának eladásáról, 
hanem a kincstári jószágok bérbeadásáról van szó. 
A kincstári jószágok bérbeadására nézve egy mi
niszteri rendelet jelent meg, melyet kidolgozni és 
közzé tenni szerencsém volt; és ezen néhány héttel 
ezelőtt, azaz f. é. aug. 23-án kelt rendeletből a t. 
képviselő úr egy szakaszt idézett, és abból indokot 
merített a több hónappal ezelőtt kötött szerződés 
ellen. Megfeledkezett a t. képviselő úr arról, hogy 
e rendelet bérbeadásról szól, nem eladásról. 

Egyébiránt én mindenütt tanúsítottam eddig 
is, hogy midőn valamely bérbeadás, vagy eladási 
üzlet forog fen, ott, hol ez czélszerü, nyilvános ár
verést, s hol azt a körülmények megkívánták, 
offertek utjáni kihirdetést rendeltem el. Hanem 
bármely szabály legyen is felállítva, azt hiszem, a 
felelős miniszternek jogában áll, saját felelőssége 
alatt, rendkívüli viszonyok között, milyennek az 
előadottat tartom, ezen szabálytól eltérni. (Helyes
lés.) A kiadott szabályokat legjobb tudomásom 
szerint állapítottam meg, s azokat meg is fogom, 
meg is akarom tartani. De valahányszor az állam 
érdekében oly intézkedések tételéről van szó, mint 
a jelen esetben, a hol legalább is 200,000 frt évi 
jövedelemszaporodás biztosítása forog fen, mihelyt 
meggyőződtem, mihelyt lelkiismeretemmel tisztá
ban vagyok az iránt, hogy az állam érdeke ugy 
kívánja, ezen szabályoktól mindenkor el fogok 
térni. (Elénk helyeslés a középen.) 

Azt fogják talán mondani, hogy ez szép szó; 
de mi tényeket kívánunk. Ezzel is szolgálhatok. 
Nem akarom azt állitani, hogy a létrehozott ked
vező eredmény egyedül a pénzügyminisztérium 
érdeme. Vannak körülménvek, melvek erre köz-
reműködtek. A fa ára emelkedett és talán a kész
letek éi-tékeeitésénél, mellőzvén a bureucraticus 
sehlendriant, erélyesebben járhattunk el. Az ered
mény az, hogy midőn, amint emiitettem, a lefolyt 
5 év alatt egy katastralis hold 14»/„ krt hozott, 
azon zárszámadások szerint, melyeket a napokban 
bemutatni szerencsém leend, ámult 1867-ikévben, 
tehát a magyar független felelős kormányzatnak 
első évében az összes bevétel 3,579,984 frt 11'/^ 
kr, az összes kiadás 2,411,257 frt 44 kr, a magyar 
államerdőségekben levő vagyon után; és igy a 
kimutatott tiszta bevétel 1,168,726 frt 67'/,, kr. 
Tehát ezen első évi eredmény, melyet részben, 
bátran mondhatom, a szabadabb kéz, a határozot
tabb intézkedés, a rég megrögzött visszaélések 
kiirtása által eszközölni lehetett, az, hogy 583/10 kr 
esik egy holdra. (Élénk helyeslés a középen.) 

U g y hiszem, eleget szólottam a kérdésről. 
Most méltóztassanak megengedni, hogy egye

nesen Nicolics úrhoz forduljak. Megvallom őszin
tén, sajnálom, hogy ő, kit régibb időkből van sze
rencsém ismerni ; hogy ő , ki , ha emlékezni 
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kivan, bizonyára jól emlékezik, és tanuskodhatik 
mellettem, hogy nemcsak mint miniszter, hanem 
mindenütt, hol a közvagyon vagy közérdek gon
doskodásomra bízatott, a visszaélések meggátolásá
r a erélyesen föl tudtam mindenkor lépni; hogy ö 
mindezeket ismerve, azon alaptalan, nem akarok 
más szóval élni, állításoknak, melyek a sajtó utján 
ez ügyben terjesztettek, hitelt adva : a háznak 
drága idejét ismételve ezen kérdéssel foglalkoztatá! 
Megvallom, nem irigylem azon eszközöket, melye
ket a képviselő úr e részben fölhasznált, még ke-
vésbbé pedig azon szövetséget, melyre lépett. 
(Hosszasan tarló élénk éljenzés a középen.) 

P u l s z k y Ferencz : Nicolics Sándor képvi
selő úr indítványt tett: kérte ÜZ irományok elő
terjesztését; de azt nem kérte, hogy megsemmisít
tessék a szerződés, mert tudja, hogy azt megsem
misíteni nem lehet. A szerződést kötötte az, kinek 
arra joga volt, és szerződött oly tárgyra, melyre 
joga van szerződést kötni. Ugyanazért csak az 
irományok előterjesztését kívánta; kívánta pedig 
azért, hogy felvilágosítást nyerjen. A felvilágosí
tást tökéletesen megadta az imént a miniszter úr, 
(Ellenmondás balról) megadta ugy, hogy mindnyá
jan meggyőződtünk , hogy csakugyan eljárása 
folytán a haza háztartásának volt nyeresége. 
Ugyanazért, miután csak 70 nap választ el ben
nünket az országgyűlés végétől, miután egy hal
maz teendő még előttünk áll : azt hiszem, a nagy 
többség kívánsága szerint szólok, midőn indítvá
nyozom, mondja ki a ház, hogy megelégedve a 
miniszter nyilatkozatával, (Balfelöl zaj. Ellenmon
dás) a további tárgyalás mellőzésével napirendre 
tér át. 

Elnök: : Pulszky képviselő úr a ház szabá
lyokra hivatkozván szolalt fel, t. i. hogy kivánja-e a 
ház e tárgyat tovább tárgyalni vagy nem ? Azt hi
szem mindenekelőtt erről kellene szólani. 

V u k o v i c s Sebő : T. ház '. Én nem akarok 
most a tárgyhoz szólani, mert egy érdemes képvi
selő urat láttam felállani, ki szólani akar ; de a 
miniszter lír előadása végéből nem vettem ki, hogy 
beleegyezik-e Nicolics kívánságába, hogy az iromá
nyokat előterjeszsze. (Balfelöl helyeslés.) 

Én előre kijelentem, mint a nemzet egyik 
képviselője, hogy bár személyesen legnagyobb 
bizalommal viseltetem érdemes barátom a pénzügy
miniszter úr iránt ; de ha valaki ellenében a nem
zetnek legszigorúbb ellenőrködést kell gyakorolni, 
az épen ő maga: a pénzügyminiszter. (Helyeslés 
halról.) 

Bárki legyen, oly jeles egyéniség foglalja is 
el azon hivatalt, mint érdemes barátom a pénzügy
miniszter ú r ; de a mi illeti magát az indítványt, én, 
ha nálunk a parlamentalis kormányformák töké
letesen ki volnának fejlődve, egyátalában helyét 

sem látnám ma a legkisebb tanácskozásnak sem : 
mert valamint joga van minden egyes követnek 
kérdést intézni akármelyikéhez a miniszter urak 
közül, a mit nálunk interpellatiónak szoktak 
nevezni, ugy joga van minden képviselőnek bár
mily tárgyban az iratok előmutatását követelni 
és e követelésének másképen egyik miniszter sem 
állhat ellent, ha csak valami az államnak érdeké-
Len álló titokkal nem igazolja annak visszatar
tását. 

Midőn valamely tárgyhoz lényegesen hozzá
szólunk, kell hogy mindnyájunknak egyforma le
hetőségében álljon e tárgy megítélése. Már most 
hogyan állunk ma ? Én figyelemmel hallgattam 
a miniszter urnák igen jeles előterjesztését ; de ő 
felettem igen nagy előnyben áll, mert olvasta, és 
igy ismeri az irományokat, én pedig nem ismerem, 
és hogy én egyszeri hallgatásra képes legyek azt 
mondani, hogy a miniszter úr ezen szóbeli előter
jesztése által a tárgy tökéletesen föl van derítve, 
és mint előttem szóló érdemes képviselő úr kíván
ja, a tárgy már teljesen bevégzettnek tekintessék, 
ezt a parlamentalis formákkal merőben összeütkö
zőnek tartom. (Balfelöl helyeslés, jobbfelöl ellenmon
dás.) Ha igy van a dolog, akkor kijelentem, hogy 
a mi parlamentalis formánk nem egyéb, mint szó
játék. (Balfelöl helyeslés, jobbfelöl ellenmondás.) 

Én tehát kérem a miniszter urat, az ő saját 
igazolása érdekében, álljon rá arra, a mit Torontál 
megye érdemes képviselője előhozott, hogy az ira
tok a ház asztalára tétessenek. Meglehet, ha 
az adatokat el fogjuk olvasni, magunk is hasonló 
meggyőződésre jutunk, a mily< t ő terjesztett elő; 
(Meglehet?! jobbfelöl) de én megvallom, hogy míg 
nem olvasom az adatokat, mindazt, a mit a pénz
ügyminiszter lír előterjesztett, egyáltalában nem 
tekintem olyannak, a mi felett legkisebb véleményt 
mondhatnék. (Zaj.) 

MiSSiCS JánOS: T. ház! Vannak oly kérdé
sek, melyeket sem egyéni, sem párt, sem vidéki, 
sem közjogi szempontból tárgyalni nem lehet, ha
nem ezeket országos szempontból kell tárgyalni. 
Ilyen tárgy a krassói s teniesi bánsági erdőknek 
jelenlegi kérdése. (Nagy zaj.) Ezen tárgyalásnál 
három pont veendő fel: először, mikép jött létre 
ezen szerződés ? másodszor, mily eredményt és 
mily hasznot hozott ez az országra ? harmad-
szór, miután ezen szerződés megköttetett, miként 
tárgyaltassék az az országgyűlésen? (Nagy zaj, 
Halljuk az elnököt? Nem ez a kérdés. Tárgyaljuk-e 
vagy ne T) 

A mi ezen szerződésnek keletkezését illeti, 
(Zaj) miután miniszter úr oly szives volt a szer
ződés egész genesisét előadni, legyen szabad ne
kem is megemlítenem, miként keletkezett ezen 
szerződés. (Nem lehet a tárgyhoz szólam ! Nagy 
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zaj.) Temesvár sz. kir, városa tudomására jővén 
annak, hogy azon szerződés megköttetett, egy há
rom tagból álló küldöttséget. (Halljuk a házszabá
lyokat ! Nem lehet a tárg hoz szólani! Szavazzunk !) 

T. ház ! Jól ismerem én a ház szabályait, és 
miután ismerem, miután továbbá a miniszter úr szí
ves volt megemliteni, hogy nagyon jó lett volna ezen 
küldöttséggel tanuk előtt beszélni : ez oly szemé
lyes kérdés , mely kérdésnek felderítését épen a 
közügy érdekében szükségesnek és elkerülhetlen-
nek látom. De bocsásson meg a miniszter úr . . . 
{Zaj.) 

Lázár K á l m á n gr . : A házszabályokhoz kí
vánok szólani. {Zaj.) 

E l n ö k {csenget) : Bocsánatot kérek a képvi
selő úrtól : Pulszky képviselő úr felszólalása kö
vetkeztében kérdést tettem a t. házhoz, hogy ki-
ván-e a házszabályok 35-ik szakasza szerint el
járni vagy nem ? Ugy veszem észre, Lázár Kál
mán képviselő úr is e tárgyban kivan szólani. 
(Halljak a házszabályokat!) Jegyző úr fel fogja ol
vasni a házszabályoknak 35-dik szakaszát. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő {olvassa a házszabá
lyok 35-ik szakaszát :) „Elérkezvén a felvételi idő, 
inditványozó kifejti indítványát és a ház ^szavazás 
utján elhatározza, vajon az indítvány tárgyalás 
alá vétessék-e vagy nem ?" {Világos !) 

Deák FerenCZ : Én előbb voltam felszólítva, 
mint Missics képviselő úr, de én szólási jogomat 
neki átengedtem. Ha ő azon kérdéshez akar szóla
ni, vajon a tárgyalásba beleereszkedjünk-e vagy 
ne? akkor a szólás jogát tőle elvonni nem lehet, 
s ez esetben rajta van a sor. Pentartom magamnak 
a tárgyhoz szólani. 

MiSSÍCS J á n o s : Ott fogom kezdeni, a hol a 
pénzügyminiszter megemliteni méltóztatott, miként 
keletkezett.... {Nem szabad a tárgyhoz szólani! A ház
szabályok.') A mi a házszabályokat illeti, azokat én 
nagyon értem. A házszabályoknak azon szakasza, 
melyet Mihályi jegyző úr felolvasni méltóztatott, 
azt mondja: „hogy ha az indítvány felolvastatott, 
határozzon a ház azonnal felette, hogy tárgyalás 
alá . . . (Zaj. A házszabályok nem engedik!) A ház 
határozott, megengedve a miniszternek, és ő bele
bocsátkozott a tárgyalásba. {Ellenmondások. Nagy 
zaj. Elnök csenget) Annál inkább, miután a minisz
ter úr egyszersmind azon véleményét . . . {Szónok 
a zajtól nem hallható.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér {szólásra 
jelentkezik.) 

Elnök {csenget): Csendet kérek. A miniszter 
urnák joga van bármikor szólani. {Ellenmondás. 
Félbeszakítani nem szabad. Nagy zaj.) 

MiSSiCS János (a szószékről) : T. ház ! Akkor, 
midőn az ország vagyonának miként kezeléséről 
van szó . . . {Zaj). 

KÉPV.H. NAPLÓ. 1 8 6 % . X. 

Elnök: : A ház szabályainak értelménél fogva 
én a képviselő urnák csak ugy adhatom meg a 
szólási jogot, ha ahhoz akar szólani, az inditvány 
tárgyaltassék-e vagy ne? 

MiSSiCS JánOS: Ez személyes kérdés. E te
kintetben először, miután a pénzügyminiszter úr 
szives volt a szerződésnek miként keletkezéséről 
szólani, s a temesvári küldöttséget is érintette; 
másodszor, miután mint Temesvár városának jelen
legi képviselője és mint küldöttség! tag érdekelve 
vagyok a szerződés kérdésében: a t. háznak tehát 
meg kell engednie, {Nagy zaj) és meg fogja bocsá
tani, {Halljuk! Zaj) hogy akkor, midőn a szemé
lyes kérdésre szorítkozom , {Zaj. Elnök csenget) 
hogy akkor, midőn a személyes kérdésre hivatko
zom, egyszersmind azon körülményeket is megem
lítsem, melyek a személyes kérdésnek miként állását 
a t. ház előtt földeríthetik akképen, hogy a t. ház 
e tekintetben jóváhagyását vagy roszalását mond
hassa ki. {Halljuk!) 

Engedjék meg, hogy ott kezdjem, hol a pénz
ügyminiszter úr épen e szerződés keletkezésére 
hivatkozott. 

Temesvár városának küldöttsége megjelenvén 
Pesten, a képviselőház folyosóján először is Gran-
zenstein osztályfőnök úrral volt szerencsés a te
mesvári faraktárra és a kincstári erdőkre nézve 
értekezni, mely alkalommal Grranzenstein osztály
főnök úr nekem azt méltóztatott mondani, hogy 
későn jövénk, mert a szerződés már megvan köt
ve, és így a város ajánlatával elkésett. E tekintet
ben volt alkalmam megemliteni Grranzenstein ur
nák azt is, hogy mi táviratoztunk, mire azt mél
tóztatott mondani, hogy ez is késő volt, miután a 
szerződés már megköttetett. Ennélfogva megkér
tem, hogy a miniszter urnái volna szives részünkre 
fogadtatást eszközölni, mire ő azt válaszolta, hogy 
ez bajosan fog menni, és csak azon nyilatkozat 
után sikerült ezt kieszközölni , hogy nem mint 
magán személy, hanem mint Temesvár városának 
küldöttje kívánok a miniszter úr által fogadtatni. 

Miután a miniszter úr felemlíteni méltóztatott, 
hogy szükséges volna gyakran tanuk jelenlétében 
az illető küldöttségekkel értekezni, {Nagy zaj) igen 
örvendek, hogy ez alkalommal ebbeli kívánságá
nak megfelelhetek, miért is hivatkozom Fisser 
képviselőtársamra, ki a folyosón e beszélgetésnél 
jelen volt, és e szerint halottá, midőn Grranzenstein 
úr akként nyilatkozott, hogy a küldöttség megje
lenése már elkésett, miután a szerződés már 
megköttetett, és e szerint az emiitett távirat meg
érkezése mitsem használhatott volna. {Zaj; mozgás 
a jobb (Idaion) 

Midőn a pénzügy miniszter úr t. személyére 
van szerencsém áttérni, előre kell bocsátanom, 
hogy minden párt és személyes érdek nélkül aka-

12 
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rok e tárgyban szólani, és meg fog bocsátani a 
miniszter úr, hogy, habár tisztán e szempontból 
fogom is fel a dolgot, mindamellett, miután a té
nyeket előhoznom kell, egyszersmind ezekkel szo
ros összeköttetésben levő személyét érintenem 
kell, melyet nem érintenék, ha küldöttségünk mi
kénti eljárásának körülményeit megemlítenem nem 
kellene. E ek pedig a következők: Megjelentünk 
a miniszter úr előtt, és előterjeszteltük kérelmün
ket, mely más nem volt és nem lehetett, mint az, 
mely a városnak általunk ez alkalommal kézbesí
tett felterjesztésében foglaltatik. A miniszter úr 
bokros gondjai következtében épen nem csoda, 
ha e tárgyban miként történt értekezletről nem a 
legjobban emlékezni méltóztatott, s azért e tekin
tetben tett nyilatkozatait , ha ezek a tényállással 
nem tökéletesen öszhangzók, csak is ezen és nem 
más körülménynek kívánom tulajdonítani. A t. 
miniszter úr azt méltóztatott a tanácskozás folyama 
alatt mondani, hogy feljövetelünk már elkésett, 
miután a szerződés már megköttetett, és erre nézve 
igen nagy sajnálkozását fejezte ki a miniszter úr 
a nyert felvilágosítás következtében, mert azt mél
tóztatott mondani, ha tudta volna a tényállást, a 
szerződést nem is kötötte volna meg. Mi nagy meg
elégedéssel fogadtuk miniszter úr e nyilatkozatát, 
és ebbeli elismerésünknek a küldöttség a városi 
közgyűléshez intézett jelentésében kifejezést is 
adott. Midőn akkori értekezésünk további folyamá
ra pedig a tisztelt miniszter úr és a t. ház figyelmét 
kikérni bátorkodom, van szerencsém egyszesmind 
a miniszter urnák ismert igen is jó emlékező 
tehetségére hivatkozni. Midőn t. i. felemlítem, hogy 
igen sajnáljuk, miszerint a mi telegrammunk a 
miniszter úr kezeihez meg nem érkezett, azt mél
tóztatott rá mondani, hogy ez már mitsem hasz
nált és ugy is késő lett volna, mert a szerződés 
már megköttetett, mire azon észrevételt bátorkod
tam tenni, hogy miután a pénzügyminiszter úr 
még a törvényhatóságoknak is az állam érdekében 
küldött táviratait, mint látszik, megkapni nem szok
ta, ha táviratunk a szerződés megkötése előtt is 
érkezett volna meg, minden esetre későn jött volna, 
mintán ezt meg nem kapta volna. Ez a tény való
di állása. 

Azonban bocsásson meg a miniszter úr, ha a 
tények valódiságának eonstatálása szempontjából 
egyszersmind az országgyűlési naplóra is hivatko
zom. A folyó év június hó 17-én tartott országos 
ülésben ezen napló tanúsága szerint Nicolics Sán
dor képviselőtársamnak következő észrevételére: 
„A szerződés april hő 12-én köttetett, Temesvár 
város közgyűlése aprilhó 15-én tartatott, a küldött
ség pedig 16-án volt ott a t. miniszter urnái, mi
kor már a szerződés meg volt kötve" azt méltózta
tott felelni: „Nicolicsképviselő úr által idézett dá

tumok állanak ; mindamellett tehettem ezen aján
latot, mert minden ily tárgyalások alkalmával a 
szerződés alá is iratik, a pontozatok meg is állapit
tatnak ; de mindig benne van a szerződésben e zen 
záradék, hogy a „jóváhagyás fentartatik." Tehá t 
a szerződés aláírása után is tehettem az átruházási 
ajánlatot." 

Mennyiben való ezen szerződés, mely kezeink 
között van, és mennyiben öszhangző az az erede
tivel, azt nem tudom; de okom van feltenni, hogy 
annak tökéletesen hiteles mása. 

Legyen megengedve a szerződést magát idéz
nem. Ezen szerződés aláiratott aprilhó 12-én egy
részről pénzügyminiszter Lónyay úr, más részről 
pedig Bayersdorf és Biach mint válalkozók által, 
tanuk gyanánt pedig előfordulnak: Fröhlich Fri
gyes, Ludwig Kari Wolf, kiknek jelenlétében a 
szerződés megköttetett. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Ez a két 
tanú a kereskedőkre nézve áll, de nem rám nézve. 

MiSSiCS JánOS: Miután tehát a minisztérium 
részéről a szerződés szintén april hó 12-én aláíra
tott , egy alázatos kérést vagyok bátor a miniszter 
úrhoz intézni, hogy : minő jóváhagyás-fentartásról 
méltóztatott megemlékezni a képviselőház ülésé
ben akkor, midőn ezen szerződés maga a pénzügy
miniszter úr által, nem pedig, mint átalában szo
kás más alárendelt hivatalnál, íratott alá, mert csak 
hasonló mások által kötött és aláirt szerződéseknél 
érthető és tartható fen a felsőbb jóváhagyás, nem 
pedig olyanoknál, melyekben a pénzügyminiszter 
maga mint szerződő fél írja alá a szerződést. Ha a 
pénzügyminiszter úr aláirta mint szerződő fél, mi
nő felsőbb jóváhagyás létezhetik még? 

Kern öszhangzó tehát egészen a tényekkel a 
miniszter urnák az országgyűlésen tett fentebbi 
nyilatkozata; miért is a nélkül, hogy a miniszter úr 
személyét érinteni akarnám, csakis a tárgy fel
derítése szempontjából hivatkozom e körülményre. 

Azon nyilatkozatára, hogy minden szerződés
ben, tehát ebben is benne van a jóváhagyás fen-
tartásának záradéka, legyen szabad magára a szer
ződésre hivatkoznom. 

Ezen szerződésben azonban ezen kitétel sehol 
sem fordul elő. 

De okszerűen, helyesen elő sem fordulhatna, 
mert kinek a jóváhagyása lett volna fentartva, mi
dőn a miniszter úr maga, mint szerződő fél, mint 
már megemlitni szerencsém volt, aláirta a szerző
dést (Derültség jobbról, Felkiáltások: Ennek nincs 
értelme!) 

Bocsánatot kérek, ennek igenis van, sőt na
gyon is van értelme ; mert az nagy horderejű, mit a 
miniszter úr a képviselőház előtt mondott és annak 
mind állani kell, mit itt mond: igy tehát annak is 
állania kellene, hogy minden szerződésben és 
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következőleg ebben is fen van tartva a jóvá
hagyás. 

Én tehát csakis tényeket, a kötött szerződést, a 
minister úr nyilatkozatának értelmét és szavait vé
ve, ki kell jelentenem, hogy miután a miniszter 
urnák azt tetszett mondani, hogy ezen záradék 
ben van a szerződésben : ennek ben is kellene 
lennie; de mint emlitém, nincs benne. {Nagy zaj. 
Felkiáltások: De ha maga aláirta!) Ha maga alá
irta, tehát azon naptól fogva, melyen aláirta, jog
erőre emelkedett. 

A dolog rendes menetelének következőnek 
kellett volna lennie: a szerződésnek t. i. hivatalo
san ki kellett volna az illető hivatal által állitatni 
és aláíratni, scsak azután a miniszteri jóváhagyás 
alá terjesztetni. í gy akarta ezt értetni a t. minisz
ter úv is válaszában, holott ellenkezőleg történt a 
dolog. {Zaj.) 

De hogy a jóváhagyás záradékának sem he
lye, sem értelme nem lehetett, ki fog derülni, ha a 
szerződésnek értelmét, tartalmát figyelembe vesz-
szük. 

A szerződés 16-dik pontja azt mondja, hogy 
a szerződés aláírásával a szerződés azonnal jog
erőre emelkedik. Miután azonban a szerződés april 
12-kén a miniszter úr által iá aláiratott, az ezen szer
ződés 16-dik pontja értelmében az aláirás napjá
tól kötelező. Világos tehát, hogy a szerödés a mi
niszter és a vállalkozókra april 12-dik, mint az alá
irás napjától, volt kötelező, s nem azon naptól, a 
mely itt állíttatik. S épen ezen egy körülmény de-
riti fel azt, hogy nagyon is szükséges az iromá
nyok előterjesztése, mely a valót ki fogja mutatni. 

Epén most kaptam Temesvárról telegrammot, 
melyben a dátumok hitelesen ki vannak téve, és 
mely kétségbe vonhatlan tanúságot tesz a mellett, 
hogy a szerződés jogereje ennek lett aláirásával 
keletkezett. Ez feladatot ma reggeli 9 órakor Kreyer 
József által, és ez azt mondja: „A vállalkozók a 
cautiót letették Budán april 22-kén, a biztosítékot 
Temesvárotí april hó 25-kén ; a kincstávi fának 
a kincstár által foganatosítandó Bégáni szállítása 
beállittatott april hó 13-dikán ; a fa a Béga-csa-
tornáján átadatott Bayersdorf és Biachnak april hó 
15-és 18-dik napja között; ezek pedig megkez
dették az usztatást april hó 26-káu. 

E szerint a szerződés az aláirás napján, tehát 
april hó 12-kén emelkedett jogerőre, és igy ismét 
tévedésen alapszik azon kitétel, hogy a mint mi
niszter urnák itt emliteni méltóztatott, a szerződés 
csak 28-kán adatott ki és csakis ekkor volt a pénz
ügyminisztériumra, illetőleg az államra, kötelező. 

A mi ezen szerződésről állíttatik, hogy ez 
mennyire előnyös a kincstárra nézve, ennek ellen
kezője eléggé be van bizonyitva, és azon esetre, ha 
ezen tárgy tanácskozás alá fog kerülni, szükséges

nek tartandom megemlíteni azon körülményt is, 
hogy a miniszter úrnak szintén a június hó 17-diki 
országos ülésben kimondani méltóztatott, miszerint 
minden bérbeadásoknál a nyilvános hirdetés, 
köröztetés megtartatni szokott. {Egy szóval sem 
mondta!) E tekintetben hivatkozom a naplóra, mely 
állitásom mellett tanúskodik, holott ez ezen neve
zetes bérletnél és 10 évre terjedő szerződéskötésé
nél mellőztetett. 

Miután a személyes kérdésre nézve észrevé
teleimet megtettem, a mennyiben a ház előtt még 
e dolog tárgyalás alá kerülne, fentartom magam
nak e tekintetben észrevételeimet megtehetni. De 
minden esetre t. ház! épen magának a miniszter 
urnák érdekében látnám szükségesnek, hogy az 
iratok a ház elé terjesztessenek akkor , midőn az 
állam vagyonának miként kezeléséről van szó. 
Mikor az államadósságoknak annyi terhe nyomja 
az államot, (Oh! oh!) minden esetre számolnia kell 
a miniszternek arról, hogy miként kezelte az or
szág vagyonát, melynek jövedelme szintén a nép 
terheinek könnyítésére forditandó.miért is e tekintet
ben a nemzetnek felelősséggel tartozik. E kérdés
ben nem a többség fog itt dönteni, hanem az ország 
ítélete, közvéleménye, és minden esetre a miniszter 
urnák érdekében áll, hogy a tárgy eldöntessék és 
felderittessék u^y, hogy az országban is jóváha-
gyattassék és helyeseitessék, hogy az ország min
den lakója arról meggyőzettessék, miszerint an
nak közvagyona a lehető legjobban kezeltetik. 
{Már hogy Temesvár!) Én bátran merem állitani, 
hogy semmi esetre sem fog jó benyomást az or
szágban {Temesvárotí?!) tenni, ha megtudják, mi
szerint a miniszter úr ahhoz kötötte miniszteri tár-
czáját, {Nagy zaj, ellenmondás) hogy e tárgyban 
az iratok be ne mutattassanak. 

E tényre, mint e kérdést fekleritő körülmény
re azért hivatkozhatom, mert a lapok utján nyil
vánossá lett a miniszter urnák a konferentiában 
tett e nyilatkozata. {Nagy zaj. Nem tartozik ide!) 
De igen tartozik, mert oly tényeket, mondatokat, 
melyek a közönség köztudomására jöttek, igno
rálnunk nem lehet. 

Befejezésül kivánom Nicolies indítványa sze
rint, hogy az iratok előterjesztessenek. {Elénk he
lyeslés a bal oldalon.) 

Deák FerenCZ; T. ház ! Arról van a kérdés, 
hogy tárgyalásába ereszkedjünk-e az indítványnak, 
vagy ne ereszkedjünk ? A házszabályok szerint 

! mindenekelőtt e felett kell döntenünk. 
Én nem tartom szükségesnek az indítvány 

tárgyalásába bocsátkozni. 
Még azon nézet sem változtatja meg vélemé

nyemet, melyet Vukovics képviselő úr íelhozott, 
midőn azt mondta, hogy akkor nincs parlamen-
talismus, ha a követ kivánatára az iratok elő nem 

12* 
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terjesztetnek. Lehet, hogy ez külföldön igy van, 
nálunk nem igy van. És ha ilyenkor nincs parla-
mantalismus, akkor annak nem mi vagyunk az 
oka, hanem az 1848-i törvény. Olvassuk az 1848-i 
törvényeknek erre vonatkozó szakaszát: „A mi
niszterek hivatalos irataikat az országgyűlés min
denik táblájának kívánatára magának a táblának, 
vagy a tábla által kinevezett küldöttségnek meg
vizsgálása alá bocsátani köteleztetnek." Tehát 
nem az egyes követ kívánatára, hanem magának a 
táblának kívánatára; és épen e felett foly most 
a tanácskozás: mert az a kérdés, kivánjuk-e ezen 
ügyet tárgyaltatni vagy nem? Ha nem kívánjuk 
tárg) altatni, akkor a ház nem kíván ezzel a jogá
val élni. és nem kívánja az iratokat a ház asztalá
ra tétetni. 

Ehhez a ház többségének van joga s ennek 
mindenki hódolni tartozik. Sokszor van valaki azon 
helyzetben, hogy nincs eléggé tisztában, hogy va
lami dolog fölött szavazhasson; az szerencsétlen
sége annak, a ki nem tudja elhatározni magát mi
re szavazzon; {Tetszés jobbról) de csak a háznak, a 
ház többségének van joga valamely tárgy felől az 
iratok előterjesztését követelni, (ügy van! jobb felöl.) 

Megmondom miért nem kívánom ezen dol
got tárgyalás alá vétetni. (Halljuk!) 

Épen azoknál fogva, a mik eddig itt előadat
tak, én ugy tekintem a dolgot, hogy mindenek
előtt legalább magamnak azon kérdést tettem fel, 
ha mindazon tények, melyeket Nicolics és Missics 
képviselő urak előadtak, betüszerint ugy vannak 
is, van-e ok e felől akár az iratokat előterjesztetni, 
akár a kérdésbe bővebben beereszkedni ? Én 
nem ereszkedem, mondom, abba. ugy van e, nem 
ugy van-e a dolog, az ő dátumaik alaposak-e, vagy 
a miniszter úréi helyesek ? Azok helyesek-e vagy 
ezek? ez most hozzám nem tartozik, miután azon 
meggyőződésben vagyok, hogy ha mind ugy van 
is, a mint előadattak, még sincs oka a háznak ezen 
indítványt tárgyalni és elfogadni, mert a vád még 
ugy is teljesen, tökéletesen alaptalan; (Hebjeslés 

jobb felöl) alaptalan pedig azért — ha ugy vau is, a 
mint ok mondják — mert sehol nincs megírva az, 
hogy a miniszter licitálni tartozik az eladásokat, 
sehol nincs kimondva az, hogy az általa kiadott 
szabályok alól nem tehet kivételt, hogy egyik ter
ménynek eladásánál licitálni tartozik, a másiknál 
pedig nem. Ez eddig is gyakorlatban volt. Hisz 
különben nevetségig jutnánk, mert akkor minden 
mérő gabonát, minden akó bort licitálni kellene, a 
mi senkinek eszében nincs ; tehát az nem áll, hogy 
a miniszter köteles lett volna Temesvár lakosait 
vagy bárkit megkínálni. (Helyeslés jobb felöl.) Tet
te-e, nem tette-e ? nem ide tartozik; ha nem tette 
is, élt jogával. (Helyeslés jobb felöl.) 

A másik meg az, hogy a miniszter, mint a ki 

meg van bizva ő felsége által és az ország hozzá
járulásával ar ra , hogy az ország pénzügyeit és az 
államjószágokat kezelje ugy, a hogy legjobb lelki
ismerete szerint hasznosnak hiszi, midőn szerző
dést kötött , kimutatta , hogy ez előnyösebb, 
mint az előbbeni állapot. Ily szerződések megíté
lésénél nevetséges volna azon szempontból kiin
dulni, hogy még eló'nyösebbet is köthetett volna. 
(Tetszés.) Éz átalában nem is állíttatik, mert mind
azokból, miket én itt előa látni hallottam, legfölebb 
18,000 öl fáról volt szó, nem az 50,000 ölről és 
azonkívül a szerszámfa és üzleti fáról. 

Azt hiszem tehát, hogy a miuiszter úr nem 
ment túl hatalma körén, midőn termékről, mire 
joga volt, kötött szerződést, és kötött avval, a kinél 
biztossága volt, és kötött olyant, mely több hasz
not nyújtott, mint az eddigi eljárás, s azt, hogy 
megkinálta-e a temesváriakat vagy nem, nem 
keresi a ház. (Derültség.) 

Az egész kérdés, a mint itt felhozatott, igen 
kellemetlen szinü, és pedig azért kellemetlen, 
mert nagyon közel áll a gyanúsításokhoz , azo
kat pedig kerüljük el, mert én épen ugy nem 
szeretem alap nélkül a minisztériumot, mint tá
vol van tőlem azon két képviselő urat. vagy 
azokat, kiknek nevében beszéltek, valami magán 
érdek vadászatról gyanúsítani, mert azt rólok fel
tenni nem szabad, 

Ne ereszkedjünk a tárgyba. Ha az illető iro
mányok előterjesztetnek, megtekinthetjük mind
nyájan ; de én e kellemetlen discussiót se taná
csosnak, se szükségesnek nem látom, és azért óhaj
tom, hogy a ház mondja ki többséggel, hogy a 
tárgyalásba nem ereszkedik. (Elénk hehjíslés.) 

Nyáry P á l : Én De;1k Ferencz t. képviselő
társam előadásának első részét magaménak elfo°-a-
dom, mert, ha jól értettem, azt mondta: hogy 
most ezen dolgot lényegében nem lehet tárgyalni, 
A kérdés nem a felett forog, vajon a képviselőház 
a t. miniszter úr előadása következtében érdemle
ges határozatot hozzon, s mintegy jóváhagyásával 
megerősítse eljárását, hauem a körül forog: vajon 
azon irományokat , melyeknek előterjesztése az 
indítványban kiváutatik, elő kell-e terjeszteni vagy 
nem ? 

Vukovics Sebő t, barátom azt állította, hogy 
azokat egyes képvisel őnek is kívánatára már elő kell 
terjeszteni; Deák Ferencz képviselőtársam azt 
mondja: hogy az 1848-diki törvény, és én hozzá te
szem az 1867-diki is a delegatiókat illetőleg, ma
gának a háznak tulajdonítja azon jogot, hogy ha 
az kívánni fogja, a minisztert, kivéve oly esetet, 
midőn ez a nyilvánosságnak tán kárt tenne, aa 
iratok előterjesztésére kötelezheti. 

I gy levén a dolog, eddig, mint mondom, Deák 
képviselő úrral tartok, s nem gondolom azt, hogy 
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neküok a kérdés ezen stádiumában tovább kellene 
mennünk. Elég, ha a kérdés kitüzetik a felett, mon
danók k i , kivánjuk-e előterjesztetni az irományo
kat vagy nem? mert az indítványnak ez t á rgya; 
s erre nézve mondom el röviden véleményemet. 

Július Caesar (Derültség.) Július Caesarnak 
egy nevezetes szava maradt fen. mely abból áll, 
hogy midőn feleségétől elvált, azaz magától elta
szította, okul azt hozta fel, hogy Július Caesar 
feleségének gyanúba esni sem szabad. Én ezt, t. 
ház, alkalmazom magára a nemzetre. A kik a nem
zet nevében működnek, azoknak oly tisztáknak 
kell lenni, hogy gyanú alá ne essenek. (Nincs is 
gyanúnk!) Távol legyen tőlem, hogy én a t. mi
niszter urnák előadása iránt kétségben legyek; de 
épen azért: mert nem vagyok kétségben, meg' nem 
foghatom, hogy miért nem vetett véget ezen dis-
cussionak a t. miniszter úr az által, hogy az irato
kat a ház asztalára letette volna. (Meglesz!) Ha 
ezt teszi a miniszter úr, itt többé nem lehet senki
nek ahhoz szava: mertbár a t. miniszter urnák sze
mélyében én is bízom, tökéletesen azon vélemény
ben vagyok, melyben Vukovies barátom, hogy itt 
nem személyről, hanem az ügyről van szó. Azon 
gyanakodás nem mondom épen erénye az emberi 
természetnek; de azon gyanakodás ösztöne vele 
születik az emberrel, és azon gyanakodás eloszla
tása csak egy utón történhetik : az igazság földerí
tésével! (Helyeslés a baloldalon.) 

Itt, azt gondolom, senki sem hozza kétségbe, 
hogy az igazságot földeríteni magok azon tárgya
lási irományok fogják, és az indítványnak ez lé
vén tá rgya : én pártolom az indítványt. (Helyeslés 
a bal oldalon. Szavazzunk !) 

Elnök : A kérdés az, kiván-e a t. ház a ház
szabályok 35-dik szakasza értelmében a napirendre 
átmenni vagy nem ? (Zajos ellenmondás a, bal ol
dalon.) 

Halász B o l d i z s á r : A kérdéshez akarok 
szólni. (Hosszan tartó zaj. Elnök csenget.) T. ház! 
{Halljuk!) Az elnök urnák ezen kérdést akkor kellett 
volna tennie, midőn az indítványozó kifejtette in
dítványát, mert a házszabályok 35-dik szakasza 
azt mondja, hogy ha az indítvány napirendje el
érkezett, az indítványozó kifejti, illetőleg indokolja 
azt, és akkor a ház szavaz afelett : tárgyaltassék-e 
az indítvány vagy ne ? De bocsásson meg az elnök 
úr, az indítványozón kívül a tárgy érdekébe bele
bocsátkozott a miniszter úr, belebocsátkozott Missics 
képviselőtársam, belebocsátkozott Deák Ferencz 
képviselő úr. (Zajos ellenmondás a jobb oldalon.) 
Belebocsátkozott Nyá ryPá l képviselőtársam. (Zaj. 
Elnök csenget.) 

T. ház! A magyar házszabályokból kima
radt azon parlamenti taktika, mely a napirendre 
térés indítványozása által a kérdést mellékesen el 

szokta dönteni; de nálunk is megtörténhetik azért 
gyakorlat utján. Csakhogy most nem ez a kérdés 
többé, hogy a miniszter úr eljárása helyes-e vagy 
nem? hanem, mint Nyáry Pál képviselőtársam 
mondotta, csak arról van kérdés, hogy az indítvány 
azon része, mely az irományoknak a ház asztalára 
tételét kívánja, elfogadtassék-e vagy ne ? És én 
ezen kérdést kívánom kitüzetni, mert ez a kérdés. 
(Helyeslés a bal. ellenmondás a jobb oldalon.) Mert, 
mint Deák Ferencz képviselő úr, a törvényt fölol
vasva, kifejtetette,az egyes képviselőnek csak ugyan 
nincs egyéb joga, mint az indítványozás ; de azon 
kérdés eldöntése: tárg-yaltassék-e az indítvány vagy 
ne? a ház jogát képezi. (Zaj.) 

E l n ö k : Miután a vélemények két felé oszla
nak a felteendő kérdésre nézve, mindenekelőtt a 
felett kell szavazni: kiván-e a ház áttérni a napi
rendre vagy nem ? Ha a tisztelt ház többsége elfo
gadja ezen kérdést . . . (Nagy zaj.) 

Deák F e r e n c z : Ha valaki a mi tanácskozásain
kat hallaná a dolog teljes ismerete nélkül, azt gon
dolhatná, hogy itt két párt áll egymás ellenében, 
mely a kérdés feltevésével akar többséget szerezni 
magának. Pedig azt hiszem, ez minden becsületes 
embertől távol van. Az eredmény az lesz, ha akár 
így, akár ugy tétetik fel a kérdés, csak tisztán le
hessen felelni. 

Menjünk a logika rendjében. Indítvány téte
tett : az első kérdés tehát az lett volna, hogy az 
indítványt akarjuk-e tárgyalni? E felett kellett 
volna szavazni. De már tárgyaltuk azon indítványt, 
melyben az irományok előmntatása kéretett; tár
gyalni pedig kénytelenek voltunk, mert egy vádra 
a miniszter úr felelni akart : ehhez mások is hozzá 
szólottak. Tehát nem magát a vád meritumát tár
gyaltuk, hanem tárgyaltuk azon indítványt, hogy 
előmutattassanak-e az illető irományok vagy ne? 
Most a tárgyalás, ugy látszik, be van fejezve: a 
kérdés tehát az: kívánja-e a ház többsége az ira
tok előterjesztését vagy nem? (Helyeslés. Ugy van!) 

Én előbb is azt mondtam, hogy nem kívánom. 
és megmondtam okát is. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva a kérdés a következő : 
kívánja-e a ház az irományok előterjesztését vagy 
nem? A kik kívánják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) A ház többsége nem kívánja az iro
mányok előterjesztését. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Mint már 
előadásomban is egy párszor előadni szerencsés va-
lék, ezen ügyre vonatkozó irományokat megtekintés 
végett a képviselő urak közül bárkinek is felaján
lom, részletesebb felvilágosításra is készen vagyok, 
minek bebizonyítására bátor vagyok az irományo
kat az elnökség kezébe ietenni. (Zajos éljenzés jobh-
felöl.) Azon kéréssel vagyok bátor az elnökséghez 
fordulni, hogy méltóztassék azokat például az el-
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nöki szobában, vagy bárhol kitenni, hogy bárki 
is az irományokat megtekinthesse, s én minden 
fölvilágosítást bárkinek, ki fölvilágosítást kivan, 
szívesen megadok. 

Ivánka I m r e : Kár volt előbb meg nem 
tenni! 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Nem kés
tem volna, midőu indítványát képviselő úr beadta, 
az irat >kat már akkor a t. ház rendelkezésére bo
csátani, ha az indítványban egyéb is nem lett 
volna. De az indítványban az is volt, hogy „vizs
gálat végett," tehát feltételezve volt, hogy oly do
log történt a minisztérium részéről, mely vizsgálat 
tárgyát képezheti. Ez tartóztatott engem egyedül. 
{Helyeslés.) Miután azonban a t. ház többsége az 
inditványt elvetette, kötelességemnek tartom az 
irományokat előterjeszteni. (Élénk éljenzés!) 

V u k o v i c s S e b ő : Én magára az iratok be
mutatására kívánok csekély észrevételt tenni. Ha 
jól fogom föl a miniszter úr előadását, ő az irato
kat ugy mutatta-e be, mint eddig szokásban volt, 
s mint az iratok eddig a háznak mindig bemutat
tattak, hogy t. i. azok ki fognak nyomatni? {Zaj. 
Jobbról ellenmondás.) Ha nem ugy történik ezen 
iratok beadása, hogy azok a magok rendje szerint 
kinyomassanak, {Ellenmondás) és minden képviselő 
kezéhez juttassanak, és ha elolvasásuk nyomán az 
oly képviselő, a ki azt szükségesnek fogja tartani, 
azok alapján indítványt ne tehessen . . . {Felkiáltások 
jobbról: Tehet! Tehet!) Hog)Tan tehet, ha az iro

mányokat nem olvasta? Ha ezen renden és formán 
kividi bemutatást érti a miniszter úr, én e leeresz
kedéssel élni nem fogok, és az irományokba bele 
sem fogok tekinteni. 

Elnök: A pénzügyminiszter úr által nekem 
átadott irományok az irodában le lesznek téve: a 
kik akarják, megtekinthetik. {Nagy zaj. Elnök 
csenget.) 

Bónis Sámuel: T. ház! {Zaj!) 
Elnök: Kérem a társalgást megszüntetni. 

{Halljuk!) 
B ó n i s S á m u e l : Én csak az utóbbi elnöki 

kijelentéshez kívánok szólani. Egy indítvány téte
tett le a ház asztalára, a ház az inditvány tárgya
lásába bele bocsátkozott, későbben szavazás történt 
reá, vajon az indítványt elfogadja-e a ház vagy 
nem ? A ház többsége az inditványt nem fogadta 
el, azaz a ház többsége az iratok előmutatását nem 
kívánta. Ez a ház határozata, és ennyi mondatha-
tik ki az elnöki székből. A többi, a mit miniszter 
úr önszántából tett, magán dolog, az a ház határo
zatára nem tartozik, és az elnök azt ki sem jelent
heti. {Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva ez a t. ház magán tudo
mására szolgál. 

Több tárgy nem levén, az. ülést befejezem. 
A legközelebbi ülés holnap 10 órakor lesz. 

Az ülés végződik déli 12lU órakor. 

1868. október 2-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 . 

Tárgyal: Kérvények bemutatása. A mentelmi bizottság jelentett tesz Böszörményi László ujabb perbefoghatása iránt. 
A szölőváltsági törvényjavaslat elfogadtaiik. A kormány részéről benyujtatnak : az 1869-diki államköltségvetés három füzete, az 
1867-dik évi állami számadás, végre törvényjavaslat a százezer forintnyi póthitelről. 

.̂4 kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Horvát Boldi:sár, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. i ö % órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 

vezetni; a szólani kívánók neveit pedig Paiss An
dor jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző {olvassa az ok

tóber 1-én tartott ülés jegyzökönyvét?) 
B ó n i s S á m u e l : T. ház! A jegyzőkönyv 
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utolsó_ pontjának, vélekedésem szerint, ki kell ma
radnia, mert e tárgy iránt a ház határozatot nem 
hozott. Igen könnyen megtörténhetnék , ezea 
praecedens mellett, hogy valami, épen a ház ha
tározata ellen történnék. Az, hogy Lónyay minisz
ter úr az iratokat kész akárkivel közölni és ide 
letenni, nem tartozik a ház határozatához, miután 
a ház határozata az, hogy nem kívánja az iratok 
közlését. A jegyzőkönyv erre vonatkozó pontjá
nak tehát ki kell maradnia. (Helyeslés a bal oldalon.) 

V a d n a y LajOS: Megvallom, mindig igen 
tiszteltem Bónis képviselőtársam eszmemenetét, 
mert igen nyomósán szokott szólani, és most is 
látszik némi alapja lenni okoskodásának; de teljes
séggel nem tudok vele egy véleményben lenni, 
nem pedig azért, mert én azt hiszem, a jegyző
könyvnek azok hű tolmácsának kell lenni, a mik 
a házban történtek. Az tehát itt a kérdés, vajon 
megtörtént-e az, hogy miután az iratoknak vizs
gálat végetti előterjesztése nem kívántatott, maga 
a miniszter úr azt monda, hogy előterjeszti az ira
tokat, hogy a kinek tetszik, azokat megnézhesse 
és felvilágosítást is kész mindig adni ; az a kérdés, 
hogy szabad-e ezt a jegyzőkönyvnek ignorálni, 
miután ez a ház szine előtt történt. Ez a ház előtt 
történt, és a határozatban nézetem szerint nem volt 
szükséges azt kimondani, miután ez nem esik ha
tározat alá, hanem oly valami, a mit a miniszter 
úr önként tett, és a mivel élni mindenkinek szabad 
tetszésére bizta. Ez tehát oly tárgy, mely fölött 
nem kell határozni, és ha a jegyzőkönyv hűséges 
tolmácsa akar lenni az itt történteknek, akkor a 
jegyzőkönyvbe ennek bele kell jönni. (Helyeslés a 
jobb, ellenmondás a bal oldalon.) 

S í m o n y i LajOS b . : Én pártolom Bónis kép
viselőtársam véleményét, és pedig azon oknál fog
va, mert nagy különbség van a jegyzőkönyv és a 
napló között. A naplóba azon nyilatkozatnak bele 
kell jönni, ellenben a jegyzőkönyvbe csak az jön, a 
mi a ház álral elhatároztatott^-Ke^esfés a bal oldalon.) 

P a t a y I s tván : Annál inkább el kell maradni 
azon mondatnak a jegyzőkönyvből, mivel tegnapi 
felszólalásom némely képviselők lemondását ille
tőleg is csak a naplóba jött bele és a jegyzőkönyv
ben szó sincs róla. Valamint tehát az kimaradt a 
jegyzőkönyvből, ugy ennek is ki kell maradni. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

E l n ö k : Kívánja tehát a t. ház, hogy ez kima
radjon a jegyzőkönyvbői vagy maradjon benne? 
(Marad! Kimarad'.) 

Bujanovics Sándor jegyző : Tisztelt ház! 
Én csak a történtek hűsége kedvéért tettem a jegy
zőkönyvbe ezen tényt, azonban határozatot ez iránt 
nem tettem be. Ha tehát a t. ház azt méltóztatik 
határozni, hogy maradjon ki, abba szívesen bele
nyugszom. (Fölkiáltások: Halljuk a jegyzőkönyv ezen 

pontját!) Következőleg szól (olvassa): „Lónyay 
Menyhért pénzügyminiszter a temes- és krassóme-
gyei kincstári erdők bérbeadására vonatkozó iro
mányokat azon kéréssel adja át a ház elnökének, 
hogy azok a képviselők által leendő megtekinfc-
hetés végett az irodába nyilvánosan kitétessenek.tf 

Talán az lenne hozzáteendő, hogy ezen kijelentés 
a képviselőház tagjainak magán tudomásául szolgál, 

E l n ö k : Azt hiszem, itt szavazni kell. Kívánja 
a tisztelt ház megtartani a jegyzőkönyvet ? 

BÓníS S á m u e l : T. ház ! A mennyiben az 
indítványt én tettem, bátor vagyok ehhez még egy 
pár szóval hozzájárulni. Ha a ház Lónyay miniszter 
urnák ezen nyilatkozata felett tegnap határozott 
volna, akkor annak a j'egyzőkönyvben igen is ben 
kellene foglaltatni; de miután e jegyzőkönyvnek 
nem szabad lenni másnak, mint a ház határozatai 
hű előadójának , ez pedig itten határozatilag ki
mondva nem volt, a jegyzőkönyvbe bele nem jö
het ; ez a naplóba való : különben sz következ
nék belőle, hogy minden egyes képviselőnek olyan 
beszédei, melyekre határozat nem hozatott, a jegy
zőkönyvbe betétetnének. Azért kérem a t, képvi
selőházat, hagyjuk ki ezt a jegyzőkölyvből, mert 
máskor következhetnék az, hogy a ház határozata 
ellen akárkinek nyilatkozatára olyan történnék, a 
mi a ház határozatával hanyatt homlok ellenkeznék. 

Lónyay Menyhért pénzügyér : Én azt 
tartom, t. ház, az általam történt beterjesztés ma^ 
gán tény volt, s miután minden, a mi e házban mon
datik, a naplóba ugy is bele jön , ha valakinek 
aggodalma van a jegyzőkönyvnek e kitétele iránt, 
magam kérem a t. képviselőházat, hogy abból 
maradjon ki. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát ki fog maradni a jegyző
könyvből. 

Szatmár város közönsége Fiume tengerparti 
város és kerületnek visszakebeleztetését törvény-
hozásilag mielőbb eszközöltetni kéri. 

Tolna megyébe kebelezett Tengőd községbeli 
kis házas zsellérek a többi volt úrbéri jobbágyak
kal eddig közösen élvezett erdei legeltetés elvesz
téseért 8 házas zsellértelek után nyert 10 hold 
legelőnek 15 holdra kiegészítését kérik. 

Ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz té
tetnek át. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Komárom város 
közönsége niég a múlt esztendei július 30-án azért 
folyamodott a minisztériumhoz, hogy a város la
kossága által 1849-ik esztendőben felsőbb parancs 
folylán beszolgáltatott és megsemmisített egy és 
két forintos magyar bankjegyeknek 79,800 egy
nehány forintra terjedő értéke téríttessék meg. 
Folyó évi augusztus 10-én a minisztertanács hatá
rozatából az emiitett város azon választ nyerte, 

I hogy a város kérelme nem teljesittethetik azért, 
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mert az 1849. esztendei hadjárat által okozott ká
roknak megtérítése olyan nagy terheket róna a 
magyar kincstárra, a melyeknek az a jelen viszo
nyok között nem felelhetne meg. Ezen válasz an
nál váratlanabb s fájdalmasabb volt az illető város 
közönségére nézve, mert követelését nem is a ma
gyar államkincstár jelen készleteiből, hanem azon 
arany és ezüst érczalapból kérte megtéríttetni, mely 
azl848-ik esztendőben az akkori magyar kormány 
által a magyar kereskedelmi banknál az egy és 
két forintos bankjegyek értékének biztosítására le
tétetvén, az osztrák kormány által jogtalanul 1849-
ben lefoglaltatott. Azt kéri most az említett, súlyo
san károsodott város közönsége, miszerint a kép
viselőház az iránt méltóztatnék intézkedni, hogy a 
magyar egy és két foiintos bankjegyeknek arany 
és ezüst érczalapja az osztrák kormány által a ma
gyar államkincstárnak mielőbb téríttessék meg. és 
azután más ily hasonnemü követelésekkel együtt 
az ő lakosainak igazságos követelése is téríttessék 
meg. Ezen kérvényt •( agyok bátor benyújtani, 
kérvén, hogy azt a kérvényezési bizottságnak mi
előbbi tárgyalás végett kiadni és aztán pártolás 
alá venni méltóztassanak. 

Elnök : A kérvényi bízott.- ághoz fog uta
síttatni. 

Horváth Lajos, mint a tízes bizottsa'g előadója, 
kíván előterjesztést tenni. 

olvassa a tízes bi-Horváth Lajos előadó 
zottság jelentését.) 

E l n ö k i Ki fog nyomatni és szétosztatni1). 
A szőlőbirtok után járó tartozások megváltá

sáról hozott törvényjavaslat végső megszavazás 
végett fel fog olvastatni. 

P a i s s A n d o r j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot.) 

E l n ö k : A kik a felolvasott törvényjavasla
tot véglegesen elfogadjík, méltóztassanak felkelni. 
{Megtörténik.) A szőlőbirtok után járó tartozások 
megváltásáról szóló törvényjavaslatot a t. ház vég
leg elfogadja. (Fölkiáltások: Egyhangúlag!) Buja-
novics jegyző úr e törvényjavaslatot a mélt. főrendi 
házhoz még e mai ülés alkalmával át fogja vinni. 
A t. háznak ebbeli határozatáról szóló mai jegy
zőkönyve azonnal hitelesíttetni fog. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a jegy
zőkönyv illető pontját, közbeszólások : Egyhangúlag !) 

Besze J á n o s : Nem tartom helyesnek, hogy 
a jegyzőkönyvbe e szó „egyhangúlag" fölvétes
sék, mert ha a ház csak egy szótöbbséggel is fo
gad el valamit, annak ép oly érvénye van, mintha 
egyhangúlag fogadtatott volna el, és ha bele ten
nők az „egyhangúlag" szót, ez a nem egyhangu-

') Lásd az Irományok 326-dik számát. 

lag hozott határozatok erejét gyöngítené. (Elénk 
helyeslés.) 

L á s z l ó Imre : Előttem szólott képviselőtár
sammal nem érthetek egyet. A jegyzőkönyvnek 
azt kell tartalmaznia, a mi történt. Az „egyhangú
lag" szónak bele kell jönie. (Fölkiáltások : Ki kell 
maradnia !) 

Elnök : Az „egyhangúlag" szó ki fog 
maradni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! A múlt napokban engedelmet kértem a t. 
háztól arra, hogy mihelyt az 1869-iki államkölt
ségvetés előszámitásának egyes részletei elkészül
tek, azt részletenkint is előterjeszthessem. 

Ezen engedelemmel élni kivánván, van sze
rencsém ezennel bemutatni a rendes szükséglet 
következő fejezetei alatt előforduló részleíezett 
költségvetést: 

1-ör. 0 felsége királyi udvartartása. 
2-or. 0 felsége kabineti irodája. 
3-or. A miniszterelnökség. 
4-er. 0 felsége személye körüli minisztérium. 
5-ör. A belügyminisztérium, és 
6-or, a vallás- és közoktatásügyminiszterium 

kiadásai iránt, azon megjegyzéssel, hogy a többi 
minisztériumok költségvetései is munka alatt van
nak, kivévén egyedül a honvédelmi minisztérium 
költségvetését, melynek részletes tárgyalási ideje 
akkor érkezend el, midőn az 1867 : XII . törvény-
czikk 13. szakasza szerint a védelmi rendszer ő 
felsége által szentesittetett. Azonban, ha a hon
védelmi minisztérium költségvetése már most tár
gyaltathatnék is , s igy az ország kormányzati 
költségei minden részleteiben meghatározhatók 
volnának: az 1869-ik év költségvetésisommázatát 
véglegesen mégis csak akkor lehetne megállapíta
ni, midőn a törvény értelme szerint a közös költ
ségek az 1867. XII . törvényczikkben meghatáro
zott mód szerint már megállapittattak. 

De addig is, mig a sommázat és ezzel kap
csolatban a törvényjavaslat az 1869-iki budgetről 
előterjesztetnék és tárgyaltathatnék : czélszerü, sőt 
szükséges a budget minden előterjeszthető részle
tét tárgyalni, miután eljött annak ideje, hogy azon 
elvi kérdések fölött, melyek a budgettel kapcso
latban vannak, a törvényhozás határozzon. Ezen 
részletenkinti tárgyalás szükséges már azért is, 
mert különben az országgyűlés rövid tartama miatt 
részletes tárgyalás nem is volna tartható 

Midőn tehát az ezen költségvetésre vonatkozó 
füzeteket bemutatom, arra kérem fel a t. házat: 
méltóztassék jegyzőkönyvi végzés által elrendelni, 
hogy ezen bemutatott füzetek az állandó pénzügyi 
bizottsághoz utasittassanak, azon meghagyással, 
miszerint a bizottság a költségvetés ezen részét 
vegye tárgyalás alá, sőt a költségvetés többi részét 
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is, mihelyt azt a minisztérium bemutatja, és tár
gyalásának eredményét részletenkint is terjeszsze 
a ház elé. 

Továbbá arra kérem a t. házat: méltóztassék 
azt is kimondani, hogy a költségvetés tételei iránt 
hozandó határozatai végmegállapodás erejére ak
kor fognak emeltetni, midőn a som mázat tárgyal-
íatván, a bevételek és kiadások közti arány tudva 
lesz s ennek alapján a költségvetési torvény fog 
megszavaztathatni. (Helyeslés.) 

Szükségesnek vélem ezen fentaríást azért, 
mert könnyen megtörténhetik, hogy a bevételek 
és kiadásoknak sommás összeállítása után egy vagy 
más tételt módosítani szükséges leend. 

Hogy mind a pénzügyi bizottság helyes vé
leményt adhasson, mind pedig a t. ház az 1869-ik 
évi költségvetés felett alaposan határozhasson, 
szükséges ismernie a múlt év pénzügyi kezelésének 
valódi eredményeit: ennélfogva kötelességemnek 
ismerem, előterjeszteni mindazon összeállításokat, 
melyekből az 1867-ik évi államháztartás megítél
hető; s ámbár az 1866-ik évről teljesen befejezett 
számadásokat nem birunk, sőt azok el sem készül
hetnek mindaddig, míg a két minisztérium közt az 
1867. január 1-én fenmaradt pénztári készletek, 
az úgynevezett közös activák és a viszonos köve
telések feletti leszámolás, illetőleg egyezmény nem 
jön létre, a mit pedig létesíteni nem volt tanácsos, 
míg az 1867-ik évi pénzügyi kezelés eredménye a 
birodalom két felében legalább főbb tételekben 
tudva nem lemd, mindamellett ugy hiszem, hogy 
miután az általam előterjesztendő számadásokban 
ki van mutatva, mivolt azon összeg, mely az 1867-
diki előirányzat szerint a magyar korona országai 
belkoi'üiányzati költségeire fordítható volt; továbbá 
ki van mutatva, hogy Magyarország beligazgatási 
költségei az év folytán valóban mennyit tettek; 
végre miután kimutatják az általam összeállított 
kimutatás számadatai azt, mennyi volt az 1867-ik 
évre fenállott adózási rendszer szerint minden 
egyes közjövedelmi ágra mint államjövedelem elő
irányozva, s mennyi jött valóban be ez év folytán 
az egyes közjövedelmi ágakból: teljes képét fogja 
bírni a képviselőház az 1867-ik évi államháztar
tásnak. 

Mielőtt ezen kimutatásokat előterjeszteném. 
szabadságot veszek magamnak ez alkalommal az 
államköltségvetés ellenőrzésére nézve némelyeket 
megjegyezni. 

Minden rendes pénzügyi kezelésnél szükséges 
egy legfőbb államszáruvevőszéket, úgynevezett 
ellenőrző hatóságot felállítani, melynél öszponto-
sulnak a kimutatások a közigazgatás minden egyes 
ágának bevételeiről és kiadásairól, azon czélból, 
hogy az azokat rendesen könyvezvén, folyton nyil
vántartsa és ellenőrizze. 
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Midőn a múlt év márczius hó elején a pénzügyi 
kezelést átvettem, fenállva és teljes működésben 
találtam a bécsi cs. kir. legfőbb számvevőszéket, 
„Qberster Rechnungshof", melynél az 1867-dikév 
első két havi eredménye már könyveztetett; mi
ntán az év közepén egy egészen uj számvevőséget 
felállítani nem lehetett : ő felsége legfelsőbb jóvá
hagyásával a két pénzügyminiszter és a legfőbb 
számvevőszék elnöke közt oly egyezmény kelet
kezett, mely szerint az év végén mind az országos 
számvevőségek Budán, Szebenben és Zágrábban, 
mind a pénzügyminisztériumnak számvevősége, 
ugy mint elébb, de a magyar minisztérium utján 
küldjék a fenállott rendszerszerint számadásaikat 
és kimutatásaikat a legfőbb számvevőséghez, mely 
mint a magyar minisztériumnak e végbőli megbí
zottja, az év végéig fogja vezetni a könyvelést s 
fogja azok alapján berekeszteni az államszámadást 
Magyarorázágra nézve is. Ugyanazon egyezmény
ben kimondatott, hogy az 1868-ik év január hó 
1-ső napjától megszűnik a cs. kir. számvevőszék s 
átalakul ő felsége többi országainak számvevőszé
kévé ; a magyar minisztérium pedig fel fog állítani 
egy külön főkönyvelési osztályt, melyre átszállnak 
mindazon teendők, melyeket előbb a bécsi cs. kir. 
főszámvevőszék végzett. 

A minisztérium ehhez képest az év kezdetén 
átalakitá az eddig létezett számviteli rendszert, 
behozta minden egyes minisztériumra nézve a kü
lön számvevőséget azon czélból. hogy minden mi
niszter felelős lehessen saját utalványozásaiért; 
behozta a kettős könyvvezetési rendszert a főköny
ve ié i osztálynál, azon czélból, hogy az egyes feje
zetek aláeső tételek nyilvántartathassanak és ellen
őriztethessenek. 

Ezen könyvvezetési rendszernek továbbá azon 
előnye is van, hogy a zárszámadások rövidebb idő 
alatt állíthatók össze. Azon meggyőződésben va
gyok, hogy ezen államházviteli rendszer megfelel 
az alkotmányos fogalmaknak; egyedül a főköny
velési osztály vezetésére nézve lesz szükséges a 
jövő évre intézkedni; mi iránt a szükséges javas
latokat előterjeszteni a minisztérium nem fog késni. 

A múlt évi eredményt a fenállott legfőbb 
számvevőszék, mint a magyar minisztérium e te
kintetben megbízottja, mutathatja ki egész részle
tességben és véglegesen berekesztheti, mihelyt az 
általam említett, a pénztári készletek viszonos kö
vetelések és közös activák elkülönítésére vonatkozó 
megállapodások a két minisztérium közt létrejön
nek; azonban már most, midőn az 1869-ki állam-
költségvetésről van szó, kívánván a múlt év pénz
ügyi eredményét jelenteni, ezen legfőbb számve
vőszéktől nemcsak az 1867. évről, de az 1866-dik 
évről is a részletes kimutatásokat bekivántam. 
Ezen kimutatások a fenálló rendszer szerint köny-

13 
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veztettek. Több tételeknek miként történt köny- | 
vezésére nézve lennének ugyan észrevételeim, me
lyeket a végszámolásnál érvényesíteni el nem mu-
lasztaudom ; átalában azonban elmondhatom, hogy 
ezen adatok elegendó'k a múlt évi pénzügyi kezelés 
és eredmény megbír álásár a. 

Ezen kimutatások, mint az máskép nem is 
lehetett, az 1867-iki költségvetés czimei és tételei 
szerint készültek; tehát a beligazgatás szükségleti 
kiadásai szerint a 3 cancellaria rovására könyvez-
tettek és ugy foglaltatnak a kimutatásokban. A 
kimutatások e következők: kimutatás az 1867-ik 
évre előirányzott kiadásokról; továbbá: kimutatás 
az 1867-dik évben valósággal befolyt jövedelmek
ről és az 1867-dik évben valóságban történt kia
dásokról. 

Hasonló kimutatásokat van szerencsém bemu
tatni az 1866. évről, összesen 13 darab kimutatást, 
azon kéréssel, hogy azokat a t. ház a pénzügyi 
bizottsághoz azon czélból méltóztassék áttenni, 
hogy magának meggyőződést szerezhessen arról, 
miszerint az általam bemutatott összeállítások, me
lyek az alkotmányos fogalmak szerint már egyes ; 
minisztériumként vannak szerkesztve, megegyez- j 
nek a legfőbb számvevőszék most bemutatott kimu- i 
tatásaival. j 

Az 1866-dik évről a kimutatásokat azért szűk- [ 
séges birni, mert minden évről az utalványozások j 
átmennek az azt követő évre, s igy nevezetes ösz- ! 
szegek tétetnek folyókká a múlt évi szolgálat ro- ; 

vására. Az Ausztriában fenállott rendszer szerint ! 
az elmúlt évek szolgálatából gyakran nagy ösz-
szegck mentek át a következő évre; sőt az nálunk , 
még ezután is megtörténik, de nem ol}^ mérvben, 
miután az általunk felállított rendszer szerint a 
múlt évi szolgálatból átszármazott kiadások csak 
az év első felében tétethetnek folyókká. Ez már 
azért is szükséges, hogy június végével a múlt évi 
számadást berekeszteni és a végszámadást összeál
lítani lehessen. így például: nem számítva a pénz
tári kezelés rendes átviteli tételeit, a múlt 1867-ik 
évben a megelőző évi szolgálat rovására folyóvá 
lett: 2,705,000 frt; ezen összeg az előbbi évből 
származván, ebből is látható, hogy az 1867-diki 
eredmény megítélésére szükséges volt ismerni az 
1866-ik évi számadás tételeit is. 

Mielőtt elősorolnám az 1867-ik évi pénzügyi 
kezelés eredményét, kötelességemnek ismerem, 
előadni: mikép értelmezte a minisztérium az 1867-
dik év inárezius 4-én hozott országos határoaat 
által nyert felhatalmazást. 

A felhatalmazás ugyan egész átalánosságban 
mondja ki, hogy a minisztérium a kivetett adókat 
behajthatja, a közvetett adókat fentarthatja s a 
befolyt pénzeket az ország kiadásaira és a közös 
költségekre fordíthatja; azonban az első pont vé

gén az áll, hogy ezen eljárásában a tényleg fen-
álló gyakorlati szabályok szerint járjon el. Az 
1867. XVIII . törvényczikk 3-dik szakasza határo
zottabban kifejezi ugyanezen eszmét, rendelvén, 
hogy „a pénzügyminiszter a beligazgatás költségei 
fedezésére a jelen év folytán gyakorlatban volt 
rendszer szerint fogja a szükséges összegeket fo
lyókká tenni ;" a minek a minisztérium azon ér
telmezést adá, hogy a beligazgatás! és pénzügyi 
kezelésre csak azon összegek erejéig lehet kiadá
sokat tenni, melyek a fenálló gyakorlattal meg
egyeznek, azaz: az 1867-iki előirányzatban meg-
állapittattak. 

Tehát, ha a minisztérium az 1867-iki előirány
zatban megállapított összegeknél többet nem adott 
ki, az esetben meghatalmazásának korlátain belől 
maradt. Az állambevételekre nézve pedig, ugy 
hiszem, a pénzügyi eredményt kielégítőnek lehet 
mondani, ha a bevételek elérték az előirányzatban 
kitett összeget; miután az eddigi tapasztalat azt 
mutatta, hogy a bevétel rendesen kisebb volt, mint 
előirányoztatott, a kiadás psdig rendesen több. 
í g y például, a mint a most bemutatott adatok mu
tatják, az 1866-ik évben a bruttó budget elvei 
szerint a magyar korona országaira előirányozta
tott : 123,435,256 frt, s a valóságos bevétel te t t : 
104,399,885 frtot, tehát a valóságos bevétel a re
ményletten alul maradt 19 millióval. 

Hogy elérjük a kitűzött czélt, mely abból 
állott, hogy a változott kormányzati rendszer mel
lett is, mely a minisztériumok felállítását s a tör
vényhatóságok bővebb dotatióját igényié, többet 
ne töltsünk, mint előirányozva volt, és hogy any-
nyit vegyünk be, a mennyi előszámittatott: a ki
adásoknál takarékossággal, a közjövedelmek bizto-
sitásá'.ál pedig kellő kímélettel ugyan, de lelkiis
meretesen és következetesen kellett eljárni. 

Mikép sikerült ez az átalakulás és az uj ren
dezés nehézségei közt: arról szóljanak a számok ! 

Az első kimutatás magában foglalja az 1867-
dik évben a magyar korona országai részére elő
irányzott és valóban előfordult kiadásokat; a má
sodik kimutatás az 1867-ik évben a magyar koro
na országai részére előirányzott és valóban előfor
dult bevételekről szól; egy toldalékban pedig az 
országos és földtehermentesitési alapok bevételei 
és kiadásai foglaltatnak. 

Elő fogom sorolni ezen kimutatások eredmé
nyeit; meg kell azonban átalában jegyeznem 
mind a kiadások-, mind a bevételekre nézve, hogy 
ezen kimutatások a bruttó budget elvei szerint 
készültek, tehát hasonlítva az 1868-iki költségve
téshez, aránylag nagyobb számokat mutatnak. 

A mi a kiadásokat illeti, megkell jegyeznem, 
hogy miután a minisztérium magát az 1867-diki 
előirányzathoz kívánta tartani, annak alapján 



CCXCIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Október 2. 1868.) 99 

ugyan, de a változott miniszterialis rendszer szerint 
kellett az egyes minisztériumok előirányzatát 
megállapítani. 

Elmondom röviden, miképen jártunk el e te
kintetben. 

A cancelláriák czimén előirányzott és a köz
ponti költségek rovata alatt előforduló tételekből, 
értve a magyar és erdélyi udvari cancelláriát, mert 
a horvát-tótországi cancellária érintetlenül maradt, 
egy negyed rész a cancelláriák javára maradt elő
írva, miután azok még az első hónapokban fen-
állottak ; ez tett : 90,298 frtot. A fenmaradt %-rész, 
mely tett 270,897 frtot, és hozzászámítva a hely
tartótanács költségeit 308 ezer írttal, összesen 
578,897 frtot, következő arány szerint osztatott 
fel: a belügyminisztérium szamára felvétetett 25" /„, 
a közlekedésügyminiszteriumra 20°/0, a kereske
delmi minisztériumra 14«/0, a vallás- és közokta-
tásügyminiszteriumra 19u/u; az igazságügyire 1 7D/U, 
végre a honvédelmi minisztériumra 5%-tel. 

Azonkívül felvettünk az előirányzatba a cs. 
k . kereskedelmi, pénzügyi és közlekedési miniszté
riumok központi előirányzatának 3/4 évi tételéből 
30%-tet, azon indokból, mert az év 3/4 részére azon 
teendők 30%-je ezen minisztériumokról átment a 
felállított magyar minisztériumok teendői közé, s 
miután azon minisztériumok teendői annyival ke-
vesbedtek, a magyar közigazgatás pedig annyival 
szaporodott, a végleszámolásnál ezen tételeket, 
mint javunkra szolgálókat kívánjuk igénybe venni; 
ugy hasonlókép az előirányzatban erdészeti czé-
lokra és vaspályák tracirozására felvett évi tételek 
3/4 részenek 30%-jét. A számítási mód a kimuta
táshoz csatolt jegyzetekből részletesen látható. 

Egyedül a miniszterelnökség és ő felsége sze
mélye körüli minisztérium számára nem volt tétel 
előszámitva. melyet javunkra Írhattunk volna. Az 
előirányzatban foglalt mindazon tételeket, melyek 
különösen a magyarországi beligazgatási és pénz
ügyi kezelés, posta és távirdai stb. czélokra voltak 
előírva, az illető szakminiszterek rovatába igtattuk. 

Legelőbb a kiadásokra vonatkozó főbb tétele
ket kívánom elősorolni. Mint már említem, az év 
kezdetén fenállott magyar és erdélyi udvari can
celláriák összes egy évi előirányzatának egy ne
gyedét vettum fel mint a központi igazgatás költ
ségét, mi 90,298 frtot tett ; miután azonban ezen 
czim alatt még később is számos utalványozás tör
tént, valóban kiadatott e czimen: 289,832 frt. 

A miniszterelnökség számára a költségvetés
ben előirányozva semmi sem volt, kiadatott azon
ban 113,969 frt. 

Az ő felsége személye körüli minisztérium 
számára előirányozva hasonlókép semmi sem levén, 
az év folytán kiadatott: 48,315 frt. 

A belügyminisztérium számára előirányozva 

volt 8.442,475 frt; kiadatott pedig 8.282,470 frt, 
tehát kevesebb. 

A közlekedési minisztérium szánjára előirá
nyozva volt : 3.713,014 frt ; kiadatott uedig : 
3.571,451 forint. 

A kereskedelmi minisztérium számára a posta-
és távirda-ügygyel együtt előirányozva volt : 
3.981,703 frt ; kiadatott pedig : 4.363,449 forint, 
mely 400 ezer frtot haladó kiadási többlet legin
kább uj posta- és távirdavonalak felállítása folytán 
vált szükségessé. 

A vallás-és közoktatási minisztériumra előirá
nyozva volt: 589,565 frt; kiadatott pedig: 525,802 
frt, tehát kevesebb. 

Az igazságügyminiszterium számára előirá
nyozva volt: 2.220,37 7 frt ; kiadatott valamivel 
kevesebb, úgymint : 2.117,102 frt. 

A honvédelmi minisztérium számára előirá
nyozva volt : 28,945 írt ; kiadatott kevesebb : 
16,333 frt, 

A horvát-tótországi cancelláriára előirányozva 
volt : 1.605,365 frt; kiadatott 184 ezerfrttal több, 
vagyis 1.789,421 frt. 

Ezen tételek mutatják az összes közigazgatás
nak költségeit, a pénzügyminisztériumot ide nem 
értve, még pedig, mint már említeni szerencséin 
volt, azon előirányzat szerint, melyet az 1867-dik 
évi költségvetés alapján felállitott, betudva ide az 
elébb Bécsben kezek ügyek központi vezetésének 
Magyarországra számított hányadát és a posta és 
távírda költségeit. Ha mellőzzük a posta éstávirda 
költségeit, ugy a központi igazgatás azon tételeit, 
melyek, mint emli ém, a bécsi minisztériumok elő
irányzatából tétettek át a mellékelt kimutatás sze
rint, és összehasonlítást teszünk az előirányzott és 
valóságos kiadások között azon alapon, m-iként a 
költségek az 1867-iki előirányzatban a magyar és 
erdélyi udvari cancelláriákra nézve megállapítva 
voltak, akkor a következő eredményre jutunk : 

A magyar udvari cancellária czimén előirá
nyozva vo l t : 11 millió 936 ezer frt, az erdélyi 
udvari cancellária czimén : 3.000,000 frt , tehát 
összesen 14 millió 936,000 frt ; kiadatott pedig az 
összes beligazgatási költségekre és a folyó szük
ségletre : 14.072,202 frt, és ha a múlt évi szük
ségletre utalványozott összegeket veszszük, az 
esetben : 14.967,503 frt, és igy az első esetben 
majdnem egy millióval kevesebb, a második eset
ben pedig csak 31,503 frttal több. Ez legvilágo
sabb tanúsága annak, hogy ámbár a miniszteriális 
rendszer felállítása által nevezetesebb kiadások 
igényeltettek : mindamellett a beligazgatási költ
ségek fedezhetők levén a régi rendszer szerint a 
cancelláriák számára előirányzott összegekből, a 
minisztérium mennyire takarékosan járt, el. 

A mi a pénzügyminisztérium kiadásait illeti. 
13* 
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az összes pénzügyi igazgatásnak, t. i. a központi 
igazgatás, országos és kerületi pénzügyi igaz
gatóságok, fő- és gyüjtőpénztárak, pénzügyőr
ség, adóhivatalok, ügyészségek, telekzet, földadó-
ideigleneg és bányászati tanintézetekre összesen 
eló'számitva vo l t : 5.358,182 frt; valóban pedig 
kiadatott az év folytán a folyó évi szolgálatra : 
4.721,036 frt, a múlt évi szolga latra pedig: 105,436 
frt és igy összesen : 4.826,473 frt. A pénzügyi 
igazgatásnál tehát mindamellett, hogy több mint 
100,000 frt a múlt évi szolgálatra utalványozta
tok, mégis 532 ezer frt megtakarítás mutatkozik. 

Az átalános nyugdijalapra előirányozva volt: 
2 millió 181 ezer frt, kiadatott pedig : 2.802,000 
írt, mely kiadási szaporulat a változott kormány
zati viszonyok folytán előfordult nagyobb számú 
nyugdíjazások által okoztatott. 

Az egyenes adók behajtására előirányozva 
volt : 356 ezer forint; kiadatott : 151,957 forint. 
U g y hiszem, hogy az ezen czim alatt meggazdál
kodott több, iniut 205 ezer összeg elég tanú-ágául 
szolgál annak, hogy az egyenes adók behajtásánál 
a múlt években szokásban volt költséges és nyo
masztó eszközök alkalmazásában a pénzügyminisz
térium lehetőleg óvatosan jár t el. Ezen 205 ezer 
forintnyi meg-gazdálkodás nem csak pénzügyi te
kintetben mondható kedvező eredménynek. De 
tekintve azt, hogy a múlt évekhez hasonlítva 
az egyenes adókból több jövedelem folyt be ke
vesebb költséggel , ezen eredmény tagadhatat
lan tényként tanúskodik a pénzügyi kezelésnek 
nem csak szelídebb, de czélszerübb volta mellett is. 
(Helyed1'$.) 

A közvetett adók kezelé.4 költségeire előszá-
mitva volt : 15.003,344 frt, kiadatott pedig való
ban : 12.889,144 frt, tehát több mint 2 millióval 
kevesebb. 

Az összes államvagyon, államjoszágok és er
dőségek, szállományok és kincstári gyárak keze
lésére előirányozva volt : 5.107,063 Irt ; kiadatott 
pedig : 4.809,030 frt, tehát 300 ezer írtnál több 
takaríttatott meg e czim alatt a kiadásoknál, ám
bár ezen kiadások közt több mint 740 ezer frt fog
laltatik a műit évi szolgálat rovására. 

A bányászatnál eló'számitva volt 11.227,793 
frt ; kiadatott pedig 10.437,983 frt. 

A pénzverésnél előszámittatott 4.585.500frt; 
kiadatott 4.606,305 frt. 

Összesen pedig a pénzügyminisztérium köz
ponti kezelésére, az egyenes és közvetett adók, 
valamint az összes államvagyon kezelésére előirá
nyozva volt : 43.819,81 7 frt ; kiadatott pedig va
lóban 40.523,166 frt; tehát 3.296,000 írttal keve
sebb, mint előszámitva volt ; ámbár a múlt évi 
szolgálat rovására 1.418,734 frt utalványoztatott. 

U g y hiszem, t. ház, hogy ezen több mint há

rom millióval kevesebb pénzügyi kezelési kiadás 
mellett a múlt évekhez hasonlítva nagyobb jöve
delmet lesz szerencsém nemsokára kimutatni, és 
ezen számok legvilágosabban fognak tanúskodni 
az ámbár átmeneti nehézségekkel küzdő, de mind
amellett gondos és takarékos pénzügyi igazgatás 
mellett. 

Az államszámvevőségre eló'számitva volt : 
192,569 í r t ; kiadatott pedig 171,840 írt; összesen 
eló'számitva volt mind a közigazgatás, mind a pénz
ügyigazgatás, tehát az összes magyar korona or
szágainak államszükségletére 64.684,128 frt. 

Kiadatott pedig : 61.813,155 forint, tehát 
2.871,000 frttal kevesebb, ámbár a múlt évi szol
gálat rovására #.705,000 frt adatott ki. és hogy 
valóbíin kideríthessük, mennyibe került 1867-dik 
év rovására szolgáló kiadás, miután az 1867-dik 
évi szolgálat rovására a jelen év június végén tul 
utalványozni nem lehet, és az e czimen tett utal
ványozások a főkönyvelési osztály kimutatása sze
rint, nem számítva a földtehermentesitése alap szá
mára a múlt évi szolgálat rovására tett fizetéseket, 
összesen 1 millió 898 ezer írtra mennek : ennél
fogva 807,761 frtból álló különbözet teszi kedve
zőbbé az 1867-dik évi szolgálat rovására tett ki
adásokat, és igy tehát 3.678,000 frttal adtunk ki 
kevesebbet az 1867-iki szolgálat fedezésére, mint 
eló'számitva volt. 

A mi a bevételeket illeti, a canczelláriák sa
ját bevételeire előszámitva volt 432.000 frt ; va
lóban bevétetett 669,456 frt ; a pénzügyi igazga
tás bevételeire eló'számitva volt 51,384 frt ; való
sággal bevétetett 70,791 frt; tehát a közigazgatási 
bevételek közel 400,000 frttal többet tettek az elő-
számitásnál. 

Az egyenes adóknál a bevétel előszámittatott 
22.359,000 frttal; bejött pedig valóban 22.474,000 
forint. 

A házadó jövedelme előszámittatott 3.553.000 
írttal ; valósággal bevétetett 3.341,000 frt. 

A szeméi) es kereseti adó jövedelme előszá
mittatott 4.519.000 frttal ; valósággal bevétetett 
4.830,000 frt; tehát itt is már bizonyos emelkedés 
mutatkozik. 

A jövedelmi adónál, ámbár e tekintetben még 
akkoriban a törvényhozás nem intézkedhetvén, a 
régi szabályok szerint történt a kivetés, mégis a 
gondusabb kezelés máris nevezetes eredményt 
eszközölt ; ugyanis előirányozva volt : 2.830,000 
frt, befolyt pedig valósággal : 3.858,000 frt, tehát 
egy millióval több, mint előirányozva volt. 

A királybér hátralékára előirányozva volt : 
17,000 frt, azonban e tekintetben bevétel nem for
dult elő. 

Az adó-végrehajtás czimén bevétel eló'számit
va volt : 358,000 forint, befolyt azonban csak ; 
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124,000 frt. U g y hiszem, t. ház, hogy ezen keve
sebblet az adó-végrehajtásoknál elébb fenállott 
rendszernek beállításában találja leginkább indo
kát, és ezen csekélyebb bevétel a pénzügyminisz
térium hibájául felrovatni alig fog. 

Az összes egyenes adókra elöszámitva volt : 
33.637,000 frt ; bejött pedig valósággal: 34 mil
lió 628,000 frt. 

A közvetett adóknál nevezetes jövedelmi sza
porulat ugyan nem mutatkozik ; érdekes azonban 
azon eredmény, melyet az egyes adónemek kimu
tatnak, és ha a t. ház kivánja, elő fogom sorolni a 
főbb tételeket. (Halljuk !) 

A fogyasztási adók jövedelme előirányozta-
tott : 10.728,000 forinttal, befolyt valósággal : 
10.446,000 frt. 

A határvám okra előirányoztatott : 1.542,000 
frt, befolyt: 1.916,000 frt, tehát közel 400 ezer 
frttal több. 

A sójövedéknél előirányoztatott bevétel : 
12,412,000 frt, befolyt készpénzben 10.538,000 
frt. E helyütt azonban meg kell jegyeznem, hogy 
miután a só elárusitásával és szállításával a bécsi 
hitelbank volt szerződés szerint megbízva, az azon 
év folytán eladott só jövedelmének egy része, mint 
hogy a fizetés az úgynevezett só-váltókban törté
nik s azok részben csak az 1868-iki évben jártak 
le, az 1867-ik évből az 1868-ik évre mentát .Ezen 
összeg 2.277,432 frtot tesz; és igy ezen összeg is 
az 1867-ik évi só-jövedelemhez számitható ; ám
bár ezen bevétei a folyó évi költségvetésbe vé
tetett fel. 

A dohányjövedék jövedelmére előszámittatott 
13.435,000 frt, befolyt pedig 14.198,000 frt. 

A bélyegilleték jövedelmére előirányoztatott 
3.398,000 frt, valóban befolyt 3.328,000 frt. 

A dijak és jogilletékek fejében előszámittatott 
5.851,000 frt, valósággal befolyt 5.975,000 frt. 

A lottójövedék nevezetesen csökkent, miután 
elöszámitva volt 2.640,000 forint, bejött pedig 
2.331,000 fit. 

Az ut- és hídvám jövedelmére előszámittatott 
572 ezer frt, befolyt valósággal 613,000 frt. 

A fémjelzés jövedelme előirányoztatott 11,820 
frttal, befolyt 7459 frt. 

Együt t véve a közvetett adók jövedelmét, 
elöszámitva volt 50.594,495 forint, befolyt pedig 
49.357,525 frt, ha pedig a sóváltókat is hozzászá
mítjuk, akkor 51.634,000 frt. 

Az összes államvagyon, államjószágok és er
dőségek stb. jövedelmének előirányzata tett : 
8.074,000 forintot, a valóságos jövedelem pedig : 
9,629,000 frt, tehát több mint másfél millió több
let eredményeztetett. (Helyeslés.) 

A bányászat nem mutat ily kedvező ered
ményt, miután 11.699,000 forint előirányzat mel-

I lett a valóságos jövedelem csak 10.065.000 forin
tot tett. 

A pénzverde jövedelme előirányoztatott : 
4.566,000 forinttal, a valóságos jövedelem tett : 
4.666,000 frtot. 

Az összes pénzügyminisztériumi jövedelem 
elöszámitva volt : 108.623,000 frttal, bejött pedig 
a sóváltókon kivül : 108.418,000 frt. 

A kereskedelmi minisztériumnál elöszámitva 
volt a postajövedékre 2.938,000 forint, bejött : 
3,325,000 forint; a távirdákra elöszámitva volt : 
426,000 frt, bejött: 687,000 frt; egyéb csekélyebb 
jövedelmek fejében előszámittatott : 48,000 frt. 
bejött 56,000 frt. 

A kereskedelmi minisztériumnak összes jöve
delme tett elöszámitás szerint : 3.412,000 frtot. a 
valóságban pedig : 4.069,000 frtot. 

Az államszámvevőségek csekélyebb jövedel
mének felsorolását mellőzve, az összes som mázat 
k imuta t : 112.468,000 forint előirányzott és 
113.160,000 frt valóságos bevételt, mihez még a 
többször emiitett sóváltókat hozzászámítva, a va
lóságos bevétel tesz körülbelül: 115.400,000 frtot. 

Ha már most mind a bevételeket, mind a ki
adásokat az elöszámitás és valóságos eredmény 
szerint egymás irányában állítjuk , miután az elő
irányzott jövedelmek tettek : 112.468,463 frtot, 
az előirányzott kiadások pedig 64.684.128 frt, 
maradni kellett volna az előirányzat szerint : 
47.784.335 frtnak.A valóságos eredmény pedig tett 
a bevételeknél, a sóváltókon kivül 113.160,547 
frt 61v„ kr, a kiadásoknál pedig : 61.813,155 frt 
241/„ krajczár, a valóban fenmaradt összeg tett: 
51.347,392 frt 37 krárt, és igy Magyarország első 
alkotmányos kezelési évének az előirányzathoz ké
pest kedvezőbb eredménye tesz : 3,563,057 frt 
37 krárt, nem számítva ide a többször említett 2 
milliót haladó sóváltókat, melyekkel együtt a ked
vezőbb eredmény majdnem 6 millióra számitható. 

Ezen a kiadásokra és bevételekre nézve álta
lam előterjesztett kimutatásokban nem foglaltat
nak a pénztári kezelés bevételei és kiadásai, me
lyek többnyire átmeneti tételeket képezvén, itt elő 
nem soroltattak, miután úgyis a zárszámadás 
végmegállapitása alkalmával elő fognak fordulni : 
de mellőzendők voltak azért is, mert azok felvé
tele által oly számok állottak volna elő, melyek a 
bevételek és kiadások eredményeinek könnyebb 
áttekintését nehezítik. 

Igy, ha ezen pénztári kezelési tételeket is szá
mításba veszszük, a bécsi államszámvevőszék által 
közlött adatok szerint az összes előirányzott kiadás 
tett 65.989,586frtot; a valóságos kiadás 70.487,02 4 
frtot; az előirányzott bevétel 117.625,811 frt; a 
valóságos bevétel 124.121,684 frt. ^ ;8*>i 

Mint már több izben említem, a közös költse-
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gek fejében ezen év folytán beszolgáltatott össze
gekre nézve a végleges számadás még nincs meg-
állapitva; azonban a magyar minisztériumnál veze
tett eonto-currens sommázatában a következő szá
mokat mutatja fel: 

A Magyarország által bevett összeg tesz papír
pénzben 42.590,981 frt 1 krár t ; ezüstben 533,640 
frt 99 krárt ; kiadatott pedig Magyarország által 
papírpénzben: 94.762,106 frt '/a kr, ezüst pénzben 
4.009.329 frt 88 k r ; és így Magyarország köve
telése tesz papirpénzjegyekben: 52.171,124 frt 
99Va krár t ; ezüstben: 3 475,688 frt 89 k r á r t s í gy 
összesen: 55.646,813 frt 88»/2krt,mely összegben 
5 millió frt, mint Magyarországot illető activum 
folyóvá lett tétele foglaltatik, viszont a birodalom 
másik minisztériuma számára vásárolt dohány iránt 
még a beszámítás elő nem fordul s az az 1868-dik 
év tételei közt lesz kimutatva. 

Mindezen számok helyessége megbírálható a 
legfőbb számvevőszék által összeállított és bemuta
tott részletes kimutatásokból. 

Azonban az összes állambevételeknek és ki
adásoknak megbirálásához szükséges még ismer
nünk azon tételeket, melyek az országos és földte-
hermentesitési pótlékok fejében az 1867-diki évre 
kiirva, behajtva és kiadva is lettek. E tekintetben 
mindenik alapról külön-külön kimutatást van sze
rencsém bemutatni és a főbb eredményeket előso
rolni. Ezen kimutatásokban külön van elősorolva 
mind Magyarország, mind Erdély-, mind Horvát
ország, miután minden országban az országos pót
lék és egyéb ezen czimeni jövedelmek külön voltak 
megállapítva. 

Jövőre nézve az ozszágos és földtehermente-
sitési pótlékoknak külön kimutatása nem fog elő
fordulni, miután az ez évben hozott törvény szerint 
ezen pótlékok a gyökadóval fognak egy tételbe 
foglaltatni. 

A hitelmüveleti és átfutó tételeket is felvéve. 
az országos pótlékoknál az összes bevételek az 
előirányzat szerint tettek; 5.203,000frtot,akiadá
sok: 5.714,748 frtot; a valóságos bevétel azonban 
nem volt több 1.842,538ftnál,mig a valóságos kiadás 
2.829,820 frtra ment. Ezen nagyobb kiadást leg
inkább okozta a koronázási ajándék fejében történt 
rendkívüli kiadás, mely tett 589,000 frtot és az 
országgyűlési kiadás, mely 851,497 frtra ment. 

A földtehermentesitési bevételek, a hitelmű
veletet és átfutó tételeket is beszámítva, tet tek: 
23.252,000 frtot, hasonló összeget mutatnak ki a 
kiadások; a valódi bevétel azonban tett Magyar-, 
Erdé ly-és Horvátországnál: 15,256,716 frtot, a 
kiadás pedig: 15,534,334 frtot. Atalában véve 
tehát a földtehermentesités fejében kivetett pótlékok 
278,000 frt hijján fedezték a valódi kiadást. 

Érdekes azonban azon eredmény, melyet az 

egyes országok mutatnak e tekintetben, hogy 
mennyire voltak képesek fedezni a múlt évben 
saját földtehermentesitési pótlékaikból a földteher
mentesitési adósságok járulékait. 

Horvátország 30,000 frt hijjával fedezte az 
azon évre eső kiadást; ugyanis midőn e czélból 
kiadott 886,000 frtot, a bevétel tett 856,000 frtot. 

Erdélynek összes földtehermentesitési bevé
tele volt 1 millió 844 ezer forint; kiadása pedig 
3.894,000 frt; tehát pótolni kellett 2 millió 50 
ezer frtot. Ezen hiánynak pótlására Magyarország 
feleslege szolgált, melynek bevétele tett 12.556,000 
frtot; kiadása pedig 10.753,000 frtot. 

Ha az 1867-ik évi előirányzat alapján mind 
a három czim alatti tételeket számításba veszszük, 
t. i. az igazgatási bevételeket és kiadásokat s a 
földtehermentesitési és országos pótlékok bevéte
leit és kiadásait, ugy az összes bevétel tesz: 
130,259,801 frtot,az összes kiadás pedig80.177,309 
frtot, és igy marad: 50,082,492 frt, 

A mennyiben az eddigi eredményekből itélni 
lehet, a jelen évben is sikerülend a kiadások és 
bevételek közt a sulyegyent megtartani, ha a még 
hátralevő 3 hónap, mely adózási szempontból a leg
kedvezőbb időszaknak tekinthető, az eddigi tapasz
talatok szerint várható eredményt meg fogja hozni 
és különösen, ha az adótörvények pontos és rendes 
végrehajtásánál a pénzügyminisztérium a törvény
hatóságoknak kötelességszerű, törvényrendelte tá
mogatásában és közreműködésében részesülend. 
Nem mondhatom ugyan atalában, hogy az idei 
közjövedelmek, különösen a közvetett adók fokon-
kint oly módon emelkedtek volna, mint azt remél
tem, és annak bekövetkeznie kell vala, ha a pénz
ügyi törvények végrehajtásában a pénzügyminisz
térium akadályokra nem talál. 

Ezekben elősoroltam az 1867-iki pénzügyi 
kezelésnek eredményét, csak szárazon emlitém a 
számokat ; de azt hiszem, hogy azok tanusitják, 
miszerint a minisztérium a nyert meghatalmazás
sal nem élt vissza, s annak korlátai közt maradt 
és az átmeneti korszak nehézségei közt igyekezett 
megfelelni kölelességének. 

Az elért eredmény, ugy hiszem, kielégítőnek 
nevezhető és azon reményre jogosít fel, hogy ha 
az állam költségeinek meghatározásában kellő ta
karékossággal fogunk ezután is eljárni, a közjöve
delmek biztosítása iránt a törvényhozás által már 
eddig is hozott intézkedések következetesen ke
resztülvitetnek és az államkiadások és bevételek 
közti egyensúly fentartására nézve mind a tör
vényhozás, mind a minisztérium ezután is követ
kezetesen fog eljárni, alapját vethetjük meg egy 
egészséges pénzügyi rendszernek és ez által hazánk 
anyagi felvirágozásának. {Elénk helyeslés jobbról és 
középről) 
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Zsedényi E d e : T. ház ! Azt hiszem, a pénz
ügyminiszter úr által előterjesztett okmányok a 
pénzügyi bizottsághoz fognak utasíttatni, hanem 
a pénzügyminiszter úr előadása főleg azon részé
nek nyomán, melylyeí ö az 1867-diki számadást 
terjeszti a ház elé, egy kérdést vagyok bátor tenni 
a pénzügyminiszter úrhoz. A pénzügyminiszté
rium költségvetése azon szakaszánál , a hol a 
számvevőségre vonatkozó tételek foglaltatnak, a 
pénzügyi bizottság azon nézetét" fejezte ki, — itt 
van a jelentés kezemben — miszerint az or
szágos pénzügy vitelére ésigy a számadások al-
kotmányszerü ellenő'rizhetésére szükségesnek tart
ja, hogy egy e czélra szolgáló külön, független 
szervezetű állami ío'számvt vőszék állíttassák föl, és 
államháztartási rendszerünk ezen hiányára a kép
viselőházat figyelmeztetni akarta. Erre a pénzügy
miniszter úr részéről kijelentetett, miként a kor
mány osztván ezen véleményt, az intézmény életbe 
léptetésére nézve mielőbb törvényjavaslatot ter-
jesztend az országgyűlés elé. Csak azt a kérdést 
vagyok bátor jelenleg a t. pénzügyminiszter úrhoz 
intézni: vajon ezen ülésszak alatt elő fogja-e ezen 
törvényjavaslatot terjeszteni ? meri jól látom ugyan, 
hogy az 1867-diki számadást, mint nem rendes 
budgetet, nem lehet ahhoz utasítani, hanem azt hi
szem, hogy az 1868-diki budgetet már ilyen ál
lamfőszámvevőszék elé lehet utasítani : tehát csak 
azt kérdem: vajon már ez ülésszak alatt terjeszten-
di-e a törvényjavaslatot a ház elé? 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Zsedényi 
képviselő úr előadásából sajnálattal vettem észre, 
hogy tán nem fejeztem ki magamat eléggé világo
san. Előadásomban megemlítettem először azt, 
hogy a múlt évben 1867-beu nem levén a főállam-
számvevőség Magyarországban rendezve, nem te
hettünk más*-, mint egyességileg megállapítani és 
megbízni a Bécsben fenálló cs. kir. főszámvevősé
get. A kiadások és bevételek minden egyes tétele 
tehát kellőleg ellenőrizve volt, és épen ezen kimu
tatások eredményét terjesztettem a t. ház elé azon 
kéréssel, hogy azt a pénzügyi bizottságnak adja 
ki, hogy az általam most elősorolt számadásokat 
és előterjesztett kimutatásokat, melyek minisz
tériumonként vannak egybeállítva, összevesse és 
azok valódiságáról magának meggyőződést szerez
hessen. 

Ezt mondottam a múltra nézve; a jövőre néz
ve megjegyeztem, hogy 1868. január l-jétől a 
ministerialis rendszer szerint be van rendezve a 
számvevőség, sőt főkönyvelési osztály van fölál
lítva, melynek önállósítására nézve a minisztérium 
javaslatát még ezen ülésszak folytában lesz szeren
csés a t. ház elé terjeszteni. 

A t. képviselő úr hivatkozott arra, van-e ily 
ellenőrző hatóság felállítva ? Igen is január 1-seje 

óta működik a főkönyvelési osztály, még pedig 
ennél kettős könyvelési rendszer van behozva, 
azon czélból, ho^y a zárszámadásokat törvény 
értelme szerint kellő időben elkészíteni lehessen, 
t. i. minden multévi szolgálatra nézve tett fizeté
sek június végével bezáratván, július vagy augusz
tusban azon állapotban lesz a főkönyvelési osztály, 
hogy a zárszámadást véglegesen berekesztvén, el
készíthesse. 

Az 1868-diki első fél évre, habár a bevéte
lekre nézve részletes adatokkal nem is szolgálha
tok, a kiadásokra nézve érdekes összeállitás van 
kezeimnél, melyet épen ezen főkönyvelési osztály 
állított össze. Már az ugy van könyvezve, a mint 
a napokban szentesitett törvény kívánja. Az ezen 
tételek szerint előálló eredmény, ugy hiszem, is
mét jellemzi a minisztériumnak azon eljárását, 
melyet a közköltségek utalványozására nézve kö
vetett. Ha ugyanis az 1868-dik évre történt utal
ványozásokat [tekintetbe veszszük, látjuk, hogy 
minden fejezetre nézve megtakarítás eszközöltetett, 
mire nézve azonban nem lehet határozottan ki
mondani, hogy ezen összegek nem fognak-e a má
sik fél évben utalványoztatni és kifizettetni. A fő
könyvelési osztálynak június végével készített ki
mutatása azt bizonyítja, hogy, kivévén két tételt, 
mindenütt megtakarítások eszközöltettek. Ezen két 
tétel egyike az országgyűlés, melyre nézve elő volt 
számítva egy évre 940,000 írt, tehát fél évre 470 
ezer frt, s kiadatott az első fél évben 521,831 frt, 
tehát 51,831 írttal több ; továbbá az ő felsége sze
mélye körüli minisztériumnál mutatkozik csekély 
tulhaladás, t. i. 1113 frt. A többi minisztériumnál 
azonban kevesebbet adtak ki ezen fél évben, mint 
előirányozva volt. Meg kell jegyeznem, hogy a 
legnevezetesebb tétel e tekintetben a pénzügymi
nisztérium azon tétele, mely a közös költségek és 
az államadósságok járuléka fejében megszavazott 
összegek kifizetésére vonatkozik. Erre nézve elő
irányozva van a törvény értelme szerint 54.473,000 
frt, a költségvetés félévi hányada tesz 27.236,500 
frt, és június végéig be volt szolgáltatva 27.147,697 
frt, és így a különbség csak 88,803 frt volt. Ám
bár, mint már emiitettem, nevezetes összegekre 
menő függő követeléseink vannak, viszont meg
jegyzem, hogy a közös költségekre rendelt határ
vám jövedelmek felett az 1868. év első felében 
még leszámolás nem történt ; igazolva van tehát 
az, hogy a közös ügyek és az államadóssági járu
lékok fejében leendő fizetésekre nézve a pénzügy
minisztérium igyekezett és képes is volt mindig a 
maga idején a szükséges fizetéseket teljesíteni. 

A miniszterelnökség kevesebbet adott ki 6888 
frttal; a belügyminisztérium 77,543írttal; a pénz
ügyminisztérium 580,002 frttal; a közlekedési 
minisztérium 492,076 frttal; a földmivelési mi-
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niszterium 138,845 írttal : a vallás- és közoktatási 
minisztérium 227,638 írttal; az igazságügyminisz-
terium 306,310 írttal ;a honvédelmi minisztérium 
224,282 í r t ta l ; a horvát-tót udv. kanczellária 
52,173 írttal. 

A rendkivüli szükséglet számára fél évre elő
irányzott 15.490,900 írtból folyóvá tétetett a múlt 
év folytán 6,713,646 frt; tehát a kevesebb kiadás 
tett a rendkivüli szükségletnél 8.777.254 irtot. 

Összesen a rendes és rendkivüli költségek 
rovatában előirányzott 65,259,150 frt félévi illető
ségnél kevesebb adatott ki 12.798,086 írttal. Mi
ben azonban, mint emlitém, számos tétel foglalta
tik, mely későbbi utalványozás alá esik; igy pél
dául a íöldtehermentesitési adóság fejében a félévi 
előirányzatból kevesebb adatott ki 1.753,192 írt
tal, mi bizonyára az év második felében lesz az 
illetőknek kifizetendő. 

Mindezeket azért voltam bátor elősorolni, hogy 
ha lehet, megnyugtassam Zsedényi Ede t. képvi
selőtársunkat az i ránt , hogy a folyó évben már a 
miniszteriális rendszer mellett, még pedig kettős 
könyvezet mellett is lett behozva a számadások 
nyilvántartása és ellenőrzése. 

Azon kérdést illetőleg : miként szerveztessék 
ezen osztály elnöksége és minő eljárás követtessék 
e részben ? a minisztérium kötelességének fogja 
tartani javaslatát, Ígérete szerint, még ezen ülés
szak alatt előterjeszteni. 

Zsedényi E d e : En a dolog érdeméhez nem 
akarok szólani, csak arra óhajtom felszorítani a t. 
házat, hogy a pénzügyi bizottság és a pénzügymi
nisztérium, midőn itt az államfőszám vevőszékről 
szólott, aztolykép értem, mint Francziaországban 
létezik, és ennek függetlennek kell lenni a minisz
tériumtól. {Helyeslés.) Azt hiszem, e tekintetben 
fog a minisztérium ígéretéhez képest, törvényja
vaslatot előterjeszteni; {Helyeslés bal felöl) azonban 
óhajtanám, hogy ne olyanok legyenek az illetők, 
mint most vannak a minisztériumban, hanem felír i 
jesen függetlenek. (Elénk helyeslés balról, ellenmon
dás jobbról.) Ezt ugy értettem, hogy t. i. a minisz
tériumtól ki legyenek vé^e, bár a mostaniak igen 
tisztes és derék emberek, de mégis függésben van
nak. (Ugy van! balról.) 

E l n ö k : A beadványok a tjzenötös pézügyi 
bizottsághoz tétetnek át, azon utasítással, a me
lyet a pénzügyminiszter úr kért. Ha kivánja a 
ház. az utasítás fel fog olvastatni. 

PaiSS Andor j e g y z ő {olvassa az utasítást.) 
E l n ö k : A belügyminiszter úr a rablók által 

veszélyeztetett közbátorság helyreállítására meg
kívántató 100,000 frtnyi póthitel iránti törvény
javaslatát a jelentéssel együtt beadta; fel fog ol
vastatni (Közbeszólások: Felolvasottnak veszszük !) Ha 
felolvasottnak tekinti a t. ház, kinyomatik '), átté
tetik a tizenötös bizottsághoz, s a mennyiben tör
vényjavaslat, a maga idejében az osztályokhoz 
utasittatik. 

Az osztályokhoz van azon kérésem, hogy 
mindenekelőtt méltóztassanak az úrbéri örökvált
ságoknak az országos alapból adandó megtéríté
sét tárgyalás alá venni, azután a kisajátítási tör
vényt, végre pedig az uzsoratörvények megszünte
tésére vonatkozó törvényjavaslatot. 

Horvát Boldizsár igazságügyininiszter: 
T. ház! Méltóztatnának mindenekelőtt az úrbéri 
örök váltságokra vonatkozó törvényjavaslatot tár
gyalás alá venni, utána pedig nem a kisajátításról 
szólót, hanem, a mi tárgyánál és a körülmények-

j nél fogva sürgetősebb, az uzsoratörvény meg
szüntetésére vonatkozó törvényjavaslatot; azon ok
ból, mert már ő felségének egy, a katonaságra 
vonatkozó intézkedése megjelent, mely azt ren
deli, hogy az uzsoratörvények a katonaság köré
ben is eltöröltetnek. Ha tehát nálunk az uzsoratör
vények még továbbra is fenmaradnának, ezek 
mint a pénzforgalomnak természetellenes akadá
lyai reánk káros visszahatást idéznének elő. En 
tehát sürgősebbnek tartom az uzsoraügyi törvény
javaslatot venni tárgyalás alá és csak azután a 

| kisajátítást. (Helyeslés.) 
i E l n ö k : Az osztályok fel fognak kéretni, hogy 
j ekként intézkedjenek. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Csak azon 
| kérést vagyok bátor intézni a tiszt, házhoz, hogy 
| a mai jegyzőkönyvben méltóztassék azt is kimon

dani, hogy az általom bemutatott bevételi és kia
dási kimutatásoknak kinyomatása is elrendeltetik : 
mert a Bécsből érkezett számadások egyenesen a 
pénzügyi bizottsághoz jőnek; de az általam emiitett 
és bemutatott kiadásokat szükséges, hogy minden 
tag bírja. 

Elnök: Ki fognak tehát nyomatni ') és szét
osztatni. 

Kérem az osztályokat, méltóztassanak holnap 
| összejőni. 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 

!) Lásd az Irományok 327-ik számát, 
-) Lásd az Irományok 328-dik számát. 



CCXCIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. október 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 . 

T á r g y a i : Jelentetik, hogy király ő felsége az országgyűlés üdvkivánatait kegyesen íogadía. Prugberger József lemond. 
Mocsonyi Antal és Mocsonyi Sándor szabadságot kapnak. Kérvények bemutatása. A jogügyi bizottság jelentést tesz a polgári perrendi 
törvényjavaslat főbb irányelveiről, A főrendek üzenik, hogy a magyar-horvát egyezményt s némi módosítással a szölöváltsági törvény
javaslatot elfogadták. A központi bizottság jelentést tesz az; úrbéri váltságok megtérítéséről s az nzsoratörvények eltörléséről szóló 
törvényjavaslatok iránt. 

4̂ kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b., Gorove István, Horvát Boldizsár; később Mikó Imre 
gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 12 ]/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 
vezetni; a szólani kivánók neveit Paiss Andor 
jegyző úr jegyzi. _ 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog' hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az ok

tóber 2-kán tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Nem levén észrevétel, a jegyzőkönyv 

hitelesíttetik. 
Van szerencsém a t. háznak jelenteni, hogy a 

belügyminiszter úr ő felségének magas nevenapja 
alkalmával mindkét ház szerencse kivánatait ki
jelentette, s hogy ő felsége ezen kijelentést kedve
sen fogadni méltóztatott. (Éljenzés.) 

Prugberger József képviselő úr ő felsége 
által máramarosi kincstári igazgatóvá neveztetvén 
ki, képviselői állásáról lemondott. Selmecz városa 
központi bizottsága fel fog szólittatni uj képviselő 
választása iránt. 

Mocsonyi Antal és Mocsonyi Sándor a román 
kongressusba levén megválasztva, két heti sza
badságidőt kérnek. Megadatik. 

Kraszna megye közönsége Baranya megye 
közönségének a képviselők ülésekből! kimaradása 
iránt felterjesztett kérelmét pártolja. A házszabá-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/8. x. 

lyok átvizsgálásával megbízott bizottsághoz utasit-
tatik. 

Újvidék városa a kivételes állapot megszün
tetését és helyhatósági jogaiba visszahelyezteté-
sét kéri. 

Szabolcs megye közönsége Újvidék városá
nak a királyi biztosság megszüntetése tárgyában 
beadott kérvényét pártoltatni kéri. 

Kraszna megye közönsége Hajdu-Dorog vá
ros közönségének egy magyar görög kath. püs
pökség felállítása és a magyar nyelvnek oltári 
nyelvvé leendő emelése tárgyában előterjesztett 
kérvényét pártolja. 

A Jászkun kerületek közönsége ugyanezt kéri. 
Ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz uta

síttatnak. 
A Jászkun kerületek közönsége a szepesi 

XVI városi kerület közönségének a törvénykezési 
költségeknek államsegélyezés kinyerhetése tárgyá
ban benyújtott kérvényét pártolja. 

Munkács város közönségének a városi tör
vényszék 17.828 frí költségeit az országos alapból 
kifizettetni s ezzel egyidejűleg Nagy-Kanizsa város 
ez érdemben a képviselőházhoz beadott kérvényét 
pártoltatni kéri. 

Ez iránt már intézkedett a t. ház, tudomásul 
vétetik. 

Bihar megye közönsége Buda város közönsé
gének a népszínház államsegélyezési tárgyában 
benyújtott kérvényét pártoltatni kéri. 

Puszta-Péteri, mint haszonbéres telepitvény 
14 



106 CCXCIV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Október 7. 1868.) 

község lakosai és elöljárói a báró Orczy családtól 
haszonbérben birt területöknek mások részére el-
adatás&t meggátoltatni és saját részökre törlesztés 
utján eszközöltetni kérik. 

Kapuvár mezőváros közönsége birói és hiva
talos tekintély visszaélésével tőlük kierőszakolt 
egyesség megsemmisítésével jogaik és igazuk be
bizonyítása végett keresetök újból megkezdhetésé-
sét kéri megengedtetni. 

A magyar minisztériumnál alkalmazott hiva
talszolgák szállásbérrel kérik magukat elláttatni. 

Lehoczky Mór, abaujmegyei lakos, volt csend
biztos, tüz által szenvedett kárait megtéríttetni kéri. 

Mindezen kérvények akérvényi bizottságnak 
fognak kiadatni. 

H u n f a l v y P á l : T. ház ! Az alapnevelük 
vagy kisdedóvók országos nagy gyűlése részéről 
egy a népoktatási törvényjavaslatra vonatkozó 
alázatos kérvényt vagyok bátor a t. háznak be
nyújtani azon alázatos kéréssel, méltóztassék azt 
közvetlenül azon 25 tagból álló bizottsághoz uta
sítani, mely a népoktatási törvény ügyében ki
küldetett. 

E l n ö k : E bizottságnak kívánja a t. ház a 
jelen kérvényt kiadatni ? (Helyeslés.) Tehát a nép
nevelés tárgyában kiküldött 25-ös bizottsághoz 
fog áttétetni. 

l f j . RudiCS Józse f b. : T. ház ! Bács megye 
tiszai felső kerületének összes néptanítói megbíz
tak, hogy azon alázatos kérvényüket, melyben a 
népoktatási törvényjavaslatra tett észrevételeiket 
figyelembe vétetni kérik, a t. házhoz benyújtanám. 
Midőn ezt teszem, kérem a t. házat, hogy az imént 
emiitett kérvényt az e tárgyban működő bizott
sághoz áttétetni méltóztassék. 

Elnök: A népoktatásügyi 25-ös bizottság
nak fog kiadatni. 

Horváth Lajos képviselő s jegyző úr a jog
ügyi bizottság részéről jelentést fog tenni. 

Horváth Lajos előadó (olvassa a jogügyi 
bizottság jelentését. Olvasás után élénk fölkiáltások: 
Éljen az előadó!) 

E l n ö k : A jelentés ki fog nyomatni r) a kép
viselők közt szét fog osztatni és az osztályoknak 
tárgyalás végett ki fog adatni. 

Ifjabb Ráday Gedeon gr., mint a mélt. főren
dek jegyzője a mélt. főrendektől üzenetet hozott. 

Ifj. Ráday Gedeon gr.főrendi jegyző (az 
elnöki szék elé áll): Mélt. elnök úr! T. ház ! A fő
rendi ház folyó hó 2-kán tartott ülésében a ma
gyar és horvát, sziavon, dalmát országos küldött-

' ) Lásd az Irományok 329-ik számát. 

ségeknek egyezményi javaslatát a képviselőház
nak e tekintetben hozott határozatával együtt egész 
terjedelmében, folyó hó 5-kén tartott ülésében pe
dig a szőlőbirtok után járó tartozások megváltá
sáról szóló törvényjavaslatot csekély módosítás 

javaslatba hozásával elfogadván: van szerencsém, 
az erre vonatkozó jegyzőkönyvi kivonatokat tisz
teletteljesen átnyújtani. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a fő
rendek jegyzőkönyvi kivonatát.) 

E l n ö k : A mélt. főrendeknek az első tárgyban 
hozott határozata tudomásul vétetik. A szőlőbirtok 
után járó tartozások megváltásáról szóló törvény
javaslat iránt javaslatba hozott módosítások ki 
fognak nyomatni 1) és szét fognak osztatni. 

Zichy Antal, mint a központi bizottság elő
adója, föl fogja olvasni e bizottság jelentését az 
úrbéri örökváltságoknak az országos alajjból leen
dő megtérítéséről, továbbá az uzsoratörvények 
megszüntetéséről szóló törvén vjavaslatok tár
gyában. 

Zichy Anta l e lőadó (olvassa a központi bi
zottság két jelentését.) 

E l n ö k : Intézkedtem, hogy a központi bizott
ság mindkét jelentése még ma kinyomassák ") és 
kiosztassék. Ennélfogva kérem a t. házat, hogy a 
helyzetet tekintetbe véve. méltóztassék beleegyez
ni abba. hogy ezen két tárgy holnap reggeli 10 
órára napirendre tűzessék. (Holnapután!) Tehát 
holnap fog tárgy altatni. í Fölkiáltások •• Nem lehet!) 
A népnevelés tárgyában kiküldött . . . 

Ghyczy K á l m á n : Bátor vagyok a t. elnök 
urat fölkérni, méltóztassék először az első tárgyat 
tisztába hozni, hogy t. i. mikor fog azon két tör
vényjavaslat tárgy altatni. Még el sem olvastuk a 
központi bizottság jelentését, és első hallásra nem 
lehet arra nézve Ítéletet hozni; aztán kérdés, ki 
fog-e még ma a két jelentés nyomatni. A szabá
lyok három napot kivannak. Én ugyan nem ra
gaszkodom azokhoz, de egy nap közbejöttét mégis 
szükségesnek tartom. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva pénteken fognak a tör
vényjavaslatok tárgy altatni. 

A népnevelés tárgyában kiküldött 25-ös bi
zottság tagjait kérem, méltóztassanak az ülés után 
alakulás végett itt maradni. 

A legközelebbi ülés holnapután reggeli 10 
órakor lesz. 

Az ülés végződik d. ti. 1 órakor. 

) Lásd az Irományok 330-dik számát. 
'-*) Lásd az Irományok 331. és 332-dik számát. 



CCXCY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. október 9-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 . 

elfogadtatik. 
Tárgyai : Kérvények bemutatása. Az úrbéri váltaágok megtéritéséröl szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetik s 

A kormány részéről jelen vannak •' Festetics 
György gr., Gorove István, Horvát Boldizsár: később 
Anchásy Gyula gr., Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik cl. e. 10 74 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző' úr fogja 
vezetni; a szólani kívánók neveit Mihályi Péter 
és Dimitrievics Milos urak jegyzik, 

A múlt ülés jegyzökönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az ok

tóber 7-én tartott illés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : A szepesi XVI város kerületi közön

sége a Vág folyó szabályozása iránt Trencsén 
megye közönsége által felterjesztett folyamodványt 
pártoltatni kéri. A kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

Baja város közönsége a város törvényszéke 
költségeit az országos pénzügyi bizottság vélemé
nye ellenére az állam által fedeztetni kéri. Tudo
másul vétetik. 

Bun Sámuel nagy-kanizsai néptanitó a köz
oktatás ügyében készült emlékiratát figyelembe 
vétetni kéri. Ha a t. ház beleegyezik, e kérvény a 
25 tagból álló e tárgyban kiküldött bizottsághoz 
tétetik át. (Helyeslés.) 

Kraszna megye kimondatni kéri, hogy a mi
niszterek kivételével, ha a kormányi hivatalnok 
képviselőséget vállal, köteles legyen hivataláról 
lemondani. A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Napirenden van az úrbéri örökváltságok 
megtérítésére czélzó törvényjavaslat tárgyalása. 
Fel fog olvastatni a törvényjavaslat és a központi 

bizottságnak erre vonatkozó jelentése. (Fölkiáltások: 
Felolvasottnak veszszük!) Ez esetben megkezdjük az 
átalános tárgyalást. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
Nemzeti életünk egyik legszebb korszaka az, mely
ben a magyar aristoeratia, az egyetlen, melyet a 
történelem e tekintetben felmutat , önszántából, 
minden forradalmi mozgalom, minden külső im-
pulsus, a körülménynek minden nyomása nélkül a 
népet felszabadította, s a szabad föld és tulajdon 
elvét tűzte ki jelszavául. 

Ez által emelkedett a nemzet az uj társadal
mi rend magaslatára, és a múlt véres csatái után 
ezzel igazolta ujabban életrevalóságát, fölismervén, 
és elfogadván egyikét azon életföltételeknek, me
lyektől a nemzet további fönmaradása függ. 

Az eszmeharcz e téren már a harminczas 
években vette kezdetét, de a törvényhozásnak csak 
az 1840-ik évben sikerült a szabad tulajdon első 
alapkövét letenni az 1840. évi VII. törvényczikke 
által, mely a jobbágyoknak megengedé, hogy úr
béri tartozásaikat bizonyos tőke letétele mellett 
örökre megválthassák. 

A magyar nép józan felfogásának és becsüle
tességének fényes tanúságául szolgál , hogy e 
törvény kihirdetése után községek és egyes job
bágyok jelentékeny számmal siettek a törvény jó
tékonyságával élni, és noha sokan igen súlyos fel
tételek alatt vásárolták meg a föld szabadságát, de 
készek voltak a legnagyobb erőfeszítésre is, csak
hogy édes tulajdonuk gyanánt üdvözölhessék azon 
földet, melyet mindennapi munkájok verítékével 
áztattak és termékenyítettek 

Mindamellett a föld felszabadítása ez utón 
14* 
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csak a kezdeményezés stádiumában állott, a midon 
az 1848-iki törvényhozás egy hatalmas lépéssel 
továbbra ment : eltörölte imperative az összes úr
béri tartozásokat és a volt földesurak kártalaní
tását az ország vállaira tereié. 

Nem tartozik ide e nagyszerű törvényhozási 
tény politikai és erkölcsi horderejét mérlegelni : 
de annyi bizonyos, hogy a törvényhozás ezen in
tézkedésében, mely az úrbéri birtokot épen azok
nak adományozá ingyen, a kik 1848-ig magukat 
megváltani elmulasztották, mondom, a törvényho
zás ezen különben nagylelkű intézkedésében az 
igaztalanságnak, sőt a büntetésnek egy neme rej
lik azok irányában, kik a tulajdon becsét legin
kább felfogva és méltányolva, szolgalmuk által az 
1 848-ik évi vívmányokat megelőzték. 

Az 1 848-ik évi törvényhozás teljes mérvben 
érezte azt, és belátta, hogy, nem mondom, a ha
nyagságot, de a késedelmet jutalmazni egyrészről, 
más részről pedig a szorgalmat sújtani, mellőzni, 
nem volna sem az igazságnak megfelelő, sem pe
dig a nép erkölcsi érzületére kedvező befolyást 
nem gyakorolna. Épen ezért, miután e tárgyra 
nézve idő hiányában tüzetesen nem intézkedhetett, 
az 1848-iki XII. törvényczikk 9-ik szakasza által 
a minisztériumot bízta meg, hogy a korábbi örök
váltságokra nézve ugyanezen törvény szellemében 
az igazság és méltányosság igényeihez és a körül
ményekhez képest intézkedjék. 

Kétségtelen, t. ház , hogy a törvénynek ezen 
szakaszában a törvényhozásnak positive, noha sza
batosan nem körvonalozott ígérete fekszik. Ezen 
ígéretnek korlátait megszabni, és ezen korlátok 
közt a nemzet igéretét beváltani czélja azon tör
vényjavaslatnak, mely most önök előtt fekszik. 
(Helyeslés.) 

Engedjék meg önök, hogy röviden rámutat
hassak azon vezérelvekre, a melyeket a miniszté
rium e törvény alkotásában követetett. (Halljuk !) 

Az iránt, hogy a nemzet igéretét be kell vál
tanunk, a kormánynak nem volt szabad önmagával 
egy perozig is kétségben lennie. (Helyeslés j'obiról.) 
A nemzet legyen fukar az ígéretek terén ; de ott, 
hol az igéret beváltásáról van szó, fukarkodnia 
annyit tenne, mint megtakarítván a nemzet fillé
reit , elvesztegetni egy sokkal nagyobb kincset: a 
nemzet erkölcsi hitelét. (Tetszés.) 

Arra nézve is tisztában volt a minisztérium 
önmagával . hogy a kárpótlást mindannyi örök
váltsági szerződésre, mely 1848 előtt keletkezett, 
kiterjeszteni teljesen lehetetlen, és hogy e szerint 
időpont tekintetében egy bizonyos, határozott de-
marcationalis vonalra van szükség. 

Biztosabb és igazságosabb demarcationalis 
vonalt a kormány nem talált, mint az 1840-iki 
évet, midőn a törvény először engedte meg a job

bágyoknak, hogy az úrbéri kötelék alól magokat 
örök időkre megválthassák; mert az 1836-dik 
évi VIII . törvényezikk csak arra szorítkozott, hogy 
az évenkénti természetbeli szolgálólányok szintén 
évenkénti pénzbeli szolgálólányok által legyenek 
pótolhatók, a mi a hűbéri tartozásoknak inkább 
csak átváltoztatása, átalakítása volt, mintsem a 
hűbéri viszonyok végmegszüntetésének és örök 
megváltásának jellegét hordja magán. 

A minisztérium tehát azon szempontból in
dult ki, hogy a korábbi időkben, t. i. 1840 előtt 
létrejött úgynevezett úrbéri örökváltsági szerződé
sek inkább a törvényen kívül (praeter legem), 
mint a törvény alapján és következtében kelet
keztek : és hogy ennélfogva azok tulajdonképen a 
magánjog körébe eső szerzés (acquisitio) termé
szetével bírnak. 

Annál inkább kellé ragaszkodnia a kormány
nak "ezen határvonalhoz, t. i. az 1840-iki évhez, 
mert ezenkivülmás biztos, határozott és igazolható 
határvonalra nem találván, csupa következetesség
ből kénytelen lett volna századokra visszamenni, 
és a kárpótlást különbség nélkül mindannyi örök
váltsági szerződésre kiterjeszteni, a mi által egy 
részről a kincstár nyakára elviselhetlen terhet ró
na ; más részről pedig már csak a bizonyítás terhei
nél fogva is tömérdek zavart és bonyodalmat 
idézne elő. 

Harmadik kérdésül a kárpótlás mennyisége 
tolta fel magát a kormány előtt. 

Miután az 1848-iki törvényhozás semmi szá
mot meg nem állapított, hanem csak azt mondotta, 
hogy a jobbágyaknak az örökváltságért adandó 
kárpótlás az igazság és méltányosság igényeihez 
legyen mérve, de más részről kimondotta azt is, 
hogy e kárpótlás azon törvénynek megfeleljen, 
mely a földesurak kártalanításáról rendelkezett, a 
kormány azt hitte, hogy csak akkor fogja eltalálni 
a törvényhozás nemes intentióját, ha a volt job
bágyok számára ugyanazon kárpótlást hozza javas
latba, mely a megváltott úrbéri telkekért a földes
urak részére járna, ha azon telkek meg nem vál
tattak volna. 

Ezen elv az egyedüli helyes és igazságos mind 
a váltságosokra, mind pedig a kincstárra nézve. 
A váltságosak irányában azért, mert ezek a meg
váltás által mintegy a földesúr jogaiba léptek, s en
nélfogva nem forog fen semmi ok arra, hogy ők akár 
több, akár kevesebb kárpótlásban részesüljenek, 
mint amennyit magoka földesurak vehettek volna 
igénybe,; a kincstár irányában pedig azon okból, 
mert ez által a kincstárra nem hárul sem több. sem 
kevesebb teher, mint hárulna akkor, ha az 1840-
diki törvény épen nem keletkezett, vagy pedig 
ennek alapján örök váltsági szerződések létre nem 
jöttek volna. 
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Ezen kivül még egy kérdés volt a kormány 
által elvi szempontból megoldandó; s e kérdés az : 
hogy vajon az úrbéri kárpótlás kit illessen, a mos
tani birtokost-e, vagy pedig azt, ki az örökváltsá
got eszközölte ? 

Mindegyik fél mellett harczolnak érvek. A 
mostani birtokos mellett harczol azon érv, hogy 
miután a megváltott úrbéri birtokot örök áron 
megvette, a vételárban azon értékemelkedés, me
lyet az úrbéri birtok a megváltás által nyert, már 
benne foglaltatik, s igy az első eladó az úrbéri 
váltságra nézve a vételárnak ezen többlete által 
már kárpótoltatott. 

Ellenben a régi birtokos méltán hivatkozha-
tik azon indokra, hogy az örökváltság csak az 
6' érdeme, s hogy ő azon áldozatokért, melyeket 
az örökváltságért hozott , nem minden esetben 
nyert kárpótlást; sőt oly esetekben, midőn épen 
az örökváltsági F-zerződésbó'l folyó igen súlyos 
terhek következtében adósságokba keveredett, s 
ezen adósságok miatt birtoka kényszerű eladásra 
került, és olcsó áron pazaroltatott el, az örökvált
ság reá nézve nem csak jutalmazó nem volt, sőt 
anyagi romlásának vetette meg alapját. (Igaz!) 

A kormány a korábbi birtokos érdekében 
döntötte el e kérdést először azért, mert azon érték
emelkedés, melyet az úrbéri birtok az örökváltság 
folytán nyert, igen nehezen volna meghatározható, 
és még nehezebben volna elkülöníthető azon másik 
értékemelkedéstől, melyet a birtok más egyéb 
tényezők folytán nyer t ; másodszor azért, mert ha 
a kormány a kárpótlást az uj birtokos számára 
hozná javaslatba, ha igazságosak akarnánk lenni: 
az uj birtokostól minden egyes esetben annak iga
zolását kellene követelnünk, hogy ő a megváltott 
birtokért minden esetre oly vételárt adott, mely 
az eladónak az úrbéri örökváitságérí; kellő és méltó 
kárpótlást nyújtott. 

He döntő volt a kormányra nézve magának 
a törvényjavaslatnak alapelve és kiindulási pontja, 
mely nem más, mint az, hogy elismerést, jutalmat, 
elégtételt, szerezzünk és adjunk azon szorgalom
nak, melylyel épen a nép java a földet saját mun
kája árán fölszabadítani sietett. Ezen érdem pedig 
nem illet senki mást, mint azokat, kik az örökvált
sági szerződést kötötték, vagy annak teljesítésében 
részt vettek. (Helyeslés.) 

A törvényjavaslatnak többi tartalma a kivitel 
részleteire vonatkozván, ezeket indokolni felesleges
nek tartom. 

Á központi bizottság némely lényegtelen mó
dosítást hozott javaslatba. Az egyetlen lényeges 
módosítás az, mely a kamatlábat 5°/0-ról leszállítja 

,„ százalékra. A kormány ezen módosításokat 
elfogadja. 

Nem titkolható, t. ház, hogy ezen törvényja

vaslat elfogadásával jelentékeny terhet rovunk a 
kincstár vállaira; de daczára ennek nem eléggé 
ajánlhatom azt a t. ház figyelmébe; mert súlyt, 
igen nagy súlyt helyzek arra, hogy bebizonyítsuk, 
hogy e nemzet, mihelyt a lehetetlenség korlátai 
lehullottak előtte ; első teendőjének tartja adott 
szavát beváltani; (Elénk helyeslés) és mert kell, 
hogy minden körülmények közt igazoljuk, hogy 

I az, ki e nemzet szavában bizik, minden csalódás ellen 
I biztosítva van. (Atalános élénk helyeslés.) 

P a p Mór : T. képviselőház ! Az előttem szó
lott igazságügyminiszter úr érveit méltányolva, 
pártolólag szólalok fel a szőnyegen levő törvény
javaslat mellett, csak kissé kiterjedtebb körrel, 
mint az a törvényjavaslatban körvonalozva van. 
(Halljuk!) 

Az 1848—49-iki törvényczikk, a megszünte
tett úrbéri tartozások fejében, a magán földesurak 
kármentesítését a nemzeti közbecsület védpaizsa 
alá helyezte. 

Ezen törvényczikk természetes, logikai folyo
mányának tekintendő az ugyanaz évi Xll- ik tör
vényczikk is, mely a sorrendben előbb született 
törvény kártérítési elvét a magokat már előbb 
megváltott volt úrbéri községekre is kiterjesztette a 
körülmények szerint, az igazság és méltányosság 
alapján : egyszersmind pedig kimondta, hogy az 
ily czim alatt fizetendő összegeket az állam mint 

j saját adósságát vállalja magára. 
Az utóbbi XII. törvényczikk 9. szakasza 

i alapján tehát a nemzet oly váltót fogadott, melyet 
! eddig senki sem escomptirozott helyette, magának 
I pedig még kevésbbé volt módjában azt beváltani 

egész e pillanatig, midőn az igazságügyminiszter 
a nemzet fizetési készségét, s gondolom együtte
sen a pénzügyminiszter úrral képességét is meg-

i fontolva, a jelen törvényjavaslatot a ház asztalára 
| letette. 

A szőnyegen levő törvényjavaslat keletkezése 
alapfeltételét tehát egy az előbbi időben alkotott, 
törvény által elvállalt kötelezettség teljesítése 
képezi. 

És ezen elv, mely az egyszer meghozott tör
vények iránti tiszteletet fejezi ki, maga az igaz
ság és méltányosság tekintetbe vétele nélkül is 

! °ly magasan áll, mely előtt a későbbi törvényho
zásnak is meg kell hajolni, sőt áfaiában az állam 
életére nézve is oly beható, hogy intézményeinek 
stabilitását, a nemzet hitelét, s a renddel párosolt 
szabadságot legfőképen ezen elv biztosítja, ugy, 
hogy azon kötelmek között, melyekkel a felelős 
kormány egy alkotmányos nemzet irányában tar-

| tozik. legfelül az áll : hogy a nemzet önalkot-
! ta törvényeit, ha szükség , vaskarral is hajtsa 
! végre. 

Ez elv ép ugy alkalmazandó a magánjogi, 
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mint a tisztán politikai természetű törvényekre, 
ugy hogy valamint a nemzet alaptörvényeire néz
ve nincs az idők folyásától feltételezett elévülés, 
ugy nincs annak helye egy polgári osztály, vidék 
vagy magánosak irányában vállalt kötelezettségei
nél sem a törvényhozásnak. 

E tekintetben azonban, tisztelt ház, sem az 
eddig alkotott törvények, sem jelen szerkezetében 
a szőnyegen levő törvényjavaslat még korántsem 
merítették ki azon pótló intézkedések sorozatát, me
lyek az egyszer meghozott , de soha végre nem 
hajtott törvények folytán kötelezettségeket róttak 
a nemzetre, s melyeknek teljesítése mintegy vég
rehajtási hagyományul szállott felelős kormá
nyunkra. 

Nem akarok e téren mindazon hézagokra 
mutatni, melyek törvényhozásunk s az ezzel egyenlő 
lépést sohasem tartó végrehajtó hatalom diver-
gentiája folytán maiglan is fenmaradtak, noha 
helyzetünk átértéséhez , s belső intézményeink 
életrevalóságának megbirálhatásához, s a korszerű 
átidomitások szükségességénekbelátásához okvetle
nül törvényhozási történelmünknek ezen része 
fogja a legérdekesebb adatokat nyújtani ; s noha 
oly nemzet előtt az ily promemoriák sohasem le
hetnek közönyösök, mely a honalapitástól fogva, 
néhány nagy királyaink korszakát kivéve, folyto
nosan azon eredendő bűnben sinlett, hogy a 
legjobb szándokkal hozott törvényeit akár cast-
szerü , akár végrehajtó hatalmának szervezeti 
gyöngesége folytán, néha nem akarva, sokszor 
akarva sem hajtotta végre ; és noha egy törvény
javaslat átalános tárgyalásánál, melynek kiindu
lási alapját épen egy az előbbi időben alkotott 
törvény végrehajtása képezi, és igy a felvett elvi 
alapon több ilyenekkel álí szoros összeköttetésben, 
az elmélkedés horizonját egy varázsgyürü szűk 
körébe szorítani nem lehet: tekintve azonban az 
időnek nem csak pénzértékét, hanem erkölcsi hatá
lyát is, mely annak czélszerü felhasználásából a 
törvényhozásra hárul, nem fogom e kört oly rnesz-
szire követni, hol az eszme és anyag délibábként 
ölelkezve, egymásba folyva, csalfa megfordított ké
pét mutatná a valónak. 

Ennél fogva csak átfutólag említem meg az 
1613 — 27 és az l630 .XIV. törvényczikkeket, me
lyek az ország második, de az alföld első folya
mának, a Tiszának szabályozását, mint országos 
érdekűt elrendelek. És mi történt ? A nemzet pro-
ductiv erejének, és épen a magyar faj szaporodá
sának helyrepótolhatlan kárára több mint 200 
évig érintetlenül hevertek e törvények. Sőt még 
ezután is jókedvében kellett a magyarok istenének 
egy Széchenyit teremteni, hogy magán-társulási 
utón pótolja e nagy nemzeti érdeket, s ez utón fej
lesztette oda, a hol még azon teendő áll a felelős 

kormány előtt, hogy ama törvényeknek most már 
nem betűjétől, hanem szellemétől indíttatva, az 
összekötő fonalat az országos érdekű tárgyban meg
keresse és feltalálja oly módon: hogy a százezerek 
milliókra rugó költségén emelt védműveket lega
lább országos költségen tartsa fen. 

S most áttérek a tisztelt ház engedelmével az 
1715.XXXIV. törvényczikk végrehajtásának kérdé
sére, mely törvény azt rendeli, hogy a Jászkunok 
váltsági összege felerészben a fiscus, felerészben 
pedig az ország rendéi általfizettessék vissza, mely 
utóbbi felerésznek fedezéséül a neoaquistica com-
missio utján bejövő összegek utalványoztattak, 
ugy, hogy a rendek közvetlen fizetése csak annyi
ban lett volna idénybe veendő, a mennyiben a 
kívánt összeg a kijelölt alapból nem telt volna ki. 

Alkotmányos fogalmaink szerint ez intézke
dés a jogorvoslatok egész tárházát magában foglalta; 
de mit használt ? midőn az holt betű maradt, s a 
gyógyszert a beteg irányában soha alkalmazásba 
nem vették. 

Végre 1745-ben meghajoltak a Jászkunok a 
sors kényszerű hatalma előtt, s átlátva: hogy min
den várakozás hasztalan, kénytelenek lőnek a vált
ság eleikbe szabott feltételeit elfogadni, és saját 
erejűkből teljesíteni. 

A feltételek következők valának: 
1-ször: állítsanak 1000 fölszerelt lovast; 
2-szor: jövőben insurgáljanak ; 
3-szor: fizessenek 500 ezer frtot örökváltság, 

15 ezerét pedig javitmányok fejében, mely utóbbi 
összeg azonban 80 ezerre nőtte ki magát. 

I ly előzmények után s a dolog ezen állásában 
tehát nem lehetett meglepő a t. ház előtt, midőn a 
múlt hónapokban több jász-kun polgár a kerüle
tek váltsági összege megtérítéséért kérelmezőleg 
járult a t. ház elé, mely kérelmet Szász Károly és 
Sípos Orbán barátaim támogatva, ennek tüzetesebb 
tárgyalása akkorra halasztatott, midőn az ezzel 
homogén természetű, magokat saját költségükön 
megváltott községek kármentesítéséről leend szó. 

Nem kételkedem, t. ház, hogy a quod uni jus-
tum, alteri aequum osztó igazság alapján, ugy a 
jogfolytonosság nagy elvénél fogva is, mely a sző
nyegen levő törvényjavaslat mellett harczol, a 
Jászkunok váltsági összegét is az 1751 : XXV. 
törvényczikkben kifejezett 515 ezer írttal megté
ríteni hajlandó lesz. 

És e reményemet a tulkövetelés látszata nél
kül annál jogosultabbnak hiszem a fentebb elő
adottakon kivül: 

1) mert a bizottmányok 1-ső osztálya, hol 
indítványomat tevém, ezt —habár külön törvény -
czikk alakjában is — elfogadta, s előadója által a 
központi bizottmányban pártolásra ajánlotta ; 

2) mert a váltsági összeg csekélysége mellett 
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az állam ugy is igen nyereséges üzletet tett, midőn j 
az ezer felszerelt lovast és még hozzá jászkuuokból 
álló lovas- ezredet, visszatérithetés nélkül, megtart* 
hattá; 

3) mert a kerületek ugy is nagy rövidséget 
szenvednek, midőn az országgyűlés az igazság
szolgáltatás költségei megtérítését a múltra nézve 
tőlük megtagadja akkor, midőn, abban a királyi 
városok részesittetnek. 

Minden ellenvetés azon állitásban ösaponto-
sulhat ezek ellen, hogy a Jászkunok váltsági ösz-
szege nem úrbéri természetű. 

Ez ellenvetés. tisztelt ház, ha átalában igaz 
is, de különösen a váltság időszakára vonatkozva, 
nem áll. 

Igaz, hogy azon időszakban, midőn Árpád 
házbeli királyaink alatt a pusztává vált haza föld
jének benépesítése, s a harczokban meggyérült 
magyarság rokon elemekkeli felfrissítése az ural
kodói bölcsesség legfőbb feladatai közé tartozott, 
a letelepülő jászok és kunok honfoglaló őseinkkel 
egyenlő szabadalmakban s nemesi kiváltságokban 
részesittettek. 

Mert, a mint Kun László 1279-ben kiadott 
kiváltság-levele igazolja, országos nemesekül te
kintve, azokkal egyenlő polgári szerkezetet nyer
tek, a megürült térségeket pedig a nemzetségekma
gok oszthatták fel magok között. 

Ugy. hogy ez időszakból nem csak azt lehet 
állítani, miszerint egyenkint országos nemesek 
voltak, hanem, úgyszólván, az elkényeztetett gyér- j 
mek szerepét játszhatták, annyival inkább: mert j 
a királyi hatalom az olygarchia elleni harczábanez 
időben beanök találta mindig legerősebb s leg
biztosabb támaszát. 

Ha tehát hazánk jogtörténelmének fonalát 
csak az Árpádok korszakáig viszszük, a jászok és 
kunok országos nemesi kiváltságának zománczát 
még töretlen tisztaságban találjuk. 

Tovább forgatva azonban történelmünk lap
jait, ott találjuk Ulászló VII. decretuma 23. szaka
szát, melyben meg van irva: „quod Philistei et 
Cumani, tam ad censuum et munerum, nonarum-
que solutionem, quam etiam servitiorum exhibitio-
nem, instaraliorum colonorum et rusticorum sínt 
obligati." 

S habár minden valószínűség a mellett har-
czol is, hogy ezen törvény soha életbe nem lépett, 
sőt a csakhamar bekövetkezett nagy nemzeti ka-
tastrofa, a mohácsi vész folytán, nem is léphetett: 
annyi azonban bizonyos, hogy polgári állásuk ez 
után igen praecariussá vált. 

Zaklatásuk tetőpontját azonban a szomorú 
emlékű I . Leopold kormánya alatt érte el, a mi
dőn Eszterházy Pál nádor ellenzése daczára, Füle
ken 1702-ben, a német vitézi rendnek 500 ezer 

írtért eladattak, honnan 1731-ben, zálogképen a 
rokkantak kórháza birtokába kerültek, melyből, 
mint fentebb elmondani, 1745-ben magok váltották 
ki magokat. 

Sok örömtelen változatai voltak ezek a nyo
mornak , melybe némi vigaszt az akkor már elter
jedt reformált vallás hitvilága, s egy-egy kétes 
csillámu fénysugárt azon szabadság-háborúk lö-
veltek. melyekhez a jászkunok, mint hü bajtársak 
csatlakoztak. 

Ha még azt kérdezné valaki, hogy 1745-től 
a váltság után 1848-ig, a rendi alkotmány melyik 
osztályához tartoztak a jászkunok ? meg kell val
lanom, bogy ennek kameleon-szerü színezeténél 
fogva határozott feleletet adni alig lehetne, mert 
mint nemesek a törvényhozás tagjai voltak, in-
surgáltak, s más nemesi subsidiumokat más orszá
gos nemesekkel együtt viseltek, míg ugyanekkor 
és ezen felül az adózó néppel szintén együtt fizet
ték a contributióí. 

Ne kutassa tehát, t. ház, senki, hogy a jász
kunok a nemesi vagy a misera plebs eontribuens 
osztályához tartoztak-e ? mert ez amaz nem adó-
zunk-féle korszakban a nemesi immunitás, de 
mégis a közíerheknek mások általi viseltetése 
tekintetéből oly elasticus természettel ruháztatott 
fel, hogy a félremagyarázás vádja nélkül egymás
sal egészen ellentétes következtetéseknek enged 
helyet. 

De ha mégis valaki röviden praecise megha
tározását óhajtaná a jászkunok 1848 előtti politikai 
állásának, adefinitio ez volna: a jászkunok kivált
ságos osztályt képeztek Magyarország rendi al
kotmányában, mert kiváltságuk volt az ország' 
minden osztályai között a közterhek viseléséhez 
legtöbb fizetéssel járulni. 

Es ez. t. ház, mai demokrata felfogásunk sze
rint oly érdem, minek folytán a t. ház váltsági 
összegünk visszafizetését könnyű szerrel eszközöl
heti, annyival inkább: mert 1715 óta a nemzet 
eddig még nem teljesített fizetési kötelezettségben 
áll irányunkban. 

Ha azonban a t. ház a jászkunok és volt úr
béri községek váltsági összegének megtérítését 
össze nem vegyíthető s egymástól különböző kér
déseknek tekitené, ez esetben a kettő között vo
nandó ezen párhuzam mind jogi szempontból, mind 
a körülmények szerint igazság' és méltányosság 
alapján, amint magát az 1848: XII . törvényczikk 
kifejezhaz előnyt a Jászkunok örökváltsága vissza 
fizetésének adná; és pedig azért, mert : 

1-ör: a fejedelem a közszükségek fedezésére 
pénzt vett fel, eladta a jászkunokat. Ez összeg 
visszafizetését a törvényhozás mint nemzeti adós
ságot elfogadta, s visszafizetését magára vállalta, 
azonban a fizetést a jászkunuk teljesítették helyette; 
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2-szor: mert a jászkunok váltsága inkább po
litikai, mint magánjogi természetű volt, s mint 
i lyennek orvoslása már a szatmári békekötés V. 
pontjában kiköttetett; 

3-szor: mert előbb biztosították a rendek a 
visszafizetést, s a jászkunok csak ezután, ezt kö-
vetőleg s igy a megtérítés jogosult reményével 
teljesithették a lefizetést, míg az úrbéri községek 
ex motu proprio saját magánjogi természetű érde
keikért minden jogfentarthatás nélkül az állam irá
nyában, váltották meg úrbéri tartozásaikat. 

Méltóztassék e párhuzam vonalaihoz még a 
kamat kérdését hozzáadni, melyet a központi bi
zottmány a kármentesítési összegek után fizettetni 
ajánl, s ekkor a jászkunok váltságára nézve az 
összehasonlító képet befejezettnek tekintem. 

E kamatfizetést átalában a jogi fogalmak oly 
összezavarásának tartom, mely hasztalan keresné 
támpontját a világ- bármelyik nemzetének eo-
dexében. 

Ertem, ha egy nemzet rendkivüli körülmé
nyek között egy tollvonással szabaddá teszi a föl
det s emancipálja népének millióit. 

Megérthető az is, habár kissé nehezebben, ha 
most a nemzet az 1848: XII. törvényezikk 9-dik 
szakasza alapján további áldozatok hozatalára szán
ja el magát, feltéve, hogy az azon törvényben 
hangsúlyozott körülmények, más szóval a kincs
tár állapota olyan, hogy az áldozatot megbirja. 

De azt már az én csekély jogi fogalmaim s 
azokból levont következtetéseim alapján átérteni, 
felfogni, s megmagyarázni magamnak egyátalá-
ban nem tudom, hogy a tisztán ajándékozási ese
teknél hogy lehessen kamatot számitani ? hogy 
lehessen az ajándékozót, ezen önkénytes cselekmé
nyen tu! még kamatfizetéssel is terhelni ? és még 
hozzá , hogy lehessen kamatfizetést az ajándéko
zás keltét megelőző időre is visszavezetni ? vagyis 
azon időre, amidőn még mindaz ajándékozó, mind 
az ajándékozott felek, mind maga az ajándékozási 
actus hiányzott, mely eset még csak most állhat 
elő, ha a szőnyegen levő javaslat elfogadtatik. 

Ha azonban a t. ház e kettős áldozatra el
szánná magát, mindkettőt kérem a jászkunok örök
váltságára kiterjesztetni. 

Ennélfogva az itt tisztelettel átnyújtott pót-
czikkemet, melynek tartalma az: hogy a jászku
nok örökváltsága 815 ezer írtban s esetleg 1715-től 
számított kamatjaival együtt teríttessék vissza, 
mely aztán[az egyes községek között azok redemp-
tiója arányában leszen kiosztandó, kérem a 19. 
szakasz után beigtattatni; ha pedig ettől elüttetném, 
kérem a minisztériumot határozatikg utasítani 
egy külön törvényjavaslat előterjesztésére. 

Különben én a szőnyegen levő törvényjavas
latot, miután kifogásom nem az ellen van, a mi 

ÉS. (Október 9. 1868.) 

| benne van, hanem az ellen, a mi benne nincs, a 
1 részletes tárgyalás alapjául elfogadom. 

Bánó József : T. képviselőház! Elismerem, 
hogy ha szigorúan a törvényesség terén akarunk 
maradni, akkor mindazon nézetek, melyeket igaz
ságügyi miniszter úr előadott, állanak; de bocsá
natot kérek, azt kell mondanom, hogy azon szép 
és igaz szavakból, melyeket ő itt elmondott, én 
legalább egészen más következtetéseket vonok, 
mint azokat, mik a törvényjavaslatban foglalvák. 

A törvényjavaslat az 1848-dik évre hivat
kozik. 

T. képviselőház! Az 1848-dik év nagy és 
szent elveket mondott k i ; de a következtetések, az 
applicatio az utókornak maradt fen. íme jelenleg 
is egy az 1848-diki törvényhozás által elvben ki
mondott kérdés előtt állunk, melyet életbe kell 
léptetni, t. i. az 1848-dik évi Xll-ik törvényczikket. 

Ha a mostani szempontból fogjuk fel a dol
got s a mostani körülményeket, ha az ország mos
tani helyzetét tekintjük, akkor én legalább részem
ről egészen más következtetésekre jövök, mint a 
törvényjavaslat, mert ha hazánk mostani körül
ményét tekintjük, akkor átalában azon következ
tetést vonom le, hogy azokkal, mik eddig történ
tek az úrbéri váltság terén, a kérdés egészen be le
gyen fejezve. 

De, t. képviselőház! ha az 1848-diki állapot-
| ra helyezzük magunkat és azon szempontból in-
i dúlunk ki, akkor én egészen más következtetése

ket vonok ki belőle, mint a mi ezen törvényjavas
latban van. Ugyan is az 1848-dik 9-dik törvény 

| czikk azt mondja: „a már eddig kötött úrbéri örök-
! váltsági szerződésekre nézve a jelen törvény alap
ján a körülményekhez képest a minisztérium fog 
igazság s méltányosság szerint intézkedni. 

Most ujonan azon kérdés merülhet fel, hogy 
mit nézünk mi úrbéri örökváltsági szerződésnek ? 
nevezzük-e mi ilyeneknek csak azon szerződéseket, 
mik 1840 után kötettek, vagy pedig azokat úrbé
ri örökváltsági szerződéseknek tekintsük e, melyek 
még 1840 előtt köttettek. Itt azt hiszem, kétségen 
felül csak az lehet a felelet, hogy úrbéri örökvált-

I ságu szerződésnek az is tekintendő, mely 1840 
i előtt köttetett, mert hiszen az országnak minden 

törvényhatósága s maga az országgyűlés is ezt 
már igy vette. Igen sok esetben káptalanok con-
ventjei előtt köttettek azok. Ha per támadt irá
nyukban, ezt mindig ugy honorálták, mint törvé
nyesen bevégzett tényt s igy kérdést nem szenved 

j legalább előttem, hogy azon úrbéri örökváltsági 
szerződéseket, melyek 1840 előtt köttettek, épen 
ugy lehet törvényesen úrbéri örökváltsági szerző
déseknek canonisálni, mintáz 1840 után kötötteket. 

Meg vagyok győződve t. képviselőház, ha az 
1848-diki minisztériumnak ideje lett volna, ezen 
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kérdést ugyanazon szellemben oldotta volna meg, 
mint a többit; mert mikor erről van szó : ,,a körül
ményekhez képest" az az én meggyőződésem, hogy 
a mely körülmények az 1848-diki törvényhozást 
arra indították, hogy az úrbéri örökváltságokat 
ugy intézze el, amint elintézte, ugyanazon körül
mények hatottak volna azokra nézve is, a kik 
magukat 1848 előtt megváltották. Azt hiszem te
hát, t. képviselőház, hogy azért, mert akkor a mi-
nisterhimnak ideje nem volt ezen kérdést ugy elin
tézni, a mint véleményem, szerint elintézte volna, i 
csakugyan mellőzést nem érdemelnek, a kik ma- j 
gnkat 1840 előtt váltották meg. 

S meg vagyok győződve más részről arról is, j 
hogyha az 1848-diki esztendő egyetlen egy úrbéri 
kiváltságot nem talált volna is, kétségtelenül az 
ország mindezeket az úrbéreseket országos alapból 
váltotta volna meg. 

Elismerem a dolog nehézségét s igen terhes i 
voltát, s azért előre bocsátottam, hogy igen szive- | 
sen hozzá járulok azon nézethez, a mely azt fogná I 
mondani, hogy annyival, a mennyi már eddig tör- j 
tént, teljesen meg legyen oldva ezen kérdés ; ha-
nem miután az 1848-diki alapokra méltóztattak j 
állani, én csupán azon következtetéseket vonhat- I 
tani belőle, a melyeket bátor voltam előadni. 

Azért engedje meg a t. képviselőház, hogy e j 
részben egy formulázott inditványnyal lépjek elő. 
(Halljuk! Olvassa): „Terjesztessék elő törvényja
vaslat, melynek figyelme az 1840. év előtt kötött 
úrbéri örökváltság eseteinek kártalanításaira is ki- j 
terjedjen." Ajánlom a t. képviselőház figyelmébe 
e javaslatomat. S 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! Egy latin ver- j 
sen kezdem beszédemet, a mely igy hangzik: 

Est modus in rebus, sünt certi denique fines, 
Quos ultra citraque nequit consistere rectum. 

Vukovícs képviselő úr érintette, — mikor a 
szőlőváltságról volt szó — hogy az 1848-diki tör
vényhozásnak eljárása az urbériség eltörlésénél 
indokolva volt. Midőn az 1848-diki törvényhozás 
mondja, hogy az urbériség s az azt pótló szer
ződések alapjáni praestatiók örökre megszüntet-
tetnek,nézetem szerint, a szőlődézsmákról is ezen sza
vakban intézkedett; de már maga az 1848-kipesti 
országgyűlés is ezt megsokalta financziális szem
pontból, s azt mondotta: elég lesz az l/i telkesek
ért az államnak fizetni, a mostani országgyűlés ezt 
is sokallotta. Miért? mert a helyzet, a financziális 
állapotok olyanok, hogy nem igen van az ország
nak pénze reá. 

Most a szőnyegen fekvő kérdés ismét e tárgy
ra vonatkozik. 

A t. igazságügyéi' azzal indokolta törvényja
vaslatát, hogy a nemzetnek adott szavát be kell 
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váltani. Ezt elismerem, ezt én is akarom. De lás
suk, mit igért a nemzet. 

Az 1848-dik évben igérte, hogy a magán 
földesurakat kárpótolja az elvesztett urbériségért, 
vagyis ezen törvény nem czélzott semmi egyébre, 
mint a hűbéri viszonyok megszüntetése által a 
földet szabaddá tenni, és ez által fokozni a szor
galmat, a nemzet értékét, vagyonát. Ha ez a tör
vény már a törvény alkotásakor az által el volt 
érve, hogy némelyek képesek voltak saját erejök-
kel a földet szabaddá tenni, méltóztassanak csak 
azon törvény szavára figyelmezni, mit mond a z ? 
Azt mondja: ,,a már eddig kötött úrbéri szerződé
sekre nézve a jelen törvény alapján: a körülmé
nyekhez képest'1 stb. 

Már most igen sokan súlyt fektetnek arra, 
hogy a jelen törvényjavaslat már ebből azt követ
kezteti, a mit az igen t. igazságügyminiszter úr 
is, hogy a nemzet szavát adta, hogy ezeknek is 
visszafizeti. 

Mi volt ezen törvény alapja? Semmi egyéb, 
mint a hűbéri viszonyoknak megszüntetése. Ez 
már el volt érve az által, hogy voltak olyanok, 
kik magok saját erejükből szabaddá tették a földet. 
Ez nem áll. 

Már most menjünk tovább: „akörülmények
hez képest." Mit tesz ez? Hiszen ha az 1848-diki 
országgyűlés azt akarta volna, hogy a már meg
váltott urbériségek hasonló figyelembe vétessenek, 
mint a még meg nem váltottak, csak egy szót kel
lett volna oda tenni: azt, „hogy a már megváltott 
urbériségek hasonlókép az állam általi visszatérí
tés utján.'" De ezt nem akarta, hanem az utókor 
számára, mint egy nyílt kérdést hagyta meg. 
Mert azt hiszem, az 1848-diki országgyűlés némi 
reményt akart fenhagyni, nem akarta őket vég
kép elutasitani, s hagyta az utókor számára a kö
rülményekhez képest ezen kérdés megoldását. 
Itt ezen törvényczikket a minisztériumra bizta, a 
minisztérium még eddig nem látta eljöttnek az időt, 
hogy e tárgyban intézkedjék, mert a financziális 
viszonyok— gondolom a pénzügyminiszter úr tudna 
legjobban megfelelni — nem olyanok, hogy még 
15—20 milliót képes legyen a nemzet elviselni, 
tehát nézetem szerint a körülmények nem olyanok, 
hogy az országnak körülbelől egy század részének 
előnyére az ország 99 részére egy új adónemet 
rójunk, és ezért az államadósságoknak már amúgy 
is roppant nagy mennyiségét növelj ide. 

A mi illeti, t. ház, azt, hogy a nemzet adott 
szavát beváltani köteles, ezt hiszem és vallom; de 
méltóztassanak meggondolni, hogy a csonkává, 
bénává lett honvédek és azok özvegyei, és árvái 
részére nem positiv szavakban {Egy szó: De nem 
törvényben!) kötötte-e le a nemzet a maga becsüle
tét? és még eddig semmi sem történt. 

15 
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Ha ennek: „sünt certi denique fines" megnem 
felelünk, ha ezt nem szabja meg az országgyűlés, 
nem szab oly demarcatiót, minőt a t. minisztérium 
az 1840-diki év által hisz leteltnek: itt van a jász
kun kerület,"melyképes magát colonusnak is nevez
tetni, csakhogy azon 600,000 frtocskát megkap
hassa ; ime Bánó képviselőtársunk a törvényt hová 
magyarázza, és igazsága van. (Ellenmondás : De-
fiogy van!) Tökéletesen igaza van. 

At . miniszter úr azt mondotta, hogy csak 1832-
ben, illetőleg 1840-ben volt szabad az úrbéres
nek maga megváltani, illetőleg, ha magát meg
váltotta, a földesúr helyébe lépett, a mi az előtt a 
földesurat illette, az azután őt illeti. Már bocsána
tot kérek, az 1836-dik VIII. t. ez. 1. szakasza más
kép szól. Hiszen, uraim, én azt gondolom, hogy 
a kik magokat a régiebb időben, még mielőtt az 
úrbéri váltság behozatott volna, szabaddá tették, 
illetőleg földjeiket megváltották, azért lett sok vá 
ros^ szabaddá, mint Kecskemét, szabadalmazott 
Körös városa és maga Pest városa is ugy váltotta 
meg magát; tehát ez által igazság lett szolgál
tatva, miután ezen törvény, melyre az igazságügy 
miniszter úr ezen törvényjavaslatot alapítja, nem 
arról szól, hogy 1848 után, hanem azt mondja, „a 
már eddig kötött szerződések," tehát demarcatio-
nálist nem szab. 

Én tehát, t. képviselőház, azt gondolom, 
ha a törvényalkotás még ma is az ajándékozás 
terén marad, akkor elő fognak állani azok, a 
kik az ősiségét elvesztették, a mint elő állnak a 
jász-kun kerületek sfb., elő állnak azok, a kik a 
magyar pénzjegyek értéktelenitése által elveszítet
ték vagyonukat, szóval nem lesz sem vége, sem 
hossza a követeléseknek. (Zaj). En tehát azt 
gondolom: egyszer mindenkorra el kell vágni 
a reménységek útját, vagyis kimondani azt, hogy 
a ki magának bármi utón módon tulajdont tudott 
szerezni, köszönje a gondviselésnek, hogy módja 
volt benne, de azért az állam semmiféle kárpót
lást nem vállal magára. (Zaj, ellen-mondások). Élő 
példával tudok szolgálni, t. ház. (Halljuk!)Magam 
vagyok azon helyzetben, hogy testvérem földbir
tokát megvettem még akkor, midőn neki fia volt; 
az óda fia meghalt s igy rövid idő alatt örökség
képen is reám háromlott volna, és kinevetne a vi
lág, ha én azt mondanám, hogy miután ugy is de-
ficiált a testvérem, tessék azállamnak nekem visz-
szaadni pénzemet: mert oly együgyű fráter nem 
vagyok, hogy testvérem vagyonát megváltsam, 
mikor amúgy is ingyen juthatok hozzá. (Ellen
mondások.) Azt szokták mondani: hogy „omnissi-
militudo claudicat;" de nézetem szerint ez tökéle
tesen ugyanaz: mert a kik 1840 előtt megváltot
ták az urbériséget, eszök ágában sem tartották, 
hogy azon pénz nekik valaha visszaadassék épen 

ugy, mint, ha én örökséget megveszek,, holott az 
defectus utján is reám háramlanék. A hasonlat 
épen ugyanaz. 

Azt mondja továbbá a t. igazságügyminiszter 
úr, hogy ak ike t 1832 erre feljogosított: tehát a 
földesúr jogaiba léptek. Hiszen, uraim, az lb40-
diki törvény világosan azt mondja, hogy a földes
úri hatóság fen tartatik, az 1836 pedig, mely 
a regálékat különösen kiköti , azt mondja, 
hogy azokat nem szabad megváltani, és ha netalán 
örökváltsági szerződésbe becsúszott volna, nem 
tartozik azt megtartani és magához visszaválthat
ja ; tehát semmi esetre sem áll azon elv, mintha 
azok, kik magokat megváltották, a földesúr he
lyére léptek volna. Ezt csak az 1848-diki törvény 
eszközölte, mely az úrbéri viszonyokat tökéletesen 
megszüntette, és a földesúri jogokat átruházta vagy 
is a jobbágyokból közbirtokosokat csinált. Azok 
adjanak hálát, a kik magokat megváltották, a tör
vényhozásnak, mert a praestatiókat megváltott job
bágyok valóságos földesurak, vagyis közbirtoko
soklettek. 

A mi a demarcationalist illeti, hiszen, t. ház, 
ez épen mellettem szól: mert a t. minisztérium 
maga is átlátta, hogyha mindnyájáét az állam vál
lalná magára, talán a visszafizetések mégis nagyon 
sokat tennének; tehát csinál egy demarcationális 
vonalt 1840—48-ig. Igen, de mit tesz az, hogy 
némelyek talán meg lesznek nyugtatva, hogy „há
la Istennek visszakapjuk azon pénzt, mit már so
ha sem remény lettünk!" de sokkal többen elége
detlenek les/.nek, a kik már 1840. előtt váltották 
meg magukat; pedig ezen törvényre bátran hivat
kozni lehetne azoknak is, mert azt mondja, hogy 
„a már eddig...4'' Tehát a t. minisztérium kegyessé
get gyakorol némelyek irányában mások rovására. 

Meg vagyok győződve, uraim, ha már ezen 
kérdést egyszer mindenkorra meg akarjuk szün
tetni, vagy adjuk meg- mindenkinek azt, a min 
magát szabaddá tette, t. i. az úrbéri földet megvál
totta, vagy ne adjunk senkinek: mert ha senki
nek nem adunk, nem lesz belőle az, hogy az ország 
legnagyobb része egy ujabb adónemmel terhel
tetik ; azok pedig, kik e reménynyel táplálták 
magukat, meg fognak nyugodni azon, hogy a non 
pussumus volt az ok. És ha már csakugyan kell 
adni, én vagy mindenkinek megadnám, vagy sen
kinek sem; nézetem szerint tertium non datur. 

Ennélfogva bátor vagyok a t. ház asztalára 
határozati javaslatot letenni, melynek rövid tar
talma abból áll, hogy miután az ország a körül
ményeknél fogva nincs azon helyzetben, hogy 
milliókat ajándékozzon, térjen át a ház a napirendre 
és mellőzze az egész törvényjavaslatot. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassaHalász 
Boldizsár határozati javaslatát) : „Tekintve, hogy 
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bár az 1848: XII . törvényczikk 9-dik szakasza 
a már addig kötött úrbéri örökváltsági szerződé
sekre nézve azon törvény alapján ugyan, mely 
azonban a hűbéri addig fönái'oít viszonyok meg
szüntetésénél egyéb nem lehetett, a körülmények
hez képest az igazság és méltányosság szerint 
intézkedést hagyta meg az akkori minisztérium
nak ; miután azonban a haza körülményei, illető
leg pénzügyi viszonyai ne n indokolják azt, hogy 
ezen 1848-ban az utókor számára függőben ha
gyott kérdés ugy oldassák meg, hogy az állam
adósságok szaporításával egy részről, más részről 
a már tettleg magánosak erejével, saját érdekűk
ben megszüntetett hűbéri viszonyok megváltásá
ért fizetttt összegek visszatérítése által az ország 
nagy része, egy kis résznek előnyére megadóztas
sák: mondja ki a ház, hogy a 320. sz. a. az úrbéri 
örökváltságokért országos alapból, adandó megté
rítésről szóló törvényjavaslat mellőzésével napi
rendre tér át." 

H o r v á t h D ö m e : T. ház ! Az átalános vita 
már is hosszabbra terjedt, mintsem sokan e tárgy
ban vártuk volna; azért az átalános tárgyalást ré
szemről fölöslegesnek tartva, rövid leszek. 

Nem pártolhatom Halász Boldizsár képviselő
társam indítványát', jóllehet beszéde bevezetését 
már Horác latin mondatával spékelte meg : nem 
pártolhatom pedig azért, mert mi mindketten, t. i. 
ő és én, bátran bevallhatjuk, hogy azon latin 
mondatot: „est modus in rebus" mi legalább nem 
igen fogadjuk meg és nem mindig tarjuk fen 
szónoklataink rövidsége tekintetében,; nem pár
tolhatom indítványát képviselőtársamnak azért, 
mert ha elfogadnék, tökéletesen ellenkeznénk az 
1848. XII. törvényczikk 9. szakaszának szavaival; 
nem pártolhatom, mert ekkor semmivé válnék 
azon kötelezettség, mely épen a nemzet védpaizsa 
alá helyezvén, ezen törvény hozatalát tette köte
lességünké. Ha azon eljárást fogadnók eh valóban, 
t. ház, azon igazság és méltányosság-, melyet e tör
vényczikk parancsol, zérussá fogna fajulni. 

Azt hiszem, e nézetet, e törvényjavaslatot, 
melyet igazságügyminiszter úr annyira indokolt, 
bővebben indokolni felesleges; én csak egyszerűen 
nyilvánítom, hogy Halász képviselőtársam indít
ványát nem fogadhatom el. 

De igen is elfogadom Bánó József képviselő
társam javaslatát; elfogadom pedig azért, mert az 
nem csak a hivatkozott .1848 : XII . törvényczikk 
9-dik szakaszán alapszik, de mert tökéletesen 
életbe lépteti mind azon előzményt, mely az 1840 
s 1832—6.országgyűlésen és országgyűlés által tör
tént. Egyszerűen nyilvánitom, hogy ezt elfogadom, 
és ha netalán a t. ház többsége által Bánó József 
képviselőtársam inditványa elvettetnék, fentaríom 

a jogot, hogy maga helyén és idején indokolt 
módositványt adhassak ba. 

Gubody Sándor (a szószékről): T. ház! A 
ház asztalán fekvő törvényjavaslatot a részletes 
vitatkozás alapjául nem fogadhatom el, (Felkiáltá
sok : Hangosabhan f) mert sehol sem veszem 
észre benne azon irányadó eszmét, melyet az 1848. 
XII. törvényczikk 9. szakasza értelmében az illető 
minisztériumnak követni kellett volna a régebben 
megváltott úrbéri kárpótlást követelő községekre 
nézve. 

Megvallom, fájdalmas érzést gerjeszt bennem 
már az 1-ső szakasz második alineája, mely igy 
hangzik: „Ezen kedvezmény azonban csak oly 
úrbéri örökváltsági szerződések alapján vehető 
igénybe, a melyek a földesúri tartozásoknak, szol
gálatoknak és adózásoknak örök időre való meg
váltását megengedő 1840. évi VII. törvényczikk 
kihirdetése után 1848-dik évi május 1-jéig kelet
keztek , s mind lényeg, mind alap tekintetében az 
1840. VII. törvényczikk 9-dik szakaszában fog
lalt kellékeknek megfelelnek." 

Hasonlókép elszomoritanak a 20-dik szakasz 
ezen szavai: „A jelen törvény intézkedései által, 
az úrbéri kárpótlás ügye végleg befejeztetvén, az 
országos alap az 1848. IX. törvényczikk alapjára 
fektethető minden követelés ellen biztosíttatik." 

Oly biztosnak képzeli a t. kormány hatalmá
nak állandóságát, hogy minden időre rendelkezik 
és örökre elzárja útját a régen kiváltságolt közsé
gekre nézve még csak a reménynek is, hogy va
laha valami kárpótlást nyerjenek ?! 

De visszatérek az 1-ső szakasz második ali-
neájára, mely ezen kezdődik: „Ezen kedvez
mény." 

T. ház! Az 1848. Xll-dik törvényczikk 9-dik 
szakasza nem kedvezmény-osztogatásra, hanem 
méltányosság és igazság szerinti intézkedésre uta
sította a minisztériumot. Kedvezményt osztogathat 
az uralkodó; kedvezményben részesítheti egy 
nemzet a jogtalanokat, valamint tette is 1848-ban, 
és tette az idén is a zsidók irányában ; de a nem
zetnek egy egyenjogú tekintélyes osztálya irányá
ban, mely osztálynak e házban képviselői ülnek, 
ezen kitétel: „kedvezmény " valósággal elmaradha
tott volna. És kérdem a t. kormányt s képviselőhá
zat, méltányosság s igazság-e az, hogy azon közönsé
gek, melyek — ha ezen törvény elfogadtatik — 
1839. 31-dik deczemberben kötötték meg az örök 
szerződést, pénze-vesztettek legyenek? Mint mon
dám, uralkodó osztogathat kedvezményt, kegyel
met ; de nem egy törvényhozótest s nem a nemzet 
olyan osztályának, melynek itt képviselői ülnek 
s nem egy olyan osztálynak, mely nem megve
tendő tényezője annak, hogy Magyarország létezik, 
és hogy ez a nemzet magyar nemzet. 

15* 
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Az igazság, uraim, mely szerint önök intéz
kedni törvény által köteleztettek, magasztos iste
ni eszme, mely tért. időt, személyt vagy kasztot 
nem ismer, melyre kedvezmény ,vagy kegyelem 
szorultságunkba nem illik, s igy a törvényjavas
lat nem feltételeztethetik az 1840-dik vagy 1836-
diki törvényektől s lelkiismeretemmel s az igaz-
ságróli fogalmammal össze nem férhetőnek tar
tom Kecskemét városa képviselőjetazon téren kö
vetni, melyen csak városa speciális érdekeért küzd. 

Az úrbéri kármentesítés 1848-ban feltétlenül 
elfogadtatott, s a nemzeti becsület védpaizsa alá 
helyeztetett, s a régebben kiváltakozott községek 
a kármentesítésből ki nem zárattak; ha a nemzet 
igazságos akar lenni, a kármentesítést időhöz nem 
kötheti, nem válogathat személyekben vagy kasz
tokban, mindenki, ki úrbéri telket birt, a kármen
tesítésre jogosított lett, legyen ez egyes személy, 
vagy társaság, vagy egész község. 

Az úr, ki mástól vette a jobbágyokat, vesztett 
jövedelmeiért kármentesittetett; mi jogom lehet 
pénze-vesztettnek kijelenteni azokat, kik többen 
adták pénzöket a jobbágytelkek utáni járó hasz
nok megvételébe? 

De kérem, az 1840-iki perrendtartási törvény 
alapján nem is lehet megtagadni a kármentesítést, 
mert 1840 előtt már bírtak telkeket nem nemes 
emberek és zsidók is. kik csak az idén lettek bir
tokképesek, s a kármentesitést megkapták, mert 
ugy tekintettek, mint azon íöldesúr helyettese, ki 
azt el-, vagy zálogba adta, s nem lehet megfogni, 
miért a közönségek ugy nem tekintetnek, mint a volt 
földesúr helyettesei s mint a közbirtokosok összege. 

De posito non coneesso, hogy azon közönsé
gek, melyek bátorkodtak magokat törvény ellenére 
az 1840-dik permissiv törvények előtt megváltani, 
megérdemlenék is, hogy pénzvesztettek legyenek 
ezen törvényes axiómánál fogva semper debetesse 
cautus, csakugyan nem érdemiették azon cum 
exasperatione rajtok irgalmatlanul végrehajtott 
büntetést, miszerint ők is épen azon arányban fize
tik a született urak kármentesítését, mint azon volt 
jobbágyok, kik 1848daan ingyen kapták meg 
telkeiket. 

Adja vissza a kormány azon kármentesítési 
summát, mit 15 év alatt fizettünk s fizetünk máig 
is, adja meg közigazgatási költségeinket, melyeket 
mint a jó iga vonó marhák többet szereztünk a 
kormánynak, mint mennyit jogosan visszakövetel
tünk, s örömmel lemondunk minden kármentesí
tésről. 

Ha pedig a kormány sem ezt nem teljesíti, 
sem kárpótlást nem fog adni, nagyobb igazságta-
ságot követ el a régebben kiváltságolt községeken, 
mint milyet az ó-kormány véghez vitt a szabad
ság hosszú elnyomása óta a nemzeten, midőn meg

semmisítette az egy éskétfrtos bankjegyeket, s egy
szersmind annak arany és ezüst alapját — melvben 
mondhatom, nem megvető része van ezen közön
ségeknek — is elrabolta. Akkor egy győztes és 
boszuálló hatalom büntette a rebellis nemzetet, 
most pedig a m. kormány tartja ezen óriás spolia-
tiót méltányossággal és igazsággal ösi-zeférheíó'nek ; 
azon kormány, mely sietett kényelmes jövendői 
biztosítani mindazoknak, kik e nemzet szabadsá
gának pénzen fogadott sírásói voltak s ezen most 
magvetett községeket passióval kínozták, kik, mi
dőn ezen községek vagyonukkal, vésőkkel küz-
ködtek a haza lételeért, e hazán kivül Coblenczet 
kerestek, hol a haza ellenségével szövetkezve, azon 
nemzet megsemmisitésére betörő osztrák és orosz 
tábor előtt s annak bagázsiás szekerei után haza 
kullogtak. 

Hallottam némelyek által emlegetni, hogy bár
mily igazságos lenne is az 1848 előtti kiválíságolt 
közönségek követelése, annak kielégítését a finan-
czia nyomasztó állapota lehetetleníti. Tagadom : 
egy kissé lelkiismeretesebb kezelése az állam va
gyonárnak, több takarékosság- a kiadásokban, nél
külözés a költségve!ésben felvett az oly holt tő
kék kiadásainak, melyek egy ily szegény nemzet
nél oly contrasztok, mint a czigány rongyos kö
pönyegén a nagy ezüstgomb, kissé több erély a 
cislajtán kormány irányában anyagi, kereskedel
mi, közlekedési téren, az érdemtelen sine curisták 
szélnek eresztése, megrostálása a nyugalmazandó 
egyének s nyugalomdijaknak, a minisztérium sze
mélyzetének békelábra állítása: ezen s másnemű 
hulladékokból bizony ki lehet fizetni a kármente
sítéseket mindazon közönségeknek, melyek bemu
tatják bármikor történt szerződésöket. 

Végtére mind azzal ijeszgetnek bennünket: 
oly sokra rúgna ez, hogy fhiancziánk nem győz
né. Utasittassék hát a kormány, hogy szedje össze 
a számát mindazon kincstári telkeknek, és azok
nak arát is terjeszsze a ház asztalára, s ezen tör
vényjavaslatot azután tárgyaltassa. 

" I v á n k a I m r e : T. ház! Én alapjában azon 
nézetben vagyok, hogy a ki úrbéri birtokot meg
vett, legyen az bárki, jogosítva van érte a kár
pótlást fölvenni; és nem tudom meghatározni azon 
korlátot, hol szűnik meg a jogosultság a kárpót
lásra ? inert előttem tisztán áll az, hogy ha nem a 
község vagy nem maga az úrbéri kötelezettséget 
teljesítő egyén váltotta volna meg az urbért, hanem 
bárki más vette volna meg az urbériséget, az min
den esetre részesittetett volna a kárpótlásban. Ha 
egy község vette meg az urbériséget a közbirto
kosság egy részétől, s ezen lakosok most már a köz
ség részére teljesítették 1848-ig az úrbéri szolgál-
mányokat: nem értem, miért nem kapná meg ezen 
morális testület is ezen kárpótlást csak ugy, mint 
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ha magán személy vette volna meg a birtokot? 
Ekkép fogván fel az ügyet, a korlátot s a határt, a 
melyet a törvényjavaslat szab, nem tudom meg
magyarázni magamnak. Példát hozok fel az élet
ből : E g y község közönsége földesura birtokát 
egyik ágon örökáron vette meg és ott nem kapott 
kárpótlást; a birtok másik részét, a birtokosok 
másik ágától zálogképen vették meg, s ott meg
kapták a kárpótlást. Kérem, hol van itt a logika ? 
Ismétlem, felfogásom szerint mindenki, a ki meg
váltotta és birta az úrbéri szolgálmányokat, pén
zévelfizette ki, azok jogos tulajdonosává vált; s te
hát mindenki, legyen az akár magán személy, 
akár morális testület, jogosítva van a kárpót
lásra. 

Nem akarom untatni a t. házat hosszas előa
dással, csak fölemlitem, hogy ezen röviden előa
dott elveket szem előtt tartva, vagyok bátor a 20-
dik szakaszra nézve módosítást beadni, s a t. ház 
pártfogásába ajánlani. 

{Olvassa): A 820. sz. törvényjavaslat 20-dik 
szakaszához adassék hozzá : „E szabály alól csak 
oly községek képeznek kivételt, melyek magán 
földesurak részbirtokát az úrbéri jobbágy-telkek
kel és zsellérekkel s ezeknek járandóságával együtt 
örökösen megvették, az ilyen községek az urbéri-
ségre nézve a magán földesurakat képviselvén, 
kellően kimutatott úrbéri veszteségűkért ugyana
zon kárpótlásban részesülnek az országos alapból, 
a mely az eladó földesúrnak járt volna." 

N y á r y P á l : T . ház! Igen sajnálom, hogy t. 
barátom, Halász Boldizsár, nincs jelen, mertezáfo-
latomat épen ellene akartam intézni. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Jelen vagyok ! (Derült
ség) 

Nyáry P á l : Megvallom, b ö g y é n , már mi
dőn e törvényjavaslat ezime fölolvastatott, azon 
meggyőződésben voltam, hogy épen ugy fog a 
ház előtt tárgyaltaim, mint tárgyaltatott a zsi
dóügy, ugy t. i., hogy senki sem szólt hozzá, ha
nem felállt az egész ház és elfogadta. [Helyeslés.) 
Ezt én még nagyobb joggal vártam, mert olyan 
törvényünk nem volt, melyben a nemzet leköte
lezte volna magát a zsidók egyenjogositására; de 
itt törvényünk van: a hol csak arról lehet szó, 
hogy beváltassék-e a nemzet nevében képviselői 
által tett ígéret vagy sem. S midőn t. barátom 
ezen ígéretet akarja megsemmisíteni, nem pártol
ván a törvényjavaslatot, valóban feltűnő előttem, 
hogy ez épen tőle származik, kiről tökéletesen hi
szem, hogy különben azok közé tartozik, a kik 
nem csak mondják magokat 48-soknak, hanem va
lóban 48-sok is. 

Azt mondja t. barátom, hogy ez nem igaz
ságos, nem pedig azért, mert ez által terheltetnek 
az országnak minden többi lakosai. Ha ezen indok 

állana, akkor csupa consequentia tekintetéből ki kel
lett volna mondania t. barátomnak, hogy az 1848-
diki országgyűlés egész intézkedése e nemben s a 
milliók fölszabadítása az úrbéri szolgaság alól igaz
ságtalanság volt. Mert hát mi történt a 48-diki 
XII . törvényezikk folytán ? Az, hogy egyszerre 
nagyott lépett a nemzet, kimondotta, hogy testé
ben embernek nem szabad lenni másnak, mint 
szabadnak, s a szabad embernek szintén a földje 
is szabad legyen Magyarországon. {Helyeslés.) S 
intézkedett az iránt, mimódon legyen Magyaror
szágon az ember szabad, s mikép szabadittasaék 
fel a föld. Erre nézve igen sok vélemény lehet, 
különféle tervek létezhettek 1848 előtt is; de miután 
az 1848-iki országgyűlés ezen tervet fogadta el és 
ezen terv már végrehajtatott, én azt gondolám: 
utoljára is nagyon fölösleges afölött vitatkozni, va
jon nem lehetett volna-e ezt helyesebben elintézni ? 
mert ez már ténynyé vált és tény fölött okoskodni 
— kivált nekünk, a kiknek oly sok teendőnk van 
— nincs időnk. 

Én tehát, megvallom, ebben nem érthetek 
egyet t. barátommal; de nem érthetek vele 
egyet abban sem, midőn ö magát az igazság apos
tolává vetvén föl, azt mondja, hogy vagy mindenki
nek, a ki jószágot szerzett, — hihetőleg ugy értette, 
a magyar nemzet bejövetele óta egész mostanáig — 
fizettessék vissza azon ár, melyen a földet vették, 
vagy pedig senkinek sem. Ez azon okoskodások 
közű tartozik, melyekből rendszerint azt lehet kö
vetkeztetni, hogy valaki nem akarja azt, a mit a 
másik akar. Mert az tökéletesen mindegy, ha akár 
earv, akár más lehetetlen föltételt köt valaki álli-
tásához. 

Azt mondja t. barátom, hogy vagy minden
kinek, a ki szerződésre lépett 1848 előtt, fizettes
sék vissza az ár, vagy pedig senkinek sem. De ma
ga is meg fogja engedni és meg is kell engednie 
tulajdon okoskodása folytán, hogy ez lehetetlen : 
mert ő azt mondja, hogy azért ne fizettessékki a 
váll sági összeg az 1840-diki törvény folytán magu
kat kiváltott volt úrbéreseknek, mert e terhet nem 
képes megbírni az ország. De, kérem, ha erre a 
kevesebbre, erre nem képes az ország, annál ke-
vésbbé lehet képes arra, hogy nem tudom hány 
századra visszamenve, kiszámítsa, hogy kiknek 
van joguk kárpótlásra. Ez azon okoskodások kö
zé tartozik, melyek csak paraphrasi?ai annak, 
hogy én ezt nem akarom. 

De ugy látszik , nem olvasta el t. barátom 
figyelemmel azon törvényt, melynek végrehajtá
sáról szól a törvényjavaslat, s a mely végrehajtás
ra nézve a miniszter nem tesz egyebet, mint köte
lességét teljesiti: mert nem azt mondja annak 9-
dik szakasza, hogy : „akármely czim alatt volt job
bágyok által tett szerződések," hanem azt mondja: 
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„a már eddig kötött úrbéri örökváltsági szerződé
se kK intézkedjék a jövő törvényhozás. 

Latin mondattal kezdé t. barátom beszédét. 
En azt gondolom, talán jobban illenék ide az 8 
általa idézett mondatnál ez: „qui bene distinguit, 
bene docet." 

Kérdem, miről van itt szó ? Az úrbéri örök
váltsági szerződésekről. Azt kérdem t. barátomtól, 
tud-e nekem felmutatni egyetlen egy úrbéri örök
váltsági szerződést 1840 előtt. Ilyen nem létezik, 
hanem igenis köttetett adás vevési szerződés. A kö
rösieknek, kecskemétieknek, vagy nyíregyházi
aknak példája ide nem alkalmazható. 

Tudjuk, mi módon jöttek létre ezen szerző
dések. Törvény volt. és a bírók ezen törvénynek 
minden adott esetben érvényt szereztek; törvény 
volt t. i. az, hogy csak nemes ember képes föld
birtokot szerezni. Hanem, hála az emberiségnek, 
a dolgok logikája sokkal erősebb volt, mint az 
embereké. Ez kép'elenség volt, és a képtelenség 
mindig megboszulja magát. Nem az történt, hogy 
azért, a kinek vagyona, vagy a kinek pénze volt, 
nem szerzett földet, hanem az történt, hogy kiját
szatott ezen embertelen törvény. így különösen 
azon községekben, melyek itt pl. hozattak fel, 
az történt, hogy itt, mint másutt, hol néhány ne
mes lakos volt, ezeknek nevében köttetett a szer
ződés. Úrbéri örökváltsági szerződések voltak ezek ? 
Épen nem ; mert ily esetben mindaz, a mije volt, 
a földesúrtól megvétetett s igy ezek tisztán csak 
adás-vevési szerződéseknek tekinthetők. 

Kérdem már most, hogy miért zavarják ösz-
sze ezen esetet azzal, mely a XII . törvényczikk 
9-dik szakaszában foglaltatik, s melyettői annyira 
különbözik ? É n nem tehetem föl azokról, a kik a 
törvényjavaslat ellen szólottak , hogy irigység 
forogna ft-n náluk. Én ezt rólok nem teszem föl; 
hanem fölteszem azt, hogy valóban nem külön
böztették meg e két esetet, és tévedésből azt hit
ték, hogy a 9 dik szakaszban azon eset forog fen, 
a mi a kecskemétiek, körösiek és nyíregyháziak
ra vonatkozólag előadatott. 

T. ház! Én azt hiszem, a törvényhozásnak 
kötelessége teljesíteni azon kötelezettséget, melyet 
az 1848-diki XII. törvényczikk 9-dik szakasza 
rótt rá. Én ennélfogva a törvényjavaslatot, a részle
tes tárgyalás alapjául elfogadom. (Helyeslés.) 

Még néhány szóm van. Tisztelt barátom Gu-
body azt mondja, hogy ez oly annyira igazságta
lan, különösen azon községeket illetőleg,melyek már 
az 1840dik év előtt megváltották magukat, azokat il
letőleg t. i., melyek oly szerencsések voltak már ak
kor is, midőn a szolgaság járma nyomta a millio
mokat, hogy magukat önerejükből megszabadítsák, 
ezen szerinte szerencsétlen községek annyira meg
vannak róva, hogy méltán követelhetik a hazától, 

hogy a mit eddig úrbéri váltság fejében mint adót 
fizettek, nyerjék vissza a törvényhozástól. Erre 
igen könnyű volna a felelet: mert hiszen hát pél
dául én és igen sokan közöttünk, kik sem jobbá
gyok, sem jobbágyokkal buó földesurak nem vol
tak, micsoda czim alatt fizettük és fizetjük ezen 
adót? és vajon helyeselné-e t. barátom, ha felszó
lalnánk, és ha a magyar törvényhozás a mi fel
szólalásunknak engedne? Igen csodálkozom,hogy 
épen t. barátom ezen jobbágy- és földfelszabadi-
tásnak nagyobb mérvet nem ad okoskodásai köré
ben. Azt hiszem, itt nem az enyém és tiedró'l van 
szó individualiter, midőn a jobbágyokat felszabadí
tani és a földeket a feudalismus ideje alatt reájok 
tolt terhek alól fölmenteni akarjuk. Fó'czél mindig 
csak a szabadság volt a személyekre, és szabadság 
volt a birtokra nézve; és kérdem, ha ez áldo
zatba került, a mint valósággal került, s a nemzet 
önmaga önként vette ezen áldozatot magára: hát 
ezen nemes tettből származó érzet élvezetétől meg-
foszszuk épen azon községeket, és azt eszközöljük, 
hogy azon községek már mint koldusok álljanak 
előttünk, kik visszakövetelik azt, a mit a nemzet 
gondoskodva önként tett és folyton tesz a haza 
oltárára ? Én azt gondolom, t. barátomat nagyon 
meszsze vitte az átható igazságtalanság érzete, és 
azt hitte, hogy képviseltjeinek ezzel jó szolgálatot 
tesz. Én részemről, ha ily [szolgálattételtó'l akar
nának fölmenteni, ezt el nem fogadnám: mert ez 
oly áldozat, melyet mindnyájan azért teszünk a 
haza oltárára, hogy szabad legyen az egész nem
zet; ez oly dicső áldozat, melyből ha valaki ki 
akarja magát vonni, méltán kérdhetném tőle, ha 
vajon kiköltözködési engedélyére folyamodást 
adott-e már be az illető helyre. 

Ez volt mondandóm. (Helyeslés.) 
Podmaniczky Frigyes, b.: T. ház! Az 

előttem szólóval teljesen egyetértek, midőn azon 
érzelemnek adott kifejezést, miként csodálkozás 
fogta el, hogy épen ezen ma tanácskozás alá ke
rült törvényjavaslat oly nehezen s ily hosszas szó
noklatok után fog csak elfogadtatni a részié' es 
tárgyalás alapjául. 

Megvallom, csodálkozás fog el, mert azt kép
zeltem, midőn alkalmunk nyilik, hogy egy adott 
szót beválthassunk, hogy leróhassuk kötelezettsé
geinket azok iránt, kiket nem rég példányképek
ként állítottunk oda az egész haza elé, hogy az 
egyéni érdekek nem bírva fölemelkedni a nagy 
eszmén, hátráltassuk-e azt, a minek teljesítésén 
mindnyájan szívből örvendünk. 

Nem akarok e vitába belebocsátkozni, nem 
akarok feleselni, nem is akarom tisztelt barátom
nak Halász Boldizsárnak emlékezetébe hozni, hogy 
a jelen törvényjavaslat alkalmával azt terhes
nek mondja, a mit a szőlődézsma megváltása 
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alkalmával egyedül üdvösnek mondott; de vissza 
akarom varázsolni a t. ház emlékébe azon körül
ményeket, melyek között az 1840. VII. törvény
ezikk keletkezett, vissza akarom varázsolni azon 
perczeket, melyek az akkori szabadelvű pártnak 
épen e törvényezikkben képezték egyik leghatal
masabb győzelmét, vissza akarom varázsolni azon 
emlékeket, a melyek kötvék azon községekhez, a 
melyek ezen törvénynek — amely egyedül állapí
totta meg az úrbéri váltságot — mondom, ezen tör
vénynek jótéteményével élve, elsők mentek elő a 
jó példával. H a összehasonlítom a képet a jelen
nel, akkor eszembe jut — a mi igen gyakran 
kénytelenségből eszembe jut — hogy megfeled
kezünk a multakról, s mert mindent nem tehetünk, 
inkább nem akarunk semmit sem tenni. 

Azt, t. képviselőház, mindenesetre elismerem, 
hogy azokra nézve, a kik nem részesülnek e tör
vény jótéteményeiben, z károsnak látszik : de te
kintve az 1848-diki törvény szellemét, felfogásom 
szerint nem lehet másként eljárni, mint a mit a 
törvényjavaslat nekünk előszab. Nem lehet, mert 
az 1840. VII. törvényezikk teremtette csak aznn vi
szonyokat, a melyeknél fogva lehetségessé vált az 
úrbéri váltság, a melyeknél fogva lehetségessé 
vált, hogy a hűbéri viszonyok a volt földesúr és 
jobbágyok között megszüntettessenek. 

En, t. képviselőház, ha emlékemben fölidé
zem a szorgalomnak azon roppant tőkéjét, mely 
fel lett használva, hogy ama néhány község jó 
példával előmenve, fel-zabaditsa a földet; havisz-
szaidézem emlékembe mind azt, a mit e becsülő 
tes nép, bizva az utolsó pillanatig a magyar tör
vényhozás igazságszeretetében, bizva azon igazsá
gokban, amelyek az 1848-iki törvényben épen ra
jok nézve íektettettek le ; ha, mondom, mindeze
ket visszaidézem: nem tehetek egyebet, minthogy 
arra kérjem a t. képviselőházat, hogy e törvény
javaslatot a részletes tárgyalás alá mékóztassék 
elfogadni. (Helyeslés.) 

Tanárky Gedeon: T. képviselőház! Azon 
kérdés, mely eddig vitai tátott, valóban a részletes 
tárgyalás alá tartozik. De többen az átalánosság 
szempontjából fogták fel a törvényjavaslatot. Bo
csásson meg a t. képviselőház, ha én is ezen szem
pontból tekintem azt. 

Mi az úrbéri örökváltság, s hol kezdessék az? 
Erre nézve az 1848-diki törvényezikk nem mon
dott határozott szavakat, s a vélemények különbö
zők 1 ehetnek most is, mint különbözők voltak ez 
előtt is. 

Azokat, a kik közülünk jelenjvoltak az 1848-
diki országgyűlésen, bátor vagyok figyelmeztetni, 
hogy épen ezen kérdés egy pár napi igen élénk 
vitát idézett elő ; akkor is megoszlottak a vélemé
nyek, a mint megoszlanak most is, és az 1848-diki 

országgyűlés nem az 1840-diki határidőt fogadta 
el alapul, hanem az 1833. év január első napját. 
Ezt csak azért hozom fel, hogy nam áll átalános-
ságban, és nem mondhatná ki ezen törvényhozás 
azt, a mit Nyáry Pál képviselőtársam mondott k i : 
hogy az örökváltság egyedül az 1840-diki VII. 
törvényezikken alapszik. Volt már törvényhozás, 
melynek e részben más fölfogása volt, és vagyunk 
most is többen, kiknek más a fölfogásuk. 

Ezért óhajtottam volna, ha a t. kormány 
minden tekintetben először megmaradt volna a 
48-iki törvényhozásnak e tekintetben nagyszerű 
magaslatán, más tekintetben pedig a körülménye
ket és méltányosságot hangsúlyozva figyelembe 
vette volna. 

Miként vehette volna figyelembe '? s miként 
vehetné még most is figyelembe ? Én azt gondo
lom, nem ezen törvény előterjesztésével és tár
gyalásával, hanem egy egészen ellenkező, az eddigi
től eltérő ut követésével, jelesül én óhajtottam vol
na magam részéről, ha mielőtt ezen törvény be-
nyujtatott, először megkérdeztetett és evaluáltatott 
volna számszerint a legkisebb részletekig azon 
követelés, mely az országtól ezen alapon kérethe
tik. Akkor szólhattunk volna a körülményekhez 
képest méltányosan. 

Most én tagadom, hogy egyetlen ember is 
volna e teremben, a ki a körülményekhez képest 
méltányosan járhatna el: tagadom ezt azért, mert 
nem áll az, hogy csak az 1840-ik VIL-törvény-
czikk fol)7tán voltak örökváltságok. Voltak az előtt 
is. Példákat tudnék előhozni nem csak egyet, pl. 
itt van a Bezerédj birtoka. (Felkiáltások: Az 1840 
után történt!) Vannak más példák is. 

De nem áll az másodszor, hogy méltányosan 
intézkedhetnénk a körülményekhez képest. Kér
dem, tudjuk-e, mibe fog ez kerülni? milliókba-e 
vagy százezrekbe ? Ha milliókba kerül, megbir-
juk-e azt, s leszünk-e méltányosak azok iránt, a 
kik azt fizetni fogják? 

Azt a szót pedig: „kedvezmény", a törvény
javaslatból kitöröltetni óhajtanám (Helyes!) Ked
vezményre nincs pénzünk, nincs jogunk. 

Én tehát azon véleményben vagyok, hogy 
eltérvén eddigi praxisunktól, mely az úrbéri vált
ságra és a szőlődézsmára nézve követtetett, t. i. 
hogy az elvek megállapodásával utólagosan eva-
hláltassék a fizetendő összeg, én a nélkül, hogy 
kimondanám, hol kezdődik az örökváltság, óhaj
tanám, hogy mindenki bizonyítsa be az e czélra 
kiküldendő bíróság előtt, hogy örökváltság volt-e 
a birtok, vagy adás-vevés, erre nézve egy bizo
nyos idő alatt az igények jelentessenek be, és szá
míttassák ki az egész, és ha ezt tudják, akkor ter
jesztessék hihetőleg már a jövő országgyűlés elé 
ezen ügy, akkor képesek leszünk hozzá szólani 
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méltányosan és igazságosan, nem adunk kedvez
ményt senkinek, nem fogunk a kedvezményből 
kirekeszteni senkit, hanem igazságot fogunk szol
gáltatni. 

Nagyon sajnálom, hogy ez országgyűlésen 
ezen egyetlen pontban eltér nézetem a t. kormányé
tól, de kötelezettségem volt azt kimondani. (He
lyeslés). 

BÓniS S á m u e l : T. ház ! Én magam is óhaj
tottam volna, hogy mielőtt a minisztérium ezen 
megváltás iránt törvényjavaslatot terjeszt elő, az 
exposéban azon statistikai adatokat, melyekből ki
tűnik a megváltás sommájának menyisége, terjesz
tette volna a ház elé; ezt azonban oly messze 
terjesztetni, mint előttem szólott Tanárky barátom, 
nemkivánom: mert én is Nyáry Pál barátommal 
azon vélekedésben vagyok, hogy amennyiben az 
1840-diki törvények szólottak csak úrbéri örök
megváltásról, 1840 előtti úrbéri örök-megváltás 
nem történhetett, (Helyeslés) mert a törvény csak 
1840-ben keletkezett. Már most, kérem, ha ezen 
statistikai adatok összeszerzését az 1840 előttre 
akarnánk kiterjesztetni, ez az országban oly zavart 
idézne elő, melynek végét senki ki nem számít
hatja. (Helyeslés.) Minden királyi város és Isten 
tudja még kik mind föllépnének követeléseikkel, 
és ennek végét érni soha sem lehetne. 

Én azt hiszem, midőn a minisztérium ezen 
törvényjavaslatot előterjesztette, leginkább azt 
tartotta szem előtt, hogy az 1848-diki törvény 
rendeletének elég tétessék. Az 1848-diki törvény 
12-dik szakasza világosan azt rendeli, hogy az 
1848. törvény alapján kárpótoltassanak azok, a 
kik 1848 előtt úrbéri örökváltság szerződést kö
töttek. (Helyeslés.) 

Halász Boldizsár barátommal nem lehetek 
egy vélekedésben, a ki azt mondja, hogy „a jelen 
törvény alapján" nem azt teszi, hogy „az állam 
általi megváltás módja szerint," hanem azt teszi, 
hogy „váltassanak meg az urbériségek," hogy 
„szüntessenek meg az urbériségek." Ezt nem te
heti, mert ott, hol megtörtént az úrbéri örökvált
ság, ott már urbériség nem létezett, és arról nem 
voit szükség a törvénynek rendelkezni. Véleke
désem szerint a minisztérium tehát helyesen járf el. 

Helyesen járt el továbbá abban is, hogy a 
terminust 1840-re tette, ámbár, ha e kérdést jogi 
szempontból lehetne venni, akkor azt mondhat
nám, hogy azoknak, a kik 1840 előtt kötötték eb
beli szerződéseiket, hasonló joguk van, mert ők 
is földesúri jogokba jöttek a megvétel által. Igen, 
de itt jogról szó sem lehet: mert kérdem, jog-e az, 
hogy az ország váltsa meg az én terheimet? Ez 
nem jog : ez csak kegyelem ; itt jogra hivatkozni 
senkinek sem lehet; itt hivatkozni lehet az ország 

ígéretére, az ország kegyelmére. (Hely eslés.)\Jgy&n-
azért nem kívánom ezen dolgot jogi szempontból 
venni, mert ha jogi szempontból venném, akkor az 
úrbéri megváltás nem történt volna az 1848. tör
vények alapján, akkor megváltotta volna kiki ön
magát. I t t tehát,mondom, jogról szó nem lehet. I t t 
szó lehet arról, hogy az 1848. törvény ígéretének 
elég tétessék. 

Az én vélekedésem szerint tehát, mondom, 
helyesen járt el a minisztérium, helyesen járt el 
már csak azért is, mivel a körülményeket is tekin
tetbe vette és tovább nem terjeszkedett, mint 
ax ország jelenlegi pénz állapota megengedi. 
(Helyeslés.) 

Én a törvényjavaslatot az átalános tárgyalás 
alapjául elfogadom. 

Horvát Bo ld i z sár igazságügy é r : T. ba
rátom Pap Mór indítványa nem fér e törvényja
vaslat keretébe. E törvényjavaslat az 1848. XII . 
törvényczikk 9. szakaszának végrehajtását képezi, 
tehát ebbe nem lehet fölvenni oly javaslatot, mely 
egy korábbi, t. i. az 1715-diki törvénynek végre
hajtását czélozza. Nem akadályozom és nem is 
volna jogom akadályozni a t . képviselő urat abban, 
hogy e javaslatát annak idejében külön előter-
jeszsze; de kérem a t. házat, hogy azt, mint hete
rogén természetűt a mai tárgyalásból kirekeszteni 
méltóztassék. (Helyeslés.) 

A mi magát a törvényjavaslatot illeti, az két 
ellenkező oldalról szenvedett megtámadást. Az 
egyik oldalról azért, mert sokat ad, a másik oldal
ról pedig azért, mert kellőnél kevesebbet ad. 

Halász t. képviselőtársam kétségbe vonja, 
hogy az 1848-diki törvények e tekintetben vala
mi ígéretet tettek volna. Szerencsésnek érzem ma
gam, hogy én kelhetek ki az 1848-diki törvény
hozás nemes intentióinak védelmére, azon pártnak 
egyik tagja ellen, a mety magát par excellence ki
zárólag 48-as pártnak nevezi. (Elénk tetszés.) 
Tiltakozom mindig az 1848-diki törvények oly 
magyarázata ellen, hogy ezen törvények puszta 
illusiót akartak volna a nemzetnek nyújtani. 
(Tetszés.) 

Az 1848-diki XII . törvényczikk 9-dik szaka
sza a minisztériumnak világosan kötelességévé 
teszi, hogy az úrbéri örökváltságokra nézve intéz
kedjék. E törvényre azt fogni, hogy azt akarta 
volna mondani : „nesze semmi, fogd meg jól," a 
legnagyobb tiszteletlenség az 1848-diki törvény
hozás ellen és e téren én bármely pártot is, legyen 
ez akár jobb, akár bal követni soha nem fogok. 
(Elénk tetszés.) 

A másik oldalról meg ló'n e törvényjavaslat 
támadva, mert azon t. urak felfogása szerint a 
törvényjavaslat a kellő határvonalon innen marad, 
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és ők azt mélyebben a múltba óhajtanák vissza 
vezetni. Előbbi előterjesztésemben szerencsés vol
tam a t. ház előtt indokolni a kormánynak eljárá
sát. A kormánynak lehetetlen volt más biztos, ha
tározott, igazságos és a körülmények által indo
kolható határvonalat találni, mint az 1840-iki 
évet. Kifejtettem, hogy a korábban keletkezett 
úgynevezett örökváltsági szerződések inkább a 
hűbéri tartozások átalakitásának természetével 
birnak, mintsem o]y örökváltsági szerződés termé
szetével, a melyről az 1840-ki VII. törvényczikk 
rendelkezik. E törvény volt az első, mely a hűbéri 
viszony örök megváltását megengedé; nagycn ter-
m észetes tehát, hogy az előbbeni korban keletke
zett szerződések tulajdonképeni örökváltságnak 
nem is tekinthetők. A kormány tehát annál helye
sebben járt el, a midőn az 1840 ik évet vette de-
marcationalis vonalnak, inert az 1840-ikXII-ik tör
vényczikk 9. szakasza csak az örökváltsági szerző
désekről való gondoskodást tette a minisztérium 
kötelességéül, és a korábbi időkre vissza menvén, 
a kormány az 1848-ik évi törvényhozás intentió-
ját túlszárnyalta volna. 

Nem tudom melyik oldalról, azon indok ho
zatott fel a kormány ellen, hogy az ez által csak 
kedvezményt akart némelyeknek nyújtani. Azt 
hiszem, e vád ellen a kormányt akkor, midőn egy 
létező törvény magyarázatáról és végrehajtásáról 
van szó, felesleges védelmeznem. 

Tanárky t. barátom statisztikai adatokat óhaj
tott volna előterjesztetni. Semmi kifogásom nem 
volna ez indítvány ellen, ha ily kényes ügyben, 
hol számokról van szó, és mai rendezetlen közi
gazgatási viszonyaink között ez indítvány elfoga
dása a törvényjavaslat tárgyalását legalább öt 
évre el nem napolná; és kérdem, hogy ez esetben 
az időközi kamatot ki fogja veszteni ? Akár a 
kincstár, akár a nép, az országra nézve egyiránt 
káros lenne. 

Átalában, t. képviselőház, a törvényjavas
lat felien azért felszólalni, mert az nem ment a 
legszélsőbb határvonalig, nem tartom logikai el
járásnak. (Helyeslés.) A politikában az „aut Cae
sar, aut nihil" elvének nem vagyok barátja. 
A politikában, ha a czélt teljesen el nem érhetem, 
meg kell elégednem azzal, hogy azt megközelítsem. 
(Elénk helyeslés.) 

A törvényhozó testület bölcsesége és igazság
szeretete ellen vétenék, ha tovább indokolnám 
ezen törvényjavaslatot. Nyugodtan nézek eléje, 
akár megszavaztassák az, akár bukjék. Ha buknék 
is, ezt nem tekinteném oly bukásnak.^ melyet a kor
mánynak oka volna szégyeneimé. (Élénk helyelés.) 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház ! Én ma
gam részéről is ezen törvényjavaslatot a részletes 
vita alapjául elfogadom. Elfogadom, mert meg-

KÉPV, H. NAPLÓ. 186%. X. 

gyö'ződésem szerint is az az 1848-ki törvény ígé
retének beváltása; a mit pedig a törvényhozás 
ígért, azt beváltani köteles. 

Nem indokolom bővebben szavazatomat, mert 
i elvtársaim közül többen, pl. Nyáry Pál és Bónis 

Sámuel t. barátaim e tárgyban elmondották né
zeteimet de nem lehet, hogy Hód-Mező-Vásárhely 
városa érdemes képviselőjének előadására pár szót 
ne válaszoljak. (Halljuk!) 

Azt mondotta a t. képviselő ur, hogy ő óhaj
taná, hogy előbb mindig az adatok nyomán az 
igénybe veendő összeggel jöjjünk tisztába, mielőtt 
elveket megállapítva, nem ismert nagyságú terhet 
rónánk az országra. Én velő tökéletesen egyetér
tek, és nem tehetem, hogy ki ne fejezzem részem
ről is sajnálatomat a felett, hogy azon adatok, 
melyeknek beszerzésére a t. miniszter úr szavai 
szerint csak öt hét volna szükséges, másfél év 
alatt be nem szereztettek. (Felkiáltások •' Ot évet 
mondott a miniszter!) Bocsánatot kérek, ugy hát 
én roszul értettem. De azt hiszem, hogy rövidebb 
idő alatt is beszereztethettek volna. De engedje 
meg nekem a t. képviselő úr, hogy ne tartsam 
egészen megfoghatónak, és csodálkozzam azon, 
hogy miután még nem oly rég volt az, hogy a t. 
képviselő úr azok közé tartozott, kik nem látták 
indokolva, hogy részletes adatokat, az ország ere
jének számba vételét kívántuk akkor, midőn min
den eddigi törvényeinkkel ellenkezőleg száz meg 
száz milliók elvállalásáról volt szó: most, midőn 
sokkal kisebb összegről van szó, ezen körülményt 
elégnek találja arra, hogy be ne váltassák az 1846-
diki törvényhozás ígérete. (Tetszés a bal oldalon.) 

Egyébiránt a törvényjavaslatot a részletes 
vita alapjául elfogadom. (Helyeslés.) 

MadaráSZ J ó z s e f : T. képviselőház! (Föl
kiáltások: A szószékre! — A szószékre lép.) Rövid 
pár perezre veszem igénybe a t. ház figyelmét, A t 
igazságügyminiszter urnák és azon képviselőtár
sunknak, nem emlékszem már, ki volt, ki felhozta, 
hogy csodálja, mikép azon oldal részéről, mely 
magát valódilag vagy par excellence 48-asnak 
vallja, támadtatik meg ezen átalános tárgyalás 
alatt levő törvényjavaslat, kötelességemnek tartom 
részemről és néhány itt jelen levő képviselőtár
sam részéről, kik magunkat azoknak tartjuk, — 
mert hiszen ez a mi szabadságunk —(Zaj) nyilvání
tani, hogy a részletes vita alapjául a tárgyalás 
alatt levő törvényjavaslatot elfogadjuk, elfogadom , 
s mindazokat, mik itt ellenében felhozattak, csakis 
a részletes vita tárgyául tekintem. Azokra nézve 
meg lesz magamnak is ellenszólásom. Az átalá
nos tárgyalásnál, ugy hiszem, csak az lehet a kér
dés, vajon e kárpótlások az 1848-iki törvény szel
lemében történjenek-e? Ezt én.mint a ki az 1848-iki 
alkotmány szellemét érzem és követni óhajtom. 
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természetesen nem ellenezhetem,és igy megbocsás
son a t. ház, hogy miután a tisztelt igazságügymi
niszter úr oka tisztán e rövid felszólalásomnak, 
ezt mind magam , mind jelenlevő elvtársaim 
nevében, kik magunkat valóságos 48-asoknak 
tartjuk, {Derültség) kötelességemnek tartottam nyil
vánítani. 

E l n ö k : Nem levén senki szólásra följegyezve, 
a szavazás következik. Azok, kik az úrbéri örök
váltságok megtérítésére célzó törvényjavaslatot 
átalánosságban a részletes vitatkozás alapjául elfo
gadják, méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik?) A 
törvényjavaslat átalánosságban a részletes vita 
alapjául elfogadtatik. 

Következik a részletes tárgyalás. 
BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör

vényjavaslat czimét1). 
Zichy Anta l e l őadót A czimre nézve nincs 

észrevétele a központi bizottságnak. (Elfogadjuk!) 
E l n ö k : A t. ház a czimet elfogadja. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az első 

szakaszt). 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

ezen két részből álló szakaszt egy más, rövidebb 
szöveggel óhajtja fölcserélni. Az első rész t. i. 
átalánosságban mond ki egy elvet, a második rész 
pedig azt az alkalmazásban mintegy korlátozni 
látszik. A központi bizottság e kettőt egybefoglal
va, a törvény intentióját mindjárt annak elején 
határozottan, és minden félreértést kizáró módon 
óhajtaná kitüntetni a következő rövidebb szöveg
gel: (Olvassa): „1-ső szakasz. Mindazon községek
nek és volt jobbágyoknak, kik az úrbér, vagy azt 
pótló szerződések alapján, akár készpénz, akár 
természetbeli adózásokból állott úrbéri szolgála-
taikat, az 1840-ik évi VII. törvényczikk kihirdetése 
után, úrbéri örökváltsági sserződések mellett 
1848-ik évi május l-ig megváltották: az ilynemű 
szerződéseken alapuló váltságtőke, az alábbi 5-ik 
szakaszban megállapított mérv szerint, az országos 
alapból megtéríttetik, ha különben azon szerződé
sek miijd lényeg, mind alak tekintetében az 1840, 
VII. törvényczikk 9-ik szakaszában foglalt kellé
keknek megfelelnek." 

Bujanovics Sándor jegyző: Két módosít-
vány adatott be, melyeket fel fogok olvasni. 

(Olvassa): „Az első szakasz helyett tétessék: 
„Mindazon községeknek és volt jobbágyoknak, kik 
az úrbéri, vagy az azt pótló szerződések alapján, 
akár készpénz, akár természetbeli adózásokból 
állott úrbéri szolgálataikat, az 183-/,, országgyű
lés kezdete óta úrbéri örökváltsági szerződések 
mellett 1848. évi május 1 -ig megváltották : az ily
nemű szerződéseken alapuló váltságtőke az alábbi 

!) Lásd aa Irományok 320-dik számát. 

5. szakaszban megállapított mérv szerint az orszá
gos alapból megtéríttetik, ha különben azon szer
ződések mind lényeg, mind alap tekintetében az 
alkut megkívánt törvényes kellékeknek megfelel
tek. Kelt Pesten, 1868. évi október 9-én. Beadják: 
Kis Miklós, Horváth Döme, Berzeviczy Tivadar, 
Csörge László." 

A másik módositvány igy szól: (Olvassa): 
„Mindazon községeknek, melyek az 1840. évi VII. 
törvényczikk és mindazon volt jobbágyoknak, kik 
az 183%. VIII. törvényczikk kihirdetése után" 
szavakkal vegye kezdetét és a 4-ik sorba ig-
tatni kivánt 1840 iki törvényre hivatkozás mint 
ismétlés hagyassák ki. Beadja Somogyi László. 

Elnök: E!fogadja-e a t . háza központi bizott
ság nézetét ? (Elfogadjuk!) A kik elfogadják, méltóz
tassanak fölállani. (Megtörténik.) A t. ház az 1 -ső sza
kaszt a közp .mti bizottság szerkezetében fogadja el. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 2-ik 
szakaszt.) 

Zichy Ál l ta i e l őadó: A központi bizottság
nak a szakasz 2-ik pontjára az az észrevétele van, 
hogy első sorában „tőke részleteknek'' után közbe
szúrandó : „ 1848. május." 

A kamatokra nézve elágaztak a központi bi
zottságban a szavazatok. Négy osztály azon né
zetben volt, hogy átalában semmi kamat ne adas
sék. Ennek ellenében négy osztály pártolta az 
eredeti javaslat azei-mt az 5%-kos kamatot. Mind 
a két nézet mellett lehet fontos okokat felhozni, és 
ezek latolgatása után ezen harmadik nézet fogad
tatott el — csupán közvetítő gyanánt, mert csak 
egy osztály lépett föl ezen inditványnyal, — hogy 
a kamat 5%-ról 2"A 7u-ra szállíttassák le, és a kik 
semmi kamatot nem akartak, inkább a kevesebb
hez állottak, mint a többhöz. Ez a dolog története, 
mit bátor voltam egész objectivitással előadni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Ma-
nojlovics Emil módositv••Ingát): „A 2-ik szakasz 2-ik 
alineája maradjon ki." 

Manojlovics E m i l : Én sem a kormány 
előterjesztését, mely kamatok fejében 5%-ot, sem 
a központi bizottság jelentését, mely 2 % perczentet 
fizettetni javai, el nem fogadom, hanem a kama
tokat teljesen megtagadni kívánom, és pedig a 
következő okoknál fogva : 

1-ször , mivel azon volt jobbágyok , kik 
1848 előtt örökváltsági szerződésekre léptek, azt 
bizonyára nem azon reményben tették, hogy a 
váltságul fizetett összeget valaha visszanyerik, s 
hogy azért a méltányosságnak, mely az 1848. XII . 
törvényczikk 9 szakaszában bangoztatik, nagyon 
is elég lesz téve. ha magát a váltsági tőkét az or
szágos alapból megfizetve, következőleg földjei
ket, más polgártársaik rovására ajándékba kap
j á k : és 
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2-szor, mivel az ország pénzállapota oly nyo
masztó helyzetben találtatik, hogy a legnagyobb 
kíméletet igényel, s azért mindennemű bó'kezüség 
melló'zését szükségessé teszi, ha nem akarunk az 
államadósságok szaporítása és a közterhek mérték
telen fölcsigázása által azon financziális calamitá-
sokba visszaesni, melyekből annyi érzékeny áldo
zatokkal csak imént kibontakoztunk, vagy lega
lább hiszszük, hogy kibontakoztunk. 

Egyébiránt az örökváltók az országot azért, 
mivel váltsági tőkéiket előbb meg nem kapták, s 
ez által kamatjaikban megrövidíttettek, igazságta
lansággal még azért sem vádolhatják, mert az or
szág ezen kötelességének teljesítését nem szándé
kosan mulasztotta, hanem teljesítésében az absolut 
kormány 18 év alatti fenáliása által megakadá
lyoztatott. (Elénk helyeslés. Fi Ikiáltások : Elfogad

juk !) 
Horváth D ö m e : T. képviselőház ! Én azon 

nézetet, hogy a kamat teljesen megtagadtassák, 
igen röviden fog^m indokolni. [Elfogadjuk!) Ha 
méltóztatnak elfogadni, akkor elállók a szótól. 
(Elfogadjuk ! Szavazzunk!) 

Szakál Lajos: T. ház! {Eláll!) 
Horváth D ö m e : Ha nem méltóztatnak egy

hangúlag elfogadni, akkor fentartom magamnak 
a szóihatást. Méltóztassanak a gyakorlatra vissza
emlékezni . . . (Elfogadjuk.) Ha méltóztatnak el
fogadni, akkor én elállók a szótól. 

Elnök: Először a szerkezet meg- vagy nem 
tartása fölött kell szavazni. Méltóztassanak tehát 
azok, kik a törvényjavaslat 2-dik szakaszát a mi
niszteri szerkezet szerint elfogadják, felállani. [Meg
történik.) A szerkezet nem fogadtatott el. Méltóz
tassanak most fölkelni azok, a kik a második sza
kaszt a központi bizottság szerkezetével elfogadják, 
(Megtörténik). A központi bizottság szerkezete nem 
fogadtatott el. Méltóztassanak most fölkelni azok. 
a kik Manojlovics képviselő módositványát elfo
gadják. (Megtörténik.) Elfogadtatott. A második 
szakasz második bekezdése tehát kimarad. 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Csak azt vagyok bá
tor megjegyezni, hogy a szöveget némikép módo
sítani kell ezen elfogadott indítványhoz képest. 
Kihagyni nem elég, hanem meg kell említeni, 
h ogy kamat nem jár nekik. (Helyeslés.) 

Elnök: Ezen szakasz tehát Manojlovics kép
viselő úr módositványának megfelelőleg fog szer
kesztetni, a központi bizottságnak pedig a sajtóhi
bára vonatkozó észrevétele figyelembe fog vétetni. 
(Helyeslés.) 

BujanOViCS S á n d o r j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 3-ik szakaszát és Manojlovics Emil kö
vetkező módositványát): „ A 3-ik szakasz következő 
szavai: „minél fogva a felszámításból az itt emii

tett tőkerészletek kamatai teu kihagyandók, és az 
egész második pont maradjon ki." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház Manojlovics kép
viselő úr módositványát ? (Elfogadjuk!) 

LuZSénszky P á l b : Én magam is bele 
nyugszom azon módositványba, melyet Manojlo
vics képviselő úr adott be, hogy t. i. kamat ne 
fizettessék ; mégis szükségesnek tartanám kimon
dani, hogy ezen törvény kihirdetése után csaku
gyan kamat fizettessék ezen tökerészletektől. (Fel
kiáltások : Az magától értetik!) 

Zichy Anta l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak ezen szakaszra nézve azon stylaris észrevétele 
volna, hogy ezen kitétel: „a volt földesúr javára4 ' 
kihagyandó volna, nehogy félreértésekre adjon 
alkalmat. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság és Manojlovics képviselő úr módosításait? (El
fogadjuk!) E szakasz tehát ezen módosítások sze
rint fog kiigazittatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 4ik 
szakaszt.) 

Zichy Á l l ta i e l ő a d ó : Ezen szakaszra nézve 
a központi bizottság csak egy sajtóhibát kivánt 
kiigazittatni, melyet már a jegyző úr is kiigazítva 
olvasott. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 4-ik szakaszt? 
(Elfogadjuk !) A 4-ik szakasz tehát az emiitett saj
tóhiba kiigazításával elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az ő-ik 
szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
a: j , megtérítendő összeg" helyett e szót: „tőke* 
kivan ja tétetni; miután azonban méltóztattak elha
tározni, hogy csupán csak a tőke fizettetik, az ere
deti szerkezet meghagyható. Másik észrevétele a 
központi bizottságnak az, hogy a második sorban 
ezen szó után : „egyenlő," alkalmasint sajtóhibá
ból kimaradt: „legyen." A szerkezetnek így kel
lene állania : „a megtérítendő összeg kiszámításánál 
azen elv szolgál irányadóul, hogy az egyenlő 
legyen stb." (Elfogadjuk!) 

Elnök : Az 5-ik szakasz tehát a központi bi
zottság által ajánlott módosítással elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a Q-ik 
szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
a 4-ik sorban rövidség okárt eszavakat: „azörök
váltsági szerződés e részbeli mellöztével," továbbá 
a 6. és 7. sorban e szavakat: „ha a megtérítendő 
tőke a jelen törvény mérve szerint magasabbra 
rúgna," mint fölöslegeseknek kitörlését ajánlja. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát e szavak kitöröltetnek. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 7-ik 

szakaszt, s Manojlovics Emil következő módosítását): 
1 6* 
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„ E szavak: „szintúgy, mint a tőke a fenebbi 2-ik 
szakasz értelmében felszámítandó kamatok" kiha-
gyandók." (Helyeslés.) 

KiSS MiklÓS: T. képviselőház! Nem annyi
ban akartam hozzászólani, a mennyiben a saakasz 
szerkezetén kivánnék változtatni, hanem e szakasz 
bevégzéséül egy hozzátételt ajánlanék. T. képvi
selőház ! Ezen törvényjavaslat 1-ső szakasza, mely 
szerint a megváltás az 1840. évi VII. törvényczikk 
kihirdetésétől kezdődik, elfogadtatván, ez által azon 
községek, melyek az ezt megelőzött legközelebb 
időkben tették a megváltást, nézetem szerint nem 
részesültek egészen méltányos eljárásban, nem pe
dig azon tekintetből, mert az örökváltság eszméje, 
ezen nagy eszme, az 1830-iki országyülésen pen-
ditteíett meg először, azonban ezen országgyűlés 
a közbejött viszonyok miatt azt meg nem érlelhet
vén, az az annak folytatásaként tekinthető 1832. és 
36-iki országgyűlésen tárgyaltatott, és már részben 
valósággá is vált. Felfogásom szerint tehát azon 
községek és városok, a melyek az 1832 — 36. évben 
tartott országgyűlés folyama alatt, mintegy az 
akkori tárgyalások által felbátorítva már előzőleg 
megkezdették, sőt végre is hajtották a megváltást, 
némi figyelembe lettek volna részesitendök. Miután 
azonban e részben a t. ház már határozott, én, 
hogy mégis az 1848-ik évi XII. törvényczikk 9-ik 
szakaszának, melyben a rnéllányosság fölemlitte-
tik, némileg elég tétessék, bátor vagyok egy mó-
dositványt ajánlani, mely szerint azon községek és 
városok, melyek az 1832-ik évi országgyűlés fo
lyama alatt tették megváltásokat, ha már kötelezve 
voltak, noha semmit nem kaptak, hozzájárulni 
azon tetemes váltságösszegekhez, melyek az 1848-
ki megváltásból reájuk hárultak, legalább ezen 
ujabb, most elhatározott megtérítési költségektől 
mentessenek fel. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Kiss 
Miklós módositványát): „E szakaszhoz hozzáadandó: 
„Megjegyeztetvén, hogy azon községek és váro
sok, melyek akár készpénz, akár természetbeli 
adózásokból állott úrbéri szolgálataikat az 1832. és 
36-ik országgyűlés óta úrbéri örökváltsági szerző
dések mellett már megváltották, a jelen törvény 
által elrendelt országos megtérítésből eredő ter
hek viselésére nem köteleztetnek." 

Horváth D ö m e : T . képviselőház! Én Kiss 
Miklós képviselőtársam módositványához szívesen 
hozzájárulok, mert az szerintem nagyon igazsá
gos és méltányos. Az 1-ső szakasznál nekem is 
lett volna módositványom, és bár be is adtam, 
nem szólaltam fel, látván, hogy a t. ház nagy több
sége ellene van, és azt elejti; de most méltóztas
sék megengedni, hogy tolmácsoljam azon indoko
kat, melyeknél fogva képviselőrársam módosit
ványát elfogadom. Nyilvánítani, hogy én a mó-

dositványt, mint nagyon igazságost és méltányost 
elfogadom. Méltóztatnak emlékezni az 1836-iki 
urbariális tárgyalások menetelére. Az országgyű
lés az egész nemzetnek s különösen a törvényha
tóságoknak irányt adott. A szabadelvű megyék 
felkarolták az irányadást, magok szólították fel a 
községeket a megváltás eszközlésére, s a helytartó
tanács, az akkori legfőbb kormányszék, a közvéle
mény, az országgyűlés irányadása és a szabadelvű 
megyék pressiója alatt állván, még mielőtt a tör
vény ki lett hirdetve és életbe léptetve, az ilyene
ket jóvá hagyta. í g y keletkeztek nagy részben az 
1840-dik év előtti úrbéri örökváltsági szerződések. 
Tudjuk, t. képviselőház, hogy azon községek az 
úrbéri kárpótlásoknál legnagyobb részben szintén 
viselték a terheket s mindamellett, bárha a tör
vényhozás irányadása s a felsőbb hatóság engedélye 
mellett magokhoz váltották a földesúri jogokat, ők 
mégis mindamelllett azon gyarló kedvezmények
ben sem részesittettek az 1854-diki pátens által, 
mint a volt földesurak, s épen azért, mert semmi
ben sem részesültek és tetemesen károsultak, na
gyon igazságosnak s méltányosnak tartom, hogy 
ezen törvényjavaslat által azon községek, melyek 
1840 előtt magokat megváltották, kárpótlásban 
részesüljenek, s méltányosnak tartom, hogy a te
her viselése alól e törvényjavaslatnál fogva fel
mentessenek. Azért Kiss Miklós követtársam mó
dositványát ajánlom a t. ház figyelmébe. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 7-dik szakaszt 
azzal a módosítással, a melyet Manojlovics képvi
selő úr beadott ? (Felkiáltások: Nem Manojlovics, 
de Kiss Miklós adta be!) Bocsánatot kérek, Manoj-
lovies képviselő úr már előbb beadott egy módo-
sitványt. 

G h y c z y Ignácz : T. ház! Ebben a szakasz
ban a változás szükséges, nem azonban Kiss Mik
lós, hanem Manojlovics indítványa szerint, a mely
nél fogva e szakaszból a kamatok megemlítése ki
marad. (Ez már el van fogadva!) 

E l n ö k : Manojlovics képviselő úr módositvá-
nya e szakaszhoz tartozik, bár ez már kifolyáa az 
előbbi megállapodásnak. Kívánja a t. ház Kiss 
Miklós képviselő úr módositványát is elfogadni? 
(Nem fogadjuk eV.) Ennélfogva a 7-dik szakasz Ma
nojlovics képviselőúr módositványa szerint iga-
zittatik ki. (Helyeslés) 

Következik a 8-dik szakasz. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a S-ik 

szakaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

szerint a 2-ik sorban: „törvényes," ugyanaza6- ik 
sorban is („örökösei" előtt) kitörlendő. U-o . az 5. 
sorban e szó u tán: „birtokosa" közbeteendő volna: 
„a váltságtőke teljes letörlesztése előtt." Végre 
bátor vagyok már most megjegyezni, hogy a 

•:-
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jegyző urak dolga lesz, minden szakaszt Manoj-
lovics úr módoaitványához képest módosítani. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház a 8-dik szakaszt a központi 
bizottság módosításaival elfogadja. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 9-dik 
szakaszt.) 

. Z i chy A n t a l e l ő a d ó : Alulról 4-dik sorban 
e szó u tán : „egy" hozzáteendő volna: „vagy több." 

Az utolsó előtti sorban: „e'közös kötelez
vényt" helyett lenne: „azokat" stb. (Elfogadjuk !) 

E l n ö k : A 9-dik szakasz e módosításokkal 
elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa o 10-ik 
szakaszt) 

Z i c h y A n t a l e l ő a d ó : Minthogy a törvény
javaslat sokáig hevert az acták közt, a határidő 
meghosszabbítását czélszerünek tartaná a központi 
bizottság; ennélfogva uj szöveget indítványoz: 
„10-dik szakasz. Zárhatáridőül a jelen törvény 
alapján követendő országos megtérítés iránti fo
lyamodványok benyújtására 1869-dik évi deczem-
ber 31-dike tűzetik k i ; később folyamodók ebbeli 
igényeiket elvesztik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház a központi bizottság szerke
zetét fogadja el. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa ali-ik 
szakaszt.) 

Zichy A n t a l e lőadó : A 2-dik sorban : „igaz
gatóságánál" helyett : „igazgatóságához," és a 
második bekezdés 5-dik sorában „országos tanács
hoz" helyett: „fölebbviteli hatósághoz," ugy a 3-dik 
bekezdés elején is : „az országos tanács" helyett: 
„a fölebbviteli hatóság." (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. káz a 11-dik szakaszt e módo
sításokkal elfogadja. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 12-ik 
szakaszt.) 

Zichy Anta l e lőadó : A 4-dik sorban ismét: 
„a fölebbviteli hatóság" teendő. U. o. és több he
lyütt „hirdetmény" mindenütt egyformán: „hirdet-
vénynek" Írandó. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A 12-dik szakasz ezen módosítások
kal elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 13-ik 
szakaszt.) 

Zichy A n t a l . e l ö a d ó : Az utolsó sorban ugy 
a következő 14-dik szakaszban is stb. helyen: „alap
igazgatóság" helyett különválasztva: „alapigaz
gatóságának," és : „alapigazgatóságához stb." ol
vasandó. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja e módositással a 
szerkezetet. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvacsa a 14-ik 
és 15-dik szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 16-dikat.) 

Z i c h y A n t a l e lőadó : A második bekezdés 
1-ső sorában e sző : „közös" kihagyandó ; és „kö
telezvény" helyet t : „kötelezvények," s ehhez ké
pest az utolsó szó: „marad" helyett : „maradnak" 
olvasandó. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A 16-dik szakasz az előterjesztett 
változtatásokknl elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 17-
dik szakaszt.) 

Zichy Anta l e l ő a d ó : A 4-dik sorban „or
szágos tanács" helyett ismét: „a felébbviteli ható
ság," ugyanott a második bekezdés 3-dik sorában 
„igazságügyminiszter'1 helyett: „belügyminiszter," 
és „jogbiztos" helyett : „megbízott" teendő. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : E módositásokkal tehát a 17-dik sza
kasz elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 18-
dik szakaszt.) 

Zichy Anta l e l ő a d ó : Az utósó sorban „il
letékmentes1" elé: „dij-, bélyeg-és"igtatandó. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : A 18-dik szakasz tehát e módositás
sal elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 19-
dik szakaszt.) 

Zichy A n t a l e lőadó : E szakaszban „minisz
tériumok" helyett mindenütt „miniszterek" teendő. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk !) Lesz tehát a jelen módositással. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Pap 
Mór pótszakaszát, mely a 19. szakasz után mint 20. sza
kasz következik :) „20 >dik szakasz. Az 1715. XXXIV. 
törvényczikk értelmében a jász-kunok váltsági 
összege kifizetését a nemzet magára vállalván, és 
ezen összeg az 1715. XXV. törvényczikkben 
515,000 frtból állónak elismertetvén : ezen 515,000 
forint a Jász-kun kerületek részére ezennel vissza
fizettetni rendeltetik, mely közöttök egyes közsé
gei váltsága redemtiója arányában lészen felosz
tandó." 

P a p Mór : Az átalános tátgyalásnál érvei
met és okaimat e módositványt illetőleg pótszakasz 
ajánlására elmondtam. Újólag ajánlom azt a tisz
telt háznak. 

Deák FerenCZ : Tisztelt ház! A jász-kun 
kerület kivánata, illetőleg követelése nem e helyre 
tartozik; az külön intézkedés tárgya. 

A jász-kun kerületet, mely koronái birtok s 
az ország tulajdona volt, eladta az akkori kormány 
a németrend lovagjainak örökáron. Az ország 
rendéi utóbb ez ellen felszólaltak; ő felsége egy 
bizottságot nevezett ki, ez közbenjárt a dologban 
és a német lovagrend elállott örökvételi jogától} 
és azt mondotta, hogy fizessék meg neki azt, mit 
ö készpénzben kifizetett a kincstárnak s o akkoc 
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igen szívesen kibocsátja. Az ország rendéi ezt tör
vénybe igtatták, és odatették a törvény világos 
szavaiba, hogy „addig pedig, mig a visszaváltás 
történik, nem örökvételi, hanem zálogjog czimén 
bírhatja és használhatja a jász-kun kerületet a 
német lovagrend; a kiváltásra pedig, ámbár az 
1608-diki koronázás előtti törvény szerint, ezen 
visszaváltás is, mint koronajószág vizszaváltása, az 
ország rendéit illetné — ezek a törvény szavai, — 
ő felsége az ezen fekvő summának felét a maga 
kincstárára átveszi; a másik fél lerovására nézve, 
mely miután felét ő felsége átvette, a rendeket 
illetné, beleegyez ő felsége, hogy azon összeg, me
lyet a jász-kunok fizetni tartoznak a neoaquistica 
commissióba, arra fordíttatnék ; a felülmaradt részt 
pedig, vagy mint a törvény mondja: „a felesleget" 
az ország rendéi fogják kárpótolni az ország köz-
jövedelmeiből. 

A Jász-kun kerület f.ddig is előteremtette 
ezen kiváltási összeget, s most ezt akarja kárpó
toltatni. 

A törvény szavai, az én nézetem szerint, igen 
világosak: mert azt mondja az 1715. XXXIV. 
törvényczikk : „Jóllehet a kunok és filiszteusok, 
a korábbi időkben bizonyos közszükségekre elő
legezett pénzösszegért, a nemes német rendnek 
— más koronái birtokokra nézve ez előtt gyakorolt 
példa szerint — eladattak volna ; de mivel az emii
tett rend, a karoknak s rendeknek az ellen tett 
hathatós felterjesztésére, és az e végett rendelt 
királyi bizottság közbenjárására , a követelt 
örökvételi jogról való lemondásának készségét ki
jelentette, csakhogy az általa letett pénzösszegnek 
visszanyeréséről biztosíttassák : 

„1 . szakasz. Annálfogva azon kunok összes 
birtokában s jövedelmek behajtásában, csupán 
felpénz, vagy zálogjog és czimalatt, mig az általa 
előlegezett, és királyi kamarákkal eszközlendo 
számadás mellett kitudandó teljes összeg letételéig 
s visszaadásáig,'.meghagyatik s megállapíttatik. 

,,2. szakasz. Jóllehet ugyanezen felpénz és 
zálogos összeg megtérítése s annálfogva az ország 
közjavára s eló'menetére elidegenített koronái ja
vaknak visszaváltása a koronázás előtti 1608-dik 
évi XXII. törvényczikk értelmében é̂s hasonlósá
gánál fogva, egyedül az ország rendéi kötelességé
nek tartatik : mindazon át azoknak legalázatosabb 
kérelmükre, ő sz. felsége, azon összegnek felét 
királyi kincstára és ügyészségére kegyelmesen 
átveszi, és a másik a karok és rendek által meg
térítendő felerészhez való járulás tekintetéből, 
azon pénzmennyiséget, melyet a jelenlegi ország
gyűlés X. törvényczikkének erejénél fogva, az 
uj szerzeményi birtokoktól, az annyira költséges 
visszaszerzésnek megtérítésére fizetni tartoznának, 

különös kegyelméből szintén arra fordítani kegyel
mesen megengedi, s a mely felesleg összeg kíván
tatni fog, a rendek által, az ország közjövedelmei-
bó'l pótlandó." 

Ez, ugy hiszem, alapja a jász-kun kerület 
követelésének. 

Nem úrbéri, nem is azzal rokon természetű, 
nem is olyan örökváltság, mint az úrbéri örök
váltság, hanem olyan kötelezettség, melyet 1715-
ben elvállaltak a rendek; éá én ezt, mint törvény
ben gyökerező követelést pártolom. (Helyeslés.) I)e 
nem ide, hanem külön törvényezikkbe kívánnám azt 
igtattatni. 

Mivel pedig itt számitásnak van helye, mert 
először ki kell számítani, mennyi volt azon idő, és 
mekkora a váltság összeg ? továbbá miután an
nak felét a kincstár vállalta magára, másik felére 
nézve pedig a neoaquistikus jövedelmeket assig-
nálta ő felsége, kikeli számítani, mennyi volt azon 
comissiónak jövedelme ? Szóval: mi azon felesleg, 
melyet akkor az ország elfogadott? Azért jelenleg 
csak azt kívánom elvben kimondani, hogy a jász
kun kerület ezen kívánat át pártolom. Az erről 
szóló törvényjavaslat részletes kidolgozását legin
kább szeretném magára a minisztériumra bizni. 
(At alános hdyeslés.) 

P a p Mór: Én, t. képviselőház, ezen már elő
leg az igazságügyminiszter által fölemiitett, és 
most legközelebb Deák Ferencz képviselőtársam 
által is kijelölt utat elfogadom és ahhoz hozzájáru
lok, s csak azon kérelmemet fejezem ki, miszerint 
ezt jelenleg a t. ház határozatilag kimondani szi-
veskedjék. (Ellenmondás. Zaj.) 

BÓniS S á m u e l : Én ugyanazon elveket, me
lyeket Deák Ferencz t. kéiDviselötársam e kérdés
ben is kifejtett, részemről is elfogadom és párto
lom; hanem az eljárási módra nézve azt tartom, 
hogy, amennyiben az egészen különálló indítvány, 
azt itt jelenleg tárgyalni nem lehet. Hanem tétes
sék külön indítvány, és az a házban napirendre 
tűzetvén, tárgyaltatni fog. [Helyeslés.') 

E l í l ök : Ennélfogva az indítvány most mel
lőztetik. Következik a 2Ö-ik szakasz. 

Bnjanovies Sándor jegyző (olvassa a 20-ik 
szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
e szakasz utolját igy óhajtja kifejeztetni: „Az (or
szágos alap ellen az 1848. IX. törvényczikk alap
ján többé semmi követelésnek helye nem lesz." 

I v á n k a I m r e : A jelen törvény szabványait 
némely érdekeltek ugy magyaráztak, hogy az ő 
esetök nincs benne ; másoktól meg azt hallottam, 
hogy benne értetnek azok, kik nem váltották meg 
az urbériségeket magok, hanem megváltotta ma
ga földesúri birtokát az urbériséggel együtt ; en-
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i> elfogva nagyobb világosság tekintetéből vagyok | 
bátor azon szöveget indítványozni, melyet az el
nökséghez beterjesztettem, s melynek felöl vastatá
sát és megszavaztatását kérem. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Ivánka 
Imre módositványát): „A 20-ik szakaszhoz tétessék 
hozzá: „Ezen szabály alól csak oly községek ké
peznek kivételt, metyek magán földesurak rész
birtokát az úrbéri jobbágytelkekkei és zsellérek
kel, s ezeknek járandóságával együtt örökösen 
megvették. Az ilyen községek az urbériségre nézve 
a magán földesurakat képviselvén, kellően kimu
tatott úrbéri veszteségűkért ugyanazon kárpótlás
ban részesülnek az országos alapból, a mely az 
eladó földesúrnak járt volna." 

Horvát Boldizsár igazságügyér: T. ház! 
É n a törvényjavaslatot ugy értelmezem, a mint 
Ivánka képviselőtársam kívánja értelmeztetni, ezt 
nyíltan kimondom ; ha tehát ő nem látja elég vi
lágosnak, nekem nem lehet következetességből ki
fogásom az ellen, hogy világosabban fogalmaz
tassák ; de azon esetben nem fogadhatnám el a 
fogalmazást, ha nincs benne határozottan kimond
va az 1840-iki év; mert akkor ezen demarcationa-
lis vonalon tul is mehetne s félreértésekre adhatna 
alkalmat. Ha tehát világosság kedvéért bele vétetik 
a törvényjavaslat szövegébe, akkor kérem a mó-
dositványba az 1840-iki évet beletenni. 

BÓnis S á m u e l : Azt hiszem, az igazságügyi 
miniszter kijelentése, után többé semmi kétség nem 
lehet a törvény értelme felett. Mást nem is lehet érte
ni ezen törvény rendelkezése alatt, mint szón vevő
ket, kiket Ivánka képviselőtársam módositványa 
említ: a kiket t. i. 1840 óta vettek urbériséget. 
azaz : hogy a földesúri jogokkal együtt vették meg. 
Minthogy a törvényben világosan benne van és 
ki van téve a praeclusi terminus is, ez pedig azt 
nem említi meg, nem látom szükségét a módosít
ván yban tett változtatásnak. (Helyeslés,') 

Elnök: A 20-ik szakasz tehát marad, a mint 
van. 

Bujanovics Sándor jegyző (olv-ssa a 21. 
szakaszt.) 

Zichy Ál l ta i e l ő a d ó : Alulról a 3-ik sor
ban „felhatalmaztalak* helyett: „megbizatik", és 
az utolsó „vehesse" helyett: „vegye* szóra kívánja 
a szerkezetet változtatni a közjoonti bizottság. (Elfo
gadjuk !) 

Elnök: Elfogadtatik e szakasz is. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 22. 

szakaszt) 
Z i c h y Anta l e l ő a d ó : ,,Minisztériumok" he

lyett : „minisztereket" kivan a központi bizottság 
tétetni. (Elfogadjuk]) 

E l n ö k : Ennélfogva a 22-ik szakasz is elfo
gadtatik. 

Ezzel a részletes tárgyalás is be van fejezve. 
Az uzsoratörvények eltörléséről szóló törvény

javaslatot most akarja-e a ház tárgyalni vagy hol
nap? (felkiáltások: Most! Holnap!) Bár nem sok 
időt venne igénybe, de méltóztassék figyelembe 
venni, hogy délutáni 4 órakor bizottsági ülés lesz. 

PlÜSZky Fere i lCZ: Ötvenkilencz napunk 
van még csak az országgyűlés végéig! 

E l n ö k : Épen azért, mert csak 59 napunk 
van hátra, a bizottságoknak is ülést kell tartani. 

Kérem a pénzügyi bizottság t. tagjait, hogy 
ülés után méltóztassanak itt maradni rövid tanács
kozásra. 

A nemzetiségi bizottság t. tagjait kérem, 
hogy délutáni 4 órakor méltóztassanak összeülni. 

Egyszersmind értésemre esett, hogy többen 
elmaradnak a bizottsági tanácskozásokból. Miután 
e mííködésöket elvállalták, azt hiszem, hogy egy
szersmind elvállalták azon kötelezettséget is, hogy 
a bizottsági ülésekben jelen legyenek. (Helyeslés.) 

Holnap 10 órakor ülés lesz. 
A holnapi ülés tárgya az uzsoratörvények 

eltörléséről szóló törvényjavaslat, és a szőlődézs* 
ma iránt a méltóságos főrendek üzenetének tár
gyalása. 

Az ülés végződik cl. u. 1' a órakor. 
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1868. október 10-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: Kérvények bemutatása. A nemzetségi bizottság tagjainak működése megsürgettetik. Andaházy Pál választása 
iránt vizsgálat rendeltetik. Irányi Dánielé megsemmisitteíik. A főrendek módositványa a szólöváltsági tői vényjavaslatra elfogadtatik. 
Az uzsoratörvények eltörléséről szóló törvényjavaslat tárgyaltaíik s elfogadtalik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
£>., Gorove István, Horvát Boldizsár, Mikó Imre gr. 

Az illés kezdődik d. e. 10\U órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úv fogja vezet
ni ; a szólani kívánók neveit pedig Mihályi Péter 
és Himitrievics Miklós jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az ok

tóber 9-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök: Liptó megye közönsége a Vág sza

bályozása iránt Trencsén megye által beadott 
felterjesztést pártoltatni kéri. 

Heves és Külső-Szolnok megye közönsége 
a hasonszenvi gyógytudomány érdekében Sáros 
megye részéről a képviselőházhoz beadott felter
jesztést pártoltatni kéri. 

A kérvényi bizottsághoz tétetnek át. 
A kékkői esperesi tankerület tanítói a czélba 

vett népoktatás mikénti elrendezése ügyében em
lékiratot adnak be s figyelembe vétetni kérik. 

A kalocsai főegyházmegye középkerülete nép
tanítói a népiskolai törvényjavaslat tárgyában sze
rény észrevételeiket figyelembe vétetni kérik. 

E két beadvány az e tárgyban kiküldött 25 
tagú bizottsághoz tétetikát, 

Prunhuber Antal és Szalay Sándor több hon
véd társuk nevében az ő felségök által a rokkant 
volt honvédek számára legkegyelmesebben ado- I 
mányozott pénzösszeg kiosztását a honvédsegély- i 
zőalap bizottmánynak sürgetőíeg meghagyni, il

letőleg elrendeltetni kérik. 
hoz tétetik át. 

A kérvényi bizottság-

Somss i ch P á l : T. ház! Mint a nemzetiségi 
bizottság elnöke, tegnap délután 4 órára felkértem 
annak tagjait ülésre; azonban szomorúan tapasz
taltuk, hogy az összegyűltek száma: 16, nem ütöt
te meg azon mértéket, mely eddig megkívántatott 
arra, hogy a bizottság tanácskozhassak, illetőleg 
határozatot hozhasson. I ly helyzetben a jelen volt 
16 tag inkább csak értekezletet tartott, s abban 
állapodott meg, hogy én, mint e bizottságnak elnö
ke, e körülményt a ház előtt deríteném fel, hogy 
tekintetbe vévén egy részről azt, hogy e kérdést 
a nemzet, ugy mint a kormány még ez ülésszak
ban megoldatni kívánja, s hogy e részben már a 
ház határozatiíag is kimondá ezen óhajtását; más 
részről pedig, hogy ily fontos kérdésben az eljá
rásnak szabatosnak s minden gyanút kizárónak 
kell lennie, és különösen azon érdekeket nem sza
bad mellőzni, melyek az ezen bizottságba megvá
lasztott nemzetiségi tagok részvéte által vannak 
biztosítva ; és mivel leginkább épen azok hiányoz
tak a bizottságból: hagyja meg a ház az elnök
ségnek, hogy a folyó hó 15-dik napján okvetle
nül ismét megtartandó bizottsági ülésre a jelen 
nem levő tagokat, ha szükséges, táviratilag is idéz
ze meg; azután hatalmazza fel a bizottságot, hogy 
ha azon tagok meg nem jelennének, folyó hó 15-
től fogva annyi számban, a mennyiben jelen lesz,, 
folytassa tanácskozásait és azokat befejezvén, jelen
tését íerjeszsze a ház elé. (Átalános helyeslés) 

E l n ö k : Somssich Pál bizottsági elnök úr in-
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ditványa elfogadtatván, az elnökség annak értelmé
ben intézkedni fog. 

Zichy Antal, mint az állandó igazoló bizott
ság előadója, jelentést fog tenni. 

Zichy A n t a l e lőadó (olvassa az állandó iga
toló hizottság jelentését Andaliázy Károly trencsén-
megyei baáni választókerületi képviselő választása 
tárgyában. A bizottság vizsgálatot véleményez. 
Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a bizottság véle
ményé t? (Elfogadjuk!) Ha elfogadja a t. ház, 
akkor bátor vagyok ajánlani, hogy Rudnyánszky 
Flórián úr küldessék ki vizsgálat végett. (Elfogad
juk ! F'ólkiáltások : Beteg ! Mások: Beniczky Gyula.') 
Ennélfogva Rudnyánszky Flórián képviselő úr 
fog a vizsgálat végett kiküldetni. 

B ó n i s S á m u e l : Nekem nincs ellene észre
vételem ; de azt hallottam itt kiáltani, hogy Rud
nyánszky képviselő úr beteg. (Nem beteg !) Ha nem 
beteg, akkor bele nyugszom. 

P a t a y I s t v á n : T. ház ! Rudnyánszky kép
viselő úr ajánltatott az elnökség részéről, de a ha
tározat nem mondatott ki. 

E l í i ö k : Bocsánatot kérek, én a képviselő 
urat ajánlottam, és midőn a t. ház helyeslését je
lentette ki, a határozatot ki is mondtam. (Ugy van!) 

Antalfy Károly előadó ( olvassa az állan
dó igazoló bizottság véleményét az Irányi Dániel Pécs 
városában történt megválasztása megvizsgálására ki
küldött Czorda Bódog képviselő jelentése tárgyában. 
Az igazoló bizottság Irányi Dániel válostását egyhan
gúlag megsemmisítendőnek, a vizsgálati költségeket 
pedig a választási elnök ál'al megtérítendőknek véle
ményezi. Helyeslés.) 

Csanády Sándor.- Kérem a t. házat, mél
tóztassék a választási jegyzőkönyv felolvasását el
rendelni. 

Antalfy Károly előadó (ok ássa a válasz
tási jegyzökönyvet.) 

Lász ló I m r e : T. ház! Az igazoló bizott
ság által a választás megsemmisítésiére felho
zott okok nagy részét nem látván elegendő
nek arra nézve, hogy a választás megsemmisít
tessék, egyet látok csak kiemelendőnek, a mi a 
legérdekesebb: azt, vajon a felállított katonaság 
akár mindkét, akár pedig csak egyik pártbeli sza
vazókat választási joguk gyakorlatában gátolta-e *? 
E r r e nézve bátor vagyok kérni, hogy az ide vo
natkozó okmányokat méltóztassék felolvasni. 

Antalfy Károly előadó: Melyeket ? 
Lász ló I m r e : A melyek constatálják, hogy 

a katonaság a választást gátolta. 
Anta l fy K á r o l y e l ő a d ó : A katonai pa

rancsnokság nyilatkozatát kivonatban már volt 
szerencsém előterjeszteni. Az eredetit méltóztatik 
kivánni ? 

KKPV. H. NAPLÓ. 1866/g. x. 

Lász ló I m r e : Mindazon okmányokat, me
lyek igazolják, hogy nem szavazhatott valaki a 
katonaság közbenjötte miatt. 

Antalfy Károly előadó (olvassa a katonai 
parancsnokság nyilatkozatát németül.) 

Madarász József : (Zaj. Eláll!) Én azt hi
szem, t. ház, hogy midőn egy képviselő választá
sának igazolásáról vagy megsemmisítéséről van szó, 
miután ugy is kevesen nyilatkoznak, egy nyilat
kozatot a t. ház minden esetre meghallgathat.. 
(Halljuk!) 

Óhajtottam elvrokonom nyilatkozata szerint 
azon tanúvallomásoknak legalább néhányát hal
lani, melyekből kiderül az és meggyőződést sze
rezhetek magamnak is, netalán nincsenek-e a tanú
vallomások közt ellenmondások : vajon a válasjstók 
közül a választás és szavazatadásban gátoltatott-e 
valaki vagy nem? Mert ez esetet önmagam kény
telen volnék olyannak tartani, történjék legjobb 
elvrokonom választásakor is, melynél fogva a vá
lasztást kénytelen volnék semmisnek nyilvánítani. 
Óhajtottam nem különben a katonai bizonyítványt 
meghallgatni, noha igen szeretném — elismerem, 
hogy igen sok elfoglaltságuk van az előadóknak — 
ha az ily bizonyítványokat legalább kivonatban ma
gyarul hallhatn ók. (Dologra!) Ismét megjegyzések ! 
Óhajtottam volna azért, mert a bizottsági előadó úr 
szabatos előadásában megérintette hallszerveimet, 
mintha azon katonai előadásban volna ugyan szó 
arról, hogy ők ez által nem akartak senkit gátolni, 
azonban mégis megtörténhetik, hogy gátoltak. 
Most azonban meghallván a felolvasott tanúvallo
mást, kénytelen vagyok nyilvánítani a központi 
előadó úr indokaira először azt, hogy nem tartom 
megsemmisítő oknak azt, mikép a választást veze
tő elnök által meg nem tartatott az, hogy csak 
választó-jegyek mellett lettek volna bebocsáthatók 
a választók a választási helyre; mert szerintem a 
választásnak nyilvánosan kell történnie, s ahhoz 
ugy hiszem, mind azoknak is, kik nem választók, 
ha van hely és tér és ott nem zajongnak, megje
lenni joguk van. Másodszor még azt sem tartom 
oknak a választás megsemmisítésére, sőt nagyon 
kívánatosnak tartom, hogy ha bejő oda valaki és 
szavazni akar, az igazoltassák: vajon választó-e 
vagy nem ? (Ellenmondás a középen.) Ezen indokai
mat, mint a-nyilvánosságra nézve önvélekedésemmel 
megegyezőket kényszerülvén előadni, a többiben 
magában a valóságban én is hozzájárulok ahhoz, 
hogy uj választás eszközlésének van helye, (He-
lyeslés.) 

Dedinszky József: T. ház! (Zaj. Halljuk! 
Elnök csenget.) A központi bizotttság határozatának 
két része van: az egyik rész a választás megsem
misítését indokolja, a másik rész pedig a költségek 
megtérítésének az elnökre való rovását motiválja. 

17 



130 CCXCVI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Október 10. 1868.) 

Azon indok, hogy az elnök a központi bizottság 
és önmaga által is elfogadott utasítást nem tartotta 
meg, ez utóbbira vonatkozik, mert a megsemmi
sítés lényeges oka az, hogy szavazók, még pedig 
mindkét párti szavazók el voltak zárva a szavazás
tól. Ezen rész tehát az utóbbira vonatkozik, vala
mint a határozatnak a jegyzőkönyvre vonatkozó 
része is, mely szerint be van bizonyítva, hogy noha 
a jegyzőkönyv tartalma azt mondja, hogy 21-én 
záratott be,maga az elnök bevallása szerint is 22-én, 
a jegyző előadása szerint pedig, ki azt szerkesz
tette, 23-án záratott be ; tehát mind csupa hamis 
tételből áll. Mindezek azonban nem a megsemmi-
tésrc, hanem arra vonatkoznak, hogy a választási 
elnök marasztalandó el a vizsgálati költségekben. 

Antalfy Károly előadó: Csupán annyit 
kívánok megjegyezni a katonai parancsnokság né
met átiratára vonatkozólag, hogy az a vizsgáló 
biró által le volt fordítva, és én a magyar fordítást 
fel is olvastam ; de hogy azt németül is tetszett 
kívánni, arról én nem tehetek. 

BÓnis S á m u e l : T. ház ! Óhajtanám, hogy 
az igazoló bizottság indokolása még egyszer föl
olvastassák : mert a ház valószínűleg egy értelem
ben levén magára a választásra nézve, hogy t. i. 
ott uj választás elrendelendő, ha most azt mondaná, 
hogy az igazoló bizottság véleményét magáévá 
teszi, azt csak ugy tehetné, hogy indokait is ma
gáévá tenné. Meglehet, hogy érdemben magáévá 
teszi a ház a központi bizottság véleményét; de 
némely indokait nem fogja magáévá tenni: azért 
talán olvastatnánk föl még egyszer az indokolást. 
(Helyeslés.) 

Antalfy Károly előadó (újra olvassa az 
igazoló bizottság véleményét.) 

Bón í s S á m u e l : Ennek folytán bátor vagyok 
azon véleményemet alőadni, hogy én a központi 
bizottság véleményét elfogadom ugyan, hanem az 
indokolások közül kivánom kihagyatni azon pon
tot, mely a választók igazolásáról szól: mert ha 
valamely választónak ugyanazonosságára nézve 
kétség emeltetik a többi választó által, azt igazol
ni kötelessége a választmánynak. 

Antal fy K á r o l y e l ő a d ó : Én magam sem 
hoztam bele ezen indokolást, hanem az igazoló 
bizottság kívánatára tettem bele utólag. 

Dedinszky József: I t t nem az ugyanazo
nosságról van szó. (Ft Ikiáltá&ok: Nem szólhat kétszer1! 
Már szólott a tárgyhoz!) 

T i s z a K á l m á n : Midőn én végeredményé
ben az igazoló bizottság véleményét elfogadom, 
teszem egyes egyedül azon okún, a melyet 
Madarász József képviselőtársam felhozott, hogy 
t. i. ugy tűnik ki az iratokból, hogy egyes válasz
tók gátolva voltak választási joguk gyakorlatában. 

A mi a többi indokot illeti, én részemről azo

kat a választás megsemmisítésére alkalmazhatók-
nak nem látom. 

Nem találom alkalmazhatónak azon indokot, 
mint Bónis Sámuel barátom monda, hogy igazol
tattak a váia sztókazon küldöttség által, mely a vá
lasztásra megbizva volt. Mert minden vállasztásuál 
előfordul azon eset, s elő is kell fordulnia, hogy 
megkísértetvén egyes választók becsempészése, 
akkor igazolás szükséges arra nézve, vajon a választó 
ugyanazon személy-e,a ki a választási lajstromba fel
vétetett. (Felkiáltás: Nem arról van szó!) Természe
tesen a választási eljárás közben nincs helye a rec-
lamótianak, azaz nincs helye annak, hogy valaki, 
a ki a választási névsorban benne nem foglaltatik, 
ott pótlólag bevétessék. 

Továbbá nem tekintem a választás megsem
misítésére elegendő oknak azt sem, hogy a válasz
tási elnök a központi bizottság rendelkezéseit nem 
tartotta meg. Nem tekintem pedig azért, mert ha 
azt méltóztatik a ház kimondani, hogy ez elég ok 
a választás megsemmisítésére, valahányszor a vá
lasztási elnök egyik vagy másik párhoz tartozik, 
mindig meg fogja semmisittethetni a választást. 

En tehát igenis helyeslem, hogy a választási 
elnök, mert meg nem tarotta a szabályokat, fele
letre vonassák; de hogy ezért semmisittessék meg a 
választás, azt nem látom helyesnek. Én tehát min
den további indokolást mellőzve, óhajtom, mondja 
ki a ház, hogy uj választás rendeltessék el azon 
alapon, mert —mint az iratokból kitűnik — töb
ben gátolva voltak választási joguk gyakorlatában. 
(Helyeslés.) 

An ta l fy K á r o l y e l ő a d ó : Bocsánatot ké
rek, itt nem a személy azonosságáról van szó, 
hanem egy választó polgárról, ki az összeirási 
jegyzőkönyvben benne volt, de a szavazatszedő 
küldöttség kétségbe vonta, vájjon bir-e szav zati 
joggal vagy nem. Két Irányi-pártit mellé adtak, 
és egy városi poroszlót elküldtek házához és elkí
sértették, és utánajár tak, ha vajon választó-e vagy 
nem. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház az állandó 
bizottság véleményét vagy nem? (Bal oldalról: 
Nem! Jobb felöl: Elfogadjuk!) Csupáncsak azzal a 
hozzátétellel, hogy azzal indokolja a választás 
rnegsemniisitését (Fölkiáltások: Az osztály vélemé
nyét!) Egyszerűen elfogadja-e a t. ház az igazoló 
bizottságnak véleményét vagy nem? (Fölkiáltások 
a bal oldalán: Nem fogadjuk el! Szavazzunk!) Mél
tóztassanak azok, kik az igazoló bizottságnak 
véleményét elfogadják, fölállani. (Megtörténik. Föl-
Máltások a bal oldalon: Kisebbség ! Ellenpróbát!) 
Méltóztassanak ,-zok, kik az indokokra nézve el 
nem fogadják, fölállani. (Megtörténik. Fúlkiáltások: 
Nagy többség! Zaj. Ellenmondások.) 

Csanády S á n d o r : Ha az elnök űr a többsé-
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get nem tudja kivenni, kérem a szavazókat a jegy
zők átal megolvastatni. 

Elnök : A jegyző urakat kérem, méltóztas
sanak megolvasni azokat, kik a megsemmisítést 
kívánják, hanem az indokok-1 nem fogadják el. 
(Zaj. Fölkiáltások: Tisza indítványát!) Méltóztass i-
nak fölkelni azok, kik Tisza Kálmán indítványát 
elfogadják. (A jegyzők olvassák a szavazókat.) A 
többség, ugy látom, hogy a választás megsemmi
sítését kívánja, csupán azon oknál fogva, hogy a 
választók a szavazásban akadályozva voltak. 

SomSSich P á l : T. ház! A kérdéshez aka
rok szólani. A kérdés ugy volt föltéve: elfo
gadjuk-e a bizottság véleményét vagy nem ? 
Először fölkeltünk mi , kik azt elfogadjuk, 
azután megtétetett az ellenpróba. Most tehát a ha
tározat kimondása csak arra vonatkozhatik, hogy 
többségben voltak azok, a kik az igazoló bizottság 
véleményét egész terjedelmében nem fogadják el. 
Az indokokra nézve, hogy némelyek miért nem 
fogadják el, eltérés van. Bónis képviselőtársam 
egy indokot hozott; fel, hozzácsatolt Tisza Kál
mán képviselőtársam még egyet; aztán vannak 
olyanok is, a kik csak egy indokot akarnak elfo
gadni. Nézetem szerint ezek fokozatok és ezekre 
szavazni kell; pl. Bónis azon indítványát, hogy az 
igazolásnak van helye, bizonyos tekintetben csak 
distinetióval fogadhatom el,azaz : ugy a mint Tisza 
Kálmán magyarázta; de nem fogadhatom el azon 
értelemben, a mint az irományokból kiderült. Ez 
az egyik. Van továbbá az indokok közt még több 
is. Egyik a jegyzőkönyvnek el nem készítése és 
annak öt nap múlva és pedig akkor is hiányosan, 
oly személyek által, kik arra hivatva nem voltak, 
eszközlöít elkészitése. Ez a második indok. í gy te
hát több indok levén, én ezeket egyenkint szava
zás alá akarom bocsáttatni. (Helyeslés.) 

SimOnyi LajOS b : Tagadhatatlan, hogy a 
házszabályok értelmében a kérdés föltevése alkal
mával mindenkinek van joga a fölteendő kérdé
sekhez szólani. De miután a kérdés már feltétetett, 
feltétetett pedig az elnök lír által akként, hogy 
azok, kik Tisza Kálmán képviselőtársam módosit-
ványát elfogadják, álljanak fel, és ezen értelemben 
a ház elnöke által a végzés már ki is mondatott, 
ezek következtében nézetem szerint a kérdéshez 
hozzászólani többé nem lehet. (Élénk helyeslés a 
bal oldalon.) 

E l i l ö k : Arra nézve, hogy a választás meg
semmisíttessék, a t. ház tagjai közt véleménykü
lönbség nincs. (Ugy van!) Tisza Kálmán képviselő 
úr csupán egy indokot kívánt a megsemmisítésre 
nézve elfogadtatni. Én a kérdést ezen értelemben 
tettem fel és meggyőződtem a felől, hogy a több
ség e mellett van. (Helyeslés.) Én ily értelemben 

mondottam ki a határozatot és ugy hiszem, a több
ség helyesli azt. (Élénk hclysslés bal felöl.) 

Valaki : Hát a költség ? ! 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház a költségre 

nézve a központi bizottság véleményét? (Elfo
gadjuk!) Tehát a költségekben a választási elnök 
fog elmarasztaltatni. Egyszersmind Pécs városá
nak központi bizottsága uj választásra fog felszó-
littatni. 

Napirenden van a mélt. főrendek általasző-
lődézsma tárgyában átküldött üzenetnek tárgya
lása. Jegyző úr az üzenetet fel fogja olvasni. 

PaiSS A l ldo r j e g y z ő (olvassa a főrendek 
üzenetét a szölőbeli tartozások megváltásáról szóló 
törvén]!ja vaslat tárgyában^. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e törvényjavasla
tot oly kiigazítással, a mint azt a felsőház tette? 
(Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatik, és a törvényja
vaslat a szerint fog kiigazittatni. 

Napirenden van az uzsoratörvény eltörlését 
czélzó törvényjavaslat tárgyalása. Jegyző úr fel 
fogja olvasni a törvényjavaslatot. 

PaiSS A n d o r j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot.-) 

H o r v á t Bo ld i z sár i g a z s á g ü g y é r : T. kép
viselőház ! E törvényjavaslattal ismét egyik ma
radványát viszszük sirba azon régi politikai és köz
gazdasági rendszernek, melylyel a nemzet már elv
ben rég- szakitott, de melyet, az élet teréről lassan-
ként tényleg is leszoritani a mai nemzedék felada
tául jutott. 

Az uzsoratörvények azon korból veszik ere-
detöket, mely az anyagi felvirágozás, az egyes 
iparágak kifejlődésének emeltyűjét a vámsorom
pókban és a czébrendszerben kereste. Azon kor
ban, midőn a föld is a hűbériség járma alatt nyö
gött ; akkor, midőn a munkaerő a privilégiumok 
békóiba volt szorítva; akkor, midőn a szabad for
galom korlátolása az uralkodó politikai és közgaz
dasági nézetek kifolyása és követelménye volt : 
akkor nagyon természetes, sőt következetes volt, 
hogy a pénz is hiven osztozzék ugyanazon ténye
zők sorsában, melyeknek közvetítésére és képvi
selésére van hivatva. 

Azonban e rendszer, t. ház, lejárta magát, ré
szint saját következményeinek hátrányai, részint 
pedig az ellenkező rendszer fényes eredményei 
által. 

Az uj politikai rendszer a kasztok és privilégi
umok helyébe a jogegyenlőséget és szabadságot, 
az uj közgazdasági rendszer pedig a czéhrendszer 
és vámsorompók helyébe a szabad forgalmat és 
versenyt tűzte ki. 

J) Lásd az Irományok 330-dik számát. 
") Lásd az Irományok 291-dik számát. 
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Ugyanazon elv, mely a hűbériség marad
ványainak megszüntetését sürgeti; ugyanazon elv, 
mely az iparforgalom szabadságát hirdeti; ugyan
azon elv, mely a birtok- és hivatalképességet a jog
egyenlőség alapjára fekteté; ugyanazon elv, mely 
a kereskedelem életfeltételét a szabad forgalomban 
keresi: ugyanazon elv követeli tőlünk, hogy az 
átalános szabadság áldásaiból a pénz-, a tőkefor
galom se maradjon kirekesztve. 

Ha mindazon érték, melyeket a pénz és tőke 
képvisel, a forgalom terén szabad versenynek ör
vend; ha a munka, szorgalom és takarékosság 
minden eredményeinek értékét a szerződő felek 
kölcsönös akarata határozhatja meg: akkor a leg
nagyobb anomália volna, hogy a pénz, mint áta
lános érték-jel, a felek szabad akaratán tul bármi 
más korlátozásnak alá legyen vetve. 

De nem csak az elvi következetesség köve
teli tőlünk az uzsoratörvények mielőbbi megszün
tetését; követelik ezt azon veszélyek is, melyek
kel a pénzforgalomra nézve fenálló proivitiv rend
szer anyagi érdekeinket fenyegeti. 

Oly országoknak, melyeknek beruházásokra 
van szükségük, és melyek épen ezen beruházások 
czéljából a külföldi tőkék segélyére szorulnak, 
kétszeresen kell óvakodniok minden oly rendsza
bályoktól, melyek a külföldi tőke áramlását saját 
területük felé megakasztják vagy megnehezítik, 
s ezen rendszabályok sorába tartoznak az uzsora
törvények. 

Távol van tőlem, t. képviselőház, az uzso
ra védelmére szót emelni. Lelkem mély utálattal 
fordul el azon szivtelenségtől, mely a mások anya
gi nyomorát, szorultságát vagy tudatlanságát sa
ját anyagi előnyére zsákmányolja ki, mely a 
kölesönadást oly feltételekhez köti, hogy az a 
kölcsön vevőre nézve a kivánt segély helyett, an
nak anyagi romlását idézi elő. 

De ily visszaélések nem csak a pénzforga
lom, hanem az áruforgalom terén is lehetségesek ; 
és valamint ily egyes visszaélések miatt nem volna 
tanácsos az áruk szabad forgalmát korlátozni, 
szintúgy a pénzforgalom megszorítása oly félszeg 
rendszabály volna, mely azokon boszulná meg 
magát, kiknek érdekében azt tenni akarnók. 

A pénzforgalom sokban hasonlít azon folyam
hoz, mely határunkon átvonul. A ki e folyamot 
saját czéljaira felhasználni akarja, az bizonyosan 
nem fogja azt ugy eltorlaszolni, hogy annak lefo
lyását megakadályozza. Minden természetellenes 
akadály vagy eltereli a folyamot más irányba, a 
melynek aztán semmi hasznát nem veszszük, vagy 
pedig a természetellenes akadályok miatt a folyam 
tul csap medrén s akkor elsodorja azt, a mit külön
ben termékenyítene. 

Meggyőződésem, t, ház, hogy a valódi érte

lemben vett uzsorát, t. i. a visszaélést mások hely
zetével, azon könyörtelenséget, me ly a kölcsön 
értékét, árát a körülmények és a méltányosság 
által jelzett árkeleten tulcsigázza, legnagyob mér
tékben magoknak az uzsoratörvényeknek köszön
hetjük. 

E törvényeknek czélja volt olcsó pénzt terem
teni ; de azok, mint minden téves rendszabálynál 
rendesen történni szokott, épen az ellenkezőt ered
ményezték. 

Olcsó pénz rendezett hitelviszonyokat, a nem
zet vérébe és jellemébe átment fizetési pontossá
got, mindenek felett pedig gyors és szigorú igaz
ságszolgáltatást feltételez. Ezek nélkül olcsó pénz 
nem remélhető. 

A nemzetnek alig lehet sürgősb, alig lehet 
fontosabb teendője, mint anyagi felvirágzásának 
ezen emeltyűjét lassanként előteremteni. 

A mi a kormányt illeti, annak minden ideje, 
gondja és ereje oda lesz irányozva, hogy a kezde
ményezésnek e téren becsülettel megfelelhessen; 
de addig is, míg positiv rendszabályokról gondos
kodhatnánk ez irányban, kell, hogy legalább el
mozdítsunk egy akadályt a szabad forgalom út
jából, azon akadályt, mely a külföldi tőkék beszi
várgását hazánkba megnehezíti, s mely a helyett. 
hogy a pénzt olcsóbbá tette volna, annak drága
ságát emelte. 

A hol a pénz kevesebb, mint a szükséglet, és 
drágább, hogy sem haszonnal be lehetne ruházni, 
bármi legyen annak oka, akár a hitel h iá i^a , akár 
egyéb körülmény, de annyi bizonyos, hogy e 
bajt a repressió soha se fogja orvosolni, hanem in
kább fokozza azt, míg megforditva a szabad kon-
kurrenczia az egyetlen biztos eszköz, mely e bajt 
legalább enyhíteni képes. 

Vegyük gyakorlatilag a dolgot. Tőkebirto
kosaink két osztályba sorozhatok. Eaeknek egyike 
részint a törvény iránti tiszteletből, részint pedig 
az uzsorát követő büntetéstől való félelemből óva
kodott a törvények által megállapított kamatlábon 
túlemelkedni; míg ellenben a másik osztály annál 
féktelenebbül űzte kicsapongásait, mennyivel ke
vesebb konkurencziával találkozott e téren, s mi
nél inkább kellett gondoskodnia kárpótlásról is 
azon veszteségekért, a melyek a törvény megsze
gése miatt egyik vagy ..másik esetben reá bekö-
vetkezhetének. 

Az uzsoratörvények eltörlésével e két osztály 
között a szabad verseny megnyílik; s ez szükség
kép természetszerűleg ellensúlyozni fogja az utóbbi 
osztály túl csapongásait, s az uzsorát követő bün
tetések eltörlése által elenyészvén egyike azon ve
szélyeknek, a melyek a magasabb kamatláb után 
vágyó tőkebirtokosokat eddig fenyegetek : ekkép 
egyike azon okoknak is, a melyek a pénz drága-
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ságára befolyást gyakoroltak, s talán a legnagyobb 
ok szintén elesik. 

Sokan aggodalomban vannak az iránt, hogy 
az uzsoratörvények eltörlése a karmtláb felszök
kenésére fog hatni. Elismerem, hogy minden át
menet bizonyos válsággal, bizonyos oscillatióval 
j á r , s ennélfogva nem tartom valószínűtlennek, 
hogy e törvény életbe léptetése kezdetben a kamat
láb fölemelését fogja maga után vonni; de a míg 
ez valószínű, sokkal bizonyosabb az, hogy az uzso
ratörvények eltörlése által azon féktelen üzérke
dés, a mely 40, 50, 60%-tel űzte pusztító hatását 
a sötétben, lassanként végkép le fog szoríttatni a 
térről. 

Van még egy ok, t. ház, mely sürgető' szük
séggé teszi az uzsoratörvények eltörlését: ez az, 
hogy a Lajthán tol az uzsora törvény már rég meg
szűntetve levén, félni lehet, hogy a külföldi tőkék 
lassankint visszavonulnak a mi piaczunktól, mint 
a melyen csak "akadályokkal, nehézségekkel, ve
szélyekkel találkoznak; sőt lehet tartani attól is, 
hogy belföldi tőkéink lassanként áttérnének a hazai 
eltorlaszolt mederből azon mederbe, a hol akadály
talanul, szabadon mozoghatnak előre. 

Ismétlem, t. ház, saját anyagi érdekeink azok, 
melyek az uzsora eltörlését sürgetik; de e melleit 
még magasabb szempontok is harczolnak: először 
a törvényhozás tekintélye és másodszor, hogv gon
dosan kerüljünk mindent, a mi demoralisatióra 
vezethetne. 

Tapasztalásból tudjuk, hogy az uzsoratörvé
nyek nem csak nem voltak képesek az uzsorát 
mérsékelni, fékezni, sőt inkább azt csak fokozták ; 
tehát a merev ragaszkodás oly rendszabályhoz, a 
mely a kivánt siker helyett épen az ellenkezőt 
eredményezte, csak a törvényhozás bölcsesége 
iránti bizalmat ingatná meg. 

Továbbá, t. ház, a kamatlábnak természetes 
tényezői, regulatorai a pénz kisebb vagy nagyobb 
bősége, a pénzpiacz viszonyai, a politikai constel-
latiók és a szerződő felek magán körülményei le
vén, majdnem lehetetlen, hogy a törvényhozás a 
kamatlábat minden körülménynek, minden érdek
nek megfelelőleg igazságosan szabályozhassa. A 
midőn tehát a törvényhozás oly parancsoló vagy 
tiltó rendszabályt állit fel, a melyet az érdekek, a 
körülmények hatalmánál fogva megtartani lehe
tetlen : már akkor mintegy előre proclamálja a 
törvény megszegését, és az mindig a demoralisatió 
útját nyitja meg. 

A törvényjavaslat részleteiből csak kettőt va
gyok bátor említeni. 

Az első szakaszban a szerződő felek szabad
ságát a kamatláb meghatározására a kormány csak 
az irott szerződésekhez kötötte. E tételt én nem 
bírom jogilag védelmezni, miután az irott s szóbeli 

szerződések között érvény tekintetében semmi kü
lönbséget nem látok. Az irott és szóbeli szerződé
sek legfölebb csak a bizonyítás módjára nézve kü
lönbözhetnek egymástól. De a kormány opportu-
nitási okokból tartotta szükségesnek e rendszabályt 
a javaslatba fölvenni azért, hogy legalább a kez
det válságai közt, a visszaéléseket, a mennyire le
het, korlátozza. 

Továbbá a 6-ik szakaszban a moratóriumnak 
egy neme foglaltatik. Azt is opportunitási okok 
sugalmazták, különösemaz : hogy az esetre, ha ne
talán kezdetben az uzsoratörvények eltörlése némi 
váltságot idézne elő: e válság az adósokra nézve 
némileg enyhittessék. E rendszabály azonban át
meneti természettel bírván, magával a törvényja
vaslatnak alapelvével összeütközésbe nem jöo. 

Tudom, t. ház, hogy az országban még némi 
előszeretettel viseltetnek az uzsoratörvények iránt. 
Az emberi természetben rejlik, ragaszkodni a rosz-
hoz is, ha a?t megszokta; de nekünk, ha az orszá
got regenerálni akarjuk, a régi eszmék uralma alól 
okvetetlenül át kell térnünk a tudomány és tapasz
talás szentesitett uj elvek zászlója a lá : nekünk ha
tározottan és minden habozás nélkül szakítanánk 
kell mindennel, a minek neve : balítélet. {Helyes-
léi. Éljenzés?) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
átalánosságban a törvényjavaslatot elfogadás vé
gett ajánlja. 

E l l i ö l i : Átalánosságban a részletes tárgyalás 
alapjául az uzsoratörvények eltörlése iránt készült 
törvényjavaslatot elfogadja-e a t. ház vagy nem? 
A kik elfogadják, méltóztassanak fölkelni. (Meg
történik.) A t. ház a törvényjavaslatot a részletes 
tárgyalás alapjául elfogadja. 

Következik a részletes tárgyalás. 
PaíSS AmlOI* j e g y z ő (olvassa a törvényja

vaslat czintét.) 
E l l löfe: Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 

Tehát a czim elfogadtatik. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa az 1-sö sza

kaszt.) 
M i h á l y i Péter j e g y z ő (olvassa Manojlovics 

Emil módositványát): ,,Az 1-ső szakasz utolsó so
rában foglalt szavak: „írásbeli szerződés" hagyas
sanak ki." 

ManOJlOViCS E m i l : T. ház ! A magyar ma
gán jognak a kötelmekre vonatkozó része azon 
elven alapszik, hogy a szerződés épen oly érvé
nyes szóval, mint írásban. Ezen átalános elv alól 
a legfontosabb üzletek, és a legbonyolultabb szer
ződések sem esnek kivétel alá. Sőt a törvény conse-
quentiája annyira megy, hogy még a szóbeli vég
intézkedést is ugyanazon erővel ruházza tel, a 
melylyel az írásbeli végrendeletek birnak. 

Á dolog ezen helyzetében én a felolvasott 
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szakasznak ama megszorítását, mely szerint a 6%-ot 
meghaladó kamatok iránt a felek Írásban tartoz
nak szerződni, nern pártolom. Nem pártolhatom 
pedig azért, mivel az előre bocsátottak szerintjog-
elvet sért. 

De nem pártolhatom azért sem, mivel a pénz
forgalmat megnehezíti, melynekmegkönnyitése pe
dig az uzsoratörvény megszüntettetésének épen 
egyik feladata. De megvallom, t. ház, hogy jogi 
következetlenséget is látok abban, hogy a tőkére 
nézve, mely a principale, szóval szerződni lehet, 
ellenben kamataira nézve, tehát accessoriumra, szó
beli szerződést kötni nem lehet, hanem Írásbeli 
szerződést kell kötni, melynek költségei kis som
máknál sokszor magát a kamatot megkétszerezik. 

Ha törvényeket készítünk, (Zaj. Halljuk!) 
kérzitsük azokat ugy, hogy akadály nélkül telje
síthetők legyenek, hogy ne legyen senkinek alkal
ma azok kijátszásával menedéket találni. (Helyeslés 
halról.) A törvényjavaslat megszorítását e szerint 
utilitási szempontból sem lehet védeni. Mellőzve, 
hogy az utilitásnak oly szembeszökőnek kell lenni, 
hogy annak jogelvek, a felek szabad akarata és a 
százados szokás feláldoztassék, mit akar végre a 
javaslat a megszorítással elérni ? talán azt, a mit a 
t. igazságügyminiszter úr mondott, hogy a nép a 
hamis tanuk alapján való zsarolástól megmentes
sék ? Elismerem, hogy ez nemes czél; de én 
részemről, kivibetlennek tartom. 

Ugyanez áll minden más szerződés, minden 
más üzletre íézve is; mert a ki képes hamis tanu
kat a kamat mennyiségének igazolására szerezni, 
képes azokat ugyancsak a tőkére nézve is és pe
dig tekintet nélkül arra, hogy a szerződés szóbeli 
vagy pedig irásbeli-e? (Helyeslés balról,) miuUín 
az írásbeli, és kiváltképen nálunk, az írástudat
lan népünknél: „lucüs a non lueeudo" mert nem 
magok irják és nem írják alá, hanem rendesen 
keresztvonással vagy más jegygyei látják el ; 
következőleg tartalmát ép oly kevéssé tudják, mint
ha nem volna írott a szerződés. 

Ezen okoknál fogva a t. ház magas figyelmé
be ajánlom ezen módositványomat, melynek, azt 
hiszem, sokkal több eredménye lesz, mint azon 
megszorításnak, mely a t. miniszter úr részéről 
javaslatba hozatott és az uzsoratörvények meg
szűnte után is a tőke forgalmát akadályozni fogja. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a törvényjavaslat 
első szakaszát az eredeti szövegezés szerint ? (Elfo
gadjuk!) Akik elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Közbeszólások: Halljuk a módositványt!) 

PaiSS A n d o r j e g y z ő (olvassa újra Manojlo-
vics Emil módositványát.) 

E l n ö k : A k i k az eredeti szöveget elfogadják, 
méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) A többség 

az eredeti szöveget elfogadja; ennélfogva a módo-
sitás elesik. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 2-dik sza
kasztó) 

Zichy Anta l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak e szakaszra nézv nincs ésrevétele. 

Pa iSS Andor j e g y z ő : T. ház! E szakaszra 
nézve ugyanazon módositványa van Manojlo vics 
képviselő urnák (Halljvk!) t, i., hogy a 2-dik sza
kaszból maradjon k i : „ha írásbeli szerződés nem 
létezik". 

ManojlOViCS E m i l : Módositványomat visz-
szavonom, mert az [természetes következménye 
az előbbenínek. 

Elnök : A t. ház a 2. szakaszt elfogadja. 
PaiSS Aíldor j e g y z ő (olvassa a 3 .szakaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

az utolsó sorban e szavak helyett: »vagy jobb 
minőségű" ajánlja ezeket: ,,vagy más és jobb mi
nőségű." 

Elnök: Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság módosítását? (Elfogadjuk!) A 3-dik szakasz 
tehát a szerint fog ki igazíttatni. 

Szon tagh Pál.(gÖmöri): A felolvasott szakasz 
tovább terjed, mint a javaslat czime, és tovább 
mint a mennyire, legalább csekély véleményem sze
rint azt üdvösnek tartom. 

Hogy eltöröltessenek az uzsorára ed
dig hozott büntetések, ez iránt véleménykülönb
ség nem volt. s ha valaki kétkedett róla. bizonyára 
meggyőzték volna az igazságügyéi- urnák előadott 
okai és érvei. Elmondocta az igazságügyéi' úr, hogy 
utálattal fordul el lelke az uzsorától. Én is abból 
indulok ki, hegy e mellett az uzsora még nem 
sztint meg létezni, annál kevesbbé szűnt meg er
kölcsi bün lenni; én tehát csak odáig szeretném 
e törvényjavaslatot terjeszteni, hogy valammt sok 
más erkölcsi bűnt nem büntethet a polgári törvény, 
ez iránt is mondanók ki, hogy a többit az illető 
felekre bízzuk, de ne törvényesítsük, ne szentesit-
sük az uzsorát az által, hogy minden korlátozás 
nélkül mindent törvényesen végrehajthatónak 
mondjunk ki, 

Engedelmet kérek, hogy ezek illustratiójául 
csak egy példát hozzak föl, mely különösen né
pünknél könnyen lehető. Oly szerződést köt valaki, 
hogy pl. 1000 írt után fizetne az első t frtot, a 
másikra kettőt, s azután is tovább. Ha ezen illlető 
fél elég könnyelmű volna erre vállalkozni, vagy 
családja nem tud róla semmit, és ez több évig 
így marad, és az adós elhal, kérdem, végre fogják-
e hajtani az örökösökön? (Végre!) Ez erkölcsi le
hetetlenség; tessék kiszámítani. Ezer forintból 
több lesz 2 milliónál. Én ily korlátlan szabadsá
got veszélyesnek tartok, különösen ott, hol an
nak kellő óvszere nincs. 
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Ha még korlátolva volna egyedül a bejegy
zett ke reskedó'k és gyárosokra nézve, vagy hitel
intézettel biró városok lakóira nézve, meg tudnék 
nyugodni; de ismervén népünk könnyelműségét 
a kölcsönvételnél, ily fölvételek elvállalásánál 
nem szeretnék sok becsületes, de könnyelmű csalá
dot néhány ügyes, elmés embernek áldozatul 
hozni. 

Én tehát e szakasz kihagyását indítványozom. 
Tisza K á l m á n : Meg kell vallanom, t. ház, 

előttem szóló képviselő urnák álláspontját, szemben 
e törvényjavaslattal, kezdem nem érteni. Mert ha 
ö bizonyos kamatnál nagyobb kamat követelesében 
erkölcsi bűnt talál, akkor igen csodálom, hogyan 
szavazhat arra, hogy az uzsoratörvény egyátalán 
eltöröltessék. Mert, ha van ily bűnös uzsora, ak
kor ellene törvényt kell alkotni, ha ellenben azon 
szempontból indul ki a t. képviselő úr, melyből 
a minisztérium kiindult, s melyből részemről 
én is kiidulok, hogy a kamatlábat helyesen csak
is a szabad verseny határozhatja meg, akkor sem
miféle olyas korlátozás, a milyenről ő beszél, egy-
átalában életbe nem léphet. Mert vagy bűn az 
uzsora, akkor törvényt kell ellene hozni, vagy 
nincs ily értelemben uzsora, akkor nem lehet a 
szabad versenyt korlátolni. Én tehát e szakaszt 
feleslegesnek tartom ugyan, mert ha sehol sem 
lett volna kimondva, mégis állana ; de épen azért, 
mert semmi olyast nem foglal magában, mi a 
dolog természetének meg nem felel, meghagyandó-
nak tartom. 

N y á r y P á l : T. ház ! Egészen más szempont
ból tekintem ezen harmadik szakaszt. Tökéletesen 
megegyezem azon indokokban, melyeket Tisza 
Kálmán barátom előadott; de nekem azon észre
vételem van, hogy minekutána ezen törvényjavas
latban nem soroltatnak elő" az uzsorának esetei, itt 
a harmadik szakaszban pedig épen egy eseíe az 
uzsorának van felemlítve: nem látom helyét ak
kor, mikor kimondatik, hogy az uzsoratörvények 
megszüntettetnek, miért jelöltetik ki a harmadik 
szakaszban ezen eset? En ennélfogva azt hiszem, 
hogy ezen harmadik szakasz ezen törvénynek de
rogál azért, mert abból azon következtetést von
hatná valaki, hogy miután ez specifice megenged
tetik, a többi tiltva van. Annálfogva bátor vagyok 
azon módositványt beadni, hogy ezen 3-ik szakasz 
hagyassék ki. (Helyedés.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminlsz-
t e r : T. képviselőház ! A harmadik szakasz kiha
gyása az egész törvényjavaslatnak alapelvével el
lenkeznék. 

Az uzsora, vagyis az, a mit annak nehezünk, 
volt eddig a kamatban, és lehetett a tőkében. 

Ha a kamatokban a szabad forgalomnak nyi
tunk tért, uzsora nincs; ha azt mondjuk, hogy a 

kamatokban, akkor következetesen ki kell monda
nunk azt is, hogy a tőkére nézve fönállt uzsora is 
megszűnik. 

Vannak szerződések, például valaki nem ka
matot köt ki magának, hanem azt mondja: ad >k 
80 frtot, s ezért fogsz nekem adni bizonyos idő 
múlva 100 frtot. Ez uzsora a tőkében a technikus 
terminológia szerint. Tehát e 3-ik szakasz világo
san kiakarja mondani, hogy a szerződés ezen neme 
sem tartozik a tiltott cselekvények közé és nem 
esik büntetés alá. 

A mit Szontagh Pál tisztelt barátom mondott, 
hogy a könnyelműséget akarja visszaélések ellen 
oltalmazni, erre csak azt válaszolom, hogy ak
kor a státus gyámsága alá kellene helyezni ezre
ket és ezreket. Mi e könnyelműségeket az anyagi 
romlástól nem fogjuk semmi törvényhozási rend
szabályok által megvédeni tudni. Ha van mégis 
rendszabály, mely által a nép könnyelműségét 
megorvosolhatjuk: az az igazságszolgáitatás kér-
lelhetlen szigora, mert a mi könnyelművé tette a 
fizetésben népünket, az nem volt más, mint azou 
elv, hogy a törvénykezési eljárás az alperesnek 
kedvezett. Szoktassuk a népet gyors és pontos 
igazság-kiszolgáltatásra, menjen át a nép vérébe a 
pontos fizetés, és valahányszor a pontos fizetést 
megtagadja, legyen nyakán a végrehajtás ; és jót 
állok, hogy egy pár esztendő múlva a nép köny-
nyelmüsége meg fog szűnni. (Helyeslés.) 

Nem csinálok belőle titkot, hogy lesznek ál
dozatok ; de minden uj törvényhozási intézkedés, 
minden uj intézmény megkívánja a maga áldoza
tait; ám ha czélt akarunk érni, ezen áldozatoktól 
visszariadnunk nem szabad. (Elénk helyeslés.) 

N y á r y P á l : Valóban kezet fognék minisz
ter úrral, (Felkiáltások: Kétszer nem szólhat! Elnök 
csenget,) ha ezen eset ez előtt is nem tekintetett 
volna uzsorának; de én emlékszem, és talán töb
ben is vannak közöttünk olyanok, kik birák vol
tak, azok is tudhatják, hogy az uzsorának legtöbb 
esete épen az volt, hogy azbizonyittatott be, hogy 
többet köteleztek a szerződésben, mint a mennyit 
kaptak. Ez vonta magával azután azt, hogy a tör
vény kötelezte a felperest, mutassa be az úgyne
vezett numeratiót. Ha nem volna esete azon több 
tőkekötelezésnekj akkor igazat adnék a minisz
ter urnák ; de miután ezen eset is előfordult, nem 
tartom szükségesnek azon szakaszt, mert ha bele 
teszszük, a többi esetek, melyek nincsenek bele té
ve, némileg legálisáivá lesznek. Én nem azt mon
dom, hogy annak ott maradása káros, hanem ast 
mondom, hogy annak ittmaradása szükségtelen. 
(Felkiáltások: Maradjon!) 

H o r v á t Bo ld i z sár i g a z s á g ü g y m i n i s z 
ter : Az elvre nézve nem térünk el egymástól; 
hanem meg fog nyugodni a t. képviselő úr azon 
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felvilágosításban, hogy a törvény szövegezése kí
vánja, hogy bele menjen ; mert az első szakasz nem 
azt mondja, hogy az uzsoratörvény eltöröltetik, 
hanem azt, hogy a kamatlábnak az eddigi törvé
nyekben foglalt korlátozása megszüntettetek; a 
türvé nyjavaslatban pedig nem csak a kamatlábról 
van szó, hanem a tőkéről is. A harmadik szakasz
nak ben kell lennie, a törvény alaki részekivánja 
ezt. (Hel'/eslés.) 

Halász B o l d i z s á r : (Szavazzunk! Szavaz
zunk !) Én szintén e szakasz kihagyására szavazok, 
mert nem csak fölösleges, hanem félreértésekre is 
ad okot. Midőn az uzsora átalánosságban eltöröl
tetik, igen természetes, hogy minden haszon, mely 
a kölcsönből kö vétkezhetik, meg van engedve; ha 
pedig specifikáljuk, többen azt gondolhatnák , 
hogy csak ez szabad, egyéb nem szabad; az el
törölt törvényeket specifikálván, a központi bi
zottság azt mondja, hogy nem kell specifikálni, 
mer t ha specifikáljuk, nincsen oly jurista, a ki el 
ne feledkeznék valamely törvényről. Én részem
ről annálfogva nem csak fölöslegesnek tartom, ha
nem a félreértések miatt káro-nak is. (Szavaz
zunk !) 

Bónis Sámuel: T. ház! Talán jó volna, ha 
a tanácskozásban megtartanék a házszabályokat, 
akkor a tanácskozás rövidebb is lenne. Két indít
vány tétetett: jó lenne, ha elébb az egyik in
dítvány felett, azután a másik felett tanácskoz
nánk ; akkor nem történnék meg az, hogy miután 
az indítványozó zárszavát elmondá, még akkor 
is szólnak az indítványhoz (Helyeslés) 

Szon íagl l P á l (gömöri): Mint első indit-
ványozó bátor vagyok egy pár szót kérni. 

Elnök: Az indítványt vagy módositványt 
írásban kell beadni. Egyébiránt, ha Írásban mél
tóztatik beadni, Halmosy képviselő úr'kivan elébb 
szólni e szakaszhoz. 

H a l m o s y E n d r e : Nekem is van egy módo-
sitványom, t. i. a szerződő felektől az első szakasz 
megkívánja az írásbeli szerződést, a hol a kamat
lábról van szó; itt pedig, a harmadik szakaszban, 
hol a tőke forog fen, nem kívánja az írásbeli szer
ződést. Én azt tartom, ha a kamatlábra nézve meg
kötjük a szerződő felek kezét, ezt a tőkére nézve 
is meg kell tennünk. Én kivánom tehát, hogy az 
irott szerződés itt a harmadik szakaszban említett 
esetekre nézve is kiköttessék. (Szavazzunk!) 

Szontagh P á l (gömöri): Felvilágosítással 
tartozom Tisza Kálmán tisztelt képviselőtársam
nak, a mennyiben előadásomban az uzsorát és a 
törvényes avagy bizonyos kamatlábot tévesen 
egyértelműnek vette, a mire, megengedem, magam 
szolgáltattam okot, mert e részbeni nézeteimet 
eléggé ki nem fejtettem. 

Ugyanis gyakran történhetik, hogy a na

gyobb kamatláb nem uzsora, de valódi jótétemény 
lehet, s viszont lehetséges bizonyos körülmények 
között kisebb kamatlábbal is uzsorát elkövetni, 
oly értelemben, mint azt az igen tisztelt igazság
ügyminiszter úr helyesen megjegyezte, a midőn 
t. i. valaki másnak szorult helyzetével visszaélve, 
azt anyagilag megrontja. (Zaj.) 

S ily értelemben véve a dolgot, nem lehet
vén az uzsorát számszeriut meghatározni, remény
lem, hogy ellenmondást előbbeni előadásomban 
találni nem fog. 

Az igen tisztelt igazságügyminiszter úr azt mél
tóztatott mondani, hogy gyámság alá nem lehet az 
állampolgárokat vetni. Bocsánatot kérek, én ily 
átalánosságban e kifejezést el nem fogadom: mert 
íme e törvényjavaslat 6-dik szakasza mi egyéb, 
mint bizonyos neme a gyámkodásnak? De hivat
kozom az 1848-ki törvényre, mely épen a nép 
könnyelműsége ellen gyámkodást gyakorolt ak
kor, midőn a kis lotteriát eltörölte, valamint a ha
zárd játékokat nem szoktuk-e tiltani ? 

Nem érzem tehát meggyőzetve magam, s 
óhajtom s ajánlom indítványom elfogadását oly 
értelemben, hogy ez által legalább a túlságos 
uzsoraeseteknek némileg gát lehessen vetve. 

Mano j lov iCS E m i l : T. ház ! Én nem szó
laltam volna fel, ha t. Halmosy képviselő úr egy 
indítványt nem tesz, mely szerintem igen nagy
fontosságú. Halmosy képviselő úr azt mondja, 
hogy miután a t. ház az első szakaszban az mondta 
ki, hogy 6 70-on fölüli kamatok iránt Írásban kell 

I szerződni, következéskép a 3-ik szakaszban ugyan-
J azt kellene tenni, akkor a 3-ik szakasz ezen sza

vainál : ..kölcsönös szerződésben" előre kellene 
bocsátani: „Írásbeli szerződésben," ha azonban 
a t. ház kimondja azt, akkor nem tudom, mi fog 
történni a szóbeli szerződősekkel. 

Most áttérek Szontagh képviselő némely ki
jelentésére, melyeket megjegyzés nélkül nem 
hagyhatok. 

T. barátom azt mondja, hogy erkölcstelensé
get foglal magában ezen szakasz, hogy némiké-
pen provocatiót foglal magában arra nézve, hogy 
az emberek törvénytelenséget kövessenek el. En 
az erkölcstelenség legnagyobb nemét abban isme
rem, ha nem mindenki által tartatik meg a tör
vény, ha vannak privilegizált kasztok, melyek a 
megszegés alél feloldatnak ; legnagyobb erkölcs
telenségnek tartom, ha az állam maga szegi meg 
a törvényt. Ha e szakasz nem fog bele jönni, ak
kor Magyarország ezen erkölcstelenség színhelye 
lesz, mint színhelye volt, mert a míg egyesek 6 % 
túl nem vehettek fel kamatot, addig egyes institu-
tumok, miután másképen nem alakulhattak volna 
meg, a legfelsőbb hatóságok pedig annak szüksé
gét elismerték, kiváltságokkal látták el őket épen 
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akkor, midőn mindenki 6% kamattal volt kényte
len beérni. í g y van ez Európa minden államában, 
és Európa némely államai most is 50 — 60 írton 
bocsátják ki a kölcsönöket, azaz ugy, a mint a 
pénzt megkaphatják. És engedjék meg. urak, ezen 
körülmények még nem változtak meg és ezentúl 
is igy fog történni, mert nincs állam Európában, 
a mely 100 frtos kötvényért 100 frtot k*pna. Ha 
tehát ez meg van engedve az államoknak, meg 
van engedve a takarékpénztáraknak és más köz-
intézeteknek, akkor meg kell aztengedui a magán 
embereknek is. Kívánja ezt a jogegyenlőség. És 
ez által az erkölcstelenség, melytől Szontagh ba
rátom legjobban fél, nem íos előmozdittatni. 

A mi ezen szakasz fölösleges voltát illeti, én 
nem vagyok egy véleményben Szontagh Pál bará
tommal. Megmondotta már a t. igazságügyminiszter 
úr és én nézetét helyesnek ismerem. Leghelyesebb 
lett volna, ha az első szakaszban világosan ki volna 
téve, hogy mindenféle uzsora eltöröltetik, akkor 
ezen szakasz fölösleges volna; de miután ezen sza
kasz arra vonatkozik, hogy meg kell szüntetni az 
uzsoratörvényeket a tőkére nézve is, én annak elfo
gadására szavazok. (Helyeslés.) 

Justh József: T. ház! (Szavazzunk!) Én is 
szeretnék szólani e tárgyhoz, de nem tudom, me
lyik kérdéshez lehet most szólam. Három kérdés
ről foly a tanácskozás : az egyik Szontagh képvi
selőtársam indítványa, a második Nyáry képvi
selőtársam indítványa, a 3-dik Halmossy képvise
lőtársam indítványa. Tehát vagy az egyiket vagy 
a m á i k a t kell tanácskozás tárgyául kitűzni. Én 
részemről Halmossy módositványát pártolnám, de 
nem tudom, vajon lehet-e már hozzászólani. Ta
lán lehetne előbb szavazni Szontagh indítványára, 
azután Nyáry indítványára, és ha ezek elesnének, 
akkor lehetne tanácskozni Halmossy indítványá
ról. (Szavazzunk! Halljuk az indítványokat!) 

Paiss Andor j e g y z ő (olvassa gÖmöri Szontagh 
Fái, Nyári/ lál és Halmossy Ena'remódosítványait.) 

E l n ö k : Azt hiszem, Halmossy képviselő úr 
módositványát össze lehetne kötni a központi bi
zottság szerkezetével. (Nem lehet!) Ha nem lehet, 
méltóztassanak arra szavazni, hogy elfogadja e a 
t. ház a központi bizottság által ajánlott szerkeze
tet? A kik elfogadják, méltóztassanak felkelni. 
(Megtörténik.) A többség elfogadja a központi bi
zottság által ajánlott szerkezetet. 

Pai s s Andor j e g y z ő (olvassa a 4-dik sza
kaszt.) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak nincs észrevétele ezen szakaszra. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen szakaszt ? (El
fogadjuk!) Elfogadtatott. 

Pai s s Andor j e g y z ő (olvassa az 5-dik sza
kaszt!) 

KÉPVH.NAPLÓ. 1865/8. x. 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
azt indítványozza, hogy e helyen a szakasz kiha-
gyassék és majd rövidebben a törvényezikkek 
elősorolása nélkül a 1 0-dik szakasz végére tétes
sék át. (Helyeslés) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) E 
szerint az 5-dik szakasz kimarad. 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa a 6-dik sza
kaszt) 

Zichy A n t a l e lőadó : A fönebb elfogadott 
módositás következtében a szakaszok számai vál
toznak, e szerint a 6-dik szakaszmost 5-dik szakasz 
lesz. E szakasz első sorában indítványozza a köz
ponti bizottság az „és" szó után „akár felmondás
hoz akár felmondás nélkül bizonytalan határidőre 
kötött." stb. A 4-dik sorban „ha" után kimaradt 
az „a", tehát beleszúrandó. Az utósósorban „e sza
bály" helyett tétessék: „e szakasz szabálya alá.* 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e szakaszt a bi
zottság módosítása szerint? (Elfogadjuk!) Ennél
fogva a 6-dik most 5-dik szakazz a központi bizott
ság módosítása szerint elfogadtatott. 

Pais s Andor j e g y z ő (olvassa a 7-dik sza
kaszt) 

Z i c h y A n t a l e lőadó : A központi bizottság
nak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a 7- dik most 6-dik szakasz marad. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 8-dik sza
kaszt) 

Zichy Ál l tai e l ő a d ó : A központi bizottság
nak nincs észrevétele. 

H o r v á t h L a j o s : T. ház ! Ezen szakasz má
sodik bekezdésének két végső sora, t. i. ezen sza
vak: „ha pedig a kereset erre nem volt irányozva 
eme jogát saját felperessége alatt érvényesítheti," 
nézetem s; érint egészen feleslegesek, miután már a 
7-dik szakasz második bekezdésében meg van 
adva a jog az adósnak, hogy ha többet fizetett 
mint kellett volna, saját felperessége alatt pert 
kezdhet. Én tehát e két sort, mint feleslegest kiha
gyatni indítványozom. (Maradjon!) 

Elnök: Elfogadja a t. ház e szakaszt ugy, 
mint van ? {Elfogadjuk!) E szerint a 8-dik most 
7-dik szakasz marad a szerkezet szerint. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 9-dik sza
kaszt) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
ezen szakaszt, mint feleslegest kihagyatni óhajtja. 
(Helyeslés) 

Elnök: Kívánja a t. ház a 9-dik szakaszt 
kihagyatni ? (Maradjon ki!) Tehát a 9-dik szakasz 
kimarad 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 10-dik sza
kaszt.) 
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138 CCXCVI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Október 10. 1868.) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : A fentebb előadottak
hoz képest ezen szakasz végén hozzá volna teendő : 
„és minden azzal ellenkező korábbi törvények 
eltöröltetnek." 

T i s z a K á l m á n : Ezen szakasz természetesen 
és igen helyesen Erdélyre is vonatkozik, miután 
a központi bizottság is az Erdélyre vonatkozó kü
lön rendelkezést kitöröltetni óhajtotta. (Még ott 
nem vagyunk !) Engedelmet kérek, kénytelen va
gyok itt fölszólalni, mert ezen szakasznál kell 
megtenni azon módositványt, melyet beadni aka
rok. Tudjuk, hogy Erdélyben az osztrák törvé
nyek állanak érvényben, a mely osztrák törvénye
ket mi magunk J észéről törvényekül el nem is
merhetjük. Ha tehát itt csak az lesz mondva, hogy 
minden ellenkező korábbi törvények eltöröltetnek, 
nem lesz tisztán kifejezve, hogy mindaz, a mi 
Erdélyben ma az uzsora eltörlésével ellenkezik, 
eltöröltetik. Óhajtanék tehát egyetlen szót beté
tetni, jelesül ezt: ,,minden ezzel ellenkező korábbi 
törvények és rendeletek eltöröltetnek." (Elfogad
juk!) 

Horvát B o l d i i S á r igazságÜgyér : Ré
szemről is elfogadom. 

Elnök : Ennélfogva a 10-ik szakasz megma
rad a központi bizottság toldalékával és a Tisza 
Kálmán képviselő úr által indítványozott e szó •' 
„rendeletek1' betételével. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 11-i:,-sza
kaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
e szakaszt kiliagyatni indítványozza. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát e szakasz kimarad. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 12-tó sza

kaszt.) 

G h y c z y IgnáCZ: T. ház! Ezen szakasz 
egyik kitétele csekély nézetem szerint sokat mond, 
mert azt mondja: ,,az igazságügyminiszter hatás
köréhez tartozik." Eddig mi ezt ugy szoktuk ki
fejezni , hogy az igazságügy miniszter bizatik 
meg, s ezért azt hiszem, hogy itt is e kifejezést kel
lene használni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát e szakasznak kérdéses kitétele 
ekként fog megváltoztatni. 

Hétfőn 10 órakor mindkét törvényjavaslatra 
nézve a végső szava/.ás fog megtörténni. 

Ma d. u. 4 órakor az oszrályok voltak össze-
híva,' miután azonban közbejött körülményeknél 
fogva ma össze nem jöhetnek, kérném az osztályok 
t. tagjait, hogy holnap 10 órakor gyülekezzenek 
össze. 

BÓniS S á m u e l : T. ház ! Czélszerünek tar
tom, bogy az elnökség, midőn igen sürgős végzen
dő van, az osztályokra nézve is kimondja a meg
jelenési határidőt ; de különben óhajtanám, hogy 
ezt az egyes osztályok elnökeire hagyjuk, mert 
hiszen történhetnek összeütközések is az időben, 
így például a IX-ik osztály össze nem jöhet holnap 
d. e., mert holnap 9 órakor ülése lesz a házszabá
lyok átvizsgálása tárgyában kiküldött bizottság
nak, mig összejöhet délután. Ezt tehát bizzuk az 
osztályokra. 

E l n ö k : Ennélfogva holnap d. e. 10 órakor 
nem fognak összejöni, s e helyett a pénzügyi 
bizottság t. tagjait, úgyszintén a népnevelés tár
gyában választott albizottságot: felkérem, méltóz
tassanak d. u. 4 órakor összejöni. 

Az ülés végződik d, u. 1 órakor. 



CCXCVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. október 12-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: Missics János szabadságot kap. Kérvények bemutatása, Opitz Sándor a tiszáninneni szab. koronakerület 
iránt határozati javaslatot, Pap Mór és társai a jász-kun kerület igényei iránt indítványt tesznek. Az úrbéri váltságról s az uzsora-
törvények eltörléséről szóló törvényjavaslatok végleg megszavaztatnak. 

A kormány részéről jelen vannak; Gorove Ist
ván, Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. 10'A órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja vezet
ni ; a szólani kivánók neveit Mihályi Péter jegyző 
úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesitteetni. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa az október 10-én 

tartott ülés jegyzökönyvét) 
E l n ö k : Ha nincs észrevétel a jegyzőkönyv 

ellen, ezennel hitelesíttetik. 
A házszabályok 13-ik szakasza azt rendeli, 

hogy a vizsgálat alatt levő képviselőnek tagsági 
jogát fel nem függesztheti a ház. A tagsági jogok
hoz véleményem szerint tartozik az osztályokban 
való részvétel is. (Helyeslés.) Ezen eset adta elő 
magát Andaházy képviselő úrra nézve. Miután az 
utósó beosztás a 9-ik osztályba történt, Andaházy 
képviselő úr az első osztályba lenne sorozandó. 

Missich János képviselő ur két heti szabad
ságidőt kér. (Felkiáltások: Nem lehet!) Méltóztas
sék tekintetbe venni, t. ház, hogy Missich János 
képviselő lír hivatalos működésénél fogva kér sza
badságidőt, t. i. a román kongressusban kivan 
részt venni. Megadatik. 

Esztergom vármegye mindenekelőtt Pozsony 
és Gtönyő közt a Dunát szabályoztatni, annakutá-
na pedig a Duna szabályozását folytattatni kéri. 
A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 

A Jász-Kun kerület Zólyom megyének a 
nemzetiségi kérdésben tett kérését pártoltatni kéri. 

A nemzetiségi kérdés tárgyában kiküldött bizott
sághoz utasittatik. 

Szentes város közönsége az általa megvál
tott úrbéri szolgálatokért járó teljes kárpótlásnak 
az országos alapból részére leendő kiszolgáltatása 
iránt intézkedést tétetni kér. Megnyugtatásul szol
gálhat a folyamodónak, ha a t. ház a kérvényi bi
zottsághoz teszi át. 

Békés vármegyébe kebelezett Bánfalva köz
sége esedezik, hogy a 3000-nyi lakossal biró köz
ség részére a kamarai puszták valamelyikén, ne
vezetesen Pusztaföldváron eszközlendő gyarmato
sítás által a legnélkülözhetlenebb földmennyiség-
kegyesen engedélyeztessék. A kérvényi bizottság
hoz utasittatik. 

A nógrádmegyei ág. hitv. néptanítók a köz
oktatási törvényjavaslatra vonatkozó észrevételei
ket figyelembe vétetni kérik. A népnevelési bizott
sághoz tétetik át. 

Székács József : T. ház! A magyarhoni 
ágostai hitvallás négy superintendentiának e na
pokban tartott közgyűléséről kelt kérvényét van 
szerencsém a t. ház asztalára letenni. Abban arra 
kéri az egyetem a t. házat, hogy a keresztyén 
vallások kölcsönös viszonyainak szabályozására 
vonatkozó törvényjavaslatot még ez ülésszak alatt 
méltóztassék tárgyalás alá venni. (Helyeslés.) Ha 
ezt méltányolni méltóztatik a t. ház : alázatos ké
résem az volna, méltóztatnék a t. ház a kérvényi 
bizottságot oda utasítani, hogy ezen kérvényt 
praeferenter tárgyalván, jelentését mielőbb a ház 
asztalára letegye. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A beadott kérvény a kérvényi bízott-
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140 CCXCVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Október 12. 1868.) 

sághoz azon utasitásssl tétetik át, hogy azt mielőbb 
tárgyalja. 

T ó t h V i l m o s : T. ház ! A nemzeti szinház 
nyugdíjintézete részéről van szerencsém a t. ház
nak egy kérvényt átadni és mivel annak tartalma 
az 1869-dik évi országos költségvetéssel össze
függésben van, mély alázattal kérem a t. házat, 
hogy ezen kérvényt a pénzügyi bizottságnak je
lentéstétel és tárgyalás végett átadni méltóztassék. 

E l n ö k : A beadott kérvény a pénzügyi bizott
sághoz tétetik át. 

OpiCZ Sándor : T. ház ! Midőn az 1848-diki 
törvények szabaddá tették a magyar nemzetnek 
minden egyes polgárát, egyszersmind szabaddá 
akarták tenni a földet is, melyet a szabad polgár 
lakik; az 1848-diki tövények tették is ezt már 
annyiban, a mennyiben az urbériséggel terhelt föl
deket szabadoknak nyilvánította a törvényhozás 
és azoknak úrbéri váltságát országos alapon ren
delte megtéríttetni. Az 1868-dik évi országgyűlés 
pedig legközelebb egy törvényt szavazott meg, 
mely törvény szerint még azon földeket is, me
lyek az 1840 diki évtől fogva megváltattak, any-
nyiban szabadokká tette és könnyített azok birto
kosain, hogy a váltság hátra maradt éskinernfize-
tetl részét szintén országos alapon határozta és 
rendelte megtéríttetni, sőt a Jász-kun kerület mél
tányos és igazságos kérelmének is, ha nem is tett 
eleget tettlegesen, legalább reményt nyújtott, ugy 
hogy mai napig az urbériségnek két legsúlyosabb 
terhe a robot és dézsma által vagy tettleg, vagy 
legalább jogkövetelésileg egész Magyarországon 
nincs egy talpalatnyi föld, mely szabad nem vol
na. Egyedül a szabadságokat osztó magyar szent 
koronának vannak még SZÍ gény népei, hol még 
ezen urbériség fenáll, értem a tiszáninneni ko
rona szabadalmazottnak gunynyal mondott kerü
let lakosait. Ezen igazságtalanság minéleló'bbi 
megszüntetése végett bátor vagyok a t. háznak, 
azon háznak, mely még a méltányosság terén is 
a szabadalmak osztogatásában oly bő kezű, át
nyújtani egy határozati javaslatot, hogy ezen 
igazságos tárgyban szintén kegyes legyen rendel
kezni. Kérem, méltóztassék a határozati javaslat 
kinyomatását elrendelni és tárgyalására határna
pot kitűzni. 

Pais s Andor j e g y z ő (olvassa O^icZ Sándor 
határozati javaslatát. 

E l n ö k : E határozati javaslat ki fog nyo
matni1), szét fog osztatni, és annak idején napi
rendre kitüzetni. 

P a p Mór : A képviselőház okt. 9-én tartott 
ülésében az általam a Jász-kun kerületek örökvált-
ságe tárgyában beadott első czikkre nézve azon 

') Lásl az Irományok 333-dik számát. 

vélemény jutván érvényre, hogy ez külön törvény-
czikk tárgya legyen, melyre nézve utasítandó Vol
na a minisztérium, hogy egj ez értelemben szóló 
törvényjavaslatot terjeszszen a ház elé: meghajolva 
a t. ház akkori erkölcsi pártolása előtt, van sze
rencsém Szász Károly és Szilády Áron jász-kun
kerületi képviselőtársaim nevében azokkal együt
tesen egy törvényjavaslatot, illetőleg inditványt 
a ház asztalára egész tísztelettet letenni, kérvén, 
hogy annak kinyomatását és majdan bizonyos 
napirendre kitűzendő tárgyalását elrendelni mél
tóztassanak. 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa Pap Mór és 
társai indítványát.) 

Elnök: A bemutatott indítvány ki fog nyo
matni2) és annak idején napirendre kitüzetni. 

Napirenden van as örökváltságokért az or
szágos alapból adandó megtérítésről szóló törvény
javaslat végleges megszavazása. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a tör-
vény javaslatot?) 

E l n ö k Azon képviselők, kik a most felolva
sott törvényjavaslatot végleg elfogadják, méltóz
tassanak fölállani. (Megtörténik.) Az úrbéri örök
váltságokért országos alapból adandó megtérítésről 
szóló törvényjavaslatot a ház véglegesen elfogadta. 

Következik az uzsoratörvények eltörléséről 
szóló törvényjavaslat végleges megszavazása. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot.) 

E l n ö k : Azon képviselők, kik a most felol
vasott törvényjavaslatot végleg elfogadják, mél
tóztassanak felállani. (Megtörténik.) Az uzsoratör
vények eltörléséről szóló törvényjavaslatot a ház 
végleg elfogadta. Bujanovics jegyző úr az imént 
végleg elfogadutt törvényjavaslatokat a méltósá
gos főrendekhez átfogja vinni. Az erre vonatkozó 
jegyzőkönyvi kivonatok hitelesíttetni fognak, 

P a i s s Andor jegy/.Ő (olvassa az ülés jegyzö
könyvének az elfogadott két törvényjavaslatra vonat
kozó pontjait.) 

E l n ö k : Három osztály a törvénykezési per
rend felett a tanácskozást befejezte ; a többi osz
tályt kérném, hogy ülés után méltóztassanak azt 
tárgyalás alá venni. 

Egyszersmind kérem a pénzügyi bizottság 
tisztelt tagjait, méltóztassanak délután 4 órakor 
tanácskozás végett megjelenni. 

A legközelebbi ülés napja szokott módon fog 
kihirdettetni. 

Az ülés végződik d. e. lV/± órakor. 

*) Lásd az Irományok 334-dik számát. 



CCXCVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. október 15-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: Kérvények bemutatása. A központi bizottság jelentést tesz a polgári törvénykezési rendtartás főbb irányel
veiről, a pénzügyi bizottság pedig a póthitelről s a vajdabunyadi vár leírása körüli költségek megtérítéséről. 

A kormány részéről senki sincs jelen. 

Az ülés kezdődik déli 12 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai jegyző
könyvet Mihályi Péter jegyző úr fogja vezetni; a 
szólani kívánók neveit pedig Paiss Andor jegyző 
úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
PalSS Andor j e g y z ő (olvassa az október 12-én 

tartott ülés jegyzökönyvének még hitelesitlen részeit) 
E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Bemutatom a t. háznak az idő közben beér

kezett kérvényeket. 
Pest város közönsége intézkedést kér, hogy 

az országgyűlési képviselőknek az országos ülé
sekből több ízben tapasztalt lömeges elmaradása 
megszűnjék. E kérvény a házszabályok átvizsgá
lásával megbízott bizottsághoz tétetik át. 

Máramaros megye közönsége a hasonszenvi 
gyógytudomány felkaroltatása iránt Sáros megye 
felterjesztését pártoltatni kéri. 

Máramaros megye közönsége a budai nép
színház országos segélybeni részesítése iránt több 
törvényhatóságok által beadott felterjesztést pár-
toltatni kéri. 

Garláthy Ede sóvári lakos a Balzam Emil 
által ellene elkövetett visszaéléséket panaszolván, 
az ellenébe elvesztett perének megújítását megen
gedtetni, és elvesztett birtokába leendő visszahe-
lyeztetését eszközöltetni kéri. 

Baranyamegyei Kölked közönsége a jobbá
gyi telkek tökéletes felszabadítását eszközöltetni, 
6 a megyei hatóság beleegyezése nélkül is tetszés 

szerinti hold számra eladhatását megengedtetni 
kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Horváth Lajos, mint az osztályokból alakult 
központi bizottság előadója, jelentést fog tenni. 

H o r v á t h Lajos e lőadó (olvassa a központi 
bizottság jelent :sét a polgári törvénykezési rendtartás 
főbb irányelveiről.) 

Elnök: Ki fog nyomatni1), a képviselők 
közt szétosztatni, s tárgyalási napul a hétfői nap 
tűzetik ki. (Helyeslés.) 

Kemény Gábor b. a 15-ös pénzügyi bizott
ság részéről jelentést fog tenni. 

K e m é n y Gábor b . e l őadó (olvassa az állan
dó pénzügyi bizottság jelentését a belügyminiszter ál
tal a közbiztosság helyreállítására kért póthitel 
nyitása s az erről szóló törvényjavaslat tárgyában.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni3), és szétosztatni. 
Az osztályok t. elnökeit kérem, hogy méltóz

tassanak az osztályokat tárgyalás végett összehív
ni. Az V-dik osztály részéről nálam tétetett jelentés, 
hogy az V-ik osztály holnap 10 órakor fog össze
jönni. (Fölkiáltások: Valamennyi!) Jó volna talán 
valamennyi osztályt holnap d. e. 10 órára össze-
híni. (Helyeslés.) 

K e m é n y Gábor b . e l őadó (olvassa az ál
landó pénzügyi bizottság véleményes jelentését a ma
gyar orvosok s természetvizsgálók központi bizottsága 
nevében Rubinyi Ágost és Rómer Flóris által a kép
viselőházhoz nyújtott kérelemre nézve.) 

!) Lásd az Irományok 335-dik számát. 
2) Lásd as Irományok 336-ik számát. 
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E l n ö k : Ki fog nyomatnia), s zét fog osztatni 
és tárgyalási napja ki fog tűzetni. 

Egy törvényjavaslat van még, melyre nézve 
nincs határozata a t. háznak, hogy az osztályok, 
tárgyalják : ez a vadászati törvény. Kérném : ha
tározza el a t. ház, hogy ez a törvényjavaslat az 
osztályokhoz utasíttassák. (Később!) 

B ó n i s S á m u e l : T. képviselőház! Különö
sen két tárgy van, melynek minél előbbi bevég
zését a bizottságoknak kötelességévé tette a ház : 
egyik a nemzetiségi ügyben, másik a házszabá
lyok tárgyában kiküldött bízottságé. Mindkét bi
zottság most dolgozik, és a háznak igen sok tagja 
benne van azon két bizottság valamelyikében. Ha 
már most az osztályülésekkel leszünk elfoglalva, 
ámbár délelőtt és délután ülésezünk, physikai le
hetetlenség mind hármat elvégeznünk. Én tehát jó
nak látnám, hogy először az általam előbb emlí
tett két bizottság végezze be munkáját; azután 
azon vadászati törvényt egy óra alatt elvégezhet
jük az osztályokban. (Helyeslés.) 

J) Lásd az Irományok 337-ik számát. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös J6-
zsef 5.5 Górom István , Horvát Boldizsár , Mikó 
Imre gr., később Festetics György gr. és Lónyay Meny
hért. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 
E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 

jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 
vezetni; a szólani kívánók neveit pedig Mihályi 
Péter és Dimitrievies Milós jegyző urak fogják 
jegyezni. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa az október 15. 

tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A vadászati törvényre nézve tehát 
később fog intézkedni a ház. 

Kérem a nemsetiségi bizottság t. tagjait, mél
tóztassanak ülés után tanácskozás végett itt ma
radni. 

Egyszersmind kérem a pénzügyibizottság t. 
tagjait, méltóztassanak holnap délután 4 órakor 
összejőni. 

BÓniS S á m u e l : Én pedig kérem a házsza
bályok átvizsgálása tárgyában kiküldött albizott
ság tagjait, méltóztassanak ma d. u. 4 órakor a IX. 
osztály termében megjelenni. 

G h y c z y K á l m á n : A házszabályok átvizs
gálása tárgyában kiküldött bizottság összes tag
jait bátor vagyuk szombat d. u. 4 órára, a mint 
már ez iránt tudósítva is vannak, ide az ország
házba meghívni. 

E l n ö k : Több tárgy nem levén, az ülést be
rekesztem. 

Az ülés végződik d. e. l23/i órakor. 

E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Majláth György, a főrendi ház elnöke, az 

1868-ik évi államköltségvetésró'l szóló törvény-
ezikk szentesitett és szokott módon kihirdetett disz-
példánya megőrzés végetti átvételéről az országos 
főlevéltárnok által kiadott eredeti elismervényt az 
országgyűlés irományai kiegészítése végett átkül-
dötte. Tudomásul vétetik. 

Ráth Károly közvádló s a királyi ügyek 
igazgatója, Böszörményi László képviselőnek, mint 
a „Magyar Újság" tulajdonos kiadója és szerkesz
tőjének, az 1848. XVIII. törvényczikk 30. szaka
sza 2. pontjában meghatározott biztosíték letételé-
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nek elmulasztása miatti perbefogatására előleges 
engedélyt adatni kér. A tízes bizottsághoz téte
tetik át1). 

Turócz megye a kedvezményi kősó árát a 
megye területére 3 frt 80 krban megállapittatni 
kéri. 

Ugyan Turócz megye a hasonszenvi gyógy
módot Sáros megye kérése következtében párto
lás alá vétetni kéri. 

Győr városa szintén a hasonszenvi gyógymó
dot pártolás alá kéri vétetni. 

A kassai ügy védi egylet a hazai bíróságoknak 
a kormányi kinevezés rendszerére alapítandó be
töltése iránti indokolt véleményét a birói szervezet 
megalapításánál figyelemre méltatni kéri. 

Ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz té
tetnek át. 

Mihályi Péter előadó (olvassa a központi 
bizottság jelentését az ország némely vidékein megza
vart közbiztosság helyreállítására kért póthitel tárgyá
ban előterjesztett törvényjavaslatról) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni*), szét fog osz
tatni, és ha a t. ház beleegyezik, a napirenden levő 
tárgy befejezte után tárgyalás alá vétetik. (Helyes
lés) 

Mikó Imre gr. miniszter úr interpellatióra kí
ván felelni. 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
Tisztelt ház! Kecskemét városa érdemes képvi
selője a múlt alkalommal azon kérdést intézte hoz
zám : van-e tudomásom arról, hogy az államvas
pálya Czegléd és Pest között mindez ideig még 
nincs kettős sinuttal ellátva, s hogy az államvas
pályatársaság, sem a szállítandó gabonát befo
gadni képes raktáraknak, sem az ennek elszállítá
sára szükséges kocsiknak nem levén birtokában, 
e miatt a gabona kivitel tetemesan akadályozva 
van ? Továbbá: megíettem-e e baj elhárítására a 
szükséges intézkedéseket, avagy mi utón szándéko
zom ezen. az exportot gátló s igy az állam és 
egyesek anyagi veszteségét előidéző calamitást 
mielőbb elháritni? 

E kérdés a legnagyobb mértékben közérde
kű, s ennélfogva komolyan foglalkoztatja a hazai 
közvéleményt. Hogy arra kellőkép megfelelhessek : 
szükséges a hazai forgalmi viszonyok jelen állapo
tának rövid vázolására kiterjeszkednem. {Halljuk!) 

A bajok, melyek már a múlt évben oly nagy 
mértékben gátolták az országos kivitel folytonos
ságát , nagy részt , habár sokkal csekélyebb 
mérvben ez idén is fenállanak, sőt meggyőződé
sem szerint fen fognak állani mind addig, inig 
azon hálózat, melyet a kormány forgalmi szük-

) Lásd az Irományok 338 dik számát. 
a) Lásd az Irományok 339-dik számát. 

ÉS. (Október 1. 1868.) 143 

ségleteinkhez mérve tervezett, s a mely a törvény
hozás határozata nyomán részben már épités alatt 
is van, teljesen kiépítve, s a forgalomnak átadva 
nem lesz. 

A létező körürmények között tehát nem ma
rad más hátra, mint oda törekedni, hogy e ren
delkezésre álló forgalmi eszközök szállítási képes
sége lehető tökélyre emeltessék. 

De a vasút nem egyéb, mint közönséges érte
lemben vett gépezet, melynek műveleti képessége 
korlátolt, meghatározott és számokban kifejezhető. 
Ezen képesség e^y bizonyos meghatározható ma
ximumot képvisel,1 melyen tul törekedni annyit 
tenne, mint zavarokat idézni elő, a mi aztán még 
súlyosabbakká tenné azon bajokat, melyeket már 
is oly fájdalmasan panaszolni kénytelenek va
gyunk. 

í g y például, az államvaspályán Pesttől Mar-
eheggig ezen maximum, az eddigi tapasztalatok és 
pontos számitások szerint, naponkint 15 vonatot 
képvisel, melyek körülbelől 75,000 mázsát képe
sek elszállítani. Ennélfogva tehát, ha csak egyet
len egyszer fordulna elő az eset, melyben a tettle
ges elszállítás, az üzleti szolgálatban mutatkozó 
bármi fogyatkozásoknál fogva, ezen szállítási ké
pességnek meg nem felelne, az esetben a vasúti 
társaságot lehet méltán feleletre vonni. 

Az a kérdés már most: miképen intézkedett 
a kormány arra nézve, hogy ezen mennyiség pon
tosan és folytonosan elszállittassék ? 

Az első és főkellék az, hogy a forgalmi esz
közök elégséges számban rendelkezésre álljanak. 
Minő intézked'sek tétettek e részben: szabadjon a 
kezeimnél levő hivatalos jelentésből némely ada
tokat felmutatnom, melyek a t. házra nézve talán 
érdekkel bírnak. (Halljuk!) 

Az államvaspályának délkeleti vonalán a for
galmi eszközök álladékát 4487 kocsi és 172 moz
donygép képezi. Amazokból 600 fedett teherkocsi 
és 200 szénkocsi tavaly szereztettek be ; a moz
donygépekből 22 darab egészen uj gép, mindenik 
18,000 mázsa bruttó vontató-erővel. 

A múlt évi tapasztalás szerint, a bajnak egyik 
főoka az volt, hogy az államvasuttársaságnak ko-
csii, a feladási helyekről megrakodtan, egészen 
rendeltetési helyűkig a külföldre elküldettek, 
honnan csak hosszú időközban fordulhattak vissza, 
mi alatt a közbeneső' vasúti társaságok helyettök 
más kocsit nem küldöttek. E hiány pótlására a 
múlt évben történt először, hogy a kormány köz
benjárása folytán, a külföldi vasúttársaságok is 
küldöttek kocsikat. Ezen viszonyosság a kocsik 
kölcsönös felhasználásában az idén lett először 
rendszeresítve, s kötelező szerződések alapján 
szabályozva. 

Jelesen, az egyik szerződés erejénél fogvas 
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az éllamvasuttársaság, több külföldi társaságok
kal egyetemben, öt csoportozat szerint ugyanan
nyi irányban, öt külön kocsi contingentiát alakí
tott. Ugyanis : 

1-ször, a rajna-thüringenit 565 kocsival. 
2-szor. a berlin-hamburgit 465 ,, 
3-szor, a dél-németet 1269 ,, 
4-szer, a stettinit 450 ,, 
5-ször, az éjszak-németet 540 ,, 

összesen 3289 kocsi 
kizáróhig a magyar kivitel szolgálatában. 

Ezenkívül az államvaspályatársaság irányá
ban külön szerződések alapján kötelezik magukat : 

1-ször, a szász keleti állam vasúttársaság he-
tenkint két vonatot £0 kocsival. 

2-szor, a lipcse-drezdai vasúttársaság heten-
kint négy vonatot 30 kocsival. 

3-szor, a felső'-szileziai vasúttársaság napon
kint 50 kocsival. 

4-szer, a dél-észak-német kapcsoló vasúttár
saság hetenkint egy vonatot 30 kocsival. 

5-ször, a szász nyugoti vaspályatársaság he
tenkint egy vonatot 30 kocsival állítni a magyar 
kivitel rendelkezésére. 

E mellett figyelembe veendő, hogy a kocsi 
fordulati idő ezen nevezetes távolságokban körül-
belől 10 —15 napot kivan, hogy a szerződések 
értelmében a kötelezett kocsimennyiség csak ak
kor állíttatik rendelkezésre, midőn konstatálva 
v a n , hogy rajok szükség van. Ez ámult hó végén 
s e hó kezdetén történt, s e pillanatban az egész 
kocsi-párk forgalma rendes folyamatban van. 

A rendszeres vasúti szállításnak másik nem 
kevésbbé lényeges tényezője a fedett raktárak álla
pota. Ezek számának és kiterjedésének szükségét 
két körülmény határozza meg : egyszer a lehető
ség, mely szerint a határállomásra érkező terhek 
tova szállíthatók, azután a vaspályáknak saját 
helyi forgalma. 

A mint már az imént volt szerencsém megé
rinteni, a napi kiviteli képesség 75,000 mázsában 
van kifejezve. Az állam, tiszavidéki és mngyar 
északi vasutak száruszennt 91 állomásai, melyek 
leginkább Marchegg felé exportálnak, mindössze 
1,600,000 mázsának megfelelő rakodási helyisé
gekkel birnak, tehát 21-szer annyival, mint a 
mennyi egy napi kivitelre megkívántatik ; ha eb
ből a helyi forgalomra Vs-adrészt leszámítunk, ma
rad az export számára még mindig annyi, mennyi 
egy 15 napi szállítási képességnek megfelel. Ez 
pedig oly kedvező arány, minőt másutt nem igen 
látunk, midőn rendesen a vasúti raktárak építésé
nél 4 — 5 napi szállítási képesség szokott alapul 
vétetni. 

E tekintetben különösen egy körülményre 
kell a t. ház figyelmét forditanom: néhány év óta 

tapasztaljuk, hogy nem sokára aratás után, még
oly években is, melyekben előre láthatólag nem 
nagy kivitel várható, a vasúti állomások rendkí
vül elhalmoztatnak tova szállítandó terményekkel. 
Ennek egyik fő oka a mind nagyobb mérvben el
terjedő gőzcséplőgépek használatában keresendő, 
melyek a kivitelre szánt gabona nagy részét ara
tás után néhány héttel a kivitelre alkalmassá te
szik. A termelők túlnyomó száma pedig csak oly 
magtárakkal bir, melyben takarmányának csak 
egy része fér meg, a többit egytnesen a vasúti ál
lomásra szállítja; és ez, hála istennek, akkora 
mennyiség, melynek befogadására apályaudvarok 
képtelenek. 

Van még egy körülmény, t. ház, mely a szál
lítási üzletet, különösen nagyobb állomásokon te
temesen neheziti: az t. i., hogy a vaButon érkezett 
áruk igen későn szállíttatnak el az állomásokról, 
a mi által nem csak az uj szállitásra megkívántató 
helyiségek foglaltatnak el ; de megtörténik gyak
ran, hogy százakra menő kocsi az elfoglalt raktá
rak hiánya miatt ki nem ürittethetik, s e miatt a 
kocsik is elvonatván a rendes forgalomtól, a hát
rább levő állomásokon a forgalom megakad. 
Ezen visszásság ellen csak egj correctlvum van : 
az ugyanis , hogy a raktári dijak a megérkezett 
és a kereskedők által kellő időben el nem szállí
tott árukért •— a kormány engedélye mellett — 
mind addig felébb emeltessenek, míg a kereskedők 
a megérkezett árukat rendesen el nem szállítják, 8 
megszűnik azon visszaélés, hogy a vasúti raktárak 
árüzleti raktárakul használtatnak. 

Hátra van még a kérdéseknek a második 
vágányra vonatkozó részére megtenni nyilatkozato--
mat. (Halljuk!) Erre nézve mindigazon vélemény
ben voltam, s most is abban vagyok, hogy az ál
lam vasúttársaság a második sinut építésére nem 
csak rábírható, de szükség esetében kötelezhető is ; 
annyival inkább, hogy az egész vonalon, ugy a 
kisajátítások, valamint a föl- és műépitmények a 
kettős sinut czéljainak szemmel tartása mellett fo
ganatosíttattak, miből méltán azt lehet következ
tetni, hogy midőn a fokozott forgalom folytán a 
kettős sinut szüksége előáll, akkor annak építése a 
kormány által jogosan követelhető. 

Ezen nézetemtől indíttatva, nem is mulasz
tottam el, fölhívni a társaságot, hogy a második 
sinut kiépítése tárgyában történt megállapodásai
ról és intézkedéseiről engem haladéktalanul érte
sítsen, mire a társaság nem késett kimutatni, hogy 
a növekvő forgalom igényeinek és a kormány 
ebbeli fölhívásának kész eleget tenni, s az építést 
tényleg megkezdve, a pálya néhány szakaszait 
még ez év végéig, más részvonalakat pedig a 
jövő év végéig fogja kiépíteni és a forgalomnak 
átadni. 
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Azonban a legközelebbi napokban hozzám 
tett nyilatkozata szerint a társaság igazgatósága 
azt nyilvánította, hogy a jövő év végéig Czegléd-
től Váczig a második simít kiépítve és a közfor
galomnak át lesz adva, további folytatása azután 
következvén. 

Igaz, hogy a ezegléd-marcheggi vonalon a 
második sinut lerakása sem fog a bajon teljesen 
segíteni, mindaddig, míg Mareheggnél — legfon
tosabb kiviteli vonalunk ezen határállomásánál — 
egynél több nyílás nem áll rendelkezésünkre: 
mert a mint a múlt évi tapasztalás mutatta, bár 
mennyi vonatot szállítsunk Marcheggig, a forga
lom ezen állomásnál — mert egynél több nyila
sunk nincs— megreked és fönakad. Köztudomású 
dolog azonban az, hogy a lajtántuli területen 
több vonalak vannak épülőfélben, melyeknek kiá-
gazásai Mareheggnél összefutván, ugyanannyi 
i rányban fognak a magyar kivitel közvetítésére 
szolgálni. í g y nevezetesen a rnarchegg-stadelau-
bécsi és bécs-brünni,valamint a znaim-kollini vo
nalak. E szerint a fő törekvés az volna, ugy intézni 
a dolgot, hogy CzeglédtÖl Marcheggig azon mérv
ben haladjon s azon időben készüljön el a máso
dik sinut. amint az emiitett vonalak építése halad 
és befejezve lesz. 

De azért távol vagyok attól, hogy akár ezen 
körülményben, akár a társaságnak emiitett kimu
tatásában teljesen megnyugodjam; sőt elhatáro
zott szándékom, minden rendelkezésre álló eszkö
zökkel oda hatni, hogy CzeglédtÖl Marcheggig a 
magyar kivitel számára a kettős sinut használata 
mielőbb biztosítva legyen. (Tetszés.) 

Az előadottakból meggyőződhetett — remé
lem — a t. interpelláló képviselő úr, hogy a kivi
teli forgalomban mutatkozó hiányokról kellőleg 
értesülve vagyok. Ismerjük a bajt szintúgy, mint 
a szereket, melyekkel az orvosolható. Ismétlem: ha 
lehetséges volna akként rendezni be az államvas
pályát, hogy az egymaga képes volna minden 
igényeknek eleget tenni, akkor ujabb pálya építé
séről gondoskodnunk sem kellene. A fenforgó ba
jok csak vasúti hálózatunk teljes kiépítésével lesz
nek gyökeresen orvosolhatók; (Ugy van!) addig a 
meglevő s rendelkezésemre álló eszközökre kell 
szorítkoznom ; a kijelölt határok közt azonban 
minden erővel oda törekszem, hogy intézkedéseim 
pontosan és szigorúan végrehajtassanak. (Tetszés.) 

E czélra állíttatott fel az országos vasúti és 
hajózási főfelügyelőség, melynek közegei megany-
nyi gyakorlati szakemberek, s a vasúti szolgálat
nak minden ágaiban kellő ismeretekkel birnak. A 
minisztérium ezen közegei által gyakorol főfel
ügyeletet a forgalom biztossága, pontossága és 
rendje iránt. A vonatok közlekedéséről naponkint 
érkeznek bejelentések; a terhek feladása, a rak- | 
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tári maradványok elszállítása, úgyszintén a teher
szállító kocsiknak az egyes állomásokra miként 
történt elosztásáról külön kimutatások küldetnek 
be, nem csak átalában, de külön minden állomásra 
vonatkozólag. Egy, s ha a szükség kívánja, több 
tisztviselő folyvást utón van, részint azért, hogy a 
beérkező panaszokat megvizsgálják, részint azért, 
hogy a fenálló szabályokba ütköző rendellenessé
geket megszüntessék. 

Remélem, hogy ezek folytán a fölmerült ba
jok és panaszok sokkal csekélyebb számra fognak 
leszállani. (Tetszés.) 

KiSS MiklÓS: Csak később, az igen t. mi
niszter úr előadása közben, érkezhetvén ide, ám
bár igen sok megnyugvást merítettem ezen szaba
tos előadás vég részéből: véglegesen nyilatkozni 
mégis csak azon esetben leszek képes, ha e jelen
tést egészen elfogtam olvasni. Ennélfogva fentar-
tom magamnak a későbbi nyilatkozhatást. 

S i m a y Gergely: Még a múlt év decz. 2-kán 
! tartott osztályülés után valék bátor a t. miniszte-
| riumhoz kérdést intézni az iránt, szándékozik-e a 
• törvénytelen korszak alatt Erdélyben behozott és 
| azóta még mindig fenálló utvámok megszünteté-
; se iránt intézkedni addig is , míg a közleke-
j dési ügy törvényhozásilag minden tekintetben 
j rendeztetni fog az 1848-diki XXX-dik törvény-
: czikk rendelkezése szerint. Akkor a t. pénzügy

miniszter úr ezen kérdésemre ama választ adta, 
j miszerint, miután a t. háztól nyert felhatalmazás 

akként szól, hogy a jelenleg fenálló adórend-
í szer az év végéig fentartassék, és a szerint hajtas-
] sanak be az államjövödelmek, a pénzügyi minisz-
• terium kötelességének ismerte, a vámjövedel-
| meket azon évben föntartani. 

Azóta, t. ház, majdnem egy évet adtunk át a 
múltnak, a nélkül, hogy Erdély ezen súlyos, 
mert igazságtalan és méltatlan teher alól felmentve 
lenne, nem csak, sőt azon remény is, hogy ezen 
sérelem mielőbb orvosoltatni fogna, egy ujabb 
intézkedés által merőben meghiúsultnak tűnik fel. 
Ugyanis, t. ház, a kolozsvári m. királyi pénzügyi 
igazgatóság f. évi október 16-káról 17,969. sz. a. 
kelt hirdetménye, mely a hivatalos „Buda-Pesti 
Közlöny "-ben olvasható, nyilvános árverést rendel 
a közeledő október 27-dik napjára, az erdélyi üt
és hidvám-állomásoknak 1869-diki januárius l-jé
től egész 1871-dik év utolsó napjáig, azaz 3 év
re terjedő újból haszonbérbe adására. 

Nem kétlem, t. ház, (Halljuk!) hogy ezen in
tézkedés a t, pénzügyminiszter úr tudtával, sőt 
meghagyásából történt légyen; de minthogy ez 
egy régi sérelem fentartását czélozza, képviselői 
kötelességemből kifolyólag kénytelen vagyok az 
ellen felszólalni. Mert ha azt nem veszszük is tekin
tetbe, t. ház, hogy ezen vámok törvénytelen utón 
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hozattak be, de azon kiáltó igazságtalanságot, hogy 
azok Erdély egy részének állam- vagy országos 
utain fenállanak még, az ország, másik nagyobb 
részében hasonló utvám nem létezik, ignorálnunk 
teljességgel nem lehet; sőt azt sem lehet szem elől 
tévesztenünk, hogy az igazságos terhek ellen sen
kinek sincs joga zúgolódni, de az igazságtalan 
megterheltetések mindig és méltán az illetőknél ke
serű érzelmeket és indokolt indignatiót okoznak. 

Ily körülmények közt, t. ház, azt hiszem, elo-
dázhatlan feladata a törvényhozásnak haladékta
lanul intézkedni az iránt, hogy ezen igazságtalan
ság mielőbb megszüntessék és az továbbra fen ne 
tartassék. Mi vagy az által éretik el, hogy a vá
mok átalánosan megszüntetnek, vagy pedig az 
által, ha az országos utaknál azok mindenütt be
hozatnak, addig is pedig az erdélyi utvám-állo-
másoknak ujabb három évre tervezett haszonbér
be adása függőben tartatik, nehogy egy fait ac-
compli által a törvényhozás e tekintetben akadá
lyozva, korlátozva legyen. 

Ez okból bátor vagyok a t. ház elé a magam 
és még két képviselőtársam nevében a következő 
interpelíatiót terjeszteni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Simay 
Gergely, Ketlielyffózsef és Gajzágó Salamon interpel-
látiójáf): „Szándékozik-e a pénzügyminister ú> az 
Erdély egy részében tényleg fenálló ut- és kidvá-
mok megszüntetésére, vagy azoknak átalánositá-
sára czélzó törvényjavaslatot még ezen ülésszak 
alatt a t. ház elé terjeszteni ? és ha igen, miért 
rendelte el az emlitett^irc- és hidvámoknak ujabb 3 
évre haszonbérbe adását? 

E l n ö k : A pénzügyminiszter úrral közöltetni 
fog. 

jBömches Frigyes képviselő' úr indítványt ki
van beadni. (Halljuk!) 

B ö m c h e s F r i g y e s : Én nem most kivánok 
nditványt tenni, hanem a napirenden levő tárgy 

tárgyalásakor. 
E l n ö k : Napirendé n van a polgári törvény

kezés főbb irányelveinek tárgyalása. Mindenek
előtt a jogügyi bizottság jelentése lesz felolvasandó. 
[Felolvasottnak tekintendő!) Ha a t. ház ugy kíván
ja, felolvasottnak vétetik, s most következik a köz
ponti bizottság jelentése. 

Horváth Lajos előadó (olvassa & központi 
uizottság jelentését a polgári tö, véuykezés Jobb irány
elveiről1). 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Luk-
sich Bódog inditványát): ,,A jelen törvénykezési 
rendtartásnak bármely fejezetében foglalt szaka
szok, valamint a felhatalmazás következtében az 
igazságügyminiszter által alkotandó szabályok, a 

) Lásd az Irományok 335-ik azámát. 

mennyiben az anyagi jog köréhez tartozó intézke
déseket tartalmaznának, visszaható erővel nem 
bírhatnak, és csakis az eddigi anyagi jogszabá
lyokkal öszhangzó értelemben alkalmazandók." 

E l n ö k : Miután a t. ház elhatározta, hogy a 
kitűzendő elvi kérdések fognak tárgyalás alá vé
tetni, ugy hiszem, mindenekelőtt az első elvi kér
dést kell felolvasni, mely aztán átalánosságban fog 
tárgyaltatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az első 
elvi kérdést): „Helyesen cselekedett-e az igazság
ügy miniszter, midőn az úgynevezett novelíarís 
ujitás helyett rendszeres müvet alkotott?" 

Elnök: Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk !) Az 
első kérdés elfogadtatott. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa a máso
dik "elvi kérdést): „Helyesli e a t. ház, hogy a köz
ségi bíráskodás, ugy a mint az a IX. fejezetben 
formulázva vau, békebirósági minőségben fenáll-
jon ?" 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a második elvi kérdés elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a s-ik 
elvi kérdést): „Hogy a vegyes folyamodás telje
sen szűnjék meg, s minden biró s bíróság kizáró
lag első nagy felébbviteli hatóságkép Ítéljen?" 

Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
A harmadik elvi kérdés elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 4-ik 
kérdési): „Hogy háromnál több foraraa egy ügy
nek se legyen ?tó 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) A 
negyedik elvi kérdés elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 5-ik 
elvi kérdést): „„Hogy a kerületi táblák töröltesse
nek el ?'"' 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elj'ogadjuk!) 
Ennélfogva az ötödik elvi kérdés elfogadtatott, 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a S-ik 
elvi kérdést): „Hogy a pesti királyi iíélő tábla 
egyelőre ne osztassék föl, és Erdélyre nézve, az 
ottani viszonyoknak megfelelő szervezettel, egy 
másik állittassék?" 

T ó t h LÖrincZ: T. ház I (Nagy zaj.) Kérem 
a tisztelt házat, méltóztassék ezeu fontos ügyben 
annyi türelemmel birni, hogy minket, a kik e va
lóban nem csekély, nem jelentéktelen kérdésre 
nézve ellenkező véleményben vagyunk, kihallgas
son. Nem lehet e dolgot elhamarkodni és erőte-
téssel eldönteni. (Halljuk!) 

Tisztelt ház! Én ugyan igen méltánylom 
azon érveknek egy részét, melyek a 15-ös bizott
ságnak az osztályok nagyobb része, s a központi 
bizottság által is elfogadott véleményében ezen 
kérdésre nézve, hogy t. i. csak egy felebbviteli 
törvényszék, s különösen Pesten egy királyi tábla 
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tartassék fen. előhozatnak; méltánylom különö
sen azon érvet, s ezt tartom e tekintetben a leg
nagyobb sulylyal bírónak, hogy miután ez a ren
dezés nem végleges, hanem csak ideiglenes, és ta
lán közelebb be fog következni a végleges rende
zés, s be fog hozatni talán a szóbeli eljárás is — 
a mit mindnyájan remélünk — s akkor ez nem 
csak hat vagy nyolcz, hanem talán 15 vagy 20 
felebbviteli törvényszéknek felállítását tenné szük
ségessé, azért talán kár volna most a királyi táb
lát megbolygatni, és oly elhelyezést léptetni élet
be, mely a definitivum behozatala alkalmával 
életbe léptetendő végleges elhelyezés által ismét 
megsemmisülne. Ismétlem, hogy azon érv nagyon 
figyelemre méltó ; de kénytelen vagyok minda 
mellett kijelenteni azon erős meggyőződésemet, 
miszerint Magyarországnak, s ezen, Erdélyen kivül 
is közel 4000 négyszög mértföldre terjedő Magyar
ország tizenkét milliót túlhaladó lakosságának egy 
felebbviteli törvényszék nem elég, {Felkiáltások: 
De elég!) s hogy ezen lakosságnak több felebbvi
teli törvényszékre van szüksége, és ez annyira 
égető szükség, hogy annak kielégítését hosszú 
időre halasztani nem lehet. 

Igaz, hogy ha a szóbeliségnek egyedül üd
vös, egyedül életerős, és azért majdnem az egész 
polgársult világban elfogadott rendszere nálunk 
is életbe lép — a mi, remélem, csak időkérdése — 
akkor 15, talán 20 felebbviteli törvényszékre lesz 
szükség. De kérdem, mikor fog teljesülni ezen 
óhaj, mely minden gondolkodó jogtudós eszmé
nye? Vajon mikor lesznek megérve mindazon 
előzmények, melyek a szakértők véleménye sze
rint megkívántatnak arra, hogy az európai érte
lemben vett szóbeliség nálunk is életbe léptettes-
sék ? Én legalább azt gondolom, hogy azon provi-
sorium, mely ezen munkálatban foglaltatik, nem 
épen csak néhány hétre s hónapra, hanem alkal
masint több évre fog kiterjedni, s annak élete nem 
lesz olyan rövid, mint némelyek vélik. (Felkiáltá
sok: Helyes!) 

Helyes dolog-e tehát, hogy mindaddig az or
szágnak minden részéből ide forduljanak a feleb-
bezett perek, s mindazok, kiknek pereik vannak, 
Árvából, Szepesből, Máramarosból idevándorolja
nak ? (Helyeslés) és a királyi táblánál olyan tö
mege gyűljön össze a feldolgozandó anyagnak, 
mely ha már most is nagyon nehezen mozgatható 
és nehezen kezelhető, azontúl még sokkal mozdit-
hatlanabbá s kezelhetlenebbé válik ? 

Szokás hivatkozni Angliára, és felhozni, hogy 
ott a törvénykezésben tökéletes öszpontositás van, 
és Angliának mind a 1 2 nagy birája Londonban 
székel. De ott a rendszer s az eljárás egészen más ; 
ezen birák évenkint „circuitot" tartanak, a per
lekedők tűzhelyeihez elmennek, és a vidékről vissza 

nem térnek, mig a pereket el nem intézik és a 
vizsgálati börtönöket ki nem ürítik. Francziaor-
szágban, mely nem egészen három akkora, mint 
Magyarország, 27 felebbviteli törvényszék van: 
a volt Poroszországban, mely körülbelül akkora, 
mint Magyarország, 22 ; Hannoverában. melyet a 
jó törvénykezés mintaképéül szoktak fölállítani, 
12; a 600 négyszög mértföldet tevő Belgium
ban 3, és az ennél alig nagyobb Hollandban épen 
11 másod bíróság létezik. Átalában mindenütt el 
van fogadva azon nézet, hogy legalább egy 
millió lakosság számára egy felebbviteli tör
vényszék állíttassák ; (Helyeslés) ha tehát Magyar
országban l ő millió lakosság számára két felebb
viteli törvényszéket és in specie Magyarország
nak több mint 12 millió lakosságára . Pesten 
csak egyet, és Erdélynek harmadfél millió lakos
ságára ismét csak egyet Maros-Vásárhelyen akar
nak fölállítani: ez oly törvénykezésiunieum. melv 
csak Magyarországén fogna előfordulni, de a me
lyet Európa egy jogtudósa sem fogna helyeselni. 

Ennek ellenében mondathatnék, hogy az álta
lam emiitett államok példái ide nem illenek, mert 
azon országokban szóbeli eljárás levén, a feleknek 
a bíróságok helyén személyesen meg kell jelen
niük. De, azt tartom, ha szóbeli eljárásunk nincs 
is, nálunk is megvan a perlekedő feleknek azon 
nagy érdeke, hogy ott, a hol pereik előadatnak, 
lehessenek, és épen, mivel az uj perrendtartás sze
rint a nyilvánosság életbe lesz léptetve, pereiknek 
előadását ellenőrizhessék, é* magoknak személyes 
meggyőződést szerezhessenek arról, vajon jól van
nak-e védelmezve és perök helyesen adatott-e 
elő? A törvényszékek a nagy közönség kedvéért 
vannak, í. ház! azért lehetetlen, hogy a nagy kö
zönség kényelme és könnyebbsége figyelembe ne 
vétessék a törvényszékek elhelyezésénéi. (Helyes
lés.) Azt méltóztatnak erre mondani, hogy a köz
lekedési eszközök mostani állapotában, különösen 
a gyors vasutak mellett a távolságok elenyésznek 
és az ország széle Pesttől nincs többé távok Igaz, 
hogy nincs többé távol, mint apáink idejében, mi
dőn végrendeletet kellett tenni annak, a kiDebre-
czenből Pestre utazott: de az mégis tagadhatlan, 
hogy Máramarosból Debreczenbe, Szepesből Kas
sára vagy Eperjesre menni sokkal kevesebb költ
ségbe kerül s kevesebb időt vesz el, mint Pestre 
jó'ni-

E tekinteten kivül még más, nem 
kevésbbé érdekes szempontok, melyek nézetemet 
támogatják. Ezek közt legfontosabbnak tartom 
azon tekintetet, mit sok évig tartó Pesten laktom 
alatt saját magam tapasztaltam, s tapasztaltak 
mindazok, kik a törvénykezési gépezetet szemlél
ték és a törvénykezéssel gyakorlatilag foglalkoz
tak. Ez a gyors, pontos és szabatos kezelésnek, 8 
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a kellő felügyelésnek lehetetlensége ott, hol az 
egyetlen felebbviteli törvényszék teendőjéül oly 
óriási tömeg tódul össze, mint Pesten, a királyi 
táblánál. (Ellenmondások; helyeslés.) Innen van 
azon véghetetlen sok késedelem s rendetlenség, a 
melyen, fájdalom, még oly kitűnő jeles elme, szor
galom és lelkiismeretesség sem képes uralkodni, 
nnnt a mostani personális, ki sokszor éjjelenkint 
is hivatalszobája lámpájánál ül és dolgozik. Kér
dezze meg ó't magát valaki, hogy a maga saját 
óhaj'tásának megfelelő korrekt eljárást lehetséges
nek tartja-e akkor, midőn naponkint 100—120 
elintézendő tárgy érkezik be, midőn a fölebbvitt 
perek száma az utóbbi években is roppant mér
tékben növekedett, s valószínűleg még inkább fog 
növekedni jövőben is. 

Azt méltóztatnak talán mondani, hogy az uj 
perrendtartás szerint nem fognak már oly nagy 
számú perek jőni a királyi táblához. De én ezt 
nem látom át. Az nj szerkezet szerint a megyei és 
városi törvényszékek megszűnnek ezentúl appel-
latoriumok lenni; tehát minden felebbezett per a 
kir. táblához tódul, s mi a mintegy 100 vagy még 
több appellatorium helyébe egyetlen egyet fogunk 
állítani ? A perrendtartásban továbbá fen van 
tartva, hogy mindenki minden ügyében felebbez-
het és minden stádiumon keresztül viheti ügyét ; 
innen várható tán a királyi tábla teendőinek ke-
vesbedése V 

Az elnöktől függ leginkább a törvénykezés 
sikere ; az elnöknek a birák, az előadók egyénisé
gét, hajlamait, tehetségeit ismerni kel l ; ő neki az 
egész roppant nagy gépezetnek minden szegét és 
kerekét átnézni és szabatos mozg'ásban tartani 
kell. hogy czélt érjen; már pedig ily roppant 
tömegen, mely össze fogna gyűlni Pesten az egy 
királyi táblánál, nincs emberi erő, mely uralkod-
hassék. Es ezen bajon, legmélyebb meggyőződé
sem szerint, a legjobb ügykezelési rend sem 
segithet. 

Vannak ezen kivül, t. ház, finanezialis tekinte
tek is, melyekre én egyébiránt azért nem helye
zek kiváló nagy súlyt, mert azon vezérszempont
ból indulok ki, hogy az igazságszolgáltatás ma
gasztos és szent érdekeit sem politikai, sem finan
ezialis, sem semmi egyéb szempontnak alávetni 
nem szabad. Azonban nem tagadom, hogy viszo
nyaink közt tekintettel kell lenni az olcsóságra is. 
Pesten, hol, mint mindnyájan jól tudjuk, nagyon is 
költséges élet van, a birákat okvetlenül magasab
ban kell fizetni; és lehetetlen, hogy ez alkalommal 
meg ne említsem a királyi tábla tagjaínak arány
talanul csekély mostani fizetését, mely mellett a 
családos ember, kinek magának saját vagyona 
nincsen, aszó szoros értelmében szükséget szenved. 
Mindezen dolgon némileg segítve lenne az által, 

ha a felebbviteli törvényszékeknek esy része vi
dékre, szerényebb városokban helyezteti!ék el, hol 
a szállások is olcsóbbak, holott itt Pesten ilyen 
roppant kiterjedésű törvényszéknek, milyen len
ne, ezen egy felebbviteli törvényszék, kiterjedt 
helyiségei igen sokba kerülnének; itt a szállások 
oly drágák, hogy a királyi tábla tagjai csekély 
fizetésének fele részét elnyelik. De van még egy 
más körülmény is. Az emberek, különösen épen 
anemesebb lelkületűek nem csak pénzzel fizettetnek, 
hanem fizettetnek becsülettel és kitüntetéssel is, t, i. 
az által, ha oly helyzetbe állíttatnak, mely nemes 
becsvágyókat kielégíti. Ez pedig sokkal inkább 
elérhető a vidéken s kisebb városban, hol a fő-
törvényszéki biró valóságos tekintély, a vidéknek 
első embere, holott itt a dúsgazdag pénzaristo-
kratia seregében, a főváros hullámzó tolongásában, 
elmerül és megsemmisül, és semmi olyat nem ta
lál, a mi nemes becsvágyát kielégítse. (Ellenmon
dás.) Nem ugy hozom fel ezt, mint valamely döntő 
argumentumot; de minden esetre ebben is van 
valami, mi a felebbviteli bíróságok több vidékre 
leendő felosztásának szüksége mellett bizonyít, 
(Zaj.) 

Látván egyébiránt, hogy a t. háznak nincs 
türelme, nem fogok e tárgygyal többet foglalkozni, 
és befejezem előadásomat. 

Ezek körülbelül azon nézetek, melyek engem 
arra birtak, hogy elsőbbséget adjak a miniszteri 
javaslat azon pontjának, amely Magyarországban 
hat, és Erdélyben két felebbviteli törvényszéket 
állit fel, a 15-ös bizottság és annak azon javaslata 
ellenében, mely Magyarországon csak egy felebb
viteli törvényszéket Pesten, és Erdélyben szintén 
egyet Maros-Vásárhelyen javasol. Ha a t. ház 
ellenkezőt határoz, abban is megnyugszom, mert 
én sem tartom ezt épen oly vitális kérdésnek, hogy 
ezért Themis istenasszony azonnal felszedje sátor
fáját és boldogabb regiókba távozzék; de meg lé
vén arról is győződve, hogy :iz istenasszony szár
nyaira ez által némi ólom nehezéket függesztünk: 
épen ezért szükségesnek tartottam ezen nézete
ket elmondani, hogy senki ne legyen azon véle
ményben, hogy azok, kik a miniszteri javaslat e 
pontját tervezték, megfontolatlanul, könnyelműen 
és súlyos indokok nélkül cselekedtek. (Helyeslés.) 

Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház ! (Zaj. 
Eláll!) Ha a t. képviselőház többsége szavazni kí
ván, és azok is elállanak, a kik kívülem a tárgy
hoz szólani akarnak : akkor én is elállók, (Hall
juk!) T. képviselőház! Én, mielőtt olvastam a 
jogügyi bizottság munkálatát, már előlegesen épen 
igy voltam meggyőződve, a mint az a maga in
dokait kitűnő logikával előterjesztette; de ha má
sokat, ugy mint engem, nem győzött meg, én azt 
gondolom, hogy igen bajos ezeket az ellenkezőről 
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meggyőzni. Mindamellett, miután az országgyű
lési tárgyalások nem azok kedveért vannak, ak ik 
pro és contra beszélnek, hanem az ország, a köz
érdek tisztába hozatalaért, azért bátorságot veszek 
magamnak igen röviden megczáfolását megkísér
lem azoknak, miket az én igen t. barátom, Tóth 
Lőrinez képviselő úr a jogügyi bizottság érvei 
ellen felhozott. Főindokul hozta fel Magyarország 
nagy kiterjedését. Azt monda, hogy Magyarország 
térmértéke, 4000 négyszeg mértföld terén szüksé
gesnek tart szániára 8 királyi táblát, szerinte te
hát 500 négyszeg mértföldre elegendő egy királyi 
tábla. Kérdem már most. elérte ezzel czélját ? or
vosolva lesz-e azon baj, melyet képzelt az állal 
előidézve, ha a jogügyi bizottság nézete szerint lesz 
a királyi tábla elrendezve, ha az minden 500 
mértföldön felállíttatik ? Én azt gondolom, hogy 
nem. Méltóztassanak meggondolni, hogy igy a 
mint tervezve van a miniszteri javaslatban, Bács
ka ide tartoznék Pesthez. Tehát van-e e szerint 
kényelme annak, a ki Pestre 20 s több mértföld
nyi távolra Pestre utazni kénytelen? Ez oda vinné 
a dolgot, hogy miután 500 négyszeg mérföldnyi 
területen a képzelt kényelem el nem érhető, min
denki kérne magának valahol közel szomszédság
ban egy-egy királyi táblát. Azt mondja t. bará
tom, hogy sem financziális, sem politikai okok 
nem gátolhatják azt, hogy a magánosok kényelme 
előmozdittassék. Hiszen ha a sürgős teendőket te
kintjük, tudnék én ilyeneket előhozni eleget. Épen 
azért tárgyaljuk a polgári perrendtartás iránti tör
vényjavaslatot is csak elvileg, mert magam is, és 
ugy hiszem, a ház tagjai közöl sokan meg vannak 
győződve a felett, hogy ha ezen javaslat részlete
sen tárgyaltatnék, ugy azt egy hónap alatt sem 
végezhetnó'k el. Méltóztassék a t. ház figyelemmel 
lenni arra, hogy mily sok tárgyat kell még elvé
gezni, íme, előttünk áll azon anomália , mely a 
képviselet elve és a mélt. főrendek közti ellenté
tes viszonyban fenáll, mi azonban még eddig tűrve 
van, itt a eoncordatum, a polgári házasság és 
száz meg száz egyéb sürgetős tárgy, miket azon
ban a tisztelt előttem szólott figyelemre nem 
méltatott s én sem hiszek tárgyaihatóknak, mert 
oly rövid ezen ország gyűlésnek hátra levő ideje, 
hogy mindezekre már nem igen érünk rá. Mert 
az már nagyon is radicalis reform lesz, mivel 
ha azon térre, t. i. a királyi tábla megsokasztá-
sára megyünk át, a mint a jogügyi bizottság is 
helyesen megjegyezte, nem lenne elég 8 felebbvi-
viteli törvényszék, hanem meglehet 32 lesz szük
séges. A mi egyébiránt a financziális szempontot 
illeti, erre nézve engedje meg t. barátom, a mi vi
szonyaink közt erre nagyon is kell figyelemmel len
ni. Vegyük például azon esetet, hogy a törvényho
zás 8 helyre helyzi el a királyi táblát, tehát 8 he

lyen kellene nagy összegekbe kerülő országhá
zakat építeni, és meglehet, néhány év múlva 32 
felebbviteli törvényszék állíttatik fel : akkor mit 
teszünk azon házakkal ? Hasztalanul pazaroltuk 
el az ország pénzét. 

Legnagyobb fontosságú az, hogy lehetetlen 
oly minden előfordulható esetekre kiterjedő casu-
istikus törvényekat alkotni, hogy, nem a törvény 
magyarázatánál, mert hisz ez az országgyűlés joga, 
hanem a törvény alkalmazásánál, tehát itéletho-
zásnál különféle nézetek ne forduljanak elő. Tu
dok egy előttem egyszerűnek látszó esetet. E g y 
bizonyos ujitott perben a királyi tábla kimondotta 
azon elvet, hogy ujitott perben egyedül csak az 
ahhoz csatolt uj okmányokkal lehet a keresetet 
támogatni. Igaz ugyan, miszerint a legújabb tör
vények — uj okmányok alapján — engedik meg a 
perújítást. De miután ez által az 1 723. XXXIII , 
törvényezikk és az ezen alapuló 280-dik sz. a. 
döntvény, melyben a perujitási perorvoslat igy 
értelmeztetik: „Nóvum est continuatio prioris 
processus, et ideo instituitur, ut errores et de-
fectus in illó commisi emendari possint" nincs 
megváltoztatva, a főméltóságu hétsszemélyes tábla 
felebbvitel utján, döntvényileg, ugy intézkedett, 
hogy az újítottban az anyaper minden hibáit 
orvosolni lehessen, s igy az uj okmányok csak 
a perorvoslat megengedése indokául szolgáljanak. 
Tehát a régi és mostani norma közt csak az a 
különbség van, hogy ezért folyamodni keli. 
Hozhatnék elő száz meg száz hasonló példát. Mél
tóztassanak azon anomáliát elgondolni, hogy a 
nyolez királyi tábla nyolezféleképen alkalmazná 
a törvényt. Mi, régi jogtudók, mindig örömmel 
veszszük tudomásul azon döntvényeket, melyek 
alatt ez olvasható „utraque tabula," mert ez any-
nyi, hogy azt mindkét fő tábla egy étért őleg álla-
pitotta meg. 

En tehát. t. képviselőház, midőn arról is meg 
vagyok győződve, hogy — mint igen helyesen 
van előadva a jogügyi bizottság jelentésében — 
az informatió szüksége a nyilvános tárgyalás élet
be léptetésével megszűnik, nem tartom mulhatlan-
nak a királyi tábla rögtöni szétoszlatását. {Zaj.) 
Méltóztassanak figyelembe venni, hogy az ügyvé
dek igen sok esetben csak azért rendelték be 
Pestre a feleket, hogy miután az ügyvédekre ma
gokra nem sokat adnak, magok rimánkodjanak a 
bírónál ügyök figyelemben tartásáért. Remélem, ez 
is a nyilvánosság behozatalával megszűnik, esnem 
lesz szükségök a feleknek magoknak 50 mértföld
nyiről Pestre befáradva költekezni. Az is egyik 
főfő indoka nézetemnek, hogy miután a hétszemé
lyes tábla csakugyan, mint legfőbb törvényszék-
Pesten marad, s igy a feleknek ott múlhatatlan 
kell — mert alig lesz per, mely oda fel nem kerül — 
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— táblai ügyvédet tartani, a feleknek kevesebb 
költségébe kerül két fótörvényszék előtt ugyan
azon ügyvédet alkalmazni. 

Én tehát, miután kénytelen vagyok belátni, 
hogy a királyi táblának rögtöni felosztása sem a 
felek kényelmét nem eredményezné, de más rész
ről meg az országnak tetemes költségeket okozna, 
tekintetbe véve azt is, hogy nem sokára az uj co-
dificatio és a községek, megyék és bíróságok gyö
keres rendezése be fog nmugy is következni: én 
a jogügyi bizottság nézetének pártolásával a ma-
radjonra szavazok. (Helyeslés.) 

DobrzánSZky A d o l f : Tisztelt ház! Az ügy 
fontosságánál fogva jó lesz a dolgot minden ol
dalról megvitati i ; engedje meg tehát a t. ház. 
hogy hozzászóljak én is a jogügyi bizottság e 
részbeli javaslatához. 

A jogügyi bizottság elismeri az igazságügyér 
úr előtérjesztvényében a másod bíróságok szaporí
tása mellett felhozott érvek kiváló súlyát; elis
meri jelesül azt, hogy a 8 különböző helyen fel
állítandó másod bíróság hozzáférhetőbb lesz a 
feleknek, mint az egyetlen pesti másod bíróság; 
elismeri , hogy a királyi táblának feloszlatása 
folytán a felebbezett perek gyorsabb elintézése 
remélhető, s hogy maga az elmélet is hangoztatja 
a másod bíróságok decentralisatióját. Igaz. hogy 
a t. bizottság mindamellett megkisérlette ezen 
érvek súlyának lehető leszállítását; de ez igényte
len nézetem szerint egyátalában nem sikerült, 
nem csak az elnöki ellenőrködés nagy nyomatékú 
szempontjára, és a revisio gyorsabb lefolyásának 
nagy előnyére nézve, mint ezt Tóth Lőrincz kép
viselő úr nagy szakavatottsággal kifejtette, ha
nem a hozzáférhetőség tekintetében sem, a meny
nyiben magának a nyilvánosságnak is, melyre 
pedig a bizottság nagy súlyt fektet, csak ugy 
lesz s lehet valódi értéke az országra nézve, ha 
hozzáférhetőbbekké válnak a másod bíróságok, 
nem csak a pesti, hanem a Pesttől meszsze lakó 
vidéki feleknek is , a nélkül, hogy tömérdek idő-
s pénzvesztegetéssel járó utazásokat tenni kényte-
lenittessenek. 

Részben igaza van a bizottságnak abban, 
hogy a hozzáférhetlenség ellenvetését fel lehetne 
használni az egyetlen harmad biróság ellen is; én 
azonban, t. ház! nagy különbséget látok a másod 
és harmad biróság közt: a mennyiben ez utóbbi. 
t. i. a harmad biróság ítéletét minden körülmé
nyek között meg kell hogy előzze egy kellő
leg rendezett állandó birákból álló állami másod 
biróság hasonló eljárása; holott a másod biróság 
ítéletét csak municipalis választott birákból álló 
és kevésbbé rendezett biróság hasonló eljárása 
előzi m e g ; és épen azért szükséges, hogy ha már 
a harmad biróság természeténél fogva hozzáférhet-

lenebb, legalább hozzáférhetőbbekké tétessenek a 
feleknek a másod biróságok. 

A bizottság által felhozott másnemű érveknek 
súlyt tulajdonítani én egyátalában nem birok; s 
jelesül mellőzendőnek vélem a szóbeliség és Írás
beliség rendszereiből levont érvet, a mennyiben 
ennek érvényre-juttatása annyit tenne, mint elha
lasztani akarni a jogszolgáltatás jobb karba hoza
talát , bizonytalan, de előre láthatólag hosszabb 
időre, csak azért, mert valaha a rendszer változhat
nék vagy a biróságok költözködése szükségessé 
válhatnék, mit én csekélységnek tartok.-

A'it hozza fel továbbá a jogügyi bizottság 
véleménye mellett , hogy a több másod biróság 
könnyen veszélyeztethetné a jogszolgáltatás egy
ségét, mint ezt az 1861. év előtt fenállt főtör-
vényszékeknél is sajnosán lehetett tapasztalni. 
Itt azonban, ugy látszik, kikerülte a t. bizottság 
figyelmét azon lényeges körülmény , miszerint az 
1861. évig fenállt főtörvényszékektől igen sok eset
ben nem volt helye a felebbvitelnek; holott a 
miniszteri előterjesztvény épen oda i rányul . hogy 
minden per kivétel nélkül felebbvitethessék, és 
pedig birtokon belül, a harmad bírósághoz, mely 
harmad biróság e szerint, kivált egységes anyagi 
törvények mellett, csakugyan képes lesz megóvni 
az igazságszolgáltatás egységét, annál is inkább, 
minthogy azon kevés perek, melyek netán a 
harmad bíróságig fel nem vitetnének bármi ok-

; ból, az ügy természeténél fogva alig lesznek 
| kétes kimenetelűek, minden esetre pedig csak 
! oly kivételesen fordulhatnak elő, mint azon ese-
! tek , melyek lehetőségét maga a bizottság sem 
I tagadja akkor sem, ha egyetlen egy másod biróság 

léteznék is. 
Igen , t. ház! de a bizottság maga nem egy 

| másod bíróságot ajánl, hanem kettőt, és feltűnő, 
I hogy ezektől nem félti a jogszolgáltatás egy

ségét , ha egyike Pesten , másika a székely földön 
állíttatnék fel, de félti igenis az igazságügyi mi
niszter úr által tervezett 8 másod bíróságtól: mert, 
úgymond, ezen biróságok oly vágyaknak is szol
gálhatnának gyuanyagul , melyek az igazság
szolgáltatás veszélyeztetése nélkül kielégíthetők 
nem lennének; s itt fekszik a dolog bibéje: e ki
tétel jellemzi szerintem a t. bizottság egész jelen
tését , mely koránsem oda irányul, hogy jó és 
gyors igazságszolgáltatásunk legyen uiielébb, 
hanem oda, hogy a gyors és jó igazságszolgál
tatás által valamikép a nem magyar vidékek 
anyagi és szellemi fejlődése ne nyerjen. (Zaj , el
lenmondás.) 

Méltóztassanak megengedni, én a fönebbi ki
tételnek nem tudok más magyarázatot adni , s ha 
kívánják, indokolni fogom állitásomat. (Zaj.) Mél
tóztassanak kihallgatni. Mindnyájan tudjuk, mi 
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hatása van a bírói személyzetre a környezetnek, 
kivált hiányos anyagi törvényeink mellett, s azért 
alkalmazható nálunk ma is azon közmondás : „plus 
valet fávor in judice, quam lex in codice." 
Ha tehát áll e közmondás, ha áll e környe
zetnek befolyása a birói személyzetre , és ha e 
környezet csak pesti és marosvásárhelyi, tehát 
csak magyar vagy székely lesz: akkor, nem aka
rom ugyan biztosan állítani. nem is akarok sen
kit gyanúsítani: csakugyan méltán félteni fogja 
minden nem magyar lakos vagyonát, kivált ha 
messze lakik a másod bíróságtól, s annak nyilvá
nos tárgyalásai jótékonyságát nem élvezheti. Ha 
ezt kétségbe is vonná valaki, nem fogja kétségbe 
vonhatni azon további következését a bizottsági 
javaslat elfogadásának, hogy a nem magyar vi
dékek azon tetemes összegekből, melyek a köz
állam pénztárából kiadatnak a másod bíróságokra, 
nem fognak részesülhetni, miután e pénzek nem 
fognak ott cirkulálni'', hanem Pesten és Maros-Vá
sárhelyt, habár minden vidéknek egyaránt joga 
van nem csak azt kívánni. hogy jó és gyors igaz
ságszolgáltatása legyen , hanem azt is, hogy lehe
tőleg minden anyagi haszonban is egyaránt ré-
szesittessék. Meglehet, miként attól is tartott a 
bizottság, hogy be lehetne tán idővel csúsztatni a 
nem magyar nyelvek használatát is ezen másod 
bíróságoknál, ha azok nem csupán Pesten és Ma
ros- Vásrhelyt fognának felállittatni ; de az e rész
ben* határozat a törvényhozástól függ , a törvény
hozástól pedig már előleg megvonni akarni még 
a lehetőséget i s , hogy a nem magyar ajkúak 
iránt igazságos lehessen , illetőleg azoknak némi 
engedményeket tehessen a jogszolgáltatás terén : 
azt egyátalában lielyesnek nem tartom, és nem 
fogom tartani soha. A bizottság indítványa hát 
Európa és hazánk jelen viszonyainak egy oly sa
játságos felfogásán alapszik, melyet én a t. bizott
ságtól nem irigylek: annyit azonban kötelessé
gemnek tartok kijelenteni. miként az ország nem 
magyar nemzetei méltányos igényeinek kielégítése 
nem annyira e nemzetek, mint inkább az összes 
állam érdekében alig mellőzhető, alig halasztható ; 
s miként azok, kik e kielégítést már előleg minden 
úton-módon gátolni kivánják, lehető legroszabb 
szolgálatot tesznek az összállamnak, mert azon 
meggyőződést juttatják érvényre a lakosság több
ségénél . hogy ott számára jobb jövő nem nyílik. 
nem is nyilhatik ; se meggyőződés,uraim!.. . (Ne
vetés, zaj.) Lehet ezen nevetni is, ha ugy tetszik, ki
vált azoknak, kik az államok ügyeinek rendezé
sénél keveset bajlódnak a kormányzott népek 
hangulatával; de azért ez nem tartóztat, hogy 
nyíltan kimondjam , illetőleg folytassam : hogy e 
meggyőződés képes megingatni Magyarország jö
vőjét, Magyarország fenállását. (Felkiáltások : Nem 

félünk!) A kik azt hiszik, hogy az országok nem né
pekből állanak, melyek határozott irányt követ
nek vagy követhetnek , mibe sem veszik e népek 
igényeit, sőt azok megvitatása alkalmával talán 
nevethetnek is ; de a kik velem együtt ellenkező
i g 1 l lgy vannak meggyőződve . miként a jelen 
korban, kivált szemközt az európai constellatióval 
nem lehet többé ignorálni a kormányzott népek 
hangulatát, igényeit: azok talán roszallani vagy 
könnyen venni nem fogják azt, ha valamely kép
viselő kötelességszerüleg figyelmezteti erre a t. 
házat. 

Egyébiránt nagyon csodálkozom, miként 
épen a jelen perczben annyira tetszik a bíróságok 
központosítása a tisztelt többségnek , hogy az el
lenkező nézetben levőket még szóhoz is jutni alig 
engedi. Csodálkozom pedig tekintve régibb tör
vényhozásunk e részbeli eljárását, mert hiszen 
tudva van a t. ház előtt, hogy itt temérdek má
sod bíróságok léteztek. és pedig nem csak azon 
másod bíróságok, melyekről emlitést tett Tóth Lő-
rinczképviselő űr, hanem valódi másod bíróságok is. 
Voltak t, i. kir. városok, mint, teszem azt, a hét 
szövetséges banyaváros, melyek peres ügyei
ket egyetemökhöz és onnan a kamaragrófi hivatal
hoz felebbezték mini harmad bírósághoz , melytől 
a régibb időben nem volt helye bármi felebbvi-
telnek: tudva van a t. ház előtt , hogy voltak tár
noki és személynöki szabad városok, és ezen utób
biak 'nem felebbezték ügyeiket a személynöki 
széktől a kir. táblához , hanem hözvetlenül a hét
személyes táblához: tudva van a t, ház előtt, ho
gyan állott ezen ügy hajdan az oroszoknál, hol a 
dominus arcis Munkács az appellátát meg nem 
engedte harmad bíróságától, az képezvén a legfel
sőbb felebbviteli bíróságot. Hogyan állott a jász
kunoknál, hogy többet fel ne hozzak, 1848-ig? Még 
az 1840-ki törvények is azt határozták , hogy a 
Hajdú és Jász-Kun kerületek főtörvényszékeitől 
egyenesen a hétszemélyes táblához felebbeztesse-
nek némely ügyek , a többi peres ügyekre nézve 
amúgy is törvényesen fenállván 1848-ig a jász
kunokrészére a nádori, mint harmadik és legfőbb bí
róság. De különben is mindig a jogszolgáltatás de-
centralisatiója mellett vivott régi törvényhozá
sunk , a mennyiben törvénykönyvünk tanúsága 
szerint meghallgatva a felső-magyarországi köve
tek panaszait, mindannyiszor azt határozta, hogy 
több helyen": Pozsonyban, N«gy-Szombatban, Lő
csén , Kassán, kivált pedig Eperjesen tartassanak 
ne csak az octavalis bíróságok, hanem az appellá-
ták , melyek pedig a jelenlegi hétszemélyes táb
lát pótolták, s jelesül Eperjes városa volt az appel-
latio székhelyévé kiszemelve. Ugyan e törvény
könyvünk tanúsítja, miként még ezzel sem elé
gedtek meg a felső megyék képviselői. hanen? 
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kérték az országgyűlést, hogy az ország egyik 
rendes birája, jelesül az országbíró a felsőbb me
gyékben lakjék állandóul: s mit tett az ország
gyűlés? Hajlott a méltányos kérelemre, orszá
gos kivánségnak nyilvánítván azt, s miután csak
ugyan kineveztetett gr. Koháry személyében az or
szágbíró , törvénykönyvbe igtattatott, hogy telje
sedésbe ment a felső-magyarországi megyék e 
részbeli kívánsága. Csodálkozom a bíróságok 
központosítása melletti harczon annál is inkább , 
mert mi mindig a művelt Európa példájára szoktunk 
hivatkozni; Tóth Lőrincz képviselő űr pedig fel
hozta, a művelt Európa követendő példáját; fel
hozta hány másod biróság létezik Erancziaország-
ban , Belgiumban , Poroszországban, sőt még a 
kis Hollandiában is ; mi pedig el akarjuk az ügyet 
halasztani nem pár hónapra, mert hiszen akkor 
e halasztásnak értelme nem lenne, el akarjuk ha
lasztani előreláthatólag hosszú időre, mit sem 
gondolva a törvénykezés jobb karba hozatalával, 
a lakosság igényeivel és a művelt Európa pél
dájával. 

Én tehát mindezeknél fogva ellenzem a bi
zottság véleményét, s csatlakozom a miniszter úr 
előterjesztvényéhez, buzgón kérvén a t. házat, mél
tóztassék érett fontolóra venni azon nagy nyoma
tékú érveket, melyeket az igazságügyminiszter úr 
a 8 különböző helyen felállitandó királyi tábla 
vagy másod bíróságok mellett felhozott. 

BÓnis S á m u e l : T. ház ! A régiek az igazság 
istenasszonyát bekötött szemmel festették. Midőn 
arról van a szó, hogy igazság szolgáltassék a pa-
naszkodónak a törvények értelmében, szó nem 
lehet arról, ki a panaszkodó, és így én Dobrzánsz-
ky képviselő társamat arra a térre, a melyen járt, 
nem követhetem. Nem nemzetiségi kérdés van itt, 
hanem kérdés van arról , hogy az igazságszol
gáltatás miként gyakoroltathatik legczélszerübben. 
(Ugy van!) Én tehát csak ezen a téren kívánok 
maradni. (Helyeslés) 

Ezen a téren maradva, megengedi a t. képvi
selőház, hogy némelyekre azok közül, a miket 
Tóth Lőrincz barátom legközelebb előadott, felel
hessek. 

Fontolóra vette az igazságügyminiszterium 
törvényjavaslatát a jogügyi bizottság, fontolóra 
vette azokat az érveket, a melyeket legközelebb 
itten Tóth Lőrincz barátom előadott. Miután azon 
hasonlatosságtól, a melyet a külföldről vont, maga 
is elállott, a mennyiben, mint bevallá, hogy az 
igazságszolgáltatás között az a különbség van, 
hogy ott szóbeliség létezik, a mit itten most behozni 
nem lehet, erre nem felelve, legfőbb érvei következők 
valának : 

Megemlítette először, hogy ha a királyi tábla 

egy helyen concentráltatik, akkor a felügyelet 
sokkal nehezebb, majdnem lehetetlen. Erre nézve 
bátor vagyok neki azt felelni, hogy ha a királyi 
tábla rendeztetni fog szaktanácsok szerint, a fel
ügyelet nem lesz nehezebb teljességgel, mintha a 
királyi tábla nyolcz helyen volna: {Helyeslés) mert 
minden szaktanács elnöke felelős lesz a tanács 
gyors eljárásáért. így ez előttem teljességgel nem 
nehézség. 

A másik nehézség, a melyet fölemiitett, az, 
hogy ez a hazának talán több költségébe kerül. 
Bevallom, hogy magam is azt tartom, hogy a ki
rályi tábla tagjai jelenleg legroszabbul vannak a 
hazában fizetve; (Igaz.') de azt a nagy különbsé
get, a mi léteznék, hogy ha nyolcz királyi tábla 
állíttatik fel, a fizetés közt, ha figyelembe veszszük 
azt, hogy a helyiségeket mily költséggel lehet 
nyolcz helyen felállítani, azon nagy különbséget 
ismét nem látom. 

Előhozta harmadszor a perlekedő felek ké
nyelmét. A jogügyi bizottság kifejtette munkájában, 
hogy az a nyilvánosság, a mit a jogügyi bizottság 
teljes mérvben ajánlott, e tekintetben a bajon segit; 
a mi pedig a perlekedő felek költségét, commoditását 
illeti, a jelen tervezet szerint, ha azt méltóztatik a 
t. ház elfogadni, hogy t. i. az appelláta minden 
fórumon keresztül megy, ha nyolcz királyi tábla 
állíttatik fel, ez sokkal költségesebb lesz a felekre, 
mintha egy királyi tábla állíttatik fel: (Helyeslés) 
mert akkor mind a királyi táblánál, mind a sep-
temviratusnál ügyvédet kell nekik tartani, holott 
jelen állapotban csak egyet kell. (Helyeslés.) 

Egyébiránt midőn az ember az érvek között 
választ, én azt hiszem, hogy mindig azon érveknek 
kell legdöntőbbeknek az ember előtt lenni, mely 
érvek a czél elérésére leginkább szolgálnak, és a 
mely érvek leginkább oda szolgálnak, hogy a létező 
hiány, a létező rósz megszüntettessék. Szerintem 
a 18 lefolyt évnek legszomorúbb következménye 
az, hogy a legfelső ítélő székeknek tekintélye 
leszállott. (Igaz!) És kérdem a t. előttem szóló 
képviselő ura t : mi okozta ezt ? Leginkább okozta 
az, mivel Ítéleteikben conformitás nem volt, és így 
a feleknek megnyugtatására az ítélet nem szolgál
hatott. Nyolcz királyi tábla mellet conformis ítéle
tek hozatalához reményünk nem lehet. Egyelőre 
pedig a törvényhozás fő figyelmének oda kell irá
nyulnia, hogy a királyi tábla régi tekintélye hely-
reállittassék. Ha ez helyre nem állíttatik, megszűnt 
a felek bizalma a bíróságokban, legyen az eljárás 
akár nyilvános, akár szóbeli, akár írásbeli. Mondom, 
előttem az az érv dönt leginkább a királyi táblának 
egy helyen levő concentratiójára nézve, hogy így, 
ha szaktanácsokba oszlik fel a királyi tábla, az 
ítéletek conformisak és igy a felekre nézve meg
nyugtatók lesznek. 
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Én szeretem ugyan a külföld példáját tekin
tetbe venni, hanem mindenben a külföldről rámát 
húzni magunkra nem szeretek. Szeretem inkább a 
bérviszonyokat figyelembe venni. És kérdem az 
előttem szólott érdemes miniszteri tanácsos és kép
viselőtársamat, vajon a létezett districtualis táb
lák kielégitették-e az érdemes képviselő urat ? ugy-e 
bár nem elégítették ki? Ezeket megszünteti maga 
a kormány tervezetében. Pedig azok szintén királyi 
táblák, appellatoriumforumok voltak. (Ellenmondás. 
Zaj.) Igen csodálkozom rajta, hogy épen az állam
titkár úr veszi ezt kétségbe. Mi volt ezen itélő szé
keknek hiánya—és épen ez a fő, a miért én kívánom e 
királyi táblának egy helyen lételét —? Legnagyobb 
hiányuk volt az, hogy a provinciális érdekek be
folyásától soha sem tudtak megszabadulni. (Igaz!) 

Fő czél, a mit el kell érnünk, az, hogy a kir. 
táblának régi tekintélye helyre állíttatván, a meny
nyire lehet, az ítéletek conformisok legyenek, a 
mennyire lehet, a feleknek költsége kiméltessék, az 
igazságkiszolgáltatás rövidíttessék,az igazságkiszol
gáltatásnál nyilvánosság legyen, és ez által a bírói te-
kintéty helyreállitíassék. Ezt vélekedésem szerint 
a bizottság projectuma által egyelőre el lehet érni; 
majdan, ha odajutunk, hogy a szóbeliség hazánkba 
behozafhatik. jogában fog állani és alkalma lesz a 
törvényhozásnak másként intézkedni. Én a bizott
ság véleményét pártolom. (Elénk helyeslés.) 

Németh K á r o l y : T. ház! Ott fogom kez
deni beszédemet, a hol az előttem szólott igen t. 
képviselő társunk a maga beszédjét bevégzé, mert 
azt hiszem, hogy nem szolgáltathat megnyugtatást 
a legutóbbi azon indokolása, miszerint a provinciá
lis érdekeket követni veszélyes volna; s meggyőző
désem szerint, ép az egyéni és ezeket képviselő 
provinciális érdekek azok, a melyek átalában a 
törvénykezésnek képezik feladatát és czélját; és 
nem is állnak ezen érdekek egyébből, mint abból, 
hogy az igazság gyorsan és pontosan szolgáltas
sák ki minden helyen. 

Ha azon kérdés támasztatott volna teljes áta-
lánosságban: vajon fentartani kivánja-e a ház a 
legfőbb törvényszékeknek további centralisatióját ? 
majdnem bizonyosnak merném tartani . hogy a 
törvénykezés körében nem számolhat elfogadásra a 
centralisatio; de mivel a centrali satio Pest városá
hoz van kötve és elvégre is ezen városban ponto-
suló érdekek birandnak döntő hatással, csakugyan 
alapos aggodalom támad mindenkiben, hogy ezen 
öszpontositás majdan a bíróságok végleges rende
zésénél is állandósittatnl fog. és hogy e szerint a 
törvénykezés terén is Pestnek leend kénytelen 
alárendelni minden vidék s város saját érdekét. 

Tudjuk, t. ház, hogy ez ideig a feudális viszo
nyok és ősiség fenállásában találta czélját és ér
telmét a legfőbb törvényszékeinknek centralisa-
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tiója: mert hiszen ezeknek, mint alkotmányunk 
hasisának fentartására s biztosítására is volt hivat
va az összpontosított cu r i a , és átlátta mindenki, 
hogy a privát correlátiókra vonatkozó ítéletekben 
is fen kell tartani az ebbeli elveknek egybehangzá-
sát, nehogy különben az életben tettleg megsemmi
síttessenek institutióink. De kérdem, t. ház, vajon 
törvényeink szerint mi áll még fen jelenleg azon 
feudális viszonyokból és ősiségből ? Es ha mi sem 
áll fen többé ezekből, mint tudjuk, vajon miként 
kívánhatjuk curiánknak akkénti szerkezetét, mint 
azt a megszűnt viszonybeli rendeltetése igényié? És 
ép ugy továbbá nem bizonyos-e a jelenlegi viszo
nyoknál fogva, hogy olybiróságban, a melyet egy
koron csakis azon osztályokból lehetett alakítani, 
a melyekben institutióink teljes garantiát találtak, 
és ugyanezeknek centralisatiójában s általok ho
zandó decisiókban nem találhat már megfelelő 
eszközt s biztosítékot a jelen kor, a mely törvény 
alapján igényli , hogy mindenkinek egyaránt és 
a leggyorsabban szolgáltassék ki az igazság, min
denki lehetőleg egyaránt élvezhesse a bíróságok 
közellétével járó különféle előnyöket, s minden 
biró csakis a törvény és előtte fekvő perbeli té
nyekre alapítsa Ítéletét, nem pedig decisiókra, 
melyek oda vezérelnek, hogy a biró a törvényen 
kivül, még az ismeretlen más perben saját birótár-
sai által hozott ítéletektől is függővé tétessék— ? Ily 
állásában jelenlegi törvényes viszonyainknak, az 
államnak a törvénykezés körében más érdeke nem 
is lehet, mint hogy a tulajdon s közhitel biztosítá
sára gondoskodjék mindazon eszközök s módok
ról, a melyekkel az igazság minden egyesnek a 
legjobban és legkönnyebben kiszolgáltathassák ; 
és ép azért nem is találhatom helyét más oppor-
tunitásnak vagy aggodalomnak, mint annak, a 
mely a perlekedőknek privát érdekében támad
hatna ; sőt meg vagyok győződve, hogy bármely 
más tekintetből támasztható aggodalmak és oppor-
tunitási érvek csak politikaiak lehetvén, a melye
ket törvénykezési rendezéseknél már kiküszöbölt 
a civilisált világ, ezeknek hatása nálunk sem áll
hatna másból, mint hogy bíráink függetlensége a 
politika bilincseibe vettetnék. 

Ezeknek előrebocsátásával, bátor leszek a 
miniszteri javaslat ellenében nyilvánított bi
zottsági ellenvetésekbe bocsátkozni és ezeknek 
egyes pontjaira észrevételeimet előadni. 

Vonatkozva a centralisatióra s illetőleg azon 
érvre, hogy tulajdonkép ezen czéJzás fen sem fo
rog, hanem a bíróságok végleges rendezése előtt 
rögtönözöttnek találtatik a curiának már jelenlegi 
felosztása : nem kerülheti el bár kinek figyelmét 
az, hogy a javaslatokban egyhangúlag megszüntet
vén a községek, kerületi táblák s részben az egy
házi törvényszékek bíráskodása a királyi táblának 
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nosságnak ily korlátolása, el pedig annálfogva, 
mert hiszen 1848 előtt létezett Pozsony megyénk
ben, és ugy hiszem. Bihar s több más megye, tör
vényszékeinél is a nyilvánosság oly mértékben, 
hogy magoknak a feleknek, s bár kinek jelenlété
ben is hoztuk az ítéleteket ugy, mint első vagy 
felebbezési biróság; s kérdem ennélfogva, tisztelt 
ház, vajon mit tarthatunk jelenleg azon nyilvános
ságról, a mely ugyan ottani pereinkre nézve Pest 
városában fog uralkodni, olyanok jelenléte által, 
a kiket a per egyátalában nem érdekel, és a kik 
tulajdonkép nem is tudhatják, hogy mire kell 
figyelmöket fordítani ellenőrködés ezéljából ? Va
jon nem fogja-e az ily ellenó'rködés már tehetet
lensége miatt is erejét vesztem, és csökkenni iránta 
a bizodalom annyival inkább, minél több példáját 
fogjuk látni Pesten annak, hogy inpopularisnak 
tartatik itt még az esküdtszéki tárgyalásoknál való 
jelenlét is '? Es ha tekintem elvégre, hogy a kir. 
táblák elkülönözött állásukban ugy sem hozhat
nak decisiókat, és hogy itéletök csak akkor szol
gálhat zsinórmértékül más hason esetekben, ha-
hogy a hétszemélyes tábla által helybenhagya
tott : nincsen valóban egyátalában szükség an
nak megelőzésére, nehogy a különféle helyek-
beli királyi táblák az azonos esetekben kü
lönböző jogelvek szerint járhassanak el : mert 
ezeket csak a törvény köti . és a felett, hogy 
jól magyarázták-e a törvényt minden egyes eset
ben, csakis a hétszemélyes táblának van döntő 
szava. 

Engem egyedül azon meggyőződés indított 
felszólalásra, hogy a mai nap érdemileg dönt a 
végleges rendezésnek jövendője felett, és hogy az 
eddigi királyi táblának fentartásával a centrálisa
imnak vetjük meg alapját. Egyébiránt pártolom 
a miniszteri javaslatot, és arra kérem a tisztelt 
házat, hogy ne tekintse ezen kérdést csak mellé 
kes kérdésnek, a melynek következményeitől fél
nie nem kell. 

Zmeskál Mór : T. képviselőház ! {Halljuk!) 
Bármily tisztelettel viseltetem azok bölcs belátása 
iránt, kik a királyi táblát ezentúl is Pesten cent-
ralisáivá akarják látni, mindamellett megvallom, 
hogy azokkal ezúttal egy értelemben egyátalában 
nem lehetek. Én teljes meggyőződésem szerint a 
deeentralisátiót s igy a miniszteri javaslatot párto
lom : pártolom pedig azért, mert szeretném, ha a 
felperes, és illetőleg a peres felek kényelméről lenne 
gondoskodva, mert egy 10, és egy 30 mértföldnyi 
távolság közt minden esetre igen nagy a különbség, 
kivált ott, a hol, mint nálunk, közlekedési eszkö
zökről még nincs gondoskodva. 

De pártolom a miniszteri javaslatot azért is, 
mert erős hitem az, hogy a deeeutralisátió és a 
több fölebbviteli fórum felállítása által az igaz

első folyamodási illetőségével együtt, és alakíttat
ván községi békebiróságok és semmisítő szék, je
lenleg már birói rendezésről van ép oly mérték
ben szó, mint polgári rendtartásról ; sőt hogy a 
javaslatokban szintén egyhangúlag, a birói rende
zésbe való bocsátkozások azon indokolással támo-
gattatván. hogy e nélkül az alaki rendezésnek 
sem lehetne sikere, és hogy a tervezett újítások 
üdvös hatást jelölnek a reform terén s útját egyen
getik a biróságok végleges szervezésének : bizo
nyára, mind a javaslattevőknek, mind pedig annak 
is, a ki ezekhez szólni kivan, kell hogy szem előtt 
tartsák képét a törvénykezési s birói jövendő ren
dezésnek, s kell, hogy ezen végezel felett tisztában 
legyenek, mert különben a jelenlegi egyengetés-
nek tárgya sem lenne. Ámde a kor igényeinek 
megfelelő bár mely törvénykezési rendszert, legyen 
az írásbeli vagy szóbeli eljárásra fektetve, egy 
centralisált felebbezési törvényszék egyátalában 
ki nem elégithet; sőt egy centralisált curia, kitéve 
a helybeli minden legfőbb politikai hatóságok mo
rális befolyásának, koczkáztathatja a birói függet
lenséget is annyival inkább, minél bizonyosabb, 
hogy voltak már erre esetek a múltban, s támad
hatnak ily esek, ha nem is jelenben, de jövendőben 
is, a melyek folytán a centralisált bíróságokra való 
befolyás által az ország minden főbb törvényszé
kei megfosztatnának függetlenségüktől, mig en
nek ellenében a különböző helyeken s nagyobb 
számban létező törvényszékeknél, az ily erőtetés 
sokkal nagyobb nehézségekkel jár, és a morális 
hatásnak éle is a távolság miatt inkább eltompul. 
Es ép azért, mert jelenleg is már tettleg rende
zünk és végleges rendezést egyengetünk, alapos 
bizonyára a félelem a tekintetben, hogy a curiá-
nak centralisatiójával, oly végleges'rendezésnek. a 
milyent a jelen kor igényel, már alapját megront
juk, s lehetetlennek fog jövendőben is több kir. 
táblának felállitása tartatni még inkább, miután 
még több válván szükségessé, mint jelenleg, erre 
nézve már mais kijelenté egyik képviselőtársunk, 
hogy az előadott okok alapján tulajdonkép 32-tő.t is 
kellene felállítani, ez pedig lehetetlen. De kü
lönben is kétségbe nem vonható, hogy azon eset
re, ha jelenleg több kir. tábla állíttatnék fel. ez 
bizonyára csak oly városokban történnék, a hol 
erre már is szükség van, és hogy ilyeseknek még 
további szaporitása esetében, alig történhetnék 
ezeknek elvitele onnan, a hol már voltak, hanem 
inkább felállítása ott is, a hol még nem léteztek. 
Minélfogva a mostani szaporítás nem praejudicál-
hat a jövendőbeli rendezésnek. 

A nyilvánosságot érdeklőíeg, a melyre nagy 
súlyt fektet a bizottság annyiból, hogy ennek 
ellenőrködése alatt fog jövendőben állni a curia 
Pesten : valóban elszomorított engem a nyílva-
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ságszolgáltatás sokkal gyorsabb és correctebb le
het. Mert lehetetlen, hogy egyetlen egy felebbvi-
teli compact fórum annyi teendőt meggy osszon. 
Hallottuk az igazságügyi miniszter úr által előho
zatni , hogy jelenleg 4000 felebbvitel létezik a 
királyi táblánál, és meg vagyok győződve, hogy 
lehetetlen oly nagy tömeget egy registratura mel
lett egy fórumnak evidentiában tartani. 

És habár ugy látszik, hogy az igazságszol
gáltatás a nemzetiségi kérdéssel semmi összefüg
gésben nem áll, a mint Bónis Sámuel képviselő úr 
ezt állitani méltóztatott, mindamellett erős hitem, 
hogy a jelenlegi törvényhozásnak egyik legszebb 
feladata az, hegy oda törekedjék, hogy minden 
gyanút elhárítson* mintha egy nyelvnek uralmát 
akarná megállapítani, a mint ezt az 1848-ki törvény
hozás tette, a minek eredménye azonban a reactio 
győzelme volt. Igenis , t. ház, ez véleményem 
szerint egy igen nevezetes és lényeges politi
kai ok. 

Azon érv, hogy miután ezúttal alulról nem 
coordináljuk a forumokat, hogy ennek következ
tében a királyi táblának ezentúl is Pesten centrá
lisáivá kell maradnia: ez meggyőződésem szerint 
keveset nyom. Mert, hogy mi ezúttal alulról nem 
coordináljuk a forumokat, ez egyátalában nem 
praejudicálhat annak, hogy legalább felülről coor
dináljuk azokat, a miket ideiglenesen lehet behozni. 
Nézetem szerint ezen eljárás a jövő coordinatiónak 
egyátalában nem fogna praejudicálni. 

Megvallom, én még annak okát sem látom, 
mért ne lehetne most alulról coordinálni a foru
mokat. Mondassék ki, hogy a juridicum a poli-
tieumtól végkép elválasztatik, és akkor azt hiszem, 
hogy a coordinatio könnyű lesz. Vagy talán azt 
hiszik, hogy jelenleg in parlibus nem létezik elég 
kitűnő jogtudós ? Csalatkoznak. Nekem erős meg
győződésem , hogy minden vármegyében létezik 
annyi jogi capacitás, hogy azokból egy tisztán 
juridicum forumot ki lehetne állitani. 

En tehát mindezeknél fogva a decentralisatiót 
s igy a miniszteri javaslatot pártolom, pártolom 
pedig annál inkább, mert meggyőződtem Bónis 
Sámuel t. képviselő úr előadása által , hogy azt 
kivánja, és alkalmasint elvtársai szintén azt kíván
ják, hogy a királyi tábla örökre felosztatlanul ma
radjon. 

B e s z e J á n o s : Bónis Sámuel barátom a sze
mével bekötött igazságot egy nap, egy világitó nap 
fénysugaraiban szemléli. (Derültség.) Valójában, t. 
ház, azt hittem mindig, hogy a nemzet ájtatossága 
és komolysága templomában szólalok fel. Én sen
kit jogosítva nem hiszek arra, hogy felszólalásomat 
vagy bárkiét is kinevesse, mert akkor kiki saját 
magát neveti ki. (Helyeslés.) 

Az igazságszolgáltatás egy nap fénysugarai, 

melyek szétlövelnek mindenüvé és éltetnek min
dent, és a mint ez áll, ugy szükséges, hogy a tör
vény is a közönséges mindennapi életnek súrlódá
saiból emelkedjék ki, s megfelelő legyen a nemzet 
szükségeinek és a nemzet egyes tagjai jellemének 
is. Ha ily törvények nem hozatnak, haszontalanok, 
mert igazságot soha sem fogunk találni. A magyar 
nép jelleme könnyen fellobbanó, perlekedni pedig, 
ha eleinte egy pár csillapító szóval szomszédja, jó 
barátja hozzáfordul, nem igen hajlandó. De ha 
egyszer prókátor kezére ju t , akkor pörlekedik, 
appellál és repellál, utolsó szilvafájáig. 

Ha ez a magyar ember természete, midőn a 
törvényhozó azt kivánja, hogy az igazság gyorsan 
és olcsón kiszolgáltassák, szükséges, hogy a keze
lésről is gondoskodjunk. A magyar nemzet patri
archális modoránál fogva minden európai civilisált 
nemzetek között legfogékonyabb a békebirőságok-
ra. Mig igazságszolgáltatásának fő alapja a jól 
rendezett békebiróságokra nem fektettetik, addig 
lehet ugyan igazság, de csak a prókátorok és a 
számos fiskálisok ügyessége következtében, addig 
a törvénynek rozsdáin rágódó számtalan seregek 
gyarapodása mellett a köz vagyonosság elszegé
nyedik és a nemzet kezébe koldusbot adatik. 
Uraim, a békebiróság egyedül van hivatva a ma
gyar nemzet jelleméhez. Világszerte minden polgá
rosított nemzetnél már be van hozva. Angliában 
már III . Eduárd idejében 1327-ben hozatott be, 
és jelenleg Angliában 4000 békebiró létezik. Fran-
cziaországban csak a Constituante hozta be, mely 
okulva Anglia példáján, üdvös voltát átlátta és 
1790—91-ben kis körben alkalmazta; de már ké
sőbben Napóleon annyira terjesztette, hogy a Co-
de civilnek számtalan szakasza különösen az 
enyim és tied fölötti, az atyafiak és családi rokonok 
közötti rendelkezéseket arra bizta. Es mi az ered
mény ? Az, hogy Francziaországban egy esztendő
ben 490,000, tehátmajdnem fél millió perből, me
lyet a békebirák előtt kezdettek, csak 3274 appel-
láltatott, azaz csak 3274-ből vált per. 

Ha Magyarországban a békebirák intézménye 
behozatnék, igaz, hogy kevesebb stemplit fognak 
fogyasztani az emberek, de az igazság rögtön ki 
fog szolgáltatni: mert a mint ismerjük perlekedési 
rendszerünket, méltóztassanak széttekinteni, ország
szerte a perlekedés ölte meg számtalan telkekkel 
biró számtalan polgártársunkat, kik talán kétszáz 
forint adósságért ügyvédek kezébe kerültek, a 
megintések, ügyvédi kontók, birói látogatásokkal 
stb. 5—600 forintra felment a költség; az első 
árverésnél nem akadván, ki megadná a birtok 
becsárát, a második árverésnél három, négy, ötszáz 
forintért leüttetett oly telek, mely ugyanannyi ezer 
forintot ért, és igy Esztergom megyében csak egy 
helységben, Bátorkeszin, 18 egész telek alig pár 

20* 



156 CCXCIX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Október 19. 1868) 

száz forintért a perlekedés lajtorjáján^ idegenek, 
nem magyar emberek kezébe került. És ml volt 
ennek oka ? Mert nem voltak békebirák. Ha lettek 
volna békebirák, a felek kibékültek volna. (Felkiál
tások : Dologra!) 

Erre figyelmezni kötelessége lesz a törvény
hozóknak, midó'n majd a rendszeres codifícatióról 
leend szó; megemlitetlen még sem hagyom jelenleg 
a szőnyegen forgó tárgy megvitatásánál. 

A kérdés most r.z, egy másod bíróság legyen-e 
vagy több ? 

Én azt gondolom, hegy a törvények, mint 
kristály folyamok, csak vizei az igazságkiszolgál
tatását megó'rlö malmoknak. (Derültség.) Azoknak 
ezélszerü elrendezése a feladat, mert a mely nem
zetnél csak egy malomban lehet őrölni lisztet, ott 
pogácsát kevés ember eszik. (Derültség.) 

Uraim ! Tizenöt milliót megközelítő főből álló 
országban egyetlen egy appellatorium forumot te
remteni akarni, mit tesz az, mint egy Mekkát terem
teni, hová vándorolnia és zarándokolnia kell azon 
szerencsétlennek, ki perlekedni kénytelen. Es azért, 
hogy ez Pest, azért, hogy a kormány centruma, mi 
előnyökkel bir azok ellenében, kik távol vannak 
Máramarosban a Kárpátok közt, a világ minden 
részeiben, (Derültség) illetőleg Magyarország min
den részén ? Azt, hogy csak egy helyt leljék az 
illetők a legfőbb igazságot, azt, hogy egyetlen egy 
kntferrást nyissunk az igazság után epedőknek, 
hogy ott szomjukat enyhíthessék: az igazsággal 
megegyeztethetőnek nem tartom. (Igaz!) 

Kívánom tehát , hogy felebbvitelt jobbra
balra az országban mindenütt találjon a perlekedő 
és ne legyen kénytelen egy pár véres verejtékkel 
szerzett fillérét a pesti ügyvédi karnak ide bekül
deni: otthon talál majd jó barátokat, kikkel együtt 
élvén, közelebb találja az igazság kiszolgáltatását. 
Azért a minisztérium által előterjesztett törvény
javaslatot erre vonatkozólag pártolom 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Legelsőben is 
kénytelen vagyok azon óhajomnak kifejezést adni, 
hogy midó'n felíratjuk magunkat, vegyük figye
lembe a ház szabályát és az elnöki kimondást, 
mely szerint a mellette szólók egyik, az ellene szó
lók másik jegyzőnél íratják fel magokat , hogy 
ott, hol vitás tárgy van, a szabályok értelmében 
a pártolók és ellenzők egymás után szóljanak, és 
ne történjék az, a mi most történt, hogy egyik ol
dalról hárman, négyen beszéltek egymás után. 
{Helyeslés.) 

Áttérve a szőnyegen levő tárgyra, én ré
szemről a jogügyi bizottság előterjesztését párto
lom. Pártolom pedig a jogügyi bizottság előterjesz
tését nem valamely politikai , vagy mint egyik kép
viselőtársunk a jogügyi bizottság ellen insinualni 
igyekezett, nemzetiségi szempontból, mely insinua-

tiót én részemről, s talán mondhatom a bizottság
ban volt társaim részéről is határozottan vissza
utasítom. (Elénk helyeslés.) 

És midőn azon képviselő urat azon térre, 
melyre a dolgot átvinni igyekezett, nem követem, 
egyuttalesak azt kívánom megjegyezni, hogy az 
ország békéjének, jóllétének, fenmaradásának el
lenségei azok, kik mindig ugy igyekeznek feltün
tetni az ország képviselőinek egyik vagy másik 
részét, mintha azokat bármely tárgynál mellékes, 
és e haza nem magyar ajkú testvérnépei iránti 
ellenséges indulat vezetné. (Zajos tetszés.) A mi 
pedig hogy nem ugy van, arról tanúskodhatnak 
eddigi tárgyalásaink, reményiem, tanúskodni fog
nak nem sokára a nemzetiségi kérdés felett tüzete
sen folytatandó tárgyalásaink, melyeket ha a t. 
képviselő ú r össze fog hasonlítani, a mint össze 
kellemi hogy hasonlítson, mindazokkal, mik egy 
országban levő különféle nemzetiségek irányában 
akár nálunk a közel múltban, akár másutt a világ 
bármely államaiban történnek, meg fog róla győ
ződni, hogy itt ellenséges indulat senki keblében 
nem lesz. (Htíyeslés.) 

A mi illeti magát ezen javaslatot, mondom, 
a kir. táblának ma még Pesten maradása mellett 
szólok, tisztán az igazságkiszolgáltatás érdekében. 
Én, t. ház, igen jól tudom, hogy a felebbviteli 
törvényszékek minden müveit államában Európá
nak megtöbbszöröztetnek ; igen jól tudom, hogy 
ez a felek kényelmére sok tekintetben szükséges, 
és mihelyt egyszer azon fő aggálytól, mely most 
attól visszatart, meg fogok menekülhetni, azonnal 
részemről is a mellett leendek, hogy ne 8, mert 
ez nem elég, hanem a szóbeli eljárás behozatván, 
8-nál sokkal több ilyen felebbviteli törvényszék 
rendeztessék. De most engem visszatart ettől azon 
aggály, inelyet Bónis barátom is előttem kifejezett, 
s mely abban áll, hogy ha tekintetbe veszszük, 
hogy mint összezavartattak nálunk a múlt 18 év 
alatt a törvényes rendelkezések : ha tekintetbe 
veszszük, hogy egyik vagy másik per keletkezése 
idejéhez képest mennyi különféle törvény vagy 
rendelet szerint kell ítélni: ha szétválasztjuk a föl-
lebbviteli törvényszéket, ha 8 felebbviteli törvény
széket állítunk föl, azon 8 felebbviteli törvény
szék a dolog természeténél, egyéni fölfogásánál 
fogva, és nem birván magát kellőleg tájékozni 
azon tömkelegben, melyben most mindazon sza
kaszok vannak, melyek szerint egy, nagy más 
ügyet el kell ítélni : egészen egy természetű ügyek
ben egészen különbözően fog ítélni. 

Már most azt kérdem, lehet-e valamely ország
ban az igazságszolgáltatás iránt bizalommal visel
tetni, ha azt látjuk, hogy a felebbviteli törvény
székek egy és ugyanazon tárgyban különbözőleg 
szolgáltatnak igazságot? 
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Én azt tartom, ez az igazságszolgáltatás iránti 
bizalomnak végleges megszüntetése volna, és ha 
megengednó'k, hogy ez eset eló'állhasson, akkor 
fogna megtörténni az, hogy az igazság istenasz-
szonya, ha el nem repülne — mert nem tudom, hogy 
szokott volna repülni — de minden esetre hátat for
dítana nekünk. 

Egyébiránt kénytelen vagyok még egy-két 
érvre is felelni, melyek felhozattak a bizottság né
zete ellen. {Halljuk!) 

Legelőbb is azon kell csodálkoznom, hogy 
egyik tisztelt képviselő úr azt monda , hogy 
a királyi tábla centralisatiójának oka az ősi
ség és a feudalismus voltak, melyek megszűn
vén, arra már többé nincs szükség; egy másik kép
viselő úr, ellenkezőleg, épen azzal indokolta, hogy 
a királyi táblát fel kell osztani, mert azon feuda-
Iistikus korban több felebbviteli törvényszék volt. 
Én azt gondolom, ezen kérdésnek a feudalismus 
vagy ősiség kérdésével egyátalában semmi köze 
sincs. [Helyeslés.) Ennek egyes egyedül lehet köze 
az igazságszolgáltatás érdekeinek kérdésével, nem 
elvont, nem elméleti szempontból, hanem jelen 
viszonyaink tekintetbe vételével, saját körülmé
nyeink szempontjából. 

Különben is annyit mégis bátor vagyok meg
jegyezni, hogy igen nagy része azon felebbviteli 
törvényszékeknek, melyekre hivatkozás történt, 
egyátalában nem volt az országnak rendes állapo
tában szervezve, hanem részint keletkezett azon 
időben, midőn az ország nagy része, maga a fővá
ros is, ellenség hatalmában volt; részint pedig, 
a melyekre méltóztatott Dobrzánszky képviselő úr 
hivatkozni, voltak igen is bünfenyitő törvényszé
kek, de nem voltak polgári törvényszékek. 

Arra nézve, a mi itt fölhozatott, hogy az utat 
egyengetni kell a jövendő jobb rendszernek, meg
engedjen a t. képviselő úr, ki a kir. tábla felosz
tását ezen érvvel igyekezett indokolni, ha azt mon
dom, hogy ha a kir. tábla ma 8 felé osztatván, 8 
helyén az országnak lesz felebbviteli törvényszék, 
ez által nem egyengetni fogja az utat a jövő jobb 
rendszernek, hanem önkéntesen gátakat fog elébe 
emelni. Igenis : mert nem hiszem, hogy valaki két
ségbe vonhatná, hogy a szóbeli eljárás behozatalát, 
mihelyt lehet, létesíteni kel l ; nem hiszem, hogy 
kétségbe vonhatná valaki, hogy ha a szóbeli eljá
rás hozatik be, nem 8, hanem legalább 15 vagy 
16 törvényszék kell; nem hiszem ismét, hogy két
ségbe vonhatná valaki, hogy ha az országban 16 
felebbviteli törvényszéket kell felállítani, egyetlen 
egy sem fog ott maradhatni, a hová most ama 8-
nak elhelyezése czélszerü volna: mert akkor a ke
rületek beosztása igen természetesen egészen más 
ieend. Minek állítsunk fel tehát ny olcz helyen aka

dályt annak, amit minél előbb érvényesíteni szük
ség lesz ? 

A mi a vidéki capacitásokat illeti, én azt gon
dolom, hogy mi itten, a kik jelen vagyunk, na
gyobbrészt vidéki emberek vagyunk, és már csak 
magunkra való tekintetből is nem óhajtanok ki
mondani, hogy a vidéken capacitások nincsenek ; 
hanem én azt gondolom, hogy vagy van azokra a 
capacitásokra szükség, s akkor azok a pesti királyi 
táblánál is meg fogják helyöket találni, vagy nincs 
reájok szükség, akkor bizony oda kint sem fogják 
azokat a hivatalocskákat elkaparni. {Tetszés.) Ezt 
tehát érvül a királyi tábla felosztása mellett egy
átalában nem lehet felhozni. 

De nem terjeszkedem ki tovább, hanem egy
szerűen ismétlem, hogy a jogügyi bizottság véle
ményét elfogadom. (Hel /eslés.) 

DobrzánSZky A d o l f : Engedelmet kérek, 
személyes kérdésben akarok szólani. (Fölkiáltások : 
Nincs személyes kérdés ! Zaj.) T. ház! Nagyon saj
nálom, hogy az előttem szólott képviselő úr azt 
állította, mintha én insinuatióval éltem volna a bi
zottság ellen. Ez nem áll, ez szándékomban nem is 
volt, s azért kiemeltem beszédemben, hogy nem 
akarok gyanúsítani senkit ; hanem constatáítam 
egyszerűen a következményeket, melyeket a bi
zottsági javaslat elfogadásától elválaszthatlanok-
nak vélek. (Nagy zaj) Ha pedig a t. képviselő úr 
azt állítja, hogy nem az ország nem magyar nem
zetére való tekintetből merittetett a bizottság meg
állapodása, a min én csak örvendek, akkor talán 
czélszerü lett volna megmagyarázni a bizottság 
jelentésének azon kitételét: „Nem kerülhette ki a 
bizottság figyelmét azon körülmény sem, hogy a 
felosztás olyan vágyaknak is válhatnék gyuanya-
gává, melyek az igazságszolgáltatás veszélye nél
kül teljesíthetők nem lennének." Én nem voltam 
szerencsés tagja lennni a bizottságnak, B így nem 
magyarázhattam ki ebből mást, mint a mit kima
gyaráztam. 

Tisza K á l m á n : T. ház ! A t. képviselő ur
nák egyenesen hozzám intézet^ felszólítására kény
telen vagyok röviden felelni. 0 azt mondotta volt 
beszédében határozottan, hogy nem irigyli a jog
ügyi bizottságtól ennek ily elvek alapján való eljárá
sát, tehát feltette rólunk, hogy azon elvek alapján 
jártunk el. Különben, ha e tekintetben roszul ér
tettem volna, nagyon örülnék, mert nagyon kívá
natos volna, hogy ilyen insinuatiók ne történje
nek. A mit pedig magyarázatul felolvasott, arra 
nézve bátor vagyok nyilvánítani azt, a mit, azt 
hiszem, hogy a t. háznak legnagyobb többsége 
meg is értett, hogy itt szó van oly provinciális ér
dekekről, a melyeknek összeütközése már hírla
pokban, megyei, városi feliratokban is számtalan
szor felemlittetett. (Helyeslés.) 
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B ó n i s S á m u e l : T. képviselőház! Nem szok
tam a tisztelt ház figyelmét kétszer fárasztani, nem 
le vádolhat vele a ház; hanem Dobrzánszky urnák 
kijelentésére, a mely első tekintetben figyelmemet 
kikerülte, mégis magam iránti kötelesség felelnem. 
Ő bennünket azzal gyanúsít, hogy minket eljárá
sunkban nemzetiségi kérdés vezetett. Igyekeztem 
beszédemben felvilágosítani azt, a mint Tisza Kál
mán is megjegyezte, hogy azon érdekek, melyek 
érintve vannak a központi bizottság jelentésében, 
hove czéloznak. Czéloznak a provinciális érdekek 
re. (Ugy van!) 

Egyébiránt azon kifejezés, melyet a képvi
selő úr használt, hogy t. i. nem irigyli eljárá
súinkat, egy kissé megvető és kemény. Én szeretek 
hasonló fegyverre] élni. En a t. urnák egész élete-
beli eljárását nem irigylem. (Zajos átalános taps.) 

B ö m c h e s F r i g y e s : Századok óta a szász 
nemzeúa kebelében felmerült jogviszonyokban má
sod bírósági illetőséggel birt, és ezen jogot univer-
sitás neve alatt szabadon és időnkint választott 
követe által és pedig az absolut időszakot kivéve 
háborítatlanul gyakorolta, míg az 1862. év nov. 
4»én kelt királyi nyilt parancs következtében a 
mostani szebeni fotörvényszék szerveztetett. Alapos 
e szerint a szász nemzet törekvése, ha a másod bí
róságok szervezése alkalmával az 1848-iki VII-ik 
törvényczikk 5. szakaszának alapján, mely Erdélyt 
minden külön törvényei és szabadságai fentartásá-
ban biztosítja, a mennyiben azok a helyes egye
süléssel nem ellenkeznek, és a szabadságnak és 
jogegyenlőségnek megfelelnek, ha ez alapon a 
nemzet ezen nagyra becsült ősi jogát is igénybe 
vetetni kívánja. Én mint nemzetemnek hú' tagja a 
szebeni törvényszék felosztása által, de még inkább 
annak felállítása által a nemzetem jogában tett 
sértést sajnálom. Megfontolván azonban az utóbbi 
években merőben megváltoztatott körülmények 
nagy horderejét és a korszellemnek hatalmát, 
mely által a rendkívüli kiváltságok háttérbe szo 
ri t taínak; tekintve azt is. hogy a magyar korona 
országai uj és boldogító szervezése, ha minden nép
faj és országrész külön, egymással ellenkező jogo
kat és kiváltságokat kivan igénybe venni, lehetet
lenné válnék ; tekintve azt is, hogy a szebeni fő-
törvényszék, mely Schmerling alatt lett szervezve, a 
szász nemzet ősi alkotmányának meg nem felel; ez
zel szemben pedig azon remény kecsegtet, hogy 
a nem sokára várandó szóbeli eljárást elrendelő 
polgári perrendtartásnak behozatala, s e szerint a 
törvényszékek és bíróságok uj szervezése által az 
én nemzetemnek erre vonatkozó és területén min
den lakossal közös joga helyreállíttatnak, és Sze-
benben, nem csak Szebenben, hanem Erdélyben 
hihetőleg több másod bíróság fog felállíttatni: 
mindezen higgadtan megfontolt okoknál, de annál 

I fogva is, hogy szorosabb értelemben véve egész 
! Magyarország részére csak egy királyi tábla ha-

tároztatott, és így Erdély kettőt nem kívánhat: én 
a szebeni kir. fotörvényszék feloszlatása, és annak 
a kir. táblába beolvasztása ellen mint bevégzett 
tény ellen fölszólalni feladatomnak nem tartom. 
(Helyeslés.) 

Miután azonban polgártársaim körében elégü-
I letlenséget szülhet nem annyira a szebeni főtör-
j vényszék feloszlatása, mint inkább azon aggodalom, 
I mintha annak az egész Erdélyben felállitandó 
I egyedüli kir. táblába leendő beolvasztása által az 
I elégületlenek részéről minden alkalommal helyte

lenül hirdetett és kiemelt magyarosítás és a nyelv 
használatának elnyomatása czéloztatnék: ezen okból 

J bátorkodom ezen aggodalom elhárítása végett, mi-
| vei a bizottság jelentésének ezen egyszerű és áta-
i lános szerkezete polgártársaimat megnyugtatni nem 
I képes, hivatkozva még ezen kívül az 1848. XVI. 
j törvényczikk e) pontjára, valamint az erdélyi 1791. 
| törvény XXXI. czikkére, úgyszintén az 1847-iki 
! törvények I-ső czikkére, melyek által az erdélyi 
j népek, különösen a szász nemzet a nyelv haszná-
| latában biztosíttatik: erre vonatkozólag a követke-
j ző indítványt tárgyalás és elfogadás végett a ház 
I figyelmébe ajánlani azon esetre, ha szavazás által 
| a szebeni főtörvényszék elesnék. 

Az inditvány a következő. (Olvassa:) „A köz-
I ponti bizottságnak a polgári perrendtartás főbb 
j irányelveiről tett jelentésének a kir. táblák szerve-
\ zéséről szóló 9-dik bekezdése megalapításánál 
[ mondja ki a képviselőház határozatilag: Az erdé-
j lyi 1791-beli XXXI. és 1847-beli I. törvényczikk, 
i valamint a magyarhoni 1848-beli VII. törvény

czikk 5. szakasza és XVI. törvényczik e) pontja 
értelmében az úgynevezett királyi föld lakosai 
nyelvök törvényen alapuló használatában biztosit
tatnak, melynél fogva az igazságügyminiszíer úr 
az Erdélyre nézve felállitandó királyi táblánál az 
ottani viszonyokra, az úgynevezett királyi földre 

| nézve pedig különösen a szebeni feíoszlandó fő-
; törvényszék eddigi szervezésére, a nyelvre és al-
I kalmazandó egyénekre nézve tekintettel legyen." 

BujanoviCS Sándor j e g y z ő (olvassa Böm
ches Frigyes indítványát.) 

Ivánka Imre: Elállók a szótól. 
Binder M i h á l y : A másodbirósági szerve

zetre nézve a miniszteri javaslatot pártolom, mert 
ugy látom, hogy az a czélnak, mely nem más, 
mint a perrendben az egyszerűség és egyformaság 
behozatala, és a fenálló viszonyoknak megfelel. 
Miután ezen viszonyok Magyarországon és Erdély
ben különbözők, mert Magyarországon még az 
úgynevezett vegyes folyamcdási létezik, mig Er
délyben a megyei és városi törvényszékek és bí
róságok tisztán csak első folyamodás) törvényszé-
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kek, a királyi tábla pedig és a n.-szebeni királyi 
csak is másod bíróságilag ítélnek, Erdélyben, mi
vel most nincs organisatiőról sző, nem is lehet 
szükség a másod bíróságokban valami rendszeresí
tést tenni, mert a czél, mit elérni akarnak, t. i., 
hogy az egyesült országban ugyanazon egy per
rendtartás hozassék be, ugy is elérhető; míg ellen
ben Magyarországon a vegyes folyamodás meg
szüntetésével a másod bíróságot bizonyos mértékig 
öszpontositani kel l : ezen öszpontositásra nézve a 
miniszteri javaslatban a legnagyobb szakavatos-
sággal és valóságos államférfiúi bölcseséggel és 
tapintattal a helyes határ szem előtt tartatott. 

A jogügyi bizottság mindazon okokat, a mint 
tisztán mondja, melyek a miniszteri javaslat mel
lett szólnak, elismeri, és mégis később azokat ér
vényteleníteni igyekezvén, eltérő véleményt állit, 
és a mellett uj érveket hoz fel. Azokat itten és pe
dig különösen Németh Károly képviselőtársunk 
nézetem szerint igen alaposan megczáfolta, és 
hogy a t. házat ne untassam ismétléssel, azokra 
nem fogok átmenni, hanem Erdélyre nézve van
nak nekem észrevételeim, miket nem hallottam 
felhozatni. 

Lehet, hogy a tisztelt előttem szóló azok
ra tekintettel volt, de halkan szólván, nem tudtam 
szavait kivenni. Annyit mégis érthettem, hogy az 
1848 diki unio-törvénynek 5-dik szakaszát emii
tette. Tehát én is arra akarok hivatkozni. 

Azt hiszem, ha annak értelmét jól felfogjuk, 
most épen nem lehetne Erdélyben a másod bíró
ságban változtatást tenni. Az ötödik szakaszban 
ugyancsak az mondatik, hogy némileg az erdélyi 
törvényeket és intézményeket tisztelni fogják s 
főn is akarják tartani. Hogy mi ezen szakasznak 
értelme, kitetszik abból, hogy mind 1848. mind 
1866-ban szükségesnek tartották comissiókat állít
ni fel, melyeknek teendőit most a magas miniszté
rium vállalta át. t. i., hogy az unió végrehajtására 
nézve uj és ép törvényjavaslatot teremtsen. Ebből 
nézetem szerint az következik, hogy az erdélyi 
törvényeken és az erdélyi állami intézményeken 
a majdan alkotandó unionalis törvény létrejötte 
előtt semmi változtatást tenni nem lehet. {Helyeslés) 

Továbbá kötelességemnek tartom itt felemlí
teni és emlékezetbe hozni, hogy a szász nemzetnek 
törvényes joga van egy Nagy-Szebenben székelő 
másodbirósági törvényszékhez. Annak helyét az 
utolsó időkig a szász egyetem képviselte; de a 
kor. a tudomány, az igazságszolgáltatás azt kívánta, 
hogy ezen minden évben csak kétszer összegyűlő 
egyetem helyébe egy folytonossék működő tör
vényszék állittassék, a mi meg is történt. Tisztelt 
ház ! Azt hiszem, a szász nemzet az által, hogy a 
kor, a tudomány és az igazságszolgáltatás kívá
nalmainak megfelelt, törvényes jogát nem veszt

hette el, sőt azon reményt bátorkodom itt kifejezni, 
hogy ezen t. ház és egyátalában a magyar or
szággyűlés, mint az erdélyi országgyűlésnek tör
vényes jogutódja, a szász nemzetet minden jogai
ban védeni fogja. 

Az előttem szóló tisztelt képviselő úr által tett 
inditványnyal a szász nemzet jogainak nincs elég 
téve. Különben is azt gondolnám, ezen indítvány 
inkább a nemzetiségi bizottsághoz lenne utasí
tandó. (Helyeslés.) 

Ezzel röviden bevégezvén beszédemet, bátor 
vagyok a minisztérium javaslatát a t. háznak 
ajánlani. 

Papp Zsigmond : Elállok a szótól. (Átalá-
nos éljenzés.) 

Antalfy Károly : Csak rövideden akarok 
szólni 

DimitrieviCS MilOS jegyZÖ : Berzenczey 
Lászlón van a sor. 

Berzenczey László : T. ház ! (Halljuk!) 
Bátor vagyok röviden kijelenteni, hogy ezen kér
dést nem tartom pártkérdésnek. Igen sajnálom, 
hogy ezen kérdésnél nem lehetek egy értelemben 
t. elvtársaimmal, mert én a kivitelt lehetetlennek 
tartom. 

En akarom azt. hogy legyen egyetlen kir. 
tábla, hanem azt nem látom be, hogy Erdélyben 
miért legyen kir. tábla. Itt a kivitel megakad és 
én ezt nem akarhatom. Az erdélyit székely kir. 
táblának nevezték itt.Én nem ismerek székely kir. 
táblát, én tehát a kivitelt lehetetlennek tartom, 

Itt oly kérdések merülnek fel, hogy én bátor 
vagyok egész szerénységgel oda nyilatkozni, hogy 
ezen kérdés maradjon abban. (Eláll !) Én nem szok
tam elállani, míg élnem mondom, mit el akarok mon
dani. Csak még azt akarom megjegyezni, hogy ha 
az igazságügyminisztert vagy egyátalában a ma
gyar kormányt azzal vádolják, hogy előnyt ad a ma
gyar nemzetiségnek, akkor csak az erdélyi hétsze
mélyes táblára kell hivatkoznom, a hol 8 egyén közt 
csak két magyar van: ezt szükségesnek tartottam 
mint erdélyi felhozni, hogy ne ugy járjunk el, mint 
a só árának megszabásánál, a midőn t. i., hogy az 
erdélyi sót olcsóvá tegyük, a máramarosi sót na
gyobb árban állapítottuk meg. (Zaj) Az én néze
tem szerint ugy kell eljárnunk, hogy vagy Erdély
nek és így Magyarországnak is adunk kir. táblá
kat, vagy pedig csak Pesten állítunk egy királyi 
táblát. Magyarország és Erdély számára. 

Én tehát kénytelen vagyok Tóth Lőríncz 
képviselőtársam indítványát pártolni. 

W l á d AlajOS: T. ház! Őszintén megvallom, 
hogy a tárgyalás alatt levő perrendtartástól nem 
várok sokkal fényesebb sikert, mint az eddig gya
korlatban volt országbírói értekezlettől, illetőleg 
az eddigi ideiglenes perrendtartástól, nem várok 
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pedig fényesebb eredményt azért, mert az egyik
nek és a másiknak is alapja, legalább csekély vé
leményem szerint, ingatag és gyenge. 

Szerintem egy tökéletesen helyes és jó per
rendtatás csak ugy foganatosítható kellőleg és 
sikeresen, ha alapját a határozottan körvonalozott 
és minden részleteiben kifejlett bírósági rendszer 
képezi s evvel együtt léptettetik életbe. 

Azon birósági szervezet, mely ezen perrend
tartásban van előadva, Igen hiányos, hiányos kü
lönösen azért, mert azt, a mit az egész ország áta-
lánosan óhajt, t. i. az alsó forumoknál az igazság
szolgáltatásnak a politikai hatóságoktól külön 
választását, tökéletesen nélkülözi. Hibás továbbá az
ért is, mert a mint Besze János képviselőtársam 
kifejtette, a legszükségesebb intézményt, a béke
híréi hatáskört tökéletesen ignorálja. Valóban. 
uraim, ha figyelmünkre méltatjuk, a mint kell is 
hogy méltassuk a perlekedő nép javát, ha figyel
münkre méltatjuk a békebirói intézményt, ugy 
fogjuk találni, hogy annak behozatala által a 
hazának és különösen a perlekedő feleknek nagy 
jótéteményt tennénk, majdnem nagyobbat, mint 
a melyet a perrendtartás eredményezend. Ez 
azonban, a mint mondám, ezen javaslatban tökéle
tesen mellőzve van, holott lehetett volna épen 
ott, a hol a szolgabirák birósága megalapittatik, 
ennek eltörlése, s helyette a békebirák intézmé
nyének megalapítása által. Végre nem tartom 
ezen perrendtartást czélszerünek és jónak azért, 
mert igen nagy anomáliát tartalmaz, a mennyi
ben az első biróságok választás utján jó'nek létre, 
a felső biróságok pedig kinevezés utján: mert az 
én nézetem szerint mindannyinak vagy választatni 
vagy kineveztetni kellene. 

A mi magát ezen vitás pontot illeti, tökéletesen 
pártolom azon nézeteket, melyeket Tóth Lőrincz 
és Dobrzánszky képviselőtársaim kifejtettek ; és 
csak annyit válaszolok azoknak, kik különösen 
ellenzik a 8 kerületi kir. táblának felállítását, mert 
azok csak igen sok költséggel volnának létesíthe
tők, hogy a mint azon számos petitióból olvastam, 
melyek a házhoz érkeztek s az egyes képviselők 
közt kiosztattak, hogy azon városok, hol ilyen kir. 
táblák, illetőleg fó'törvényszékek állíttatnának, a 
szükséges épületek és a felszerelés költségeit viselni 
nagyon szivesen ajánlkoznának. 

Én tehát pártolom a miniszteri előterjesztést. 
A n t a l f y Károly : T. ház ! Midőn Erdély

nek teljes egyesítése czéljából Magyarországgal 
ismét egy lépést teszünk, hogy legalább a törvény
kezésben azonos eljárást léptessünk életbe a Király
hágón innen és t u l . . . 

V a l a k i : Erdélyország! 
A n t a l f y K á r o l y : Erdélyország nincsen, 

de van királyhágóntuli része Magyarországnak. 

. . . akkor ugy az erdélyi részek, mint az or
szág érdekében nálunk csak üdvüzölni kell az. er
délyieknek is ezen törvényjavaslatot, illetőleg a 
tárgyalás alatt levő irányelveket, mert ugy va
gyok meggyőződve, hogy akkor, midőn Magyar
országban csak egyetlen egy kir. tábla állitiatik 
fel, nekünk csak méltányolnunk kell a kormány
nak azon figyelmét, melynél fogva Erdély érde
keinek tekintetbe vételével Erdélyben is kivan 
egy kir. táblát Maros-Vásárhelyt szervezni. Ha t. 
képviselőtársam Binder azon deformitásokra hivat
kozik, melyek most is fönmaradnak, midőn a Ki
rályhágón innen a szolgabirói rendszer, Erdély-
Len pedig fenmaradnak a kiküldött biróságok, szi
vesen fogtam volna kezet ; és ha azon óhajtásnak 
ad vaia kifejezést, vajha szabadulnánk meg mi is 
erdélyiek a központosítás áldástalan rendszerének 
gyűlölt szakaszaitól, akkor még szivesebben fog
tam volna vele kezet. De miután meg vagyok 
győződve, hogy a másod biróságok kérdése csak 
az első biróságok szervezésével kapcsolatban old
ható meg ; és mert a második kérdésre nézve ugy 
vagyok meggyőződve, hogy ezen törvényjavaslat, 
melyben Magyarországra kiterjedt garantiáját lá
tom annak, hogy elvégro meg kell szűnni azon 
gyűlölt osztrák szakaszoknak Erdélyben is, és 
meg kell szűnni azon anomáliának, hogy a haza, 
ugyanazon haza fiainak különböző törvény sze-
rintszolgáltassék az igazság : azért csak ezen irány
elvről szólok; és mert ezen irányelvben, illetőleg 
a központi bizottság azon kifejezésében, hogy te
kintet legyen az erdélyi viszonyokra, a Bömches 
Frigyes képviselőtársam módositványát is benfog-
lalva találom, és én is azt 'akarom elérni, a mit 
ő : ennélfogva a minisztérium azon előterjesztését, 
hogy Erdélyre nézve Maros-Vásárhelyt külön 
királyi tábta állittassék föl, részemről elfoga
dom. 

D o b o l y i Sándor : Én, t. ház, a központi 
jogügyi bizottság nézetével szemben az igazság
ügyi miniszter úr által indítványozott 8 királyi 
tábla felállítása mellett vagyok, mert sehogy se 
találom a jogügyi bizottságnak az egyetlen ki
rályi tábla meghagyása mellett felhozott erőssé
geit olyaknak, hogy azok a 8 királyi tábla felállí
tását alaposon indokoló érvekkel avagy csak 
össze is hasonlittathassanak. 

Mert nem áll az, hogy a nyilvánosság az 
informatiót feleslegessé tevén, a feleknek a 2-dik 
biróság székhelyére leendő zarándokolását szük
ség felettivé tenné. Ezt az okoskodást megveri az 
élet, mely szerint a mindennapi tapasztalás által 
bebizonyított igazság, hogy a roszakaratu biró 
furfangosságát egy az első kézből adott alapos in-
formatio képes egyedül paralysálni. Ezen tapasz
talati igazság bebizonyítására legyen szabad épen 
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az itt székelő hétszemélyes táblánál történt esetet 
felhoznom. 

Egy bírtokvásárlási ügyben az előadó a fel
olvasott bizonyítványok alapján a jószágot már-
már a roszhiszemü birtokos részére vala eldön
tendő, mikor az egyik bíró, ki az első kézből gyö
keres informatióval vala ellátva, azt mondja: ott 
lenni kell az okiratok közt egy esketésnek, mely
ben két tanú határozottan vallja, hogy a jószágot 
a felperes vette. Utána nézett a magas törvényszék. 
s a két tanú valósággal meg is lőn találva s az igaz
ság megmentve. 

Nem való a jogügyi bizottság azon nézete se, 
mintha a több királyi tábla divergens ítélete az 
ily módon állítólagosán bekövétke?ő zavar által 
csak kártékony lenne az igazság tisztába hoz-
hatására nézve. Sőt evvel szemben biztosan merem 
állítani, hogy az igazság alaposan és lelkiismere
tesen leendő kiszolgáltatásának semmi oly czél-
szerü s üdvös szolgálatot nem tenne, mint a több 
királyi tábla versenyzése, miután kétséget nem 
szenvedő igazság az, hogy mindenik tábla erőt 
feszítve igyekeznék azon: 1., hogy több pert lás
son el, mint a másik, s 2., ellátott perei alapos és 
törvényes indokai mind meg annyi bizonyítvá
nyaiul szolgáljanak a boldogító uj intézet üdvös 
voltának. 

Az a krajezáros ok, hogy itt Pesten az az 
ügyvéd, a ki az egyetlen táblánál dolgozik egy 
perben, a hétszemélyes tábla előtt is vezetheti 
ugyanazon ügyet, figyelmet se érdemel, mert 
hiszen tudva van, hogy az az ügyvéd megveszi 
fáradsága diját a királyi táblánál tett munkájáért, 
de megveszi külön a hétszemélyes tábla körül 
tett izzadozásának is. 

A jogügyi bizottság azon nézetén.inely szerint a 
8 tábla felállítására nézve várjunk addig, míg a 
nemzet fejlődése következtében a szóbeli eljárás 
átalános leend, érzik a halálszag, mert itt ép ugy, 
mint az angol parlamentben, az elhalasztás — elejtés. 

Van pedig minden más, a 8 tábla felállítása 
mellett szóló nézetek felett egy számtani bizo
nyossággal bíró igazság : t. i. hogy a 8 királyi tábla 
életbe léptetése által a nemzeti fejlődés 5 sokszoro
zó val fog szaporittatni: mert ugyan is ki nem látja 
azt át egy kis jóakarat segítségével, hogy a g 
tábla három országrész helyett b-at fog boldogí
tani, az igazság 2-od bírói kiszolgáltatásának uj 
székhelyével boldogított tájék áldani fogja azon 
országgyűlést, mely a 20 év alatt nem csak mel
lőzött, sőt szándékosan rombolt nevelés kárpótlá
sául egy semmi intézet által nem pótolható gya
korlati jogiskolát nyitott növendékei s ezek által 
a haza jövőjére nézve. Én azt hiszem, t. ház, hogy 
igazságügyi miniszter úr az igazságkiszolgálta
tásra nézve még egy ehhez hasonló emeltyűt gon-

K » V . H. KAPLÓ. 186%. x. 

dőlni se képes, s ha ezt a jelen országgyűlés mi
előbb életbe léptetendi, látni fogunk rövid időn uj 
eget és uj földet, mely tisztán ezen nemes és üdvös 
eljárásnak magas monumentuma leend. 

Szavazok a 8 királyi tábla felállítása mellett. 
Horváth Lajos előadó: T. ház! Noha a 

tárgy kellőleg ki van merítve, meg fogja mégis 
engedni a t. ház, hogy előadói kötelességemhez 
képest én is megtehessem észrevételeimet. (Hall
juk:) 

Ha Magyarország végleges birói szervezésé
nek kérdése volna napirenden, ha annak végleges 
megállapításáról volna szó, hogy Magyaroszszág-
nak egy vagy több másod bírósága legyen-e? két
ségen kívül kiváló figyelmet érdemelnének azon 
érvek, melyeket előttem szóló képvhelő társaim, 
különösen pedig Tóth Lőrincz és Németh Károly 
képviselők előadtak. Azonban nem végleges szer
vezésről, nem a másodbirósági intézvény sorsának 

| végleges eldöntéséről van most szó. A kérdés né-
! zetem szerint csak annyi, hogy az egyetlen pesti 
{ királyi itélő tábla felosztása oly égető kérdése-e 
| az igazságszolgáltatásban behozandó ideiglenes 
| reformnak, hogy azt, mielőtt még az elsőfolya-
! modási bíróságokat rendeztük, s a törvén yho-
! zás a szóbeli és, írásbeli rendszer között választott 
j volna, rögtönözve, és, a mire nagy súlyt fektetek, 
\ ideiglen kelljen megoldani ? 

Miután csak ez forog szőnyegen, igénytelen 
nézetem szerint a kérdés súlypontja nem abban 
fekszik, hogy a másod biróság decentralisatiója 

j szükséges-e az elmélet szempontjából? hanem ab
ban fekszik, van-e arra szükség viszonyaink kö
zött, hogy a királyi táblára nézre rögtönös és 
ideiglenes intézkedés történjék ? 

Ezen kérdésre a jogügyi és központi bizott
ság csaknem egyhangúlag tagadólag felelt; sőt to
vább ment: mind a két bizottság kijelentette azt is, 
hogy ezen felosztást, ez idő szerint, kétes értékű 
és nem indokolható kísérletnek tartja. Indokait és 
érveit a két bizottság nem az elmélet régióiban 
kereste és találta fel, hanem a concrét viszonyok
ban. 

Ugy látszik, hogy t. ellenfeleim, különösen 
pedig Tóth Lőrincz és Németh Károly képviselő 
urak, megfordítva járnak el, s az elméletben kere
sik az érveket, és a concrét viszonyokra nem fek
tetnek nagy súlyt. 

Noha nincs helye most annak, hogy az igaz
ságszolgáltatás decentralisatiója vagy centralisa-
tiója fölött vitatkozzunk, mert e kérdés nincs na
pirenden, de miután felhozatott, nem vonakodom 
kijelenteni azt, hogy az igazságszolgáltatás decen-
tralisatióját feltétlenül csak az első folyamodás! 
bíróságokra nézve ismerhetem el, és habár ma
gam is a valló vagyok, hogy a szóbeliség rend-
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szere mellett, a másod bíróságok legszélesebb mér
vű decentralisatiójára van szükség; de másrészt 
még az elmélet szempontjából sem látom szüksé
gét a több másod bíróságnak, mindaddig, mig el
járási rendszerünk az írásbeliségre és semmíségi 
eljárásunk az alakiságra lesz fektetve, s így az ele-
adás hűségét a teljes nyilvánosság ellen nem őrzi; 
sőt azt hiszem, hogy jelenben az anyagi igazság
szolgáltatás egységére s correetségére nézve, sok
kal több garantiát nyújt az egyetlen egy pesti 
íotörvényszék az ország összis perlekedőire nézve, 
mint a vidéki másod bíróság az egyes vidék per
lekedőire nézve. Ennek oka, t. ház, az írásbeliség 
és szóbeliség rendszerének természetében fekszik. 
Az írásbeli eljárásnál a másod bíróság kizárólag 
a per actáiból itél; elesik tehát minden indok arra, 
hogy egyes perlekedő" felek a biróság székhelyét 
felkeressék, s a másod biróság tagjaival értekezze
nek, miután magán előadásaik figyelembe ugy 
se vétethetnek. 

Csak egy szempont, mit különösen Németh 
Károly és Dobránszky képviselő urak emeltek ki, 
köti a perlekedőket a másod biróság eljárásához: 
t. i. azon szempont, hogy az előadás hűségét el
lenőrizzék. He e tekintetben az én meggyőződé
sem szerint, teljes óvszer a sajnosán nélkülözött, 
s most behozandó teljes nyilvánosság, melynek 
súlya nem abban fekszik, hogy az illető fél jelen 
van az előadásnál, hanem abban, hogy jelen le
het, s a főt örvény Fzék ajtai megnyilnak a nagy 
közönségnek: mert az ilyen nyilvánosság erkölcsi
leg kényszeríti a birót, hogy jól elkészüljön a per
re, és hűségesen adja elő azt. Egészen máskép áll 
a szóbeli eljárásnál. A szóbeli eljárásnál a másod 
b'róság voltaképen nem felebbviteli biróság, mely 
kizárólag az első biróságnál bevégzett per actáiból 
itél, hanem más biróság, mely előtt a per ép így 
tárgyaltatik. mint az első biróság előtt tárgyalta
tott, i t t már a dolog természeténél fogva a felek 
kényelme és a munkaíblosztás tekintetei lépnek 
előtérbe, mit figyelmen kivül hagyni nem lehet. 

Nagy a különbség a két rendszer közt az 
igazságszolgáltatás egységére és correetségére 
nézve is. Az írásbeli rendszernél és a tiszta alaki
ságra fektetett semmiségi eljárásnál az igazságszol
gáltatás egységére már a másod biróságnál ügyel
ni kell, mert nem minden per vitetik a legfelső 
törvényszékhez, t. i. a harmad bírósághoz ; és mert 
a semmitő törvényszék csak az alaki eljárás sérel
meit orvosolja. 

Hogy egyetlen egy íotörvényszék több biz • 
tositékot nyújt az igazságszolgáltatás egységére, 
mint a különböző városokban elhelyezett másod 
bíróság, azt hiszem, vitatnom sem kell, mert a do
log természetében fekszik. Az egyetlen másod bi~ 
ráságnál ugyanazon tagok ítélnek azonos perek

ben, s fel sem tehető, hogy most így , máskor 
amúgy járjanak el, mig a különböző városokban 
székelő bíróságoknál ilyen ellentétes eljárás, a do
log természeténél fogva, gyakran fordul elő. 

így áll a dolog az igazságszolgáltatás correet
ségére vagyis az ítéletek lényegére nézve is. E g y 
jól szervezett és szaktanácsokra osztott egyetlen 
másod biróság bizonyosan jobban fog eljárni, mint 
a néhány tagból álló vidéki máod biróság. 

Amott mindig 5 szakértő tag dönti el az 
ügyet, itt egyes szakemberek gyakorolnak döntő 
befolyást az ítéletek hozatalánál: mert ugy szer
vezni a másod bíróságokat, hogy azoknak minden 
tagja a jogtudomány valamennyi ágában egyfor
mán jártas legyen, viszonyaink közt csaknem a 
lehetetlenségek sorába tartozik. 

Ellenben a szóbeliség rendszerénél az igazság
szolgáltatás egységét és correetségét a semmitő 
törvényszék tartja fen, mely nem csak az alaki 
sérelmekre, de a materialis elvi kérdésekre is fel
ügyel, s minden botlást megsemmisít, mely akár 
az eljárásnál, akár a törvény alkalmazásánál fel-

! merül, 
Ezeket csak azért hoztam elő, t. ház, hogy jelez

zem, mikép azon érvek, melyek t. képviselőtársaim 
az elmélet szempontjából felhoztak, ugyancsak az 
elmélet szempontjából meg is támadhatók. 

A mi illeti tJkellenfeleimnek a szorosan napi-
I renden levő kérdésre vonatkozó érveit, azt hiszem, 
| se egyik, se a másik nem bir döntő sulylyal arra 
] nézve, hogy az egyetlen egy pesti királyi tábla 
| azonnali felosztását az igazságszolgáltatás ideig-
| lenes reformjának elengedhetlen követelményéül 
, tekintsük. 

Arra nézve, mennyire nem igényel kiváló fon-
: tosságot a felek kényelme az Írásbeliségre fekte-
; tett eljárásnál, volt szerencsém már felébb nézete-
I imet előadni. De ha kénytelen volnék is a decentra-

lisatióra nézve az írásbeli eljárásról is valamit meg-
I engedni, akkor sem engednék semmit a felek ké-
j nyelnie szempontjából: mert azt hiszem, épen e 

szempontból a felek érdekei legkisebb sérelmet 
sem szenvednek. 

Föltmlittetett, ugy gondolom, Tisza Kálmán 
képviselő úr részéről azon körülmény, hogy jelen 

I közlekedési viszonyaink közt igen sok megyének 
I perlekedői szivesebben jőnek fel Pestre, mint Eper
jesre , Kőszegre vagy Nagy-Szombatba. Ez az 

i egyik körülmény, mely figyelmet érdemel. A má
sik pedig az, hogy az egyetlen másod biróság mel
lett a felek egy és ugyanazon ügyvédre bizhatják 
ügyeiknek e másod és harmad biróságnál való el
lenőrzését, mert mind a két törvényszék ugyan 
azon városban székel, mig szétosztás esetében 
más ügyvédet kell megbizniok a másod, és más 
ügyvédet a Pesten székelő harmad bíróságnál, s 
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mig Pesten egy nagy és tekintélyes ügyvédi kar 
áll rendelkezésökre, a vidéken csak kevesek között 
válogathatnak. 

Igaz, hogy ez voltaképen csak financzialis 
szempont; de miután a perlekedő felek az előadás 
hűségének ellenőrzésére személyesen csak kivéte
les esetekben jelennek meg, s a legtöbb esetben 
másokat biznak meg, azt hiszem, hogy oly szem
pont, mely a hozzáférhetőség kiemelt szempont
ját nagyon ellensúlyozza. 

Nem tartom szerencsésebbnek azon nagyon 
is kiemelt érvet se, hogy oly nagy testület, mint 
az egyetlen kir. tábla, egyátalában nem kezelhető, 
nem kormányozható. Valószínűleg, t. ház, midőn 
ezen érvet emlegetik ellenfeleim, a mostani kir. 
táblát tartották szem előtt, nem pedig azt, melyet 
az igazságügyniiniszter úr a behozandó perrend
tartás folytán jövőre szervezni fog. Ha méltóztat
nak figyelembe venni, hogy a királyi tábla meg
szűnik első s harmad folyamodasi biróság lenni; 
hogy a felfolyamodás esetei tetemesen koriátoz-
tatnak ; hogy meggondolatlan vagy épen konok 
felebbezésnek, sőt magának a jogosulatlan perle
kedésnek és folytatásnak útját zárja az alkalmaz
ható büntetés; hogy a semmiségi panaszok a ki
rályi tábla mellőzésével közvetlen a semmitőszék-
hez vitetnek fel, mi által a kir. tábla összes ügy
számának Vó-de elesik ; hogy nem fog többé itélni 
5, 7, 9, 11, hanem mindig csak 5 tagú tanácsban; 
s végre hogy nem fognak referálni a királyi tábla 
tagjai a harciad bíróságnál, mint eddig a hétsze
mélyes táblánál, mely teher, az előadással össze
kötött várakozást is beszámítva, hetenkint 36—40, 
évenkint 1400 napnak munkaerejét vonta el tő-
lök; ha mindezt méltóztatnak figyelembe venni : 
lehetetlen, hogy ne tartsák jogosultnak azon re
ményt, hogy a perek száma nevezetesen apadni 
fog, s 40 — 50 szakképzett s munkabíró tag igen 
könnyen megfelelhet feladatának. Már hogy 40 — 
50 tagból álló testületet mért ne lehetne jól kor
mányozni ? megfogni nem tudom. Átalában vala
mely gépezetnek életrevalóságát egyes alkatrészei
nek jósága és harmonikus összefüggése képezi, 
nem pedig nagysága. A miniszterek egész bi
rodalmakat kormányoznak,, és pedig személyes 
felelősség mellett a központi nagy személyzettel, 
s csak a 40 — 50 tagból álló kir. táblát ne lehetne 
kormányozni czélszerüen ? Hiszen ha ez áll, ak
kor mondjunk le arról, hogy jó harmad bírósá
gunk legyen : mert hiszen a harmad biróság sem 
fog kevesebb tagból állani, sőt azt hiszem, hogy 
többől, miután Erdélyre nézve is kiterjed hatás

köre, s nem csak azon perekben ítél, amelyekben 
a másod bíróságok Ítélnek, hanem itélni fog a ke
reskedelmi, váltó- és csődügyek elintézésében is. 

Felelhetnék még, t. ház, némely észrevételek
re, melyek itt felhozattak, különösen azon ellen
vetésekre, a melyeket Dobránszky képviselő úr 
tett; de kimerült már a t. ház figyelme és türelme, 
s különben is eléggé megfeleltek Tisza Kálmán és 
Bónis Sámuel képviselő urak. Csupán csak azon 
indítványra kivánok még felelni, melyet Bömches 
képviselő úr tett, t. i , hogy a Maros-Vásárhelyen fel
állítandó kir. tábla az erdélyi viszonyoknak meg
felelő szervezéssel láttassék el. Erre a központi bi
zottság kiterjeszté figyelmét, s inditványba hozta, 
hogy az erdélyi feltörvényszék az erdélyi viszo
nyoknak megfelelőleg rendeztessék. A mi illeti azt, 
hogy mi jónak tartjuk az egyetlen kir. táblát, s 
mégis meghagyunk Erdélyre nézve egyet: ennek 
igen könnyen érthető oka az, mert tekintetbe kel
lett venni az erdélyi viszonyokat, s ezen tekintet
nek concedáltuk azt. 

Azt hiszem, t. ház, ha, tekintettel a kimerült 
türelemre, nem fogok is felelni mindazon egyes 
észrevételekre, a melyek itt előhozattak, nem 
fog megingani e házban azon meggyőződés, hogy 
nincs abban valami nagy veszedelem, ha a pebti 
királyi tábla egyelőre felosztatlanul marad, shogy 
óvakodni kell attól, hogy olyan kérdés felett, 
minő a másod biróságok szervezésének kérdése, az 
elsőbirósági szervezet megoldása s az eljárásrend
szerének végleges megállapítása előtt csak azért 
határozzon ma a törvényhozás, hogy egy pár év 
múlva másként határozzon. {Helyeslés.) 

Elnök: Szólásra senki felírva nem levén, a 
szavazási kérdés a következő: a törvénykezési rend
tartás főbb irányelvéül a jogügyi bizottság ré
széről az e) pont alatt beadott szakaszt elfogadja-e 
a t. ház, vagy nem? 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa): 
„Helyesli-e a ház, hogy a királyi itélő tábla egy
előre ne osztassák föl, hanem Erdélyre nézve egy 
másik állittassék?" 

E l n ö k : A kik ez e) pont elfogadását kíván
ják, méltóztassanak fölkelni. {Megtörténik) Az e) 
pont elfogadtatott. 

A nemzetiségi bizottság t. tagjait kérem, mél
tóztassanak délután négy órakor tanácskozás vé
gett megjelenni. Úgyszintén kérem a népnevelés 
tárgyában kiküldött bizottság t, tagjait, hogy ülég 
után méltóztassanak %t maradni. 

Holnap 10 órakor ülés. 
Az ülés végződik d. u. 1% órakor. 
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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: Bárcsay Ákos megbizó levele és kérvények bemutattatnak. A kormány töivényjavaslatot nyújt be a, dalmáí 
vámtarifa módoaitásáról. A polgári törvénykezési rendtartás főbb irányelveinek tárgyalása tovább foly. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 10lf\ órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét a tegnapi jegyző fogja vezetni. 

Miden félreértés elkerülése végett kérem a t. 
ház tagjait, hogy azon czélból, hogy a felhivás a 
törvényjavaslat mellett és ellen szólók közt a ház
szabályok értelmében felváltva történhessék, szí
veskedjenek a központi bizottság véleménye mellett 
nyilatkozók Mihályi Péter, az ellene szólani kívá
nók pedig Dimitrievies Milos jegyző urnái magokat 
feljegyeztetni. 

Az utolsó ülés jegyzökönyve fog hitelesíttetni. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a% október 19-én 

tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök: A vingárdi választási kerület részéről 

képviselőnek megválasztott Barcsay Ákos megbizó 
levelét van szerencsém a t. háznak bemutatni. Az 
állandó igazoló bizottságnak fog kiadatni. 

A beretyó-ujfalusi kerületben fekvő Bedő 
község választói a követválasztási főhelynek B.-
Ujfaluból Mező-Keresztesre, mint központra leendő 
általtételét kérik. 

Ugyanezt kéri Bors községe. 
A kérvényi bizottságnak fognak kiadatni. 
Vadász képviselő úr kérvényt kíván bemu

tatni. 
Vadász Manó: T. képviselőház! A szegedi 

szabadelvű kör egy alázatos kérelmet juttatott 
hozzám azon kívánattal, hogy azt a t. házhoz be

nyújtsam. Ezen kérelem tárgya a bírói szervezés 
átalakítása. Ezen kérelem indokait itt előszámlálni 
nem találom czélszerünek; azonban kérem a t. 
házat, miszerint, azt a kérvényi bizottságnak oly 
utasítással kiadni méltóztassék, hogy azt a már 
számos ilynemű kérvényekkel egyetemben előle
gesen a mélyen t. ház elé terjeszsze annyival is in
kább, minthogy épen most fekszik előttünk a 600 
szakaszból álló törvényjavaslat a polgári perrend
tartásról. Ha a közegek, melyek ezeket kezelni 
fogják, előre jó képességgel kiáliitva nem lesznek, 
akkor sok eredményt nem fogunk tőle várhatni. 
Ismételve kérem ezen kérvényt a kérvényi bizott
ságnak kiadatni. 

E l n ö k : Ki fog adatni a kérvényi bizottság
nak előzetes tárgyalás végett. 

Paczolay képviselő úr szintén kérvényt kíván 
bemutatni. 

Paczalay János : T. képviselőház í Hont 
megye szálkai egyházkerülete tanítói kara és az 
alsó-szemerédi népnevelési egylet szintén kérvé
nyeket juttatott hozzám a végett, hogy azokat 
most, midőn a népnevelési törvényjavaslat tárgya
lás alá fog kerülni, a mélyen t. ház asztalára le
tegyem. Midőn tehát a kérelmezők kívánságát tel
jesítem, egyszersmind a t. házat arra kérem, mi
szerint ezen kérvényeket a népnevelés ügyében 
előterjesztett törvényjavaslat átvizsgálására és át
dolgozására kiküldött bizottsághoz kellő használat 
és figyelembe vétel végett utasítani méltóztassék. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ezen kérvény a népnevelési bizott
ságnak fog kiadatni. 
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Grorove miniszter úr előterjesztést kivan tenni. 
Gorove István közgazdasági miniszter: 

T. ház ! {Halljuk!) A legújabb kereskedelmi szer
ződések Dalmátországot és a birodalom küketeit 
azon viszás helyzetbe hozták, hogy valamint a 
behozatalnál a dalmátországi és külzeti áruczikkek 
nagyobb vám alá esnek jelenleg, mint a szerződé
ses államok áruczikkei, hasonlóképen a kivitelnél 
ismét az osztrák s magyar áruczikkek nagyobb 
teher alá esnek, mint a szerződéses államokéi, midőn 
Dalmátországba behozatnak. Ezen viszás helyzet 
megszüntetését a méltányosság és a kereskedelmi 
érdekek parancsolják, és ennek következtében a 
minisztériumnak szerencséje van egy törvényja
vaslatot terjeszteni a t. ház elé, a vám- és kereske
delmi szerződés 4-dik szakasza értelmében a két 
minisztérium között folytatott egyezkedés után. E 
törvényjavaslathoz szerencsém van hasonlóképen 
egy, az ügy állására vonatkozó jelentést hozzá
csatolni, s kérem a t. házat, méltóztassék a beadott 
törvényjavaslatot alkotmányos tárgyalás alá bo
csátani. 

E l n ö k : Ha a t. ház a benyújtott törvényja
vaslatot felolvasottnak kivánja tekinteni, ki fog 
nyomatni1) és az osztályok tárgyalása után a t. ház 
tárgyalás alá veszi. 

A perrendtartásra vonatkozó elvi kérdések 
tárgyalásának folytatása van napirenden. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az j) 
pontot; azután Csiky Sándornak e pontra vonatkozó 
módositványát): „Mondassák ki, hogy a Pesten szé
kelendő semmitő törvényszék tagjait, az ország 
megyei és városi törvényhatóságai által ajánlandó 
egyénekből, a képviselőház maga választja, ezen 
semmitő szék tagjai legyenek 15-en, fizetéseiket 
is önmaga határozza meg e képviselőház, hivata
laiktól pedig törvényes kereset alá vétel és hasonló 
birói itólet nélkül senki által éltök fogytáig el nem 
mozdithatók." 

Csiky Sándor: T. ház! A központi bizott 
ságnak a ház elé terjesztett jelentésében is előter
jesztve van, miként most az igazságszolgáltatás 
terén fenálló viszonyaink viszásak, s ahhoz képest 
az általa a ház elé tárgyalás végett terjesztett ja
vaslat eme viszás helyzetet teljesen orvosolni nem 
fogja. 

Azonban a dolog igy állván, t. ház, lehet 
mégis intézkedni akként, miként a viszás helyzet, 
mely leginkább, az illető itélő székek tagjai által 
hozott ítéletek a provisorialis időszak alatt kü
lönféle törvények és különféle rendelkezések nyo
mán keletkezvén, onnan ered, miként követke
zetesen, miként egyöntetűséggel haladni képesek 
nem voltak Ítéleteik hozatalában ; innen ered a 

lJ Lásd nz Irományok 340-dik számát. 

bizalmatlanság, innen az elégületlenség a haza 
lakosai közt az igazságszolgáltatás előhaladására 
vonatkozólag. 

Ezt, azt hiszem, lehetőleg kikerülni lehet azon 
módon, hogy az ujonan felállítandó legfőbb itélő 
széknek tagjai oly egyénekből fognak a ház által, 
mint legfőbb hatalom által, a hazában kinevez
tetni, kik az illető, az ország minden törvényha
tóságának ajánlataiból, választatni fognak. (Zaj.) 
Hiszen, ha a királyi megerősités kívántatnék, az, 
ugy hiszem, okvetlen elmaradni nem fog, azon 
esetben, hogy ha a nemzetnek kijelentett bizalma 
a ház választása és hasonló bizalma kiséri azokat, 
kiket ezen legfőbb semmitő itélő székek tagjaivá 
fog érdemesíteni és bizalmával biroknak találni. 

Ehhez képest voltam bátor, t. ház, azon ok
ból, hogy az igazságszolgáltatás terén a nyuga
lom, béke, rend és a bizalom helyre legyen állítva, 
a mely a közel múlt időszakokban elterjedt viszás-
ságok nyomán megingattatott, módositványt elő
terjeszteni. Midőn ezen módositványomat a t. ház 
elé terjeszteném, kérem a házat, méltóztassék hozzá
szólani, azon alázatos véleménynyel, hogy azt jó 
eredményűnek lenni, és az alkotmányos élettel 
összeegyeztethetőnek tudom. (Maradjon az f) 
pont !) 

Elnök: Elfogadja a t. ház az f) pontot ? 
(Elfogadjuk !) Ennélfogva az f) pont marad vál
tozatlanul és az erre való módositvány önként 
elesik. 

Következik a g) pont. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a g) 

pontot. Maradjon !) 
Horváth L a j o s e lőadó : T. ház ! (Marad

jon ! Zaj) 
Elnök: Csendet kérek a t. háztól ! A köz

ponti bizottságnak e pontra vonatkozó véleményét 
kivánja előadó úr felolvasni. (Halljukl) 

Horváth Lajos előadó (oh :assa a központi 
bizottság véleményét) : „A. központi bizottság nem 
óhajtja, hogy az egyházi bíróságok már ez alka
lommal megszüntettessenek, hanem utasíttatni ki
vánja a minisztériumot, hogy c tekintetben ugy a 
bíráskodás, mint átalában az egyházi ügyekről 
mielőbb törvényjavaslatot terjeszszen elő." 

Az indokok, melyek a központi bizottságot 
ezen vélekedésre vezették, jelentésében vannak elő
adva, melyet a t. ház már ismer. (Helyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző : E pontra 
nézve Csiky Sándor Eger városnak képviselője a 
következő módosítást ajánlja elfogadás végett. 
(Halljuk! Olvassa Csiky Sándor módositványát, 
mely szerint az egyházi bíróságok eltörlendök.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én megvallom, 
hogy meg voltam lépetve, midőn megértettem, hogy 
az osztályokban több helyről hang emelkedett a 
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szent székek megtartása mellett és meg voltam lé
petve annyival inkább, midőn ezen nézetet a köz
ponti bizottságban túlsúlyra vergődni láttam. Meg 
voltam lépetve azért, mert azon meggyőződésben 
valék, hogy annyira elterjedt már köztünk az a 
felőli meggyőződés, hogy a kivételes bíróságok 
fentartása helytelen , hogy annyira elterjedt 
már köztünk azon nézet, miszerint a házasság nem 
csupán egyházi intézmény, hanem hogy ez első 
sorban minden esetre az államot illeti, hogy el van 
köztünk terjedve azon meggyőződés s erősen áll 
azon szándék, hogy az 1848. XX-dik törvényezikk-
nek addig is, mig ezen kérdés egészen megoldat
nék , minden egyes alkalommal elég tétessék, 
vagyis, hogy az abban lefektetett jogegyenlőség 
és viszonosság szempontjából járjunk el: annyira 
meg voltam ezekről győződve, mondom, hogy ré
szemről nem hittem, hogy e tekintetben a t. ház a 
jogügyi bizottságnak véleményét helyben ne hagy
ja, s megvallom hasonlólag, igen nagy kíváncsi
sággal vártam a központi bizottság indokolását; 
de őszintén szólva ezen indokolás engem arról, 
hogy a szent székek eltörlése most kivihető ne 
volna, meg nem győzött: nem győzött meg pedig 
azért, mert szerintem azon analógia, melyet a köz
ponti bizottság indokolása felhoz, az első folyamo-
dási törvényszékek érintetlen hagyásából egyáta-
lában, nem áll: mert az első folyatnodási törvény
székek, tudjuk, hogy törvényhatósági törvényszé
kek, a melyeknek rendezésébe a törvényhatósá
goknak az 1848-diki törvényben kimondott rende
zéséig belenyúlni valóban ellenkeznék azon törvé
nyek irányzatával és szellemével, mig ellenkező 
esetben, ha az egyházi biróságokat, az u. n. szent 
székeket veszszük, azoknak megtartása az, a mi 
ellenkezik az 1848. XX-dik törvényczikkel. 

De továbbá, ha azon indokokat veszszük te
kintetbe, melyeket minden felül felhozni hallottam, 
hogy az egyházi törvényszékek megszüntetése — a 
melyekre, nehogy felekezetességgel vádoltassam. 
megjegyzem, hogy nem csak egy hitfelekezetnek 
vannak ily törvénj^székei, de a haza egy részében 
vannak épen azon hitfelekezetnek is, melyhez ma
gam tartozom —mondom, ha a törvényszékek meg
szüntetése kellemetlenül érintené vagy talán sértené 
ac ország lakói egy részének érzelmeit: azt gondo
lom , fenhagyásuk sérti az ország lakói másik 
részének érzelmeit. í gy tehát, midőn oly intézke
désről van szó, mely ha megtétetik, egy rész érzel
meit sérti, ha meg nem tétetik, a másikét, akkor 
ugy gondolom, azt kell felvenni, melyik résznek 
érzelmei sértetnének meg azon intézkedés által, a 
mely sem nem czélirányos, sem nem szabadelvű, 
s a törvényes Ígéretekkel meg nem egyezik; ugy 
gondolom, hogy az igazság azt kívánja, hogy azon 
érzelmek vétessenek tekintetbe, a melyek ellenke

zőleg mind oly intézkedést kivannak, a mely sza
badelvű, mind olyat, a mely az országgyűlésnek 
az 1848. XX-dik törvényezikkben kitett Ígéretével 
megegyezik. 

Igaz, hogy maga a szent sz4kek eltörlését tevő 
intézkedés a házasság tárgyában felmerült kérdé
seket egészben meg nem oldja; de én részemről 
azt gondolom, t. ház ! hogy ha és a mennyiben ez 
áll, nem azt kellene belőle következtetnünk, hogy 
ezen egy lépést se tegyük meg, hanem igen is azt, 
hogy ezzel kapcsolatban tegyük meg mindazt, mi 
a kérdés megoldására szükséges. 

En tehát részemről azzal, mit a központi bi
zottság kilátásba helyez, megelégedni nem tudok. 
Azt mondja ugyanis a központi bizottság, hogy a 
minisztérium utasittassék oda , hogy a házassági 
ügyekre nézve mielőbb terjeszszen a képviselőház 
elé törvényjavaslatot. De mit tesz ez? Azt gon
dolom, ily átalánosságban kimondva, tesz annyit, 
mert alig tehet többet, ho^ry majd a jövő ország
gyűlésen fog törvényjavaslatot előterjeszteni. Már 
most, ha a szent székek egyházi bíróságának hatás
körét fenhagyjuk, mi lesz a következése ? Követ
kezése lesz az, hogy most ez ujabb törvényhozási 
intézkedés folytán legalább egy esztendőre meg
örökítjük ezen positiv törvény által kimondott 
elvvel ellenkező helyzetet, melyben nem egyforma 
eljárás követtetik a különböző hitfelekezetek irá
nyában vallási tekintetben, de sőt egyik felekezet
nek egyházi birósága elé vitetnek vegyes házas
ságoknál más hitfelekezetü házastársak. I ly helyzet 
megörökítését én részemről nem akarom. Tehát 
ragaszkodom a jogügyi bizotlság által kifejezett 
véleményhez, és kívánom, hogy az, hogy a házassági 
kérdések minden különbség nélkül világi törvény
székek előtt tárgyaltassanak, már most ez alkalom
mal mondassék ki. 

En azt gondolom, azon érvet. melyet a 
központi bizottság ennek mellőzéséül még felho
zott , azon érvet jelesen , hogy igy mellékesen az 
egyházi bíróságok hatáskörébe vágni nem lenne 
czélszerü, maga a központi bizottság már megta
gadta , valamint meg a miniszteri javaslat is, mert 
ezen törvényszékeknek egyéb teendőit elveszi 
tőlök; hatáskörükbe vág tehát, és csakis ezen 
egy pontban , mely legsérelmesebb , s a törvény
ben tett ígérettel ellenkezik , csupán ebben hagyja 
meg azokat. Ismétlem tehát, hogy én óhajtom, 
hogy mondassék k i , miszerint minden házassági 
ügyek, vallási kérdések világi törvényszékekelőtt 
tágyaltassanak. Miután azonban magam is belá
tom , hogy ezzel minden házassági kérdés meg
oldva nincs, óhajtom , hogy a t. ház, midőn ezen 
perrendtartásra nézve a jogügyi bizottság véle
ményét fogadja el, egyúttal mondja ki, hogy (Ol
vassa) : „Miután a házae&ági ügyek kérdése még 
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a szent székek eltörlése által megoldottnak nem 
tekinthető; miután teljes megoldása e kérdésnek 
csakis a polgári házasság behozatala által eszkö
zölhető : oda utasítja a minisztériumot, hogy a 
házassági ügyek tárgyában az egyházi bíróságok 
eltörlése után még fenmaradt kérdéseknek a pol
gári házasság behozatalával és az 1848-ik évi XX. 
törvényczikk által kimondott egyenlőség és vi
szonosság követelményei figyelemben tartásával 
leendő elintézése iránt még ezen ülésszak alatt, 
még pedig ugy terjeszsze be javaslatát hogy azt 
még tárgyalni s felette törvényhozásilag intéz
kedni lehessen." 

Geduly Lajos: T. ház! Két tételt vagyok 
bátor röviden előre bocsátani: először több mint 
valószinü , én legalább azt hiszem . hogy az igaz
ságszolgáltatás módja, a mint most fog megálla-
pittatni, nem hónapokig, hanem évekig, legalább 
egy oly ideig, mint a meddig az országbírói 
munkálat volt, érvényben fog maradni. Annyi a 
teendő, hogy a törvényhozás legjobb akarata 
mellett is a l g fog egyhamar a tárgyra visszaléphet
ni. Másodszor, hogy azon elvet, mely most minden 
téren-s minden irányban érvényesülést keres, í. i. 
a j'ogegyenlőség nagy elvét a házassági törvény
kezés terén sem lehet oly hosszú ideig1 kielésritet-
lenül hagyni. 

Én részemről elfogadtam volna a központi 
bizottság azon javaslatát, hogy minden házassági 
válóperek a világi törvényszékek előtt folyjanak 
le; elfogadtam volna annyiban, a mennyiben eb
ben épen ama jogegyenlőség nagy elvét látom 
lefektetve. 

A t. háznak az osztályokban kinyiíatkozott 
többsége a javaslatot nem fogadta el. Nem kétlem, 
hogy itt is a többség hasonlólag fog nyilatkozni. 

Ennek mellőzhetlen logdkai corollariuma — 
miként ezt a jogügyi bizottság is igen helyesen 
állitá fel — az , hogy a jogegyenlőség elvének 
más utón és módon kell érvényesíttetnie. 

A központi bizottságnak előttünk fekvő ja
vaslata szerint, megegyezőleg az eredeti miniszteri 
törvényjavaslattal, a római katholikusok, a görög' 
katholikusok és görög keletiek házassági ügyei 
ezentúl is saját törvényszékeik előtt és által fognak 
tárgyaltatni. Az erdélyi mindkét hitvallású evan
gélikusok és unitáriusokról ugyan nem mond a 
jelentés semmit; de reményiem , hogy az ebbeli 
százados jogok gyakorlata tolok sem szándékolta
tik elvétetni. 

E szerint csupán izraelita polgártársaink és 
a magyarországi két hitvallású evangélikusok 
volnának azok, kik házassági ügyeiket nem saját 
törvényszékeik által kezelnék. Hogy ez a jog
egyenlőség elvének nem felel meg, azt hiszem, 
nem szükséges hosszasan bizonyítgatni. Hogy pe

dig a protestánsok felett a vegyes házasságokban 
a római kath. szent székek római kath. elvek sze
rint ítélnek — hivatkozom a t. ház bármely hit
vallású tagjának'méltányossági érzetére — ez nem 
kiáltó igazságtalanság-e? nem oly abnormitás-e, 
melyet, mint Tisza Kálmán képviselőtársam igen 
helyesen megjegyzé , nem évekig , nem hónapo
kig . de egy napig is a mai fogalmak mellett nem 
lehet, nem szabad tűrni ? (Afalános helyeslés.) 

A magyarországi protestánsok régente csak 
ugy gyakorolták házassági ügyeikben a bírásko
dást , mint ma is gyakorolják erdélyi testvéreink, 
mire számtalan példákat és adatokat tudnék levél
tárainkból felhozni. Ezen bíráskodást ők nem ön
ként adták fel, hanem az akaratuk ellenére erő
szakkal vétetett el tőlök. 

Az 1790-kit. ez e jogot visszaadta nekik, 
azt határozván a XXVI-ik törvényczikk 11-ik sza
kasza : „Universae causae matrimoriales evange-
licorum utrinsque confessionis propriis ipsorum 
consistoriis dijudicandae rehnquantur." {Helyeslés.) 

Azonban e különben dicső t. cz.-nek jellemző 
vonása volt a félrendszabály; a m i t különben 
nem az azt alakított jeles hazafiaknak , hanem az 
akkori idő szellemének akarok felróni. Az átme
net pl. meg volt engedve a törvényezikkben, de 
,,ne temere fiat" minden egyes áttérési esetet ő 
felségének kellett előbb feljelenteni. A vegyes 
házasságok is megengedtettek, de mindig kath. 
pap előtt kellé köttetniök, és a belőlök származó 
gyermekek három negyede a kath. egyházé volt, 
és csak egy negyede a prot. eg}diázé. í gy a há
zassági törvénykezésre nézve is kimondatott, hogy 
az a prot. ítélő székek illetékessége elé tartozik ; 
de míg — úgymond — e törvényszékek szervez-
tetni fognának, a mi pedig 4 hét alatt megtörtén
hetett volna. addig a polgári törvényszékeknél 
rendeltettek meghagyatni. 

így tehát, t. ház, mindenek felett egy törté
nelmi jogtalanság jóvátételéről, egy történelmi 
tartozás lerovásáról van szó. a mi magában is 
megérdemli, hogy a törvényhozás ily ténynek 
decretálása által a múlt sötét lapjaihoz egy fényes 
lapot irjon, s a protestánsoknak, habár csak ideig
lenesen is, t. i. míg más testvér felekezetek e rész
ben jogaikat gyakorolni fogják, a házassági ügyek 
feletti bíráskodást visszaadja. 

Ámde az mondatik, hogy ez hálralépés lenne, 
(Felkiáltás: Nem áll!) ' 

Igazságot szolgáltatni annak, a ki attól meg 
volt fosztva, jogokat testvérek közt egyenlően fel
osztani, szerintem soha nem lehet visszalépés Ha 
nem jogos a külön házassági törvénykezés . akkor 
vétessék el mindenkitől, (Helyeslés) ha jogos , ak
kor adassék meg mindenkinek. (Helyeslés.) 

Különben is , t. ház . azt hiszem , a törvény-
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kezes terén csak az visszalépés, a mi által az igaz
ságszolgáltatás roszabbá lesz. (Helyeslés) 

Ha a házassági ügyek kezelése , habár ideig
lenesen , a protestánsok jogaihoz képest vissza-
adatik, én nem hiszem , hogy általa az igazság
szolgáltatás kárt szenvedne. Most a protestáns 
váló ügyek nagy részben oly törvényszékek elé ke
rülnek, melyeknek tagjai nem egészen értik aprót , 
egyházjogi elveket. Tudnék megyéket nevezni, me
lyeknek területén sok ezer protestáns lakik és a 
törvényszékek tagjai közt egyetlen protestáns sincs. 

A protestáns jogászok tanulják a katholikus ká
noni jogot; de a protestáns egyházi jogot hányadik 
katholikus tanulja? Nem cwoda tehát, hogy e rész
ben nem egészen ismerik a protestáns egyházi jog 
elveit. 

A vegyes házassági peies esetekről nem is 
szólok : mert , hogy az által, hogy a katholikus 
szent székek a protestáns félre soha sem mondják 
ki a vég elválást, soha sem engedik meg az uj 
házasságra lépést, akkor sem, ha a protestáns 
elvek szerint megengedhető volna, mondom, hogy 
ez által az osztó igazságnak elég nem tétetik: ugy 
hiszem, senki, de senki nem fogja állítani. 

Ellenben hogyan állanának a dolgok, ha 
ezen ügyek a protestáns székekhez tétetnének 
át ? Eien törvényszékek , t. ház, épen uern kizá
rólag papi székek; itt a pajjok disciplinaris ügyei 
felett is mindig legalább fele részben nem lelkészi 
tagokból álló hatóság szokott ítélni. A házassági 
szerződésnek pedig tagadhatatlanul polgári . de 
vallási oldala is levén , ha ily törvényszékekhez 
tétetnék át a házassági törvénykezés , ez által az 
igazságszolgáltatás nem szenvedne kárt. 

Azután , t. ház, ha legalább azon remény
nyel kecsegtethetnők magunkat, hogy a felekeze-
tiség válaszfalai e hazában mi hamar lefognak 
dőlni. U g y vagyok meggyőződve, hogy ha csak 
e házon állana, az inkább ma volna hajlandó, 
mint holnap azokat ledönteni. (Helyeslés.) Ámde 
hiszen a felekezetiségen felül emelkedett hazafi
ságnak a múlt időkben is voltak bajnokai. A múlt 
század 90-es éveiből péld. csak az egy nemes 
lelkű gr. Batthyány Alajost, a jelen század 30-as 
éveiből egy Beöthy Ödönt, Balogh Jánost , a fel
ső táblától egy Pálffy Józsefet, Széchenyi Ist
vánt és növendékét, barátját, a fiatal Eötvös Jó
zsefet emlitem fel: és ime, a vallási szabadság, 
egyenlőség nagy eszméi mai nap is, fájdalom, nagy 
részben csak a jámbor óhajtások körébe tartoznak. 
(Helyeslés.) 

Mire mutat ez? Hogy itt a ház actióján kí
vül más tényezők is számba veendők. Nem régen 
hallottunk onnan a távol hegyek mögül egy han
got —pedig e hang e hazában is sok kegyelete
sen rá hallgató fülekre talál — egy hangot, mely 

a világot most annyira mozgató vallásszabadság, 
vallási jogegyenlőség eszméi fölött, mely az ille-
tőségöket a házassági törvénykezésre is kiterjesz
teni akaró polgári törvényszékek felett kárhoz
tató Ítéletet mondott. Ne vegye senki rósz néven, 
ha a múltnak már sok szomorú emlékeiről nem is 
szólva, ily hangok hallattára nem látjuk még oly 
közeinek az időt, melyben elmondhatni, hogy a 
felekezetesség a hazában már csak üres szó, tárgy 
nélküli fogalom, melyre többé tekintettel lenni 
nem lehet. Ha ez idő be fog következni, ha a ma
gyar nemzeti jellemnek azon nemes vonása kor
látlanul, akadálytalanul fog nyilatkozhatni, ha ei 
nem kérdi, kinek milyen a kathekismusa, hanem 
ki szereti forróbban ezen o általa oly forrón sze
retett hazát : akkor a protestánsok bizonyára nem 
lesznek utolsók, kik drága áron szerzett külön jo
gaikat a közös anya oltárára áldozatul fogják hoz
ni. Addig ne csodálja senki némi tartózkodásun
kat, addig ne kívántassák, hogy míg a testvérek 
mindenike külön kivan gazdálkodni, csak ők le
gyenek fizok, kik csekély vagyonkájukat a közös 
gazdálkodásra oda adják. 

Addig is szabadságot veszek magamnak a 
következő módositványt benyújtani, és azt a t. 
ház kegyes figyelmébe ajánlani. (Olvassa): „Ajog
ügyi bizottság javaslatának 22. szakasza a minisz
teri javaslat 12-ik szakaszával cseréltessék fel, de 
ugy, hogy az utóbbi javaslat első bárom sorának 
helyébe következő szavak tétessenek : „míg a há
zassági bíráskodásról a törvényhozás véglegesen 
fog intézkedni, a házassági válóperek különféle 
hitfelekezetü egyházi törvényszékek által kezel
tessenek, minek folytán a magyarországi mindkét 
hitvallású evangélikusok válóperei is, ezek régi 
joggyakorlatukhoz képest és az 1791-ki XX Vll.tör-
vényczikk 11. szakasza értelmében, saját egyházi 
törvényszékeikhez tétetnek át. Vegyes házassági 
válópereknél mindenik felett, saját hitelvei sze
rint, saját törvényszéke itél. A házassági perek 
azonban az egyházi ítélőszékek alá csak annyiban 
tartoznak," stb. A jogügyi bizottság jelentésének 
36. szakasza megmarad, ezen szavak kihagyásá
val : „megyei, szabad királyi városi és kerületi." 

Várady Gábor: T. képviselőház! Geduly 
t. képviselő úr elengedi nekem, és a t. ház bizony
nyal nem kivánja, hogy indokoljam, mért tartom 
czélszeruetlennek, hogy a válóperekben minden hit
felekezetre nézve egyházi bíróságok ítéljenek, elég
ségesnek tartván egyszerűen a jogügyi bizottságnak 
e tekintetben tett kijelentésére hivatkozom, mely
nél fogva a jogügyi bizottság a világi bíróságo
kat alkalmasabbaknak tartja az egyházi bírósá
goknál minden tekintetben. 

A dolog érdemére áttérve, t. ház, a jogügyi 
bizottság véleményét pártolom. Szükségtelennek 
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tartom ezt indokolni, elégségesnek tekintvén a 
jogügyi bizottság jelentésére hivatkoznom, mely
ben szépen és megczáfolhatlanul vannak előso
rolva az egyházi bíróságok megszüntetésére szol
gáló érvek; mely érvek ellenében tisztelt barátom, 
a központi bizottság előadója, ritka önmegtaga
dással, némely látszólagos érveket hozott ugyan 
fel a központi bizottság jelentésében, de a melyek 
nézetem szerint nem csak hogy nem érvek, de 
sőt a jogügyi bizottság véleményének alaposságát 
még sokkal nagyobb fényben tüntetik elő. Míg 
egy részről a jogügyi bizottság jelentéséből és 
javaslatából a meggyőződés hangja szól, addig a 
központi bizottság jellemesen, engedje meg az én 
tisztelt barátom, nézetem szerint a keresettség, 
hogy ne mondjam a kényszerűség jellege és az 
argumentumbeli hiány érzete szövődik át. 

Azt mondja a központi bizottság, hogy nem 
látja czélszerünek, hogy az egyházi bíróságok 
kérdése már ez alkalommal eldöntessék; holott 
az igazságügyminiszteri javaslat 12. és 23. szaka
szában az egyházi bíróságok sorsa már nagyrészt 
el van döntve, mert a születés törvényességének 
kérdése, a perlekedő házasfelek között a gyermekek 
tartása, az elválás következtében felmerülő vagyoni 
követelések, a végrendelet külkellékeit tárgyazó 
perek és a hamis eskü tényálladékának megállapí
tása már mind nem tartoznak a szentszékek bí
ráskodása elé. El van tehát döntve ezen kér-
dés igen sok tételben. A különbség, t. ház, csak 
az, hogy míg az igazságügyrniniszteri javaslatban 
az fél utón megállapodik, akkor a jogügyi bizott
ság a czélhoz sokkal közelebb hatott. (Helyeslés.) 

Azt mondja a központi bizottság, hogy „az 
egyházi bíróságokra nézve ugyanazon nehézsége
ket látja fenforogni. melyek az első folyamodási 
bíróság szervezésére nézve még most átalában 
feaforognak.". Én ezt, t. ház, nem értem: mert 
léteznek ugyan bizonyos nehézségek az első fo
lyamodási bíróságok szervezésére nézve, azonban 
ezen nehézségek a szervezés természetéből foly
nak; de nem foroghatnak fen ezen nehézségek 
azon egyházi bíróságokra nézve, a melyek épen 
megszüntetendők. 

A központi bizottság nem tartja továbbá ta
nácsosnak az egyházi bíróságok ügyét egy ideig
lenes perrendtartás fonalán rögtönözve megszün
tetni akkor, midőn ezen ideiglenes perrendtartás 
fonalán a békebiróságok intézménye behozatik, 
midőn a másod folyamodásu törvényszékek meg
szüntetnek, midőn minden ügyben kivétel nélkül 
három fórum alapittatik meg, midőn a kerületi 
táblák eltöröltetnek. Es mindezt a központi bi
zottság egy ideiglenes perrend fonalán szükséges
nek látja javaslatba hozni ; de az egyházi biró-
ságok ügyétül már visszariad. Mindezt czélszerü-

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. X. 

nek találja egy tollvonással decretálni; de azt már 
nem meri decretálni, hogy az egyházi bíróságok 
is megszüntessenek. (Helyeslés.) Avagy, t. képviselő
ház, rögtönözve történik-e az egyházi biróságok 
megszüntetése akkor, midőn az annyi évek hosz-
szu során hangosan nyilvánult jogos követel
ménynek elvégre elég tétetik ? E g y tollvonással 
decretáltatik-e az egyházi biróságok megszünte
tése akkor, midőn az 1848. évi XX. törvényezikk 
a hitfelekezetek közti törvényes és teljes egyenlő
séget megállapítván, ezen törvény rendelete 20 év 
után érvényre emeltetik ? 

Ezért. t. képviselőház, szükségesnek látom az 
egyházi biróságok megszüntetését, mert a kivéte
les biróságok föntartását sem az előre haladott 
jogi fogalmakkal, sem a szabadelvüség józan 
követelményeivel összeegyeztetni nem tudom, és 
mert folytonos megsértése ugy az 1848. évi XX. 
í örvényczikk rendeletének, mint az osztó igazság
nak , de sőt még a politikai ildomnak is az, hogy 
p . o. a Magyarországon lakó protestánsok és áta
lában az izraeliták a válóperekben más biróságok 
alatt álljanak, mint a többi hitfelekezetek. Hiszen 
maga a központi bizottság elismeri, hogy „nem 
volna czélsierü a tatarozásnak igen sok időt igénylő 
és nem kevés bajjal járó müvét elővenni. (Igen 
helyes.') Ne tatarozzanak tehát, t. képviselők, hanem 
léptessék életbe a reform-tervezet müvét, követ
kezetesen, a törvény értelmében, gyökeresen és 
nem palliative. 

Nem kívánok, t. képviselőház, a birodalmi ta
nácsban képviselt országok példájára hivatkozni, 
a mely országok ifjú alkotmányos életök daczára e 
kérdésben is jóval túlszárnyaltak bennünket, elég
ségesnek tartván, t. képviselőház, az iránti meggyő
ződésemet kifejeznem, hogy az egyházi bíróságok
nak továbbra is föntartása akkor, midőn ezeknek 
megszüntetésére az első kedvező alkalom kínál
kozik, sőt midőn ezeknek megszüntetésére a tör
vény által kötelezve vagyunk, oly visszalépés 
volna, melyet én, legalább álláspontomból nem 
csak hogy igazolni nem, de még indokolni sem 
volnék képes. 

Ezért, t. képviselőház, pártolva Tisza Kálmán 
barátom indítványát, kérem a tisztelt házat, mél
tóztassék a központi bizottság véleményét elvetni 
és a jogügyi bizottság javaslatát elfogadni. (Rész
ben helyeslés, átalános mozgás.) 

Deák FerenCZ: T . képviselőház! (Halljuk!) 
Sehol a vitatkozásokban annyi óvatosságra nincs 
szükség, mint azon tárgyaknál, melyek közvetve 
vagy közvetlenül vallási ügyekkel vannak kap
csolatban. Épen azért jelen vitatkozásainknál is 
semmit sem akarok szólni dogmatikus kérdések
ről, mert ezek felett határozni nem a mi körünk
höz tartozik és nem is szükséges. 

22 
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Figyelembe kell vennünk mindenekelőtt, 
hogy Magyarországban a házasság nem kizárólag 
polgári szerződés, még az állammal szemben sem : 
mert maga az állam törvény által parancsolta, 
hogy a házasságok az egyház előtt köttessenek; 
parancsolta ezt, minden felekezeteknél, még a ve
gyes házasságoknál is. Sőt az ujabb törvény is, mely 
ott, hol a katholikus pap nem akarja összeadni 
a vegyes házasságot, megengedi, hogy az a protes
táns egyház előtt köttessék, minden esetre az egy
házhoz utasitja a házasságot. 

Tekintetbe veendő tehát a házasságnak mind 
polgári, mind egyházi része. 

Mindaddig, mig e kettő össze lesz szőve, meg
parancsolni az egyháznak, hogy a házasságokat 
adja össze a maga egyházi szabályai szerint és azután 
azt mondani, hogy: „Te ezen házassági ügyekben 
nem fogsz itélni, hanem itélni fognak mások," 
talán jogtalanság, de minden esetre nem igen lo
gikai dolog. (Helyeslés.) 

Ha a házassági bíróságokra nézve tisztába 
akarunk jőni, ha azt akarjuk, hogy a házasságok 
érvénye fölött semmi esetben se ítéljenek az egy
házi bir 'ságok, s e részben az eddigi törvényt 
meg akarjuk változtatni: következetesek csak ak
kor leszünk, ha más államok példájára a házas
ságnak polgári részét a tisztán és szorosan vallá
sitól elválasztjuk. A hol az állam ugy intézkedik. 
mint intézkedett Francziaországban, Belgiumban 
és a rainai tartomúuyokban,, a hol a törvényhozás 
határozottan kimondja, hogy a házasságot, szem
ben az államhatalommal, ugy kivánja tekintetni, 
mint polgári szerződést, a vallási dolgokba nem 
avatkozik,, hanem azokat végezzék el a hivők sa
ját egyházukkal önlelkiismeretök szerint, a hol 
ezen elvek alapján kötelezó'leg kimondatik, hogy 
minden házasságnak, mint polgári szerződésnek, 
a polgári hatóság előtt kell köttetni: ott igen ter
mészetes, hogy a házasságnak, mint polgári szer
ződésnek fölbontása is a polgári bíróságok elé tarto
zik. De mig ez meg nem történik, e nagyfontossá
gú kérdést a perrendtartás megállapításánál, bő
vebb vitatás, kifejtés és m'nden tekintetek, min
den érdekek megfontolása nélkül mintegy melles
leg eldönteni valóban idő előtti volna. (Helyeslés.) 

Egyik fő érv. mely az egyházi itélő székeknek 
most azonnal a perrendtartás szabályai közt ki
mondandó eltörlése mellett fölhozatott, az volt, 
hogy ezen eszme liberális, hogy azt a jogegyenlő
ség megkívánja, hogy előre kell haladnunk, az 
eldöntés elhalasztása pedig hátralépés volna. 
Hosszas politikai pályámon tapasztaltam, hogy 
egyetlen egy szóval sem történik annyi visszaé
lés, mint e szóval „liberális." Gyakran oly esz
mékre ragasztatik e czim, melyek, ha mélyebben 
vizsgáljuk azokat, épen nem liberálisak, s a gya

korlati életben államok intézkedéseinél is nem 
mindig a liberalismus utáni vágy, hanem az or
szág érdekei szoktak döntők lenni. íme közelebb 
is azon korban, midőn itt Európában liberális 
eszmének a szabad kereskedést tartja a világ, 
Éjszak-Amerika, melyet illiberalisnak nem szok
tak nevezni, védvámokat állított föl. s azokat oly 
magasságra emelte, mely az európai védvámokéit 
sok tekintetben meghaladja. 

Taglaljuk hát a liberális szónak valódi értel
mét a jelen kérdésre vonatkozólag. (Halljuk!) 

Egyik fél azt mondja, hogy liberális eszme 
különbség nélkül polgári biróságokra bizni a há
zasságok érvényének megítélését, egy szóval min
den a házasságra vonatkozó perlekedést és ennél
fogva eltörölni e részben az egyházi bíróságokat, 
mert ezt kivánja a vallások jogegyenlősége, melyet 
az 1848. törvény is kimondott, az ellenkező pedig 
visszalépés volna s a jogegyenlőséget sértené. 

Ennek ellenében kijelentem én is, mit tartok 
e téren valódilag liberálisnak s a vallások jog
egyenlőségéből szorosan következőnek. {Halljuk!) 

Szabad egyház szabad államban, ez az én jel
szavam. (Elénk helyeslés.) Ebből indulok ki, s a 
mi ezzel ellenkezik, azt sem liberálisnak, tem a 
vallások jogegyenlőségével megférőnek nem tar
tom. Absolutisnms is behozhatja formákban az 
egyenlőséget s eltörölheti az egyházi törvényszé
keket, (Fölkiáltások: Meg is telte!) de nem állapí
totta meg a szabad államot és a szabad egyházat, 
pedig ez, ugy hiszem, a dolog lényege. (Helyeslés.) 

A vallások egyenlőségét szent és sérthetetlen 
elvnek tartom én is, s ha azt az 1848-diki törvény 
ki nem mondotta volna, nem szűnném meg annak 
kimondását sürgetni. De a szabad egyház eszméje 
s a vallások egyenjogúsága azt kivánja, hogy a 
hon minden polgára, bármely hitfelekezethez tar
tozzék is, szabadon élhessen saját vallásának sza
bályai szerint, ha azok az állam czéljával nem el
lenkeznek és mások hasonló jogait nem sértik, 
(Hclijeslés.) Ezen előttem kétségtelen igazságot, al
kalmazva a jelen esetre, ha vannak e hazában hit
felekezetek, melyek vallási szabályaik közé szá
mítják azt is, hogy az ő házasságuk érvénye fölött 
a megállapított vallási elvek szerint egyházi bíró
ság ítéljen, helyes volna e, ha a törvényhozás azt, 
mondaná: „Te nemélheíszvallásod ezen szabálya 
szerint, mert én a formában egyenlőséget akarok 
s ennek amazt fel kell áldoznod," holott az a sza
bály sem az állam czéljával nem ellenkezik, a 
más vallás felekezetűek hasonsó jogait nem sérti — ? 
(Elénk helyeslés.) Már pedig vannak igenis hitfele
kezetek hazánkban, melyek az emiitett nézetet 
vallásuk szabályának tekintik, vannak pedig igen 
számosan: ilyenek a római katholikusok és a nem 
egyesült keleti egyház hívei. Nem vizsgálom, e 
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szabály dogma-e és mennyire dogma; de annyi j 
igaz, hogy az e két hitfelekezet hazánkban és j 
vallási szabálynak, kánonnak tekinti. Vajon ezél-
szerü volna-e mindezek nyugalmát , vallási meg
győződését szükség nélkül, nem a jogegyenlő
ségért, hanem a forma egyenlőségéért felzavarni ? 
[Élénk helyeslés.) 

Magától értetik, hogy én mindezeket liszta | 
és nem vegyes házasságokra kívánom értetni, s 
nem látom által, hogy ha két római katholíkus 
házassága fölött a római katholikus szent szék, két 
nem egyesült keleti vallású házasságu fölött a ke
leti egyháznak szent széke ítél, mikép volna ez ál
tal sértve más vallások eg)~enjogusága. (Helyeslés.) 

Más tekintetet érdemel a vegyes házasságok 
kérdése. (Halljuk! Halljuk!) Sem a szabad egy
ház eszméjével, sem a vallások törvényben ki
mondott jogegyenlőségével meg nem egyezik a 
a törvénynek eddig fenálló azon rendelete, hogy 
a római katholikus szent szék Ítéljen vegyes házas
ságokban a nem római katholikus íél fölött, s egye
dül azért, mert a római katholikus fél saját hitel
vei szerint más házasságra nem léphet, a bíróság 
ítélete a másik, nem római katholikus félt is köte
lezze saját hite elveinek ellenére. Hasonló a tör
vénynek a vegyes házasságokból született gyér- I 
mekekre vonatkozó rendelete, miszerint ha a2 atya j 
katholikus, minden gyermeke a római katholikus 
vallásban nevelendő, ellenkező esetben pedig nincs j 
meg a viszonosság. 

Ezek azok, mik a vallások jogeg) enlőségét 
sértik, s a szabad egyház fogalmával ellenkeznek, 
mert felsőbbséget tulajdonítanak a római katholikus j 
egyháznak, s más egyházakat, legalább e részben | 
a római katholikus egyháznak alárendelnek. 

E jogtalanság ellen évek óta küzdöttem sza
kadatlanul s küzdeni fogok mindig, épen azért, 
mert a szabad egyháznak és a vallások jogegyen
lőségének elvét szentnek, sérthetlennek tartom. 
Egyik egyháznak a többiek fölötti jogi felsőbbsé
get bár mi tekintetben fentartani akarni, ez vol
na illiberalis eszme; de hogy a valódi Kberalismus 
azt kívánná, hogy mielőtt azon törvény és törvé
nyes gyakorlat, mely szerint a házasságok minden 
hitfehkezetnél az egyház papjai előtt kötendők, 
megváltoztattatnék; mielőtt a házasság kötésének 
polgári része az egyházitól törvény által elválasz
tatnék ; mielőtt törvény által kimondatnék, hogy 
az állam a házassági szerződést az állammal szem
ben tisztán polgári szerződésnek tekinti, s annak 
vallási részébe nem avatkozik, ugyanazért a há
zasságokat, mint polgári szerződéseket a polgári 
hatóságok előtt kötendőknek rendeli; hogy, mon
dom, mielőtt mindezek kimondatnának, az egy
házi bíróságok a házasságok érvényére nézve 
minden hitfelekezetnél most a perrendtartásról 

ezóló törvények közt rögtön eltöröltessenek; való
ban nem értem: sőt erős meggyőződésem az, 
hogy épen az ily módon idő előtt eszközlött el
törlés volna illiberalis, mert ellenkeznék a szabad 
egyház fogalmával és a vallások jogegyenlőségé
vel. (Elénk helyeslés.) 

De a törvényhozásnál oly igen szükséges 
óvatosság sem engedi, hogy e részben bármit rög
tönözzünk s részletes alapos megfontolás nélkül 
intézkedjünk. Hazánk polgárainak legnagyobb 
része azon egyházakhoz tartozik, melyek vallási 
szabálynak tekintik azt, hogy, miután az érvé
nyes házasság kötéséhez törvényeink szerint is 
szükséges az egyház papjainak közbejötte, miután 
a házasság a törvények szerint is nem egyedül 
polgári szerződés, hanem vallásos elvekkel és szer
tartásokkal is kapcsolatban áll : annak érvénye 
felett az egyházi bíróság Ítéljen. Nem volna czélsze-
rü mellesleg egy, a körülmények bővebb megfon
tolása nélkül rögtönözött törvénynyel ezen egy
házak híveinek vallásos nyugalmát minden szük
ség, sőt minden az országra háramló valódi haszon 
nélkül zavarni akarni. Hiszen csak nem vég:, mi
dőn a népnevelési törvény került szőnyegre, töb
ben e ház tagjai közül a különféle vallásfelekeze
teket kivánták meghallgattatni, s a ház többsége, 
sőt mondhatni, az egész ház elhatározta, hogy a 
vallásfelekezetek szakférfiai minden esetre hall
gattassanak meg. Nem érdemel-e a jelen kérdés 
ugyanannyi figyelmet? Hiszen ez ellen is vallási 
nézetek hozatnak fel, melyeket egyszerűen mellőz
nünk alig lehet. Nem tudom tehát helyeselni, 
hogy a jogügyi bizottság javaslata szerint most 
itt, e helyen, a törvénykezési szabályok között rög
tön mondassék ki, hogy minden házassági ügyek, 
még az érvényesség kérdésére nézve is, a világi 
bíróságok elé tartozzanak ; hanem ha a magyar 
törvényhozás az ország érdekében czélszerübbnek 
tartja, az egyházi bíráskodást minden házassági 
ügyekre nézve eltörölni, s minden ily ügyet vilá
gi bíráskodás alá rendelni: csak akkor teheti ezt 
alaposan és következetesen, ha előbb a polgári 
házasság elvét állapítja meg ós abból kiindulva 
törvény által elhatározza, hogy az államhatalom 
minden házasságot az állammal szemben tisztán 
polgári SZÍ rzó'désnek tekint s ennélfogva megkí
vánja, hogy minden házasság, bármely vallásúak 
között is jőjön létre, a polgári hatóságok előtt 
köttessék, s a vallási szertartások a felek vallási és 
lelkiismereti dolga levén, azt mindenki saját egy
házával rendezze. Ha ez meg lesz egyszer állapítva, 
a házassági összeköttetésnek, mint polgári szerző
désnek kérdései természetűknél fogva a világi bí
róságok elé tartoznak. 

Ezen eszméket, ugy a mint azokat előadtam, 
pártolom és pártolni fogom mindenkor. (Helyeslés.) 

22* 
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Azt mondták némelyek : állapitsuk meg azon
nal a polgári házasságot az emiitett módon. Ne
kem elvileg semmi kifogásom sem volna ez ellen, 
de a kivitelt sok nehézséggel járónak tartom, s e 
nehézségek miatt a törvény rögtöni megalkotását 
és életbe léptetését nem hiszem lehetőnek. 

Eddig a házasság kötésének formái felett, kü
lönösen pedig azon elvek felett, melyektől a házas
ság érvénye függ, minők az elválasztó akadályok, 
impedimenta dirimentia, nagyrészt nem világos 
hazai törvények, hanem kanonok és némely fel
sőbb rendeletek intézkedtek, még pedig minden 
vallásfelekezetek nélkül. Ezt, ha a polgári házas
ság behozatik, rendes polgári törvényekkel kell 
szabályozni; ki kell dolgozni a formát, az érvényes
ség kellékeit, megállapítani az elválasztás alapelveit 
s világosan meghatározni az elválasztó akadályokat. 

S nem is volna czélszerü e részben az eddigi ka
nonok és egyházi vagy világi kormányrendeletek át
vétele. Vannak azok között olyanok, melyekre nézve 
uj rendelkezés szükséges, minő p. az impedimenta 
dirimentia sorában a cultus disparitas. Keresztyén 
és nem keresztyén között semmi egyház nem en
gedett eddig házasságot; de nem hiszem, hogy e 
szabályt a polgári házasságra nézve is fentartaná 
jövendőre a törvényhozás: mert hiszen a zsidó és 
keresztyén között minden házassági kapcsolat 
lehetlenné tétetnék. 

Vannak a fönálló szabályoknak má« pontjai 
is, melyeket,ha polgári házasságot akarunk, átkeli 
dolgozni és polgári törvények alakjában megálla
pítani, 

Gondoskodni kell arról is , hogy a polgári 
házasságokban az elválás könnyű ne legyen, mert 
ez a házasságon alapuló családi élet és az erköl
csiség kárával történnék. Hiszen, ha tekintjük azon 
országokat, melyekben a polgári házasság megál-
lapittatott, tapasztalni fogjuk, hogy ott a polgári 
házasságok elválasztása annyi nehézséggel jár, saz 
elválasztásról szóló törvények oly szigorúak, hogy 
ennélfogva az elválás esetei is nagyon, igen na
gyon ritkák. 

A másik, mire figyelnünk kell, az, hogy 
miután a polgári házasság nem az egyházi ható
ság előtt lesz kötendő, gondoskodni kell polgári 
hatóságról, mely előtt a házasságok köttessenek. 
E polgári hatóságnak teljesen biztosnak és hite
lesnek kell lennie, különben a rendetlenségből a 
legszomorúbb következések származhatnának a 
felekre és ártatlan gyermekeikre. 

Szükséges továbbá, hogy ily hatóságok szá 
mosabb helyeken létezzenek : mert ha kevés hely
re volnának szorítva, a házasulóknak nagyobb tá
volságokból, költséges, fáradságos utazással kel
lene azokhoz járulni. Nem is szabad a polgári há
zasság költségeinek tetemesbeknek lenniök, mint 

az eddigi házasságokéi voltak, mert ez csak a népet 
terhelné és a házasulok számát kevesbítené. 

Mi legyen tehát azon hatóság? A megyei 
törvényszékek a megye több részétől igen távol 
esnek. A szolgabírói hivatalok sem bírnának eb
beli kötelezettségeknek megfelelni, részint az egyes 
helységek távolsága miatt, részint azért, mert a 
szolgabíró nem mindig ül otthon, s így gyakran 
a felek által sikertelenül kerestetnék. A mi pedig a 
községeket illeti: ha egész hazánk oly községek
ből állana, mint például Békés megye, nem kétel
kedném a polgári házasságok megkötését a községi 
hatósághoz utasítani; de miután országunkban 
annyifélék a községek számra, vagyonra és műve
lődésre nézve : nem tudnék megnyugvást találni ab-
ban,hogy oly nag}'fontosságu dolgot a község bírája 
és jegyzőjére bízzak és a házassági jegyzőkönyvek 
vezetését az ö kezeikbe tegyem le. 

Gondoskodni kell tehát előbb valamely mód
ról, valamely hatóság felállításáról e részben. A 
nótáriusokhoz, minők Francziaországban lét' znek, 
lesz-e hasonló ezen intézet, vagy a békebirákéhoz? 
azt nem tudom; de nagy megfontolást igényel 
minden esetre; s rögtönözni azt, vagy kivihetlen tör
vényt alkotni, nem volna czélszerü. 

Voltak, kik a szomszéd ausztriai törvényho
zás példáját hozták fel ellenünk, s azt mondták, 
hogy mi hátra maradunk liberalismusban azok 
möyött. miután ők, noha buzgó katholikusok, a 
világi bíróságokat állapiták meg a házasságok 
érvényére nézve és a polgári házasságot törvény 
által behozták. Versenyzés a liberalismusban nem 
egyedüli feladata a törvényhozásnak. 

Minden törvényhozás saját hazája körülmé
nyei szerint intézkedik. (Helyeslés.) A helyzet köz
tünk és köztök sokban különböző : de leginkább 
különböző abban, hogy nálok előbb is polgári bíró
ság itélt a házasságok érvénye felett; csak a római 
concordafcum akart e részben változtatást tenni. 
Hogy ők ezen változtatást el nem fogadták, 
mert el nem ismerték azt, hogy a concordatum 
alkotmányos országban törvényes szabályt álla
pítson meg, azt igen természetesnek tartom, vala
mint azt is, hogy az el nem ismert concordatum 
ellenében az eddig létezett törvényes állapotot 
sürgették fentartatni. Mi ellenkezőleg nem vagyunk 
ezen helyzetben; nálunk az egyházi Ítélőszékek 
bíráskodása nem a concordatumon, hanem alkot
mányos törvényeink egyikén alapul. Jogunk van 
e törvényt megváltoztatni; de miután okunk van 
nem rögtönözni a változtatást, várhatunk az egy
házi itélő székek eltörlésével azért, mert részlete
sebb és alaposabb kimunkálást tartunk szükséges
nek, s az eddigi törvények alapján állunk; mig 
szomszédaink, ha nem követelték volna a törvé
nyes állapot visszaállítását, a concordatum alapján 
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állottak volna, a mit pedig ők el nem fogadhattak. 
Egyébiránt ők is szükségesnek tartották a polgári 
házasság eszméjét létrehozni, valamint más orszá
gokban is a polgári bíróságok itélő hatalma há
zassági ügyekben a polgári házasságok fogalmával 
van párosítva. 

A mi már a szomszéd Ausztriában létreho
zott polgári házasságok módját, vagyis , amint 
ők nevezik: a ,,Noth-Civilehe"-t illeti, abban én 
nem szeretnék követőjök lenni: mert sokkal ter
mészetesebbnek tartom, hogy az állam azt mond
ja k i : „Minden házasságot az állammal szemben 
polgári szerződésnek tekintek, s mint ilyent a 
polgári hatóság előtt kötendőnek rendelem, val
lási szertartások és elvek az egyes felekhez s az^n 
egyházhoz tartozván, melynek ök hívei;" ezt, 
mondom, sokkal egyszerűbbnek s következete
sebbnek tartom, mint azt mondani, hogy: „A há
zasságokat az egyház, pap előtt kell kötni, de ha 
az a feleket összeadni nem akarja, akkor én, állam, 
fogom a házasulok összeadását polgári hatóságom 
által teljesíttetni, a házassági kérdések felett pedig 
egyik esetben ugy mint a másikban, nem az egyházi, 
hanem a világi bíróság Ítéljen." Én. még liberalis-
mus szempontjából is, ha már arról kell szólni,az első 
módot ezen másodiknál jobbnak tartom. (Helyeslés.) 

A központi bizottság azon indokolása ellen, 
hogy valamint több első bírósági itélő széket, 
minők a megyei s városi törvényszékek, nem ren
dezett ezen perrendtartási javaslat, ugy nem kell 
ereszben kivételt tenni az egyházi itélő székekre 
nézve sem, hanem ezek ugy mint amazok felett 
utóbb külön törvényben kell rendelkezni, felhoz
ták némelyek, hogy hiszen, mind a miniszteri 
javaslat, mind a központi bizottság némileg már 
beleereszkedett a szentszékek rendezésébe, miután 
azoktól több, a házasság polgári következéseit 
illető tárgyakat, s más eddig azokhoz tartozó kér
déseket elvesz s a világi itélő székekhez utasit. 
Igaz, hogy legegyszerűbb volna ezúttal az egy
házi itélő székekre nézve, semmit nem mondani; de 
nagy különbség van mégis a közt, a mit a köz
ponti bizottság javasol, s az egyházi itélő székek 
teljes függetlensége közt. Az emiitett kérdések 
tisztán világiak, semmi legkisebb kapcsolatban 
nem állnak a vallási szertartásokkal, nem is kö
veteltetnek természetüknél fogva egyházi bíróság 

, elé tartozóknak, és ha azok a világi bíróságok
hoz tétetnek is át, legkisebb zavar vagy nyugta
lanság, vagy egyházi féltékenység nem idéztetik 
elő; de kétségtelenül másként áll a házasságok 
érvényének kérdése. 

Ismétlem tehát, hogy az alapelv, melyből én e 
tárgyra nézve kiindulok, a szabad állam s szabad 
egyház eszméje, s a vallásfelekezetek jogegyenlő
sége, melynél fogva szükséges, hogy kiki saját 

vallásának szabályai szerint élhessen, a mennyiben 
azok az állam ezéljával s mások hasonló jogaival 
nem ellenkeznek. 

Ugyanazért eddigi törvényeink azon részét, 
mely a vegyes házasságokat is a róm. kath. szent 
székek által rendeli elitéltetni, úgyszintén azon 
elvet, hogy mivel a kathol. fél saját hitelvei szerint 
ujabb házasságra nem léphet, az a protest. félnek 
se engedtessék meg, még akkor se, ha azt az; ő 
valláselvei is megengednék,s a törvénynek azon ren
deletét, mely szerint vegyes házasságoknál római 
kathol. atyának minden gyermeke a róm. kathol. 
vallásban nevelendő, de ha az atya nem római 
kath., e részben viszonosság nincs: mindezeket a 
szabad egyház fogalmával s a vallások jogegyen
lőségével ellenkezőknek tartom, s e rendelkezéseket 
mielőbb eltöröltetni óhajtom. (Élénk helyeslés.) 

Továbbá azon eszmét, hogy minden házassági 
ügy, bármely vallásúak közt forog is fen, egye
dül s teljesen a polgári biróságok által ítéltessék 
el s erre nézve az egyházi ítélőszékek eltöröltesse
nek, csak ugy s akkor tartom czélszerünek , ha 
ezen rendelkezéssel a polgári házasság egyszerre s 
együtt létesittetik, (Helyeslés) s a törvényhozás ki
mondja, hogy minden házasságot az állammal 
szemben polgári szerződésnek tekint, s annak meg
kötését a polgári hatóság elé tartozónak rendeli, 
megállapítván egyszersmind világos törvény által 
a megkötés módját, az érvényesség kellékeit s az 
elválaszthatás szigorú feltételeit. (Helyeslés.) Míg ez 
meg nem történik, amazt egyoldalú s idő előtti ká
ros intézkedésnek tartom, melyben sem liberalis-
must, sem jogegyenlőséget nem látok, sőt épen a 
a szabadelv üreggel, a szabad egyháznak fogalmá
val s ennélfogva a vallások valódi jogegyenlősé
gével ellenkezőnek találom azt. 

Én tehát inkább a központi bizottság vélemé
nyét fogadom el, mint a jogügyi bizottságnak erre 
vonatkozó javaslatát. (Elénk helyeslés.) 

Elnök: Kérem a t. képviselőket, foglalják el 
helyeiket. Csanády képviselő úron van a sor. (Sza
vazzunk!) 

Csanády S á n d o r : Csináljon az elnök úr 
csendet: akkor beszélek; addig nem. 

E l n ö k : Csendet kérek, t. ház, hogy tanács
kozásainkat folytathassuk és Csanády képviselő úr 
beszélhessen. 

Csanády Sándor: T. képviselőház! Azon 
kérdésre nézve, melyet a jogügyi bizottság a most 
felolvasott pontban az egyházi bíróságokat illetőleg 
tett a ház elé, óhajtottam volna, hogy a jelen or
szággyűlés egyhangúlag igennel felelt volna; óhaj
tottam volna, hogy ez országgyűlés egy értelem
mel mondotta volna ki az egyházi biróságok vég
leges megszüntetését. Ezt kivánta volna tőlünk a 
nemzet reputatiója, ezt kivánta volna az osztó 
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igazság, ezt kívánta volna a már kimondott és el
fogadott jogegyenlőség magasztos elve; ezt köve
telte volna azon alaptalan vádak, rágalmak meg-
czáfolása, melyeket irányunkban elleneink szórni 
szoktak, azt mondván, hogy a magyar nemzet a 
század kívánalmainak, az előhaladás elveinek fel
fogására képtelen és a haladás nagy elveit egy-
átalán intézményeiben érvényre emelni vonako
dik. Nem lehet, miszerint sajnálatomat ne fejezzem 
ki az iránt, hogy n jogügyi bizottságnak szabad
elvű nyilatkozata ellen épen azon férfiak szólalnak 
föl, kiktől megvárta volna a nemzet, hogy a sza
badsági eszméknek zászlóvivői legyenek. Az 1848. 
XX-dik íörvényczikk kimondotta minden vallás
felekezetre nézve a tökéletes jogegyenlőség elvét. 
Uraim ! a magyar országgyűlésnek igen sok teen
dője van még arra nézve, hogy az 1848-ban kimon
dott nagy elveknek érvényt szerezzen, életet adjon. 
Meg kell szüntetni, és reménylem, nem messze van 
azon idő, midőn a magyar országgyűlés meg fogja 
szüntetni egyik vallásfelekezet egyházi rendének 
tulcsapongásait és kiváltságait, meg fogja szün
tetni azon kellemetlen súrlódásokat, melyek a ve
gyes házasságok körül mutatkozni szoktak. És én 
részemről a jogegyenlőség elvei életbe léptetésére 
első lépésül tekintem azt, ha a jelen országgyűlés 
kimondja az egyházi biróságok végleges megszün
tetését, kimondja, hogy a házassági perek kivétel 
nélkül a világi bíróságokhoz utasíttatnak. Ennek 
kimondása, uraim, egy részfizetés azon váltóra, me
lyet az európai civilisatiotőn a magyarnemzet elé, 
B melyet a magyar nemzet az 1848-iki alkotmány
ban ünnepélyesen aláirt és elfogadott. Én hiszem, 
és meg vagyok győződve arról, hogy a magyar 
nemzet tudni fogja e részbeli teendőjét s teljesi-
tendikötelességét;kimondom egyszersmind, misze
rint a jelen országgyűlésnek erkölcsi kötelessége 
parancsolja a jogügyi bizottság nézeteit elfogadni, 
megszavazni. Én a javaslat elfogadása mellett nyi
latkozom. 

Szász K á r o l y : Tisztelt ház ! (Szavazzunk !) 
Deák Ferencz tisztelt képviselőtársunk beszéde után, 
azt hiszem, nagy mértékben ki van meritve a kér
dés, {ügy van ! Egészen ! Szavazzunk .') E g y pontot 
nélkülözök csupán előadásában, s azt bátor vagyok 
röviden érinteni. A jogegyenlőség elvének kétség
kívül meg lenne felelve ugy is, ha a szent székek 
eltöröltetvén, minden válóper egyenesen a világi 
bíróságokhoz utasíttatnék. De mivel ez a jelen körül
mények közt nézetem szerint is lehetetlenség e pil
lanatban : a jogegyenlőség elvének más módon 
való kielégítése csak az által lehető, ha Geduly kép
viselőtársam indítványa ideiglenes rendszabályké-
penelfogadfatik. (Ellenmondás.) Én teljességgel nem 
gyönyörködöm és nem is ragaszkodom a szent szé
kek felállásához, legyenek azok katholikusok vagy 

protestánsok ; de azt hiszem és meg vagyok győződ 
ve arról, hogy a jelen pillanatban a házasság egy
házi hatóságok előtt való kötése egyszersmind 
azoknak az egyházi törvényszékek által való fel
oldása szükségességét is magával hozza. A házas
ság a jelen pillanatban még nem tisztán polgári, 
sőt nem is túlnyomóan polgári, hanem tulnyomólag 
egyházi intézkedés, a mennyiben az egyházi hatósá
gok előtt köttetik, és azért, ha a szent székek a kath. 
egyházi törvényszékek a váló perekben fentartat-
nak, akkor az 1848. XX. törvényczikkben kimon
dott jogegyenlőség elve a többi felekezetekre nézve 
is csak az által juthat érvényre, ha, ugyanazon 
jog a protestánsoknak is megadatik. En tehát Ge
duly t. képviselőtársam módositványához járulok. 

BobOry Káro ly (a szószékről) : T. képviselő
ház ! Nem szólaltam volna fel e tárgyban, t. kép
viselőház, ha valóban e tárgyra nézve állna, a 
mint az elő tem szóló Szász Károly képviselő úr 
monda, hogy az tökéletesen ki van meritve. Ennél
fogva azokról szólok leginkább, mik itt előadva 
nem voltak ; szólok azért, mivel elhitetem magam
mal, hogy ebben a tárgyban teljesen, sokkal tel
jesebben , mint képviselőtársaimnak legnagyobb 
része, tájékozom magamat. 

Háromféle a vélemény : az első a kormány 
véleménye, mely a válóperekre nézve a katholi-
kusoknál és keleti szertartású aknái fen akarja to
vábbra is tartani az egyházi bíráskodást; a máso
dik a jogi bizottságnak véleménye , mely az egy
házi biráskodÁst még a válóperekre nézve is 
ugyanezen feleknél el akarja törölni és világi bí
róságot akar behozni; a harmadik vélemény lenne 
ezek ellenében a központi bizottságnak véleménye, 
a melyet én is elfogadok, de azon módosítással, a 
melyet Tisza Kálmán képviselőtársam hozzáadott. 
En is elfogadom azt, s mondom, hogy a házassági 
perekben való bíráskodásra nézve utasíttassák a 
minisztérium mielőbb külön javaslatot terjeszteni 
elő, de figyelembe vételével annak, hogy elvileg 
mondassák ki a polgári házasság. Ugyanez volt 
véleményét, képviselőtársamnak, Deák Ferencz-
nekis ; ha e vélemény elfogadtatik, akkor leszállok 
a szószékről. 

De mégis ki kell némelyeket igazitanom-
A jogügyi bizottság a világi bíráskodást akar

ja a válóperekben is behozni, és a fő súlyt arra fek
teti, nem hogy a házasági perekben egyházi sze
mélyek Ítéljenek, hanem hogy az illető felek hit
elvei szerint Ítéljen a bíró. Ennek ellenéiben azt 
mondom, hogy a polgári biró soha sem ítélhet egy 
felekezet Hit*Ivei szerint. Annak nem lehetnek 
más elvei a bíráskodásra, mint maga a törvény. 
A polgári törvény előtt és polgári bíró előtt nem 
lehet különbség vallás és vallásfelekezet hivei 
közt. Polgári bíró és polgári törvény előtt egyenlő 
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a keresztyén és nem keresztyén, keresztyének közt 
a katholikus és nem katholikus. Az illető hitfele
kezetnek hitelvei szerint semmi esetre sem Ítélhet: 
mert, kérdem, vajon képesítettnek találtatik-e erre 
a legtöbb esetben bármely világi biró ? Nevezete
sen más elvek szerint fogja itélni a katholikust, 
más elvek szerint a görög egyesültet vagy nem 
egyesültet, más elvek szerint fogja itélni a protes
tánst, és ismét a maga hiteívei szerint kell ítélnie 
az izraelitát. Az izraelitának p. o. vallása szerint 
meg van engedve a többnejűség ; tehát ha az ő 
hitelvei szerint fog a biró itélni, a többnejüséget 
megengedi. (Nem áll!) Ez a consequentia ! (Nem 
áll ! Hosszas derültség.) Tehát elvonatkozom az iz
raelitáktól, mert ó'k ezt nem gyakorolják, ámbár az ö 
törvény ök ezt megengedi. Elvonatkozom tehát ettől. 
De nem folyamodhatik-e a magyar korona ótalma 
alá valaha pl, mahomedán ? és azon mahomedán-
tól meg fogjuk-e tagadni a többnejüséget ? Ha 
minden egyéb felekezet a tulajdon hitelve szerint 
ítéltetik meg, meg fogjuk-e azt tagadhatni "? 

íme tehát, t, képviselőtársaim, mily követke
zetlenségre vezet bennünket az, ha áll, a mire a 
jogügyi bizottság fekteti a fő súlyt: hogy tudni
illik az illető hitfelekezet hitelvei szerint ítéljen a 
biró. Én merem állítani, hogy magok az egyháziak 
közt is vannak olyanok, a kik saját hitfelekezetök 
kanonjri szerint sem képesek itélni. Ezt tapasztal
tam egyházi társaim között nem egyszer. (De
rültség.) 

Ennélfogva ismét azt mondom, hogy ne a 
felekezetek elvei szerint ítéljen a polgári biró. ha
nem Ítéljen a polgári biró a világos törvény szavai 
szerint. Ily törvényjavaslat kell nekünk, és oda uta
sítsuk a központi bizottság véleménye szerint a 
minisztériumot, hogy. a polgári házasságnak is 
figyelembe vételével és a polgári házasság elvei
nek megalapításával, törvényjavaslatot íerjeszszen 
a ház elé. 

Teljes igaza van Beák Ferencznek: azaz igazi 
liberalismuK, a vallásszabadság. De én igazi val
lásszabadságot csak ott teszek fel, hol egyházi és 
világi eredményei a házasságnak, bármily nehéz, 
a házassági ügyekben is elkülönittetnek: és ez az 
ok, a miért ragaszkodom Tisza Kálmán képviselő
társam indítványához. (Derültség a jobb vldalon.) 
Hahota még nem érv; én érveket muratok ! (Hall
juk !) Hahota nem emeli a párttekintélyt, csak le
alacsonyítja. 

Vadnay L a j o s : Nem keli nevetségest 
mondani ! 

B o b o r y Károly : Én ezt nem pártkérdés
nek nézem, hanem a társadalmi rend fő kérdésének. 
Én be akarom hozatni a polgári 1 ázasságot azért, 
mivel csak polgári házasság mellett állhat fen az 
igazi vallásszabadság; akarom behozatni a polgári 

házasságot azért, mivel polgári házasság nélkül 
szerintem nem lehet polgári rend ; és ezért hi
szem, mondja maga a központi bizottság is, hogy 
e kérdésnek megoldását a kor hangosan követeli. 
Ha hangosan követeli a kor : oldassák meg ! 

Előttünk van példája több kath. államnak: ne
vezetesen előttünk van példája Francziaország, Bel
giumnak, előttünk van példája Olaszországnak, 
előttünk van példája a rajnai Németországnak. 

P a p p Z s i g m o n d : Oláhországban is ugy van! 
Bobory Káro ly : A görögöket illetőleg te

hát, mint hiteles tanutói veszem, Oláhországban 
is ugy van. Ennek következtében, t. képviselők, 
különittessenek el az igazi polgári és egyházi ered
ményei az ügynek. 

Most csak igen röviden akarom jelezni a kö
vetkezőket. Először : a házassági törvényt ille
tőleg, a törvényhozást a világi hatalom gyako
rolta , egyedül a világi hatalom gyakorolta a 
házassági szerződésnek polgári érvényét illetőleg 
a keresztyénség első három századában, sőt azon 
tul a keresztyénség első legfényesebb századaiban, 
t. i. csak a keleti birodalomban. Bizonyítványai 
ennek a róm. jog azon szabályai, melyek a házas
ság felett határoznak, és ezen szabályokból vette 
leginkább a kánonjog a maga szabályait. Továbbá 
meg kell említenem azt, hogy maga e bíráskodás 
nem oly valami rendkívüli dolog, hogy t. i. a há
zassági Ügyekben a világi törvényszék bírásko
dott ; hiszen maga Deák Ferencz képviselőtársunk 
mondotta, hogy József császár korától majdnem a 
concordatum behozataláig Ausztriában egyedül a 
világi birák ítéltek a házassági válóperekben, s 
mégis, Istennek hála, áll a Sz. István tornya. (De
rültség.) És bíráskodtak Ausztriában, bíráskodtak 
Tirolban, a katliolicismus klassikus földjén, bírás
kodnak a világi birák Francziaországban, bírás
kodnak Belgiumban. 

Elutasítom magamtól azon feltevést, hogy 
vallásos közöny beszélne belőlem. Szeretem hazá
mat ugy, mint bárki más ; de szeretem egyháza
mat és vallásomat is uafy, mint bárki más : de ha 
hazámban a vallásszabadságot látnám elnyomva, 
akkor az eredeti, velem született jognál fogva, 
keresném lelkiismeretem nyugalmát, és keresném 
meggyőződésemnek azon tért, a hol kifejezhetném 
vallásomat és meggyőződésemet; elhagynám ha
zámat, és elmennék oda, a hol a legnagyobb val
lásszabadság honol, mennék oda, hol az ára'ános 
vallásszabadság ki van mondva, mennék Éjszak-
Amerikába (Éljenzés, derültség) és ott találnám a 
polgári házasságot. (Derültség.) És ezen polgári 
házasság mellett látom, hogy ott soha senki sem 
panaszolta a katholieismus elnyomását, és látom 
azt, hogy a katholieismus épen Éjszak-Ameriká
ban, hol e század elején nem volt több, mint az 
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egyetlen egy baltimori püspökség, most mái-
annyira el van terjedve, hogy hivei számát tekint
ve, nincs egyetlen egy felekezet, mely vele mérkőz
hetnék. 

De a legfőbb fenakadás abban van, (Halljuk!) 
hogy a házasság a katholikusoknál szentség; to
vábbá, hogy a házasság a katholikusoknál felold-
hatlan viszony. 

Erre nézve mi szükséges , röviden előadom. 
Semmi olyast sem fogok előadni, mi eddig már 
előadatott volna. (Halljuk!) 

A házasság szentség a katholikusoknál; de 
ha ezen szentség minősége akadályozná p. o. a 
polgári itélet folytán annak feloldatását : kérdem, 
hiszen a confirmatio a katholikusoknál szintén 
szentség, és pedig olyan szentség, mely egyenesen 
arra nyújt malasztot, hogy hitét valaki állhatatosan 
vallja, ennélfogva tehát megtagadjuk a confirmált 
embertől bármely más vallásra való átlépést? A 
keresztség szentség, és pedig eltörölhetlen jellegű 
szentség ; de miután az izraeliták honunkban most 
egyenjogúak a keresztyénekkel : ha valakinek 
épen kedve volna átlépni Mózes hitére, kérdem : 
vajon a keresztség vagy confirmatio akadályozni 
fogná-e, hogy Mózes hitére átléphessen ? (Helyeslés.) 

Hogy a házasság szentség, az nem jelent 
egyebet, mint hogy a katholikus ember hiszi — 
és ezen hitben vagyok én is — hogy a házasság 
ezen legszentebb eredeti viszony, mely ember és 
ember közt van, mely ugy alapja a polgárzatnak, 
mint alapja az egyházi társulatnak, és hogy a 
házasság magában oly rendkívüli kegyelmet tar
talmaz, miszerint a házastársak istenesen együtt 
éljenek. 

Ez a házasságnak, mint szentségnek fogalma. 
A katholikusok nem a szentség alapján hiszik 

feloldhatlannak a házasságot. (Hát miért ?) Nem 
a szentség alapján, hanem azon alapon, hogy az a 
házasságnak eredeti rendeltetése, mely eredeti 
rendeltetésére a házasságot visszavezette hitünk
nek szerzője. És hogy ez így van, azt tényekből 
mutathatom. Például protestáns házastársak közöl, 
kik elválasztatván egymástól a polgári biró ál
tal, ha az egyik egy kath. féllel akart házasságra 
lépni, ezt nem engedte neki az egyház, mert az 
előbbi házasság, ámbár a világi biróságok által 
oldatott fel, még mint való házasság tekintetett az 
egyházi biróság által mindaddig, mig nem mutat
tatott ki az, hogy az maga összeköttetésében, az a 
szerződés eredetében semmis. 

Tehát nem a szentségi jelleg teszi a feloldha
tatlanságot, hanem a házasság eredeti rendeltetése ; 
és én azt hiszem, ezen elve a katholicismusnak 
legszentebb. Azt nem fogja tagadni senki, ki a 
házasság rendeltetését felismeri és magasztos 
eszméjét felfogja, hogy ezen eszmével, azaz hogy 

a házasságban holtig együtt akar élni, köti meg 
azt minden férfiú, ki a házasság rendeltetését fel
fogja, és ki a nőben nem egyedül érzéki vágyai 
eszközét tekinti, ezen eszmével lép házasságra ugy 
katholikus, mint protestáns. Hasonlóképen minden 
nő, ki önbecset érzi és nem akarja magát alacsony 
eszköznek tekinteni, legyen kath. vagy protestáns, 
bizonyosan ezen eszmével lép a házasságra. 

De, uraim, ámbár ez a legszentebb eszme, 
mely magában az emberi nemesebb érzületben 
gyökerezik, az életgyakorlat sokszor nagyon távol 
áll ez eszmétől, és a polgári törvényhozásnak nem 
lehet rendeltetése, hogy bármely eszméért, bár
mely eszme szentségeért azt erőszakolja. A polgári 
törvényhozásnak, a polgári társaságnak átalában 
hivatása az, tért engedni a szabadságnak mindad
dig, mig mások jogai nem sértetnek. 

Szentségnek nézi például szintén a gör. kel. 
egyház a házasságot; de mindamellett, hogy felol-
hatlanságát elismeri, minthogy átalában a házas
ságnak alapja szerződés, minden szerződés pedig 
felbontatik ott , hol átalános hűtlenség jön közbe: 
a feloldhatlanság czimével megkötött házasságot, 
hűtlenség esetének közbejöttével, felbontja. 

Ezek azok, miket t. képviselőtársaim tájéko
zására előadni kötelesnek éreztem magamat. 

Egyébiránt pedig azt mondom, hogy valamint 
átalában minden polgárisult népeknek törvénye— 
azon felekezeteké is, a melyek nem ismerik mint 
fololdhatlant a házasságot — de mégis ugy mint 
szent viszonyt tekinti,' mint bölcsőjét valamint az 
egyháznak, ugy az államnak is. De a polgári jo
gosultságra, a szerződésre nézve az államé a jog, 
meghatározni azon feltételeket, melyeknél fogva 
legyen a szerződés törvényes vagy nem törvényes, 
minél fogva a polgári jogok neki biztosíttassanak 
vagy nem. 

Meg kellene még jeg}^eznem azt, hogy hi
szen maga a katholikus egyház törvénye azt nem 
tartja lényegesnek, hogy a házasság a pap által 
megáldassék. Tudjuk azt, hogy a trienti zsinat 
előtt a nélkül, hogy tanuk jöttek volna közbe, csu
pán az illető feleknek, kik magokat örök szövet
ségre lekötötték, egyetértése ugy tekintetett, mint 
érvényes, s ez volt az úgynevezett titkos há
zasság. 

P a p p Zs igmond : Matrimorium morgana-
ticum. 

B o b o r y K á r o l y : Továbbá tudva van, hogy 
itt Magyarországban a török idők alatt, különösen 
azon vidékeken, hol ritkábbak voltak a katholikus 
papok, rendeltettek egyszerű világi emberek, úgy
nevezett licentiatusok, a kik előtt kijelentetvén az 
egybekelési szándék, a házasság érvényesnek]tar-
tatott. 

Ennélfogva én egyenesen csak azt mondom ; 
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különittessenek el egyházi és polgári eredményei 
a házasságnak,s a polgári eredményekről intézked
jék s a polgári törvényhozás. Egyébiránt is, mint
hogy a kánoni szabályokban maga az egyház 
egyesek testi lelki java tekintetéből dispensalni 
szokott, sőt ezt szükségnek tartja, kétségtelenül a 
polgári törvény követelményeihez a közjó tekin
tetéből az egyház alkalmazkodni fogna. Röviden 
Tisza Kálmán módositványát pártolom. (Helyeslés 
balról. Szavazzunk !) 

Dobrzánszky Adolf: Tisztelt ház ! (Eláll! 
Eláll!) E l nem áll ugyan, de nem szándékozik so
ká igénybe venni a t. ház figyelmét, miután az 
ügyet kimeritettnek véli. 

Csak oda kívánom a t. ház figyelmét irányoz
ni, hogy a házasság nem csak a római, hanem a 
keleti egyház dogmái szerint is szentséget képez, 
melynek kezelésébe, tehát feladásába vagy feloldá
sába az egyházon kívül bármely más hatalomnak 
avatkozni ép oly kevéssé szabad, mint más szent
ségek kezelésébe, vagy érvényűk, illetőleg érvény
telenségük megitélésébe. 

Nem tagadom én, t. ház, hogy tömérdek a 
panasz a szent székek eljárása ellen. Panaszkod
nak a római katb. hivek, hogy papságuk által az 
egyházra s igy a szentszékekre minden befolyás
tól megfosztattak, habár ez a régi egyházban el
lenkezőleg állott; panaszkodnak nem alap nélkül 
a római egyházzal egyesült keleti egyház hivei, 
hogy ujabb időben az ő püspökeik, egyszersmind 
a szent székek elnökei, nem a papság és nép által 
választatnak, mit pedig az egyesülési okmány íar-
talma szerint egyoldalúkig megszüntetni, vagy 
azon csak változtatni is senkinek szabadságában 
nem áll,s nem állott soha, hanem kineveztetnek; hogy 
épen e kinevezések okai, miként az ő püspökjeik 
is, mellőzésével a papság és nép törvénye befolyá
sának, azon ösvényen kezdenek járni, melyen jár
nak a római egyház elöljárói, s hogy jelesül a szent 
székek majd csaknem teljesen ignorálván a keleti 
egyház kánonjait, a mennyiben ezektől jogellene 
sen a római szent székekhez szokott történni a fö-
lebbvitel, inkább a római kanonok alapján szeret
nek ítélni, mi kivált házassági ügyekben a hívekre 
nézve igen sérelmes; panaszkodnak magok a keleti 
orthodox vallásúak is, a mennyiben ott sem tarta-
tik meg mindig a kellő rend a szent székeknél. De 
mindezen bajok az állam beavatkozásának és pe
dig hívatlan beavatkozásának következményei, e 
bajok orvoslását tehát a hivek egyelőre magától 
az egyháztól várják; s azért merem állítani, hogy 
a mennyiben a házassági szentség kezelésébe az 
államhatalom beavatkoznék, az minden részről 
hívatlan beavatkozásnak vétetnék, és csak tilta
kozásokat s lecsillapithatlan ingerültséget szül
hetne. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186&/8- x 

A protestáns s unitárius egyházak is, mint azt 
Geduly képviselő úr igen helyesen felhozta, nem 
azt kívántak eddigelé, hogy az egyházi bíróságok 
megszüntessenek, hanem evvel ellenkezőleg min
dig azt sürgették, hogy nálok is egyházi bíróságok 
ítéljenek házassági ügyekben, s ezt el is nyerték 
itt Magyarországban elvileg, Erdélyben pedig 
tényleg is. S Erdélyországban tényleg gyakorol
ják a protestáns és unitárius egyház szent székei a 
házassági ügyekben a bíráskodást századok óta, pe
dig alig tudna valaki példát felhozni arra nézve, 
hogy ily bíróságok tagjaivá megválasztattak vol
na más felekezetű egyének, nyilvános tanúságául 
annak, hogy a protestáns s unitárius egyház is, 
mely pedig a házasságot szentségnek nem tartja, 
mégis óvakodik az idegen felekezetűek befolyásá
tól házassági ügyeiben, vagy legalább szívesen ki
zárja azt, ha lehet. 

E szerint nem csak a római és keleti egyház 
hivei, hanem magok a protestánsok s unitáriusok 
sem lennének a bizottság javaslatának elfogadásá
val megelégedve; de ugy hiszem, hogy a mózes-
vallásuak sem, a mennyiben ezek számára a tiszt, 
bizottság kivételes állapotot tervez. E felekezet pe
dig , mely nem rég vergődött ki a kivételes álla
potból, teljes joggal követelheti, hogy abba bármi 
ürügy alatt vissza ne sodortassák. 

Nem ajánlható tehát azon ut, melyen a jog
ügyi bizottság a jogegyenlőség s viszonosság 
szent elvét kívánja érvényre juttatni, s valóban 
nem marad más hátra, mint e szent elvet azon, 
az egyházak szabadságát nem sértő, sőt azt szi
lárdító utón érvényre juttatni, melyet Geduly La
jos képviselő úr ajánlott, s azért annak indítványá
hoz én is csatlakozom. 

P a p p Z s i g m o n d : T. ház! Bobory képvi
selőtársunk azon kezdette beszédét, miszerint ő 
valami ujat fog mondani. Megvallom igazán, hogy 
ujat mondott, a mennyiben tagadta a szentséget, 
s oly magyarázatokra adott alkalmat, melyek 
nem e házba, hanem a zsinatokba valók, a hol ha 
azokat ugy, mint itt e házban fejtegetné, őt bizonyo
san anathemávál sújtanák. E téren tehát nem 
fogom őt kisérni, mert azt mondani, hogy keresz
tvénből is lehet zsidó, ha ezt elmondja a zsinat
ban, mely a jövő évre Rónába van összehiva, őt 
minden esetre hereticusnak fogják declarálni. 

Miután tehát minden vallási kérdést kerülni 
akarván, melybe ő oly kezekkel nyúlt bele, mint 
nem kellett volna, e téren követni nem akarom, miu
tán itt sacramentumok;;t nem fejtegetük, hanem 
egyszerűen veszszük a dolgot: a házasságot: én is 
ehhez akarok szólni. 

Mindenekelőtt azon érveléseket, melyek a 
jogügyi bizottság munkálatában felhozattak, aka
rom belátásom szerint s csekély tehetségemhez 
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képest megczáfolni. Az mondatik t. i. az 1-ső 
pontban érvelés gyanánt , miszerint az egyházi 
biróságokat eddigi hatáskörükben megtartani azért 
nem lehet, mert az ellenkeznék az 1848. évi XX. 
törvényczikkben kimondott egyenlőség és viszo
nosság elvével, és igy kizárólagos bíráskodás nem 
igényeltethetik. Tehát e pontnál az állíttatik, hogy 
ha az eddigi egyházi biróságok meghagyatnának, 
akkor az 1848-diki XX-dik törvényczikken valami 
rés volna ütve s ez által a többieknek jogegyen
lősége s vallásszabadsága meg volna tagadva. 
Ezen érvelés, uraim! nem áll : mert az 1791-dik 
XXVI-dik törvényczikkben ki van mondva, misze
rint'a reformátusoknak is jogában van s állhat, ma
goknak egyházi biróságokat állítani; továbbá, mi
dőn az 1848-diki a törvény eltörölte a jobbágyságot, 
nem azt mondotta ezzel, hogy : Elveszem a többiek 
jogait, hanem azt mondotta: Felemellek hozzám tite
ket, s egyformák leszünk. Tehát itt nem arról van 
szó, hogy attól, a kinek van, végjük el, hanem 
arról, hogy annak, a kinek nincs, a ki nem gya
korolhatta a törvény értelmében, ezen jogot adjuk 
meg. í g y tehát a reformátusnak adjuk meg azon 
jogot, melylyel b i rnakaróm. katholikusok, a görög 
egyesültek és g. keletiek. Ebből világosan kitűnik és 
következik, hogy az 1848. XX. törvényczikk ér
telme és szelleme nincs megsértve. A jogügyi bi
zottság ezen érvelésére Tisza Kálmán barátom is 
hivatkozott, de a most mondottak szerint már az 
megczáfoltatott, és megczáfoltatik az által is, 
hogy én senkitől nem akarok jogokat elvenni, 
hanem ha azt akarom, hogy az, mi nekem van, azt 
mással is megoszszam, senkit meg nem akadá
lyoztatok jogában ; tehát ezzel az 1848-iki törvény-
ezikknek tökéletesen elég van téve. 

A másik érvelés szintén azt mondja, hogy hn 
meg kellene itt tartani as egyházi bíráskodást, 
akkor meg kellene az erdélyi protestánsoknak, 
unitáriusoknak , gör. nem egyesülteknek szent 
székeit is tartani. Igen természetes, hogy meg 
kell tartani. Miért voltak azok felállítva? és mi
ért léteztek Erdélyben ezen egyházi biróságok? 
Azért, mert az erdélyi legislatio, azon időszakban, 
midőn a fejedelmek reformátusok toltak, sokkal 
engedékenyebb volt, t. i. adott a reformátusoknak 
is jogokat, oly jogokat, a milyenekkel birtak a róm. 
katholikusok. Ebből tehát nem az következik, hogy 
vegyük el azoktól, akiknek van, hanem az, hogy 
adjuk meg azoknak, a kiknek nincs. 

Azt mondják, hogy az visszalépés volna, ha 
meghagyjuk az egyházi hatóságot. Azt mondják, 
hogy ez sem a törvény rendeletével, sem a poli
tikai ildommal, sem az osztó igazsággal meg nem 
egyezik. Ha veszszük a törvény rendeletét, 
igen világos, hogy van törvény, mely szerint lé
teztek egyházi hatóságok, tehát nem ellenkezik a 

törvény rendeletével; a politikai ildom pedig épen 
akkor volna megsértve, ha a fenálló viszonyok 
között eltörölnők az egyházi biróságokat; végre 
az osztó igazság épen az által őriztetik meg, hogy 
az 1848-diki XX. törvényczikket minden vallás
felekezetre egyformán ki akarjuk terjeszteni. 

Híjába hivatkozunk lajtántuli testvéreinkre. 
Bocsánat, hogy ugy merem őket nevezni, mert 
már a házasságot a közösügyi törvényekben meg-
kötöttiik, és az által egészen testvérek lettünk. 
Azt mondják, hogy miután már azok behoz
ták a civil-házasságot, hozzuk be mi is. En azt 
moudom, hogy ott is idő előtti volt; de sokkal 
könnyebb volt nekik behozni azért, mert ott csak 
30,000 protestáns van, a többi mind katholikus. 
Itt pedig viszonyaink egész máskép állanak. A 
mi viszonyaink, t. i. a római katholikusok és görög 
keletieké, azt parancsolják, hogy a t. ház jelenleg 
e hitfelekezetek beldolgaihoz, milyen a házasság 
szentsége is, ne nyúljon: mert kérem, ezen nagy
fontosságú ügyet nem lehet csak ugy per tangen-
tem hamar keresztül vinni. Tehát idő előtti volna 
eltörölni a szent széket addig, mig t. i. a polgári 
házasság nincs behozva. Ha be lesz hozva, akkor 
igen világos, hogy a civil-házasságok felett pol
gári hatóságok fognak ítélni; de még akkor se az 
egyház előtt kötött házasságok felett. Tehát mig 
az alap nincs letéve, én a tetőt fel nem teszem ; kö
vetkezőleg mig a czivil-házasság nincs behozva, 
én az eddigi szervezetei: akarom megtartani: sőt 
behozni azt, hogy a protestánsoknak is legyen 
egyházi bíróságuk. 

Pártolom a miniszteri szerkezetet. (Sza
vazzunk!) 

Nyáry P á l : T. ház! Bizonyára nem szólási 
viszketeg bánt , és nem azért szólalok fel épen ez 
időben , midőn ugy látom , a t. háznak hallgatási 
türelme már fogyó félben van ; hanem felszólalok 
azért, mert nem tartok vesz éhyesebb valamit, mint 
ha a tanácskozás nem azt eredményezi, hogy a 
fenforgó eszmék tisztuljanak, hanem épen ellen
kezőleg, hogy összezavartassanak. (Helyeslés.) 

Itt a kérdés egyedül a szent székek házas
sági ügyekben gyakorolt biróhatóságnak megma
radása vagy megszüntetése. A kérdés ez. Ezen 
kérdésre nézve én röviden kijelentem , hogy a 
jogügyi bizottság véleményét pártolom. Ezt indo
kolni .hosszasan nem akarom, mert már előttem 
többen, különösen Tisza Kálmán és Várady Gábor 
t. barátaim azon érveknek legnagyobb részét el
mondották, melyeket én is felhozhatnék ; hanem fel
szólalók azért, mert a házban többen a kérdést 
magát szem elől tévesztvén, más térre men
tek át. 

E más térre ment át Greduly Lajos t. tagtár-
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sam is. 0 nem csak felszólalt oly eszme mellett, 
melynek én ellene vagyok , hanem határozati 
javaslatot is terjesztett a ház elé. Ellensége vagyok 
az általa felhozott eszmének, mert 1848 után Ma
gyarországban minden képviselőnek kötelessége 
és így az enyim is az, hogy a reform teréről ne 
térjen le és ne há t ra , hanem minden irányban 
előre menjen. (Helyeslés.) 

Mint mondám', az egyedüli kérdés a szent 
székeknek a házassági ügyekben bíráskodási joga 
körül forog. Azt mindenki megismeri közülünk, 
hogy a szent szék kivételes törvényszék ; tehát 
midőn e kérdés felett határozni akarunk, fontoló
ra kell vennünk, hogy kinek van joga , és egy& 
díili joga átalában biráskodást, bírói hatalmat 
gyakorolni. Én nem hiszem, hogy az én t. Geduly 
barátom — Dobrzánszkyról nem vagyok egészen 
tisztában — fogja tagadni a'íon axiómát, hogy az 
állami fó'hatalomn ak egyike a bíráskodási hata
lom. Ez az oka , hogy el van fogadva világszerte 
azon elv, hogy a kivételes bíróságok mind meg
szüntessenek. S kérdem: el van-e fogadva ez már 
gyakorlatilag is Magyarországon? 1848 előtt 
minden ember bíró volt; egyik biró volt a felett, a 
ki birtokán lakott, a másik a felett, kivel egy val
láson volt, és a magyar törvéuyhozás azt meg
tűrte, igazságosnak látta; de épen azért igazság 
sehol sem volt, vagy legalább igen ritkán. Mit tett 
az 1848-ki törvényhozás? Visszavette azt a ki-
vülötte mást senkit nem illető jogot, t. i. a birás
kodást önmagának és eltörölt minden kivételes 
biráskodást. És ez legfőbb indok én előttem arra 
nézve, hogy az egyház nem biráskodhatik, mert 
az államot illeti egyedül a bíráskodás joga. (He
lyeslés.) 

Csodálkozom, hogy vetcmedhetik valaki oly 
kívánatra, hogy a hol az állam már visszavette 
azon jogot , az állam most ismét adja vissza azok
nak . kiket az nem illet. Már pedig, ha a protes
tánsoknak, úgymint a gör. keletieknek az állana 
most \ isszaadná ezen jogot , magát azon jogtól 
fosztaná meg, melyet más ő kivülötte csak bitorol
hat, de illetékesen nem bírhat; különösen a pro
testánsok részéről csodálkozom , hogy ily kiván-
sággaljőnek a nemzet képviselőháza elé. (Helyes
lés.) A protestántismusnak semmi értelme nincs, 
ha vezéreszméje nem a szabadság. (Igaz!) Az 
volt az emberi társadalomban a legelső szövét
nek , melyet az ész gyújtott . melynek világa 
utoljára is diadalmaskodik; nem mondom , egy 
határozott formában, hanem diadalmaskodik, mint 
Éjszak-Amerikában , minden alakban a vallásgya
korlat szabadsága által. Már most, ha azok érvelé
seit tekintem , kik felállítják , több mint felállít
ják , kitűzik a czéget: szabad egyház, szabad 
állam: ha ezt ugy értik, mint én, akkor egy 

j értelemben vagyunk. Ámde igy tovább nem 
I terjeszkedhetnek, minthogy a szabad államban 
I semmiféle állami jog nem ruháztathatik a szabad 
I egyházra, valamint a szabad állam sem köve-
| telhet magának jogot a szabad egyház ellenében; 
\ nincs is szüksége , hogy követeljen valami jogot. 
• ha a vallás szabadsága biztosítva van. 

Már most, ha ez igy tisztában van mindenki 
agyában, akkor a baj nem nagy, akkor mindenki 
azt fogja óhajtani, a mit Tisza, Kálmán indítvá
nyában mond, hogy a polgári házasságok beho-

\ zassanak. Ha, mondom, mindenki agyában igy 
j van ez, mint én magyarázom, akkor nem lehet más 
Í követelésünk, mint hogy a ház egyhangú fölkiál-
; tással fogadja el azt. Annál kevésbbé tehetünk mást 
| ezen esetben, mert épen maga Deák Ferencz ezt 
! az eszmét oly tisztába hozta, hogy ha még valaki 
| ahhoz szólani akarna, félek, hogy ezt csak beho-
[ mályositaná. És mit mond Deák Ferencz? Azt 
• mondja: jelenleg azért bajos eltörölni az egyházi 
; bíráskodást az egyházi ügyekben, mert az még 
i nincs a magyar törvényhozás által kimondva, 
j hogy a házasságnak egy része, lehet mondani. 
| lényege egészen, a házasok közti polgári viszony, 
| hanem, ha ezt ki fogja mondani a törvényhozás 
| — ugy látszik, hogy ő barátja az itt fenforgó esz-
i mének, t. i. a szent székek ez ügy béli birásko-
j dása megszüntetésének — ha ki fogja mondani a 
| törvényhozás, hogy az egyházi követelményeket 
| nem érintve, melyek a házasok vallása s lelkiisme-
j rétére vonatkoznak , a házasság oly szövetség, 
I mely fölött ítélni a világi bírónak vau joga, akkor 
I magától következik, hogy az egyházi biráskodás-
I nak joga a házassági ügyek fölött el fog enyészni. 
I De, t. ház, ha ez igy áll, ha ebben mindnyájan 

tisztában vagyunk, miért késedelmeskedünk ? miért 
| nem mondjuk ki most, hogy a polgári házasság 
; életbe léptetését kívánjuk ? (Helyeslés a bal oldalon) 
| miért nem eszközöljük azt , a mi kötelességünk, 
I most azonnal, hogy a polgári házasság törvény 
I legyen? 

Deák Ferencz is csak arra figyelmezteti a 
1 házat, hogy minden hitfelekezet maga határozta 
J meg azokat az akadályokat, melyek az elválásnál 
j tényezők és elhatározók. Én, t. ház, azt gondolom, 
i hogy ezek oly egyszerű dolgok, hogy mi sokkal 
: nevezetesebb kérdéseket emeltünk fel csak e na-
i pókban is, és sokan azt hiszik, hogy azoknak a 
' kérdéseknek nem leszünk képesek megfelelni. S 
Í ime követeljük, hogy azok iránt a törvényjavaslat 
I még ezen, talán 6 heti gyűlés elé terjesztessenek. 
| (Helyeslés a bal oldalon.) 

Miután a fő elvben itt már megegyeztünk, 
ebben biztosb a siker, mint. amott, hol még a fő el
vekben sem egyeztünk meg. Ha tisztában vagyunk 
a fő elvekre nézve, nem kell egyéb, mint Tisza 

23* 



180 CCC. OBSZÁGOS ÜLÉS. (Október 20. 1 868.) 

Kálmán indítványát elfogadni ma, és én hiszem, 
hogy erről a mi minisztériumunk már annyit gon
dolkozott és annyira tisztában van magával, hogy 
holnap előterjesztheti magát a törvényjavaslatot. 
[Helyeslés a bal oldalon. Igaz! Ugy van!) A polgári 
házasság kérdése reformkérdés, és pedig igen 
nagyon sürgö's reformkérdés; és ha mi azt hisz-
szük, hogy a mely reformokat annyira sürget az 
idő, mint ezt, és ha azt hisszük — mondom— hogy 
azokat szép logikus látszatos sophismákkal elodáb-
bozhatjuk , s megállíthatni véljük magát az idő 
haladását is, akkor nagy tévedésben vagyunk. Ha 
azt tudjuk valamely kérdésről, hogy azt meg kell 
oldani, az annyit tesz, hogy azt nem lehet tovább 
halasztani. Mert megtörténhetik itt is, valamint 
már más esetekben is megtörtént, hogy elmaradt 
a törvényhozás, és a kérdés mégis megfejthetett 
és máskép fejtetett meg ; ámde a kérdések tettleges 
megfejtésétől óvakodni kell: ez ha nem is mindig 
nagy bonyadalmakat, de mégis bonyadalmakat 
idéz elő. Példát hozok fel. Ha valaki azon jámbor 
vélekedésben van, hogy ha az 1848 nem lett vol
na soha, bizonyára még most is volnának jobbá
gyok, ha, mondom, valaki ezen jámbor vélekedés
ben van : soha sem voltam nyugalomháboritó, 
nyugalmát nem akarom háborítani : de azoknak 
szólok , a kik gondolkoznak és a kik tudják, 
hogy ezen kérdés sokkal kevesebb bonyodalom
mal oldathatott volna meg ötven esztendővel 
előbb. Mert az ] 848-diki kérdés már ötven év
vel előbb nem volt uj kérdés többé. Es kér
dem, mi történt 1848-ban? 1848-ban öntudat 
ra ébredt a nemzet, vagyis kénytelenittetett ön
tudatra ébredni. A nem is a nemzetet képviselő, 
de mégis a nemzet nevében rendelkező akkori or
szággyűlés — hála az égnek — bírt annyi bátorság
gal, hogy nem keresve kibúvó ajtókat, nem keresve 
sophismákat, mily gátakat kellene előbb még elhá
rítani , nem logikai rendben ugyan, de helyesen 
kimondotta, hogy nincs jobbágyság többé, kimon
dotta, hogy nincs kivételes bíróság többé. Birjon 
a t. ház is e bátorsággal, és mondja ki, hogy a ki
vételes bíróságok ezen legutolsó maradványa, a 
szent szék, mint házasság feletti biró nincs többé. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Hanem, t. ház, én azt tartom, hogy itt e ház
ban különbség köztünk nincs, (De van !) hogy itt 
mindnyájan ugy szólunk, mint a nemzet képvise
lői. En tehát ezen irdnemüségben szólok azon in
dítványok elleu, melyek többek részéről tétettek, 
különösen az ellen, melyet Geduly t. barátom tett : 
mert az nem volna egyéb akkor, ha a kivételes 
bíróságok megszüntetésének nagy elvét elfogadná 
a t. ház és Geduly indítványát is, mint visszalépés. 
Ez nagyon hasonlítana ahhoz, ha például az én t. 
barátom Geduly Lajos látna három egyént, kik 

nem épen igazságos utón jutottak valaminek birto
kába, és neki mégis nem az jutna eszébe, hogy 
nem birják azt azok jogosan, a mit kezökben tar
tanak, hanem azzal állana elő, hogy őt is részesít
sék abban. Én nem akarom, hogy valaki a magyar 
protestantismust ily fajujcsztozkodó félnek tekintse. 

Annálfogva ellene mondok azon kívánatnak, 
hogy ha a szent szék házasságbeli birósága meg
marad, adassék meg e jog a prot. consistoriu-
moknak is, és azt hiszem, a protestánsuknak legna
gyobb része e véleményben osztozik velem; nem 
kívánom azon kevés időre sem, melyben még talán 
fenmaradnak a szent székek, mint házassági birák, 
hogy a protestantismus részesittessék oly jogban, 
mely jognak igazságtalansága, alaptalansága , ha 
még' e ház által nem is, de a közvélemény által 
Magyarországban már rég kimondatott. (Helyes
lés bal Jelöl.) En tehát Geduly indítványa ellen 
szavazok. 

V u c h e t i c h I s tván : T. ház ! Megvallom, 
hogy nézetem szerint alig létezik oly kényes ter
mészetű tárgy, mint az előttünk fekvő jelentésben 
foglalt vallási kérdés, melynek fejtegetése egyúttal 
annyi kiméletet és elővigyázatot kívánna, mint 
épen ez. Azért előadásomban csak azokra fogok 
szorítkozni, mik a kérdés megoldására szükségel
tetnek. 

A bizottság, mely azzal volt megbízva, hogy 
a magas kormány által a háznak előterjesztett-
polgári törvénykezési perrendtartás felett érdem
leges jelentést tegyen, s ha szükségesnek látná, 
azon változtatásokat és módosításokat hozna javas
latba, ezen megbízásban eljárt. Előttünk fekszik 
jelentése. Tanulmányoztam én azt és kerestem 

i benne azon nagy mérvű indokokat, melyet a tiszt. 
jogügyi bizottságot arra bírták, hogy a t. háznak 
ily messzeható és fontos változásokat ajánlott; de 
megvallom, én azokat a jelentésben fel nem lelhet
tem. Benfoglaltatik ugyan a vád, hogy a szent 
székek alkalmatlanok a bíráskodásra, vagy leg
alább nem oly alkalmasak, mint a világi tör
vényszék. 

Engedje meg a t. ház, hogy ezen kijelentést 
| olyannak tartsam, mely képes ugyan a szent szé-
í keket gyanúsítani, lealacsonyitani, de az indokok 

hiánya miatt semmi esetre sem képes engem ezen 
állítás igazságáról meggyőzni. Hogy a jogügyi 

| bizottság elvben ellene van a kiváltságos egyházi 
j bíráskodásnak, ez nem indok arra, hogy az egy-
I háznak vele született és nem az állam által reá ruhá-
| zott jogát elvegye, vagy pedig kényszerítse, hogy 
i maga arról lemondjon, Igaz, t. ház, hogy Magyaror-
j szágtörvényeiaszentszékeketolyjogokkalruházták 
| fel, t. i. oly tárgyak felett ítélni, melyek a szent széki 
i bíróságokhoz stricte nem tartoznak, mint ezt tüze-
' tesen az 1462 évi art. III. , az 1464 évi art. XVII. te-
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szik; de épen oly kétségtelen az is, hogy a szent 
székek, mint az egyháznak biróságai, oly jogok
nak, oly kötelességeknek vannak birtokában, me
lyekről ők le nem mondhatnak, s melyek orszá
gos törvényeink, nevezetesen az 1552-ik évi XXV. 
art,, 1556-ik évi XXV. a r t , 1557-ik évi IX. art., 
1559-ik évi XL-ik és az 1791-ik évi XXVI. arti-
culus által biztosítva vannak. 

Ha tehát a bizottság ezen megkülönböztetést 
tette s egyúttal kijelentette volna , hogy a magán
jogi, vagy világi természetű pereket a világi bíró
ságokra kívánja átruháztatni, ellenben az egyhá
ziakat továbbra is a szent székeknek sértetle
nül fontai tani: akkor készségesen járultam volna 
a bizottság jelentéséhez : mert ez által csak azt 
javasolta volna az országnak tenni, a mi jogában 
van, hogy t. i. a magánjogi pereket, mint az ő kö
réhez tartozókat, maga intézze, ellenben az egy
háziak elintézését az egyháznak meghagyja. 

De, t. ház! nézetem szerint a bizottság1 ennél 
tovább is mehetett volna. Mindenki a t. házban 
tudja, hogy azon időktől fogva, mióta a katholikus 
egyház nem az egyedüli az országban, a külön
böző vallásfelekezetek közt a vegyes házasságok 
felett folytonos villongások és súrlódások léteztek, 
mint ezt több, de főkép az 1791-iki s 1843-iki or
szággyűlések tanácskozmányai tanúsítják. Ha 
tehát a bizottság módot javasolt volna ezen 
vallási súrlódások s differentiák kiegyenlítésére: 
akkor szívesen járultam volna ezen javaslathoz itt, 
mert ez által lett volna talán elérve azon magasz
tos czél, mely után mindnyájan sóvárgunk : hogy 
a jogegyenlőség alapján rendeztessenek az inter-
confessionalis viszonyok. {Helyeslés.) De miután 
ezen jelentésben foglalt javaslat által ezt el nem 
érhetjük, sőt inkább az egyháznak oly jogát akar
ják elvenni, mely mindig őt illette és még most 
is illeti ; miután a katholikusok lelkiismeretének 
nyugalmát megzavarja az által, hogy kénytelenit-
tetnek dogmáik ellenében oly állást elfoglalni, me
lyet el nem íbgíalhatnak, ha egyúttal nem akarnak 
megszűnni katholikusok lenni : én a javaslatot 
nem pártolhatom. 

Engedje meg a t. ház, hogy ezen véleménye
met indokoljam a nélkül, hogy a t. ház figyel
mét hosszabban igénybe venni kívánnám. {Hall
juk ! Zaj.) 

A katholikus egyház dogmája az, hogy a há
zasság szentség, és feloldhatlan kötelékü ; az egy
ház tana továbbá, hogy bontó akadályokat jogá
ban van megállapítani; továbbá dogma az, hogy 
házassági biró csak is egyházi biró lehet. 

Már most kérdem, t. ház, azon elvből kiindul
va , hogy a katholikus egyház Magyarországon 
csak elismert egyház, hogy az egyháznak tanai kö
telezők a hivőki-e nézve, hogy a hitágazatokat uaiu-

den katholikusnak kötelességében áll megtartani: 
I lehetséges-e ezen javaslat kivánatának eleget ten
ni, a nélkül, hogy a katholikus ember a maga lel-

j kiismeretével ellentétbe ne jőjön ? Mily haszna 
| lehetne az országnak abból, hogy a házassági 
I ügyekben nem egyházi, hanem világi biró itél '? 

Vagy talán más vallásbeliek miatt nyúljunk ezen 
experimentumhoz? Ha ezen utolsó emiitett eset a 
legfontosabb ok, t. ház, akkor nézetem szerint se
gíthetnénk a dolgon az által, hogy országos tör-
vényben kimondjuk, hogy mind azon vallásbeliek, 
kik consistoriummal nem birnak, szintén áilithat-
nak fel azokat, mi által nem kénytelenittetünk 
a katholikusokra oly törvényt erőszakolni, mely 
az országnak semmi hasznot nem hajt, más vallás-
bélieknek pedig semmi előnyt nem nyújt, és a ka
tholikusok lelkiismeretét nyugtalanítja. 

Végre meggyőződésem , t. ház, az, hogy ha 
ez országgyűlés csakugyan el is fogadja e javas
latot, az egyházi székeket megszünteti és a világi 
bíróságokat elrendeli, még akkor is, t. ház, ezen 
elvek szerint lehetetlen lesz a bíráskodás, és pedig 
nézetem szerint két okból. 

Először, mert nem létezik anyagi jogunk, 
mely a különböző vallásfelekezetüek közti viszonyt 
rendezné, és mert a jelentésben foglalt elvek foly
tán, hogy t. i. a világi bíróságok az illető hitfele
kezetek elvei szerint ítéljenek, ezen elvek szerint 
ily jogot nem is lehet alkotni. Hogy ez lehetetlen, 
könnyen bebizonyítható. A katholikus egyház 
tana az, hogy a házasság szentség, a protestánsok 
szerint nem az; a kath. egyház szerint a házasság 
felbonthat] an, a protestánsok szerint épen nem; a 
katholikus egyház szerint bontó akadályokat csak 
az egyház állapithat meg, protestánsok szerint csak 
az állam. Már kérdem, t. ház, ily homlokegyenest 
egymást kizáró elvekből kiindulva, hogy lehet 
közös megállapodásra jutni? Ily merő negatio és 
affirmatio ép oly kevéssé képes biztos eredményt 
felmutatni, mint az egymáshoz viszonyított plus és 
minus. 

Másodszor, ha oly anyagi jog, mely a külön
böző vallásfelekezetek viszonyait rendezi, nem lé
tezik, mert nézetem szerint nem is létezhetik, hanem 
a biró a jelentésben foglalt javaslat folytán az 
illető hitfelekezetek elvei szerint köteles itélni: 
ugyan kérdem, t. ház, hány biró fog az egész or
szágban találtatni, ki a kath. jogot, a protestáns 
jogot, a nowo kanont, a görög pravillot, a zsidók 
jogát érti és tudja? Hozzájárul nézetem szerint az 
is, hogy szerb és román testvéreink nem igen 
könnyen fognak megválni oly institutiótól, mely 
szerint annyi év folytán egyházi ügyeiket az ő meg
elégedésökre rendezték. 

Az én véleményem szerint ez ügy igy lenne 
eldöntendő. 
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Miután a kath. egyház szerint a házasság 
szentség, a házasság feloldhatlan kötelékü, s az 
egyházi biró egyedül illetékes . biró : hagyassék 
meg a szent székek illetékessége minden, a katho-
likusokat tisztán érdeklő házassági ügyekben. 
Hogy pedig azon villongások, melyek a vegyes 
házasságból erednek, megszűnjenek, kéressék fel 
a minisztérium, hogy még ez országgyűlés tartama 
alatt interconfessionális törvényt szerkeszszen 
és azt a t. ház elé terjeszsze. A mi pedig tisztán a 
világi ügyek rendezését illeti, melyek eddig a 
consistorium által tárgyaltattak, azok illetékessé-
gök alól elvonandók és világi bíróságokra lenné
nek ruházandó!?. 

Ha ezen eljárást követendi a t. ház, meg vagyok 
győződve, hogy valamint az egyház, ugy az állam 
irányában u igazságosan fog eljárni: mert azon 
problémát fogja finom tapintattal megoldani, me
lyet eddig Európa igen kevés államférfiainak 
sikerült megoldani : hogy az egyház, melynek 
ezélja és feladata más. mint az államé, magáé, 
ellenben az állam saját ügyeiben törvényhozói tevé
kenységét szabadon kifejtheti a nélkül , hogy 
kénytelen volna az egyházzal folytonos coliisióba 
jönni. 

Ennélfogva a jogügyi bizottság ellenében a 
központi bizottság javaslatát pártolom. 

Halász Boldizsár: (Nagy zaj. Eláll!) 
Nem akarom magam is mutatni, hogy milyen 
nagy dolog r.z a ház kimerült türelme mellett és a 
nagy zajban csupán a melléje húzódott gyorsírók
nak beszélni ; (Ugy van') de remélve azt is, hogy 
a jó példa követőkre fog találni : elállók a szótól. 
(Hosszas éljenzés és taps.) 

Bezerédj L á s z l ó : T. ház! Miután a discus-
sio be van fejezve, én is szívesen elállók a szótól, 
ha a következők is elállanak. (Elénk helyeslés. Fel
kiáltások: Halljuk a kérdést!) 

Berzenczey L á s z l ó : T. ház! (Halljuk a kér
dést! Eláll! Elnök csenget. Szónok leül.) 

Csiky S á n d o r : Tiszt, ház ! (Eláll! Hosszas 
zaj.) Én módositványomat akartam indokolni; de 
miután a ház nem akar meghallgatni, kénytelen 
vagyok elállani. (Éljenzés.) 

Zsarnay Imre: Elállók. (Helyeslés.) 
Szabó Imre (pápai): Elállók. (Helyeslés.) 
Tisza K á l m á n : Csak azon kérdést intézem 

a t. házhoz, hogy be van-e zárva a tárgyalás? 
Mert csak egy pár szót akarok szólani, mi engem 
a ház szabályai szerint, mint indítványozót, meg
illet, de csak akkor, ha be van zárva a discussio. 
(Zaj.) 

E l n ö k : A jegyző urak mindkét részről azt 
jelentették, hogy szólásra már senki sincs felje
gyezve : mert azok, kik fel voltak irva, elállottak 
a szótól ; és igy Tisza Kálmán képviselő úron — 

mint a ki módositványt adott be — van a sor. (Hall
juk !) 

B e r z e n c z e y Lász ló : Tiszt, ház ! Ha kiván-
ják, (Nagy zaj), mert rám parancsolnak, mert oda 
erőszakolnak: el kell állanom. (Éljenzés.) Az elnök 
úr, méltóztassék megengedni, roszul jelentette ki, 
hogy mindenki elállott; s ha a két jegyző úr azt 
mondotta, nem mondta j ó l : mert volt, a ki nem 
állott el, mint például én; és már most harmadszor 
vagyok elütve a szótól ily eljárás által. (Nagy zaj. 
Szavazzunk!) 

E l n ö k : A képviselő urat csak arra figyel
meztetem, hogy ha valaki leül, azzal egyszersmind 
azt bizonyitja, hogy eláll. (Igaz!) 

Berzenczey Lász ló : Óvást teszek, hogy eb
ben az ügyben engem nem engedtek szólani. (Nagy 
zaj- derültség.) A tridenti zsinatnak több béketű
rése volt. (Nagy zaj; derültség. Eláll!) A tiszt, ház 
nem akar kihallgatni, s nekem van annyi politi
kai érzületem, hogy miután látom, hogy a ház 
egyenesen kijelenti, hogy nem akar meghallgatni, 
a szólástól elállják. (Éljenzés) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Csakis egy pár 
perczig fogom türelmét igénybe venni. (Halljuk !) 

Én ezen lefolyt discussio alatt azon meggyő
ződésre jöttem, hogy itten oly circulus vitio-
susba megyünk, a mely ábal végtelen hosszura 
kiterjed ezen kérdés megoldása. Azt hallottam 
ugyanis mondani, hogy az egyházi törvényszékek 
biráskodását a válóperekben megszüntetni nem 
lehet, mig be nincs hozva a polgári házasság. Azu
tán azt hallottam, hogy a polgári házasságot be
hozni nem lehet, mert meg kellene határozni an
nak feladatait. Sőt még olyan szót is hallottam, 
mintha ez valamely hitfelekezet dogmájával is ösz-
szeütköznék. 

Én egyszerűen azon t. képviselő urnák, ki 
azt mondotta, kog}^ az, hogy a házassági ügyek
ben a szent széknek kelljen ítélni, dogmakérdés, 
azt vagyok kénytelen válaszolni, hogy ha ez igaz 
volna, igen kevés róm. kath. ember volna a vilá
gon : mert ugy tudom, hogy ezen egyháznak dog
mája mindenütt egyforma; már pedig, hogy a szent 
székek Ítéltek volna a válóperekben, még a leg
közelebbi szomszéd Austriában sem volt érvényben, 
pedig hogy jó kath. állam, senk kétségbe nem 
vonja. (Helyeslés.) Tehát ily argumentatióval ne 
álljunk elő a kérdés megoldásának akadályául. 

Azon argumentum, melyet hallottam,hogy meg 
kell hagyni a szent székeket, s ujakat kell felállítani 
ott is, a hol nincsenek, mert a múlt században a 
protestánsok is azt kívánták: ezen argumentum 
egyszerűen nem argumentum. A mi őseink 1790-
ben a nemesi privilégiumokat is akarták, az adó
mentességet is akarták; tehát azon okokodás szerint, 
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hogy a mit ők akartak, mi is azt kell, hogy akar
juk, mindezt most is akarnunk kellene. 

Mellőzve ezeket, csak arról akarok egy pár 
szót szólani, a mi a mai discussiónak minden eset
re legszebb, legérdekesebb, legalaposabb része 
volt: igen t. képviselőtársunk Deák Ferencz beszé
dére akarok t. i. egy pár szót szólani. 

Eló're is kimondom, hogy annak, miszerint ő a 
polgári házasság behozatala mellett,s pedig nem mint 
szükségben segitő, hanem mint kötelező intézmény 
mellett oly határozottan nyilatkozott, részemről tel
jes szivemből örülök, és a jövő számára, a jövő nevé
ben teljes lélekkel constatálom ezen tényt. De 
megengedjen, hogy ha, midőn azokban, a mi
ket mint elveket elmondott, tökéletesen azt mond
hatnám, egyetértek—mert én sem kívánok egyebet, 
mint szabad államban, szabad egyházat, én sem 
akarok semmi olyat, mi azzal, hogy szabad állam
ban szabad egyház legyen, ellenkezik—megenged
jen, mondom, ha mégis kénytelen vagyok megje
gyezni, hogy a mint mai beszédjébe ezen eszmét 
beleszőtte, abból, azt hiszem, hogy még valamikor, 
talán a közeljövőben, igen sok baj, igen sok ne
hézség támad. 

O ugyanis azt mondta, hogy a törvényhozás 
rendelkezései nem csak a dogmát nem illethetik — 
mert hisz ebben, gondolom, mindnyájan egyetér
tünk, mert a dogma a hit tárgya, tehát arra nézve, 
hogy mit hihessen valaki, sem bevett, sem keresz
tyén, sem nem keresztyén vallásfelekezetek nin
csenek, mert a hit csupán lelkiismeret és Isten kö
zötti dolog — de azt is mondta, hogy szabályaik 
vannak az egyházaknak, melyekkel kell, hogy az 
állam ellenkezőt ne határozzon. Már, engedelmet 
kérek, ha azt felállítanék, hogy ha csak valamely 
szabály nem épen ellenkezik az állam fenállásával, 
érdekeivel, már akkor gátolhatja a törvényhozást 
abban, hogy az előhaladás, s eg}7átalában a civili-
satio kérdéseit megadhassa, önmagunk építenénk 
akadályt magunk elé, mert ha egyik egyház ho
zott, hozhat a másik is oly szabályt, mely gátul 
lehetne az államra nézve. 

Különben legyen arról meggyőződve az igen 
t. képviselő úr, hogy engem sem a jelen kér
désnél, sem más kérdésnél egyes egyedül az, 
hogy mi tartatik átalában szabadelvűnek, nem 
vezetett s nem fog vezetni. Mert én ugyan min
den intézkedésünk okvetlen kellékének tartom, 
hogy szabadelvű irányban haladjon; de azt, hogy 
ezen egyetlen egy szempont miatt a gyakorlatias
ság és lehetőség szemügyön kivül hagyassák, és e 
miatt az egész czéltalan s a megsemmisítésnek ki
téve legyen, nem akarom. De meg vagyok győződ
ve, hogy azon inditvány, melyet a jogügyi bizott
ság javasol, midőn egyfelől szabadelvű, megfelel 
másfelől azon általam főleg kiemelt kelléknek, 

hogy a törvényben kifejtett ígéret részletes telje
sítése ; és épen azért részemről most is a jogügyi 
bizottság nézetét óhajtom elfogadhatni, és kívánom 
kimondatni azt is, hogy mikép indítványozni sze
rencsém volt, a polgári házasság behozatala által 
látván a t. ház ezen kérdéseket teljesen megoldha-
tóknak, a minisztériumot oda utasítja, hogy azon 
részleteket, melyeket hirtelen elintézni nem lehet, 
összeszedve, javaslatát mentül előbb a ház asztalára 
letegye. {Helyeslés bal felöl.) 

Deák Ferencz {szólásra jelentkezik) 
E l n ö k : Tisza Kálmán úr, mint olyan, ki mó-

dositványt adott be, és igy a ház szabályai szerint 
a tárgyalás befejezte után neki szólani joga van. . . . 

Csiky Sándor: Én is épen olyan módosit-
ványt adtam be. Ezen módositvány ajánlására a 
ház szabályai szerint nekem is jogom van. Hanem, 
a mennyiben személyes kérdésben kivan a t. kép
viselő úr szólni, méltóztassék előttem szólni. 

Deák F e r e n c z : Mindenekelőtt azt a kérdést 
vagyok bátor a t. ház elé terjesztem magam ah
hoz tartása végett, hogy ha valakinek valamely 
állítása épen ellenkezőleg vagy teljesen hibásan 
fogatik fel a czáfolatban, ha ezt tekinti-e a t. ház, 
és ad-e jogot erre felelni ? {Adunk !) Tisza Kálmán 
képviselő úr előadásában egy szó sem volt, a mit 
én bármi tekintetben személyességnek vehetnék. 
Csak kijelentett véleményemnek felfogását akarom 
helyrehozni: mert azt hiszem, hogy engem roszul 
értett. {Ralijuk!) 

E g y szóval sem mondtam azt, hogy az állam
nak nincs joga intézkedni, mivel valamely vallás
nak szabályai azzal ellenkeznek. Én ezt soha nem 
állítottam, . . . 

Tisza K á l m á n : Akkor roszul értettem ! 
Deák F erencz : . . . hanem azt mondtam, 

hogy nem tartom a liberalisinus kívánalmának 
azt, hogy midőn az ország egy nem csekély ré
szénél vallási szabálynak tekintetik a házasságok 
feletti bíráskodás mindaddig, mig az egyház előtt 
köttetnek, az eltöröltessék. Ezt nem tartom libe
rális eszmének. Mert én liberális eszmének azt 
tartom, hogy kiki a maga vallási szabályai szerint 
élhessen, a mennyiben az állam czéljával és má
sok hasonló jogával nem ellenkeznek. {Helyeslés) 

Ennyit állítottam ; és ehhez csak azt teszem, 
hogy Magyarország 15 millió lakosából körülbe
lül 10—11 millió van ezen esetben, mert a ró
mai katholikusok — és ugy tudom, hallom, hogy 
a keleti egyház is — (Többen: Igen!) ezek kö
rülbelül 11 milliót képeznek legalább ezen 15 
milliós országban, ha Horvátorszgot is ide számít
juk. Ezek pedig, és a mint a mai discussióból és 
magán értekezésekből is tudom, az erdélyi protes
tánsok is, szintén óhajtják az eddigi gyakorlatot 
megtartani, és ugy látom, hogy az evangelikn-
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sok egy része, az ágostaiak szintén azt kívánják. 
[Felkiáltások : Csak Geduly kívánja!) Én legalább 
ugy vettem ki ; s egy része bizonyosan kívánja. 
Bocsánat, ha máskép mondottam, mint a hogy 
tényleg van; hanem egy egyházférfiu ugy nyi
latkozott; és az az érdemes képviselő úr, a ki azt 
mondja, hogy „nem kívánják", nem nyilatkozott, 
én meg az 6' lelkébe nem látok, fen akarja-e tar
tani vagy nem? Elég az hozzá, hogy a római 
katholikus és a görög egyház ezt a vallás szabá
lyai közé számítja. 

Azt mondottam tehát, hogy épen nem vol
na szabadelvűség, hogy addig, míg polgári házas
ság behozatala által alaposan és gyökeresen nem 
segítünk a dolgon, mintegy mellékesen, minden 
körülmény bővebb megfontolása mellőzésével, ki
mondanék a szent székek eltörlését. Csak ez a véle
ményem, a mit mondottam, (Helyeslés) és ezt akar
tam helyreigazítani, 

C s i k y Sándor: Tisztelt ház! (Nagy zaj.) 
Én nem kiabálok, s így a míg csendesség nem 
lesz, hallgatok. (Eláll! A szószékre!) Hiszen a szá
széken se fognak jobban megérteni. (A szószékre!) 
Jól van, ha türelmesen hallgatnak, elmegyek én 
oda is. (A szószékre lép.) 

Tisza Kálmán képviselőtársam módositványá-
nak első részét, mely az én módositványi beadvá
nyommal tökéletesen összehangzik, és a mely sze
rint a polgári egyének ellen Indítandó bármi
nemű keresetekben,például a házassági váló ügyek
ben, végrendeletek külkellékei és hamis eskü 
megítélésében az egyházi bíróságoknak biráskod-
hatási jogát jövőre megszüntetendőnek javalja, 
elfogadom. {Nagy zaj.) 

Pártolom ezen felül annak második részét is, 
mely által a polgári házasságoknak hazánkba 
behozatalát inditványozza, azért, mert ezen indít
ványnak elfogadása gyó'ződésem szerint mind a 
közerkölcsiségnek előmozdítására, mind a családi 
béke és megelégedés elősegítésére fogna jóté
konyan hatni. 

Az egyházi hatóságoknak a világi polgárok 
ügyében biráskodhatása eltörlését főleg azért 
pártolom, mivel bátor egé,sz készséggel elismerem 
az egyházi rendnek az egyházi ügyekben jártas
ságát, illetékességét és tiszteletreméltó voltát, 
mindemellett sem ismerhetem azonban soha el 
azt, hogy az egyházi bírák egyszersmind a világi 
polgároknak is különösen házassági váló ügyeiben 
megnyugtató s kielégítő ítéleteket, hozni képesittet-
tek lehetnének. (Nagy zaj.) 

Nem ismerem pedig el különösen azért, mivel 
azon itélő székek tagjainak, kik azelőttök indított, 
nem ritkán igen szövedékes perekben ítéletet hozni 
hivatvák. mind az elméleti, mind a gyakorlati téren 

tapasstaltságuknak s jártasságuknak bizonyítvá
nyát kimutatniuk szükséges. í gy van ez, és így is 
kell lenni, a haza minden más polgári osztályai
nál is. Vegyük például az ügyvédek karát, kiknek 
mielőtt ügyvédi oklevelet nyerhetnének, jogvégzet
teknek, ügyvédsegédeknek, s a királyi tábla hi
tes jegyzőinek lenni, ezt követve ügyvédi vizsgán 
átmenni és igy mind az elméleti, mind a gyakor
lati téren szakavatottságuknak paradigmáját adni 
köteíességökben áll. A kézmívesek osztályánál 
senki mester addig nem lehet, a mig előbb inas, 
azután felszabadult, és utóbb vándorló legény 
nem volt. Es ha ezen kellékek a honpolgárok 
valamennyi más osztályaiban, kik polgártársaik 
ügyeit vezetni és azokban intézkedni vagy épen 
bíráskodni akarnak, megkívántatnak, mi alapot 
találunk, és hol arra nézve, hogy épen az egy
házi hatóságok tagjai képezzenek ezen átalános 
szabály alól olyan kivételt, miszerint ők, bátor 
semmi elméleti és gyakorlati jártasságuk bizo
nyítványát elő nem mutathatnák, a házas felek
nek gyakran igen kényes, szövedékes és csiklan
dós természetű, és ehhez képest a szakavatottság
nak jelentékeny próbáját megkívánó váló pereiben, 
mindamellett is bíráskodhassanak ? holott különö
sen a katholikus egyház tagjai, valamennyien nőt
lenek levén, a házas felek között felmerülni szo
kott, és igy csupán a páros életben gyakorlatilag 
is jártas bírák előtt ismeretes subtilitásu ügyek
ben avatatlanok. Ezen okoknál fogva tehát, mel
lőzve ez úttal a többieket, melyeknek felhordása 
hosszadalmas és ingerlékeny revelatiókra vezetne, 
én minden világi ügyekben az egyházi bíróságok
nak eltörlésére szavasok; szavazok pedig még az
ért is, mert ezen bíráskodási jognak az egyháziak 
által folytatandó gyakorlata az ő jól felfogott ér
dekeikkel is időnkben ellentétben áll. (Eláll!) 

A polgári házasságnak elfogadását továbbá, 
mint már előbb is említettem, azért pártolom, mi
vel életbe léptetése ezen törvénynek mind a köz-
erkölcsiség, mind a családi s házi boldogság meg
alapítására jótékony hatású leend. (Zaj.) 

Ezen gyó'ződésem alaposságának támogatá
sára csak azt hozom fel, hogy a mig a katholikus 
egyház szertartásai szerint kötött s élethosszig 
tartónak lenni hirdetett házassági frigykötések 
között azokat értve, melyek huzamosabb éve
kig tartanak, száz közül alig tatálunk tizet olyat, 
melyet boldognak nevezni lehetne, és a melyben 
a visszavonás átka ne mérgezné meg a családi 
nyugalmat és elégedettséget, addig azon álla
mokban, melyekben a polgári házasság már decre-
táltatott, mint például Franczia-, Porosz-, Olasz-, 
Belga stb. országok, a statisztikai adatok, egészen 
ellenkezőleg azon megforditott arányt tüntetik ki, 
hogy érintett államokban a házas párok közötti 
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megelégedés és jó egyetértés száz eset sorában 
alig száműzetik tizben. (Folytonos zaj.) 

Már pedig ki ne tudná, hogy a hal a házas 
felek egymás között folytonos háborgásban és 
czivakodásban élnek, ott a családi béke és jó egyet
értés száműzetvén, mily erkölcstelen és botrá
nyos jelenetek szoktak kifejlődni, e közben pedig 
azon tudat, hogy a házassági kötések szentségek
nek s feloldhatatlanoknak lenni kanonizáltattak 
az együtt élésre élethossziglan kényszeritett felek, 
mily kétségbeesetteké s mily iszonyú bűnök 
elkövetésére vetemültekkékényszeritettekmár szám
talanokat, kik különben, szivök s leikök vonzal
mát minden erőszakoltatás nélkül szabadon követ
hetve, és igy megint, megutált életök párjától elvál
hatva, békés , erényes és munkás tagjai marad
hattak volna a társadalomnak. 

Mit mondjak az együtt folytonos czivako
dásban élő házas felek gyermekeinek, kik szülőik 
botrányos háborgását folytonosan szemlélik és 
undorodva kesergik, neveltetésökről és ily esetek
ben az erény utjáni vezettésök hiányáról ? Bizo
nyára csak azt, hogy a mit gyermekkorukban 
szülőiktől eltanulnak, azt felnőtt korukban magok 
is követvén, ez utón a közerkölcsiség és családi 
béke nálok is legtöbb esetben száműzve leend. 

És mivel ezen nagy bajon a polgári házas
ság behozatala által, ha szintén egészen elhárít
ható nem lenne is, de mégis igen sokat segiteni 
lehet, ez okból annak életbe léptetését pártolom. 
(Éljen!) 

Geduly L a j o s : T. képviselőház ! (Hulljuk!) 
Részemről módositványomat azok ellenvetései ellen, 
kik azt figyelműkre méltaták, hosszan védelmezni 
nem akarom. Ügyekeztem azt első felszólalásom 
alkalmával tehetségemhez képest indokolni. Mind
amellett Nyáry Pál t. tagtársamnak két állítását 
nem hagyhatom egészen észrevétel nélkül. 

Először nem fogadhatom el azt, mintha én 
valami jogtalanul szerzett vagyon felett akarnék 
a testvérekkel osztozkodni. Ellenkezőleg én csak 
azon vagyon visszaadását követelem, melynek 
tulajdonosává engem a törvény tett, s mely a tör
vény ellenére tartatott eddig vissza. 

Másodszor azt méltóztatott mondani, hogy a 
protestánsok többsége azon módositványom ellen 
van. Nem tudom, mily bizonyitékai vannak erre 
nézve t. képviselőtártamnak. (Halljuk!)Részemről 
annyit tudok, hogy az egyik honi protestáns egy
ház, t. i. az ágostai hitvallású evangélikus egyház 
minden fokon keresztül, kezdve a legalsóbbtól 
egész a legfelsőbbig, az én módositványom mellett 
van. (Ellenmondás. A papok!) 

Ezek után azon alázatos kérésem volna, hogy 
a kérdés ugy tétessék fel, miszerint a szavazás az 
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én mődositványomra is lehetséges legyen. (Hall
juk a kérdést!) 

E l n ö k : Különbség van a jogügyi bizottság 
és a központi bizottság javaslata közt, mely utóbbi 
megegyez az eredeti törvényjavaslattal is. Azt hi
szem, mindenekelőtt azon kérdés lesz szavazásra 
kitűzendő, elfogadja-e a t. ház a központi bizott
ság javaslatát ? 

Bóni s S á m u e l : T. képviselőház! A szabá
lyok értelmében, a mennyiben az osztályok s igy 
a központ is a jogügyi bizottság munkája felett 
mondott véleményt, az első kérdésnek annak kell 
lenni, elfogadja-e a ház a jogügyi bizott-ág jelen
tését ? s csak akkor következik a második kérdés, 
elfogadja-e a ház a központi bizottság vélemé
nyét ? (Zajos ellenmondás.) 

E l n ö k : Igy kívánja a t. ház a kérdést felté
tetni? (Nem!) 

Deáky L a j o s : T . h á z ! A jogügyi bizott
ság munkája van tárgyalás alatt. Tegnap, midőn 
a kir. tábla feloszlatásáról vagy fel nem oszlatásá-
ról volt szó, azt tetszett elnök urnák mondani, 
hogy nem a felett szavazzunk legelőbb, vajon a 
miniszteri törvényjavaslat elfogadtatik-e ? hanem 
arra, hogy a kir. tábla egyelőre feloszlassék-e 
vagy ne ? Ennélfogva most is a jogügyi bizottság 
javaslata felett kell szavazni. 

H o r v á t Bo ld iz sár í g a z s á g ü g y é r : T . képvi
selőház ! A mi a kérdések sorrendjét illeti, ha Bónis 
képviselőtársamnak különben igen helyes logiká
ját akarjuk követni, akkor legelőször a miniszteri 
javaslat felett kellene szavazni, mert ez az első. 

I (Ellenmondás.) Ettől eltér a jogügyi bizottság véle
ménye. Ha a miniszteri javaslat kisebbségben ma
rad, akkor kellene a jogügyi bizottság véleménye 
felett szavazni. (Zaj.) A mi a miniszteri javaslatot 
illeti, van szerencsém kijelenteni a t. ház előtt, 
hogy a központi bizottság véleményét a kormány 
magáévá tette, a miniszteri javaslat felett tehát a 
szavazás felesleges; és igy a központi bizottság vé
leménye tekintendő olyannak, mely a minisztérium 
előterjesztése. Epén ezen logikánál fogva tehát 
legelőször a központi bizottság javaslata felett kell 
szavazni. 

Csanády Sándor: T. képviselőház! A teg
napi ülésben épen én kértem volt azt, hogy elő
ször is a szavazás a miniszteri törvényjavaslatra 
történjék. Azonban ezen kérelemtől elüttettem s a 
t. elnökség kimondani méltóztatott, hogy a jog
ügyi bizottság véleményének el vagy el nem foga
dására kell szavazni. Ne tegyünk mai nap mást, 
mint tettünk tegnap, legyünk következetesek el
járásunkban. Felkérem tehát a t. házat, méltóz
tassék először is a jogügyi bizottság által kimon
dott véleményt szavazás alá bocsátani. 

Bobory Károly.- T. ház! Bátor vagyok 
24 



186 CCC. OKSZÁGOS ÜLÉS. (Október 20. 1868.) 

arra figyelmeztetni, hogy a tárgyalás előtt felol
vastatott a javaslat g) pontja, t. i., hogy helyes-
li-e a ház, hogy átalában minden egyházi bíróság 
megszüntettessék ? Ezen g) pont tárgyaltatott, en
nélfogva erre kell szavazni is. (Helyeslés a bal ol
dalon?) 

Deák Ferencz : Ezen vitatkozás bizonysága 
annak, mennyire szükséges már egyszer a házsza
bályok átdolgozása. Természetesen ily speciális 
esetre reflectálni azoknak első megállapításánál alig 
lehetett. Itt a kérdésről vitatkozhatunk akár holna
pig, mert oly határozott szakasza a szabályoknak 
nincs, mely azt rendelné, hogy a központi bizott
ság véleményére történjék mindenekelőtt szavazás. 
Mindegyik nézet mellett lehet argumentumokat 
felhozni; de a% a kérdés, érdemes-e felette vitat
kozni ? Nézetem az, hogy nem érdemes. (JJyyvan!) 
Előre kijelenteni, hogy semmiféle consequentiát, 
semmiféle következtetést ebből vonni nem kivánok 
és nem is engedhetek húzatni, hanem eoneretnek 
tekinteni a mostani esetet. Nekem tökéletesen mind
egy, mely kérdés tűzetik ki elsőnek: mert egyikre 
épen ugy lehet igennel vagy nemmel felelni, 
mint a másikra. (Helyeslés. Szavazzunk! Zaj. Elnök 
csenget.) 

' Halász B o l d i z s á r : T. ház! (Nagy zaj. Sza
vazzunk!) Nekem nem mindegy. Tartsuk meg a 
házszabályokat. Az első kérdés az : van-e valami 
kiváltsága a minisztérium által előterjesztett tör
vényjavaslatnak? A 33-dik szakasz szerint semmi 
sincs. Ebben csak ennyi áll, hogy : „a miniszté
rium által előterjesztett törvényjavaslattól a bizott
sági tárgyalást megtagadni nem lehet." Punetum ! 
(Nevetés.) A második kérdés az : a tárgyalásra ki
tűzött javaslat, illetőleg jelentés szerint kell-e ki-
kitiizni a kérdést vagy nem ? A mi az eredményt 
illeti, arra nézve igaza van Deák Ferenc-í képviselő 
urnák, mert ha e kérdés tűzetik k i : megszüntes
senek-e a szent székek vagy nem? s a többség azt 
mondja, igen, a központi bizottság véleménye el
esik j ha pedig emerre szavazunk, a központi bi
zottságé ma rad. Ennélfogva nekem csak azért 
nem mindegy, mert a házszabályokat megakarom 
tartani. (Zaj.) 

Bernáth Zsigmond: A t. ház az elvek 
iránt önmagával tisztában van, és azt hiszem, a 
t. ház minden tagja biztosan szavazhat, akár egyik, 
akár másik kérdést veszszük fel. Meg kell azonban 
tartani a ház szabályait, és azt tartom, hogy azok 
csak ugy lesznek megtartva, hogy ha a napirenden 
megállapodunk. Ezen napirend iránt határoz a 
házszabályok 31-dik szakasza ; engedjék meg, 
hogy a kedélyek lecsillapítására azt felolvassam: 
„A bejelentett indítványok, javaslatok, kérvények 
és bizottsági jelentések az elnök által felolvastat
ván, a napirend a ház többségének határozata sze

rint elnökileg készíttetik el és kifüggesztetik/' Ez 
igy történt meg. Az elnökileg kitűzött napirendet 
tegnapi tanácskozásunkban megkezdtük ; nincs te
hát egyéb hátra, mint hogy folytassuk. Tegnap a 
jogügyi bizottság jelentésére szavaztunk, s igy ma 
is azt tegyük. 

T ó t h V i l m o s : Nézetem szerint tárgyalás 
alatt van a központi bizottság jelentése : bizonyítja 
ezt az is, hogy a központi bizottság jelentése felol
vasásakor ugyanannak ellenében Tisza Kálmán 
módositványt adott be ; tehát a dolog rendé sze
rint előbb arra kell szavazni, a mi ellen módosítás 
adatott be. Eddig mindig ugy jártunk el, követke
zőleg ma is a központi bizottság véleménye felett 
kell először szavazni. (Zaj.) 

Várady Gábor: Nem szólanék, t. ház, ha 
előttem szóló t. képviselő úr olyat nem mondott 
volna, mi a tényállással nincs öszhangzásban. 
Mert Tisza Kálmán tír nem a központi bizottság 
munkálata ellen tett módositványt, hanem a jog
ügyi bizottság javaslata elfogadása esetére. (Ugy 
van!) Igy hangsúlyozta ő, és én kérem a tisz
telt házat, hogy szavazásra mindenek előtt a jog
ügyi bizottság javaslatát méltóztassék kitüzetni, 
mert nem tudom megegyeztetni, hogy per excerpta 
egy kérdésre, a központi bizottságéra szavazzunk. 

E l n ö k : Kérem tehát a ház;ií, méltóztassék 
bele nyugodni, hogy a jogügyi bizottságé felett 
történjék először szavazás. 

G h y c z y Kálmán : T. ház! Sem a tárgyhoz, 
sem a kérdéshez nem kivánok szólani; ha nem ezen 
időt, midőn még számosabban jelen vannak a 
képv1selő urak közül, annak kijelentésére kívánom 
felhasználni, hogy a házszabályok átdolgozására 
kiküldött bizottság délután 5 órakor ülést tart. 
(Atalános derültség.) 

Bujanovics Sándor jegyző (oh ássa a jog
ügyi hizottsíg véleményét): „Helyesli-e a ház az 
egyházi bíróságoknak végképeni megszüntetését, 
és kiváujVe, hogy az egyházi perek kivétel nélkül 
a világi bíróságokhoz utasíttassanak?"' 

Elnök: 25 képviselő úr név szerinti szava
zást kér. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a név 
szerinti szavazást kérők neveit. Zaj.) 

E l l iÖk : Ha kivánják a ház t. tagjai, hát még 
egyszer fognak a nevek felolvastatni. (Nem kell!) 

PaiSS AndOr j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névsorát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak : Ács Károly, Baranyi Ágos
ton, Beniczky Gyula, Beniczky Ödön, Bernáth Zsig
mond, Békásy Lajos, Bobory Károly, Boczkó Dániel, 
Bogyó Sándor, Bónis Sámuel, Csanády Sándor, Cseh 
Sándor, Csernatony Lajos, Csernovics Péter, Csiky 
Sándor, Dapsy Vilmos, Deáky Lajos, Dessewffy Ottó, 
Domahidy Ferencz, Drágfy Sándor, Eöry Sándor, 
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Édes Albert, Farkas Elek, Fisser István, Gábriel Ist
ván, Ghyczy Ignácz, Ghyczy Kálmán, Gubody Sán
dor, Halász Boldizsár, Horváth Károly, Horváth 
Lajcs, Ivacskovics György, Ivánka Imre, Kalauz 
Pál, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Klapka György, Kol
ler Antal, Kupricz Imre, Kurcz György, László Imre, 
Lovassy Ferencz, Luksich Bódog, Luzsénszky Pál b., 
Lükő Géza, Majthényi Dezső, Milkovics Zsigmond, 
Molnár Endre, Móricz Pál, Nyáry Pál, Oláh Miklós, 
Olgyay Lajos, Pap Pál, Pap Simon, Patay István, 
Perczel István, Podmaniczky Frigyes b., Prónay Jó
zsef, Péchy Tamás, Eutkay István, Sipos Ferencz, 
Sipos Orbán, Somossy Ignácz, Somssich Imre gr., 
Svastics Gábor, Széky Péter, Szilády Áron, Szontagh 
Pál (nógrádi), Thalabér Lajos, Tisza. Kálmán, Tóth 
Kálmán, Tury Sámuel, Tokody Ágoston, Vadnay 
Lajos, Vay Béla b., Varga Antal, Vállyi János, Vá
rady Gábor, Vukovics Sebő, Zámory Kálmán, Zsit
vay József. 

Nemmel szavaznak : Almássy György gr., And
reánszky Boldizsár, Antalfy Károly, Armbruszt Pé
ter, Balomiri János, Barinyai József) Bay György, 
Bartal János, Bánfy Albert b., Bánó József, Bánó 
Miklós, Berényi Ferencz gr., Bernáth Lajos, Berzevi
czy Tivadar, Besze János, Bethlen Farkas gr., Beth
len János gr., Bezerédj László, Binder Mihály, Bittó 
István, Borcsányi János, BotkaMihály,Botka Tivadar, 
Bujanovics Sándor, Császár József, Cséry Lajos, 
Csik András, Csiky István, Csörghe László, Czorda 
Bódog, Dániel János, Dániel Pál, Deák Ferencz, De
cáni Károly, Dedinszky József, Dimitrievics Milos, 
Doboczky Ignácz, Dobrzanszky Adolf , Draskóczy Gyu
la, Domokos László, Dobolyi Sándor, Eötvös József 
b., Erős Lajos, Faragó Ferencz, Fábián Gábor, 
Fest Imre, Földváry Miklós, Frideczky Timót, Gaj
zágó Salamon, Gecző János, Gedidy Lajos, Glatz An
tal, Gorove István, Gránzenstein Gusztáv, Halmosy 
Endre, Hedry Ernő, Horvát Boldizsár, Horváth Dö
me, Hosszú József, Hrabovszky Zsigmond, Hunfalvy 
Pál, Huszár István, Ihász Rezső, Inkey József, Iván
ka Zsigmond, Jankovics Antal, Jendrassik Miksa, 
Justh József, Justh Kálmán, Kandó Kálmán, Kar
dos Kálmán, Kautz Gijida, Kazinczy István, Kál
noky Pál gr., Kemény Gábor b., Kemény István b., 
Kemény Zsigmond b., Kéthely József Kiss Jakab, 
Kovách László, Kuba János, Kvassay László, Kapj) 
Gusztáv, Láng Gusztáv, Lázár Dénes, Lónyay Gábor, 
Madocsányi Pál, Máday Lajos, Medán Endre, Mihá
lyi Péter, Miske Imre b., Nagy Károly, Németh 
Károly, Nagy Péter, Opicz Sándor, Ormos Sándor, 
Paczolay János, Paiss Andor, Pap Máté, Pap Mór, 
Papp Zsigmond, Perczel Béla, Plachy Lajos, Pulsz
ky Ferencz, Pannicher Jakab, Ráth Péter, Reviczky 
István, Rónay Jáczint, Rónay Lajos, Roser Miklós, 
Rudnyánszky Flórián, Semsey Albert, Simay Gergely, 
Simon Pál, Somogyi László, Somssich Pál, Stefani

desz Henrik, Stojacskovics Sándor, Stoll Károly, Szabó 
Imre (pápai), Szakál Lajos, Szász Károly, Szelestey 
László, Szilágyi István, Szitányi Bernát, Szontagh 
Pál (gömöri), Tanárky Gedeon, id. Teleki Domokos 
gr., Tolnay Károly, Tóth Lörincz, Tóth Vilmos, Tö
rök Danid, Török Sándor (gömöri), Trefort Ágos
ton, Urbanovszky Ernő, Urházy György, Vadász Ma
nó, Varga Flórián, Várady János, Vitolay József 
Vladár Tamás,, Wlád Alajos, Wodjaner Albert b., 
Vojnics Barnabás, Vojnics Lukács, Vuchetich István, 
Zeyk József, Zeyk Károly, Zichy Antal, id. Zichy 
József gr., Zmeskál Mór, Zsarnay Imre. 

Nincsenek jelén: Almásy Sándor, ifj. Ambrózy 
Lajos by Andrásy Gyula gr., Ányos István, Anda-
házy Pál, Babes Vincze, Balomiri Simon, Beliczey 
István, Bencsik György, Berde Mózes, Betegh Kele
men, ifj. Bethlen Gábor gr., Bethlen Sándor gr., 
Binder Lajos, Boér János, Boheczel Sándor, Borlea 
Zsigmond, Borsos Bálint, Boros Pál, Bömches Fri
gyes, Böszörményi László, Branovacsky István, Buócz 
Kálmán, Berzenczey László, Cebrián László gr., Con
rád Móricz, Csengery Antal, Csengery Imre, Damasz
kin János, Dani Ferencz, Dellimanics István, Degen
feld Gusztáv gr., Drottleff Tamás Vilmos, Dezső Sza
niszló, Eitel Frigyes, Eszterházy István gr., Fabritius 
Károly, Fejér János, Fejér Miklós, Fehdenfeld Fri
gyes, Fülepp Lipót, Gál János, Gál Miklós, tál Pé
ter, Görgei Géza, Gull József, Hertelendy Kálmán, 
Hevessy Bertalan, Hodosiu József, Hollán Ernő, 
Horváth Antal, Horváth Elek, Huszár Károly báró, 
Hoffmann Pál, Ibrányi Lajos, Jámbor Pád, Joanno
vics György, Jókai Mór, Kacskovics Ignácz, Kara' 
csonyi Ferencz, Karácsony János, Károlyi Ede gr., 
Keglevich Béla gr., Kende Kanut, Kerkapoly Károly, 
Királyi Pál, Kossuth Pál, Lator Gábor, Lázár Kál
mán gr.,Lázár Sándor, Lehoczky Egyed,Lónyay Meny
hért, Lukynich Mihály, Macellariu Illés, Madarassy 
Mór, Madarász József, Majthényi József b., Makray 
László, Manojlovics Emil, Markos István, Maróthy 
János, Maniu. Aurél, Mátyás József, Mednyánszky 
Dénes b., Melas Vilmos, Mikó Imre gr., Miletics Szve
tozár, Miskolczy Lajos, Mocsonyi András, Mocsonyi 
Antal, Mocsonyi György, Mocsonyi Sándor, Molnár 
József, Molnár Pál, Morscher Károly, Missics Já
nos, Nagy Ignácz, Nánássy Ignácz, Nicolics ^Sán
dor, Noszlopy Antal, Odescalchi Gyula hg, Ónossy 
Mátyás, Orczy Béla b., Pap Lajos, Perczel Mór, 
Perényi Zsigmond b., Pethe András, Pethes József, 
Petkó Lázár, Pétery Károly, Pillér Gedeon, Popovics-
Desseanu János, Popovics Zsigmond, Puskariu Já
nos, Radics Ákos, Ráday László gr., Román Sándor, 
Rónay Lajos, ifj. Rudics József b., Salamon Lajos, 
Sebestyén László, Sigray Fülöp gr., Siklósy Károly, 
Simonyi Lajos b., Soldos Imre, Sümeghy Ferencz, 
Szabó Imre, Szabó Miklós, Szaplonczay József, Szem
ző István, Szemző Mátyás, Szentiványi Adolf, Szent-

24* 
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iványi Károly, Szentkereszthy Zsigmond b., Széchenyi 
Béla gr , Székács József, Székely Gergely, Széles Dé
nes, Szlávy József, Szluha Benedek, Szolga Miklós, 
Sztratimirovics György, Simonyi Ernő, Széll Kálmán, 
Teutsch György, Tinku, Ábrahám, Tisza László, Tol
nay Gábor, Török Sándor {nógrádi], Trauschenfels 
Emil, Trifunácz Pál, Tulbás János, Thury Gergely, 
Ujfalussy Lajos, Vay Sándor b., Varró Sámuel, Wass 
Sámuel gr., Vecsey-Oláh Károly, Wesselényi József b., 
Véghső Gelllért, Vidacs János, Zerdahelyi Incze, Zi
chy-Ferraris Viktor gr., Zichy Jenő gr., ifj. Zichy 
József gr., Zichy Nándor gr., Zsámbokréthy József, 
Zsedényi Ede. 

Bujanovics Sándor jegyző: Az igazolt 
képviselők száma 402, igennel szavazott 80, nem
mel 147, nem szavazott 1 (az elnök), távol 
van 174. 

E l n ö k : Ennélfogva a jogügyi bizottságnak a 
szent székek megszüntetése iránt tett javaslata nem 
fbgadtatik el. 

Már most méltóztassanak felállani azok, kik 
a középponti bizottság véleményét, hogy az egy
házi bíróságok sorsa egyelőre ne döntessék el, el
fogadják. (Ellenmondás. Halljuk a középponti bi
zottság javaslatát!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a kö
zépponti bizottság javaslatát.) 

E l n ö k : Méltóztassanak tehát felállani, a kik 
a felolvasott indítványt elfogadják. (Megtörténik.) 
Elfogadtatik. 

Holnap 10 órakor a tárgyalás folytattatni fog. 

Az ülés végződik d. u. 21/,. é ranor. 

1868. október 21 én 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása, A polgári perrendtartás irányelveinek tárgyalása tovább folyván s bevégzödvéu, az illető 
törvényjavaslat elfogadtatik. 

A kormány részéről jelen vannak; Andrásy Gyu
la gr., Eötvös József b., Festetics György gr., Horvát 
Boldizsár, Mikó Imre gr., Wenckheim Bélab.; később 
Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. c. 10lU órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés jegy
zőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kivánók neveit Paiss Andor és Mihá
lyi Péter jegyző urak jegyzik föl. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az ok

tóber 20-kán tartott ülés jegyzökönyvét. 
El í l ök : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Nyitra megye a képviselőknek az országos 

ülésekből elmaradása iránt intézkedéseket kér té
tetni. A házszabályok átvizsgálására kiküldött bi
zottsághoz tétetik át. 

Győr városa a 25 év előtt kiköltözött s mégis 
itteni lakosnak vett Rosner Erzsébet esetéből szár

mazott kételyeknek megszüntetése tekintetéből a 
honosítás iránt törvényt kér. 

Esztergom megyébe keblezett Nagy-Olved 
község úrbéres lakosai kérvényt adtak be az úr
béri elkülönzés és tagosítás alkalmával törvény
ellenesen kivétetett maradékföldek váltsága tár
gyában. 

E két kérvény a kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

Dáni Ferencz: Szeged váró.a és vidéke ta
nárai és tai.itói, alföldi tanitó-egyletté alakulván, 
a közoktatásügyi miniszter urnák törvényjavasla
tát tüzetes tárgyalás alá vévén, erre vonatkozó 
alázatos észrevételeiket kérvénybe foglalva a t. 
házhoz benyújtják, azon alázatos kéréssel, mél
tóztatnék azt a 25-ös bizottsághoz, mely a népne
velési törvényjavaslat kidolgozásával van megbiz-
va, utasitani. 

I v á n k a I m r e : A kalocsai egyházmegye róm. 
katholikus néptanítói kérvényt intéznek a tisztelt 
házhoz, melyben azt kérik, hogy a néptanítók 
fizetése 300, 400 és 500 frtban fokozatosan álla-
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pittassék meg, s az ebbeli intézkedések czélszerü-
leg sa viszonyoknak megfelelőleg tétessenek meg. 
Miután a képviselőház a néptanitás ügyében már 
egy bizottságot kiküldött, oda bátorkodom intézni 
kérésemet, szíveskedjék e kérvényt vagy a kérvé-
nyi bizottságot utasítani, hogy e kérvényt előze
tesen tárgyalva, azt azon bizottsághoz tegye át, 
vagy pedig, hogy az közvetlen a 25-ös bizottsághoz 
tétessék. 

E l n ö k : Ha a t . ház beleegyezik, mindkét kér
vén}'' egyenesen a 25-ös bizottsághoz fog áttétetni. 
(Helyes!) 

KiSS M i k l ó s : T. ház! A t. közlekedési mi
niszter urnák hozzá korábban intézett, a vasúti for
galom akadályozására vonatkozó kérdésemre a 
tegnapelőtti napon adott válaszából, a melyért 
mindenekelőtt mind szabatossága, mind kimeri-
tősége tekintetéből köszönetemet kell kifejeznem, 
meggyőződtem arról, hogy mind arra nézve, hogy 
a jelzett bajon a jelen perczben a lehetőleg segit-
ve legyen, mind arra nézve, hogy a jövőben ilye
nek elő ne forduljanak, igen sok történt. Így pél
dául örömmel veszem tudomásul azt, hogy a má
sodik sinutnak Czeglédtől egészen Váczig leendő 
lerakása már a jövő évben, annak tovább folyta
tása pedig azontulra biztosi va van ; továbbá, hogy 
több külföldi társulattal kötött egyezmény kö
vetkeztében egy több mint 3,000 darabból álló 
koesipark forgalomba hozása e hónap elejétől 
immár biztosítva és mozgalomba van téve. De 
kénytelen vagyok észrevételt tenni a szállítandó 
gabona befogadására szükséges raktárak mennyi
ségére nézve: mert noha az igen t. miniszter úr 
előadása szerint az államvaspálya-társaság 15 
napi vitelképességnck megfelelő raktárak birtoká
ban van, mégis azon körülállás, hogy a legtöbb 
pályaudvaron még most is nagy mennyiségű 
gabona van felhalmozva, arra látszik mutatni, hogy 
még az mind nem kielégítő. Miután az igen t. 
miniszter úr méltóztatott kinyilatkoztatni azt, hogy 
elhatározott szándéka minden rendelkezési eszkö
zökkel oda hatni, hogy ezen bajok elkárittassanak: 
én az igen t. miniszter úr válaszában megnyug
szom. Megnyugszom pedig főleg azért; mert igen 
t. miniszter úr maga is kijelenteni méltóztatott 
azt, hogy saját szavaival éljek, távol van attól, 
hogy ő is abban, mi ezen ügyben ez ideig történt, 
teljesen megnyugodnék. (Helyeslés.) 

Elnök: I A polgári perrendtartás főbb elvei 
fölött megkezdett tanácskozások fognak folytat
ta tni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a jog
ügyi bizottság jelentésének o.) pontját): „Helyesli-e 
a képviselőház a nyilvánosság behozatalát?" (Elfo
gadjuk !) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az a) pontot ? (El
fogadjuk!) Az a) pont el van fogadva. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a b) 
pontot) : „Helyesli-e a képviselőház a tiszta alaki
ság és közvetlenség elvére fektetett semmiségi el
járást ? a 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a b) pontot ? (El
fogadjuk !) A b) pont el van fogadva. 

Bnjanov ic s Sándor jegyzö (oloassa a c) pon
tot): „Helyesli-e a decretalis kezelés helyett javas
latba hozott pertári kezelést?" 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a c) pontot ? (El
fogadjuk !) Elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a d) 
pántot): „Helyesli-e azon szabályt, hogy minden 
ítélet, kivétel nélkül és birtokon belül, a legfelső 
fórumig felebbezhető legyen ?" 

Szabó Miklós : T. ház ! Méltóztatott a t. ház 
a tegnapelőtti ülésben elhatározni, hogy minden 
peres ügynek kivétel nélkül három fóruma legyen. 
A kérdés most más stádiumban kerül a t. ház elé, 
mert a jogügyi bizottság most már nem csak azt 
hozza javaslatba, hogy minden peres ügy három 
bírósághoz mehessen, hanem egyszersmind azt is 
javasolja, hogy egybehangzó két első bírósági íté
let ellen a harmad bírósághoz is az ügyek birtokon 
belül fölebb vitethessenek. 

Az okok, melyek a jogügyi bizottság által 
a végett felhozatnak, hogy a harmad bíróságokhoz 
is a felebbvitel birtokon belül engedtessék meg, 
engem ezen intézkedésnek sem szükségességéről, 

! de még czélszerüségéről sem győznek meg. 
Elismerem, hogy jogrendszerünk s bírósági 

szervezetünk jelenleg még fejletlen állapotban van , 
hanem azt kérdem, hogy 1836-ban fejlettebb ál
lapotban volt-e, vagy csak volt-e olyan fejlett ál
lapotban is, mint a minőben van ma? s mégis az 
1836-iki törvényhozás, midőn a XX-ik törvény-
czikket alkotta, a pereknek igen tetemes számát, 
t. i. a szóbeli pereket teljes megnyugvással tette 
le az első bíróságok kezeibe, s egyszersmind íté
leteikre a végrehajtást azonnal elrendelte. 

A tapasztalás bizonyította, hogy ezen intéz
kedésnek az igazságszolgáltatásra nézve nem csak 
semmi káros hatása nem volt, sőt épen ellenkező
leg, a tapasztalás épen azt bizonyította, hogy a 
magyar törvénykezés iránt már-már kialvó biza
lom épen a pereknek gyorsítása által uj lendületet 
nyert. Átalában, hogy ha a magyar igazságszol
gáltatásnak számtalan bajait tekintjük, bizonyo
san legkisebb baj az volt, hogy a pereknek bizo
nyos nemei birtokon kívül vitethettek csak fel, s 
hogy ha előnye volt a magyar igazságszolgálta
tásnak, egyik előnye az volt, hogy birtokon kívül 
engedte meg a felebbvitelt, s ez által nem adott 
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okot számos oly felebbezésre, a mely csak azért 
tétetett volna, hogy a fél időt nyerjen a perhuzásra, 
s ez által természetesen a felebbezések, mint birto
kon kivül czélszerütlenek, magoktól megszűntek. 
(Igazi) Ha az első bíróságok, a mint a bizottsági 
véleményben mondatik, nem nyújtanak elegendő 
biztosítékot arra, hogy teljes megnyugvással adat
hassák meg a végrehajtásitéleteikre, azt gondolom, 
hogy ezt az ujolag szervezendő másod bíróságról 
mondani nem lehet, s nincsen ok, hogy az első és 
másod biróság egybehangzó ítéletére a végrehaj
tás megtagadtassék; sőt ellenkezőleg én meg va
gyok arról győződve, hogy ha a perek mind a 
három bíróságra birtokon belül mehetnek fel. az a 
czél, melyet a jogügyi bizottság kijelölt, hogy 
t. i. törvénykezésünkben az alaki eljárás égető ba- j 
jai lehetőleg orvosoltassanak, nem csak nem lesz 
elérve, hanem megforditva, a perhuzásraszámtalan 
alkalom kínálkozván, el fog ejtetni a czél, s ez ál
tal vészit közhitelünk. (Ugy van!) Hijába hoznák 
fel ez tllen azt, hogy a bírságolás meg fogja ezt 
akadályoztatni: mert hiszen a vesztes fél a perrend
tartás egyik szakaszában lOfrtól 300 frtig terjedő 
kitűzött bírságot bizonyosan mérlegbe fogja vetni 
azon nyereséggel, a melyet elér az által, ha a per 
huzatik. (Helyeslés.) 

Egyébiránt én sem vagyok barátja annak, 
hogy valaki a felebbezés jogában korlátoztassék ; 
sőt azt sem kivánom, hogy a felebbezési jog gya
korlatában a szegény és gazdag közt megkülön
böztetés tétessék; de viszont nem is akarom egyik 
szélsőségből a dolgot tüstént a másik szélsőségbe 
átvinni: mert ha szélsőség volt az, hogy eddig az 
első bíróságok Ítéleteire a végrehajtás azonnal 
megadatott, szintoly szélsőségnek tartom azt, hogy 
már most mind a három bíróságot megjárja a per, 
mielőtt végrehajtható volna; és nem találok jog
korlátozást abban, ha két biróság egybehangzó 
ítélete után a végrehajtás megengedtetik : mert ha 
valaki sértve érzi magát a két egyhangú ítélet 
által, fenmarad joga, hogy birtokon kivül, feleb-
bezheti ügyét, és az által senki felebbviteli jogában 
korlátoztatni nem fog, sem a jogegyenlőség elve 
meg nem sértetik. (Helyeslés.) 

Egyébiránt a legfontosabb ok, mely fölhoz
ható lenne, minden esetre az, hogy ha két egybe
hangzó itélet végrehajthatónak jelentetik ki, és 
a felebbvitel birtokon kivül történik, akkor visz-
végrehajtásnak lehet helye. 

Hiszen a visz-végrehajtást egyátalában elke
rülni nem lehet: mert ha a visz-végrehajtás oly 
veszedelmes lenne, melyet minden áron el kell ke- , 
rülnünk, akkor a perújítást sem lehetne megen
gedni. Nem is következik okvetlenül az, hogy azon 
visz-végrehajtások oly gyakoriak legyenek, mert 
véleményem szerint nem azt szükséges kimondani, 

hogy a harmadbirósági felebbvitel birtokon ki
vül történjék, hanem csak azt, hogy két egybe
hangzó itélet végrehajtható legyen. A mi között 
lényeges különbség van : mert hiszen a felek ma
guk is mérlegezni tudják azt, hogy vajon kétes 
esetekben bekövetkezbetik-e az Ítéletnek megváltoz
tatása? és, habár joguk van is a végrehajtással élni, 
bizonyosan kétes esetekben nem fognak azzal élni. 
De ha száz vagy ezer eset közül adná is magát elő" 
egy visz-végrehajtási eset, bizonyosan száz meg 
ezer esetben megszűnik a felebbezés. Es ha tekin
tem, hogy baj a visz-végrehajtás, minden esetre 
még nagj^obb baj az, ha perhuzási viszketegböl 
száz meg ezer fölösleges felebbezés történik, és ez 
által a baj teljesen ellensúlyozva lesz. 

Ezen oknál fogva én a feltett kérdésre igen
nel nem felelhetek, és bátor vagyok egy módosit-
ványt előterjeszteni, mely következő: (Olvassa): 
„Nem helyeseltetik, hogy minden itélet kivétel 
nélkül és birtokon belül a legfelső fórumig fe-
lebbezhető legyen, hanem az első és másod bíró
ságok egybehangzó ítéletei alapján a végrehajtás
nak van helye. A 287 és 345-ki szakaszok tehát 
ezen értelemben átalakitandók." (Helyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa újra 
Szabó Miklós rnódositványat.) 

Bónis S á m u e l : T. ház ! A törvényhozásnak 
a törvénykezési ügyekben különösen három do
logra kell figyelni: először, hogy a pereknek le
folyása lehetőén gyorsittassék és könyittessék, e 
ez által a hitel előmozdittassék; másodszor, hogy 
az ok nélküli perlekedési viszketeg az emberekben 
kioltassék ; harmadszor arra, hogy a perlekedés 
alatti igazságos és méltó követeléseket az ellen
fél ki ne játszhassa. Azonban midőn e három 
czél elérését tartja szemmel a törvényhozás, az is 
szükséges, hogy a hitel előmozditása tekintetéből 
az alperes jobban ne sújtassák, mint a felperes, és 
a felperesnek nagyobb kedvezmény ne adassék, 
mint a mennyi szükséges arra , hogy az ő méltá
nyos követelését megkaphassa az igazság utján. 
Már. engedelmet kérek , ha törvényeink jelen zi
lált állapotában a két egyformán hangzó ítéletből 
tüstént végrehajtásra menne át a biró, igen gyak
ran megtörténnék az , hogy a harmadik bírónak * 
birtokon kivül hozott ellenkező ítélete reexecutió-
val ki nem elégíthetné azon károkat, a mely károkat 
szenved az az alesperes, kin az executiót végrehaj
tották. A jelen törvénykezési rendszer gondosko
dik arról , hogy mód nyújtassák a felperesnek, 
hogy az ő igazságos követelését megkaphassa és 
semmi esetre az alperes által a per folyama alatt 
ki ne játszathassák: mert teljes és tökéletes bizto
síték szerezhetéséről mindenütt gondoskodott a 
perrendtartás , biztosítás van arról, hogy a perek 
a lehető leggyorsabban folyjanak le , mert pl. a 
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Bemmiségi eljárás oly gyors , a minő sehol a vilá
gon ; de hogy tulmenjen a szigorúságban a tör
vényhozás, és a netáni méltatlan követeléseknél az 
alperest oly kárral sújtsa, a mely kárt a reesecutio 
soha sem pótol k i , ezt igazságosnak nem tartom. 

De gondoskodott ezen perrendtartás arról is, 
hogy a netaláni perlekedés! viszketegnek gát vet
tessék , gondoskodott az által, hogy bírságot sza
bott ar ra , ki perlekedési viszketegbó'l akarja az 
appellátát három fórumra felvinni. Én teljesen 
meg vagyok győződve, hogy e szerint a harmadik 
fórumhoz az appellata sokkal kevesebb lesz, mint 
a m ú g y , és igy a bíróságok elhalmozva nem 
lesznek. 

Én tehát, miután teljesen elég van téve az 
igazságosan perlekedő' felperesnek , teljesen bizto
sítva van az igazságtalan követelés ellen az alpe
res, és a pereknek huzavonására alkalom nem 
nyittatik, és igy a hitel is meg van ótalmazva: a 
bizottság javaslatát elfogadásra ajánlom. 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! A reexecutiót 
az előttem szóló t. képviselő úr megemlítette, és 
kiemelte azt , hogy leginkább a perlekedő felek
nek nz igazságszolgáltatás iránti bizalma az által 
rendült meg a múlt időkben, és rendülne meg a 
jövőben is az által, ha két egyenlő ítélet által 
látszólag biztosított birtok már executio utján 
annak, a kinek odaitéltetett, nem csak átadatnék, 
hanem be is kebleztetnék. Meg meri-e venni valaki 
azon birtokot vagy csak kölcsönöz-e reá, melynek 
tulajdoni joga csakugyan a harmad bíróságtól függ? 
Mi történik akkor? Én abban sokkal többliitelbeli 
ingatagságot látok, mintha a harmad bírósághoz 
birtokon belül történik a felebbezés. 

Egyébiránt Szabó Miklós képviselő tír elő
hozta a szóbeli jíereket i s , mikben a felebbezés 
csak birtokon kívül volt igénybe vehető. Igazsága 
van , hogy a szóbeli pereknél nem volt birtokon 
kivüli felebbezés. De igaz az is , hogy a végre
hajtás minden mozzanata, meg maga az árverelés 
iránti intézkedés birtokon belül felebbezhető le
vén , sokszor magában az anyaperben az utolsó 
ítélet meghozatott hamarabb , mint a végrehajtás 
megtörténhetett volna. Ennélfogva ezt, mint in
dokát a harmad bírósághoz való birtokon kivüli 
felebbezésnek nem fogadhatom el. 

Azt is méltóztatott nézete mellett indokul fel
hozni , hogy ha megengedtetik a birtokon belül a 
felebbezés a harmad bírósághoz , akkor meg kel
lene birtokon belül engedni a perujitást is, mert 
szerinte a birtokjog ezen perorvoslat által is 
kérdésbe vétetik. A perújításnak a régi törvény
kezés elvei szerint két alapja volt: uj okmányok 
feltalálása, és a perben elkövetett hibák orvoslása. 
Most, miután a főméltóságu hétszemélyes táblának 
egyik osztálya semmitö szék lesz, a perben elköve

tett hibák már előlegesen, mielőtt a per befejez
tetnék , orvosolva lesznek; tehát nem marad 
egyéb alap hátra, mint uj okmányok feltalálása. 
{Felkiáltások : Ez nem ide tartozik ! Nem arról szó
lott !) Igenis ide tartozik , mert indokul hozta azt 
föl, azt mondván, hogy azért nem lehet a birto
kon belüli felebbezést a haimad bírósághoz meg
engedni , mert különben ugyanazon indokból meg 
kellene a perujitást is birtokon belül engedni. 
Tehát én is példaként hoztam föl, hogy a mint 
megengedtetik a harmad bírósághoz a birtokon 
belül való felebbezés, ugyanazon okból nem szük
ség a perujitást is birtokon belül engedni meg. 
Mert csakugyan egyszer véget kell érni a pernek, 
és azon véletlen miatt , hogy ha netalán valaki 
találhat egy okmányt, nem lehet függőben tartani 
a bix'tokjog biztosságát. 

Ennélfogva részemről, miután a jogügyi bi
zottság nézetét, hogy t. i. birtokon belül megen
gedtessék a felebbezés a harmad bírósághoz, mind 
a közhitel, mind a perlekedő felek érdekében 
sokkal czélszerübbnek látom , mintha a reexecu-
tió kellemetlenségeinek teszszük ki a feleket csak 
azért, hogy egy pár hónappal elébb jussanak 
oly tulajdon birtokába és oly birtok vezettes
sék be a telekkönyvbe, melyet 3—4 hónap múlva 
reexecutió utján ismét ki kell onnan törölni: én 
ennélfogva a jogügyi bizottság véleményét párto
lom. (Hdyesl's.) 

TÓth Lőr inCZ: Bónis Sámuel t. képviselő 
úrral ezen pontra nézve egy véleményben nem 
lehetek; sör. azt hiszem, hogy épen azon czélok, 
m Iveket ő mint a perrendta rtási reform fő czéljait 
megemlíteni méltóztatott, t. i. a perek gyorsabb 
lefolyása és a perorvoslatokkal való visszaélések 

í meggátlása, teszik szükségessé , hogy t. barátom 
! Szabó Miklós indítványa elfogadtassak. 

Én részemről, t. ház, elvileg már azt is hely-
I telennek tartom, ha két biró egybehangzó ítéletét 

egy harmadik biró megváltoztathatja, hogy kettő 
ellenében egynek legyen igaza, és nem hiszem, 
hogy ezen rendszer átalában megnyugvást ered
ményezhetne ; de mindazáltal sajátságos körülmé
nyeink közt és úgyszólván kénytelenségből ezen 
rendszert, ezen elvet még most és egyelőre elfoga
dom , mert tudom, hogy a magyar nép régi meg-

| szokásnál és azon magas tekintélynél fogva, 
i melylyel egykor a septemvirátus bírt, csak abban 

leli megnyugvását, ha perei a legfőbb törvényszé-
i ken is revideáltatnak, és mert ezt az első folyamo-
j dási bíróságok mostani állapota és az ítéletek 

alapossága tekintetében csekély megbízhatósága 
mellett még most egyelőre szükségesnek tartom. 
De hogy a felebbvitemek korlátlansága egészen 
oda terjesztessék k i , hogy még két egyenlő ösz-
hangzó ítélet ellen is birtokon belül lehessen fe-
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lebbezni, megvallom, ez ellen igen nagyfontos
ságú okok szólanak. 

Ezen elv felállítását a t. jogügyi bizottság 
kebelében főkép azon nézet indokolta, hogy a 
reexecutio, a viszvégrehajtás igen sok bajjal, kel
lemetlenséggel, sőt egyes esetekben valóságos jog
sértéssel is já r , hogy tehát ezek elkerültessenek. 

Előre bocsátom azon megjegyzést', míg erről 
kissé bővebben szólanék, hogy hiszen a reexe
cutio a bizottsági szerkezet szerint sem lesz kike
rülhető, mert a semmiségi panasz a bizottság ja
vaslata szerint sem gátolja a végrehajtást; ha 
tehát az itélet következtében reexecutiónak csak
ugyan helye lesz, én is elismerem , hogy a reexe
cutio sok bajjal, kellemetlenséggel, sőt egyes eset
ben valóságos jogsérelemmel lesz összekötve. De 
mégis azt hiszem, hogy sokkal komolyabb baj 
lenne az, ka egyátalán kimondatnék, hogy két 
egyenlő itélet ellen is mindenkor birtokon belül 
eszközölhető a felébb vitel. Ez által ugyanis a pe
rek folyama a végrehajtásig1 végtelenül meghosz-
szabbittatnék; igen, nagyon meghosszabbíttatnék. 

Már pedig kétségkívül az ítéletek alapos
ságán kívül, a mi a törvénykezésnek legfőbb czél-
jfj. egy másik fő tekintet a törvénykezés lehető 
gyorsasága. Honnan származnak leginkább a per-
orvoslatokkali visszaélések'? Onnan, hogy a per
orvoslatok használata által az executiót halogatni 
lehet. Ha nem volna az embereknek azon bizo
nyossága , azon reménye. hogy a felebbvitel által 
hosszú időre halaszthatják az itélet végrehajtását, 
akkor bizonyosan nem fognának annyira vissza-
élui a perorvoslással. De ha birtokon belül minden 
esetben felebbezhetnek, akkor kétségtelenül minden 
esetben meg is fogják azt tenni , akár van erre 
kellő ok akár nincs, és ettől a bírságolási rend
szer sem fogja az embereket véleményem szerint 
eléggé visszariasztani, mert ez a bírságolási rend
szer véleményem szerint leginkább csak a papiron 
ál l . az életben pedig a tapasztakís szerint csak 
igen csekély nyomatékkal lesz : mert a bíró — és 
ezt tapasztalásból tudjuk — mikor a 10 írttól egész 
300 frtig terjedő bírságot az egyes visszaélésekre 
kiszabja, rendesen a biróban is meglevő emberi 
természet szerint, csak ezen bírság minimumát 
szokta kiszabni, ez pedig sohasem lesz elegendő 
arra, hogy az embereket a perorvoslattal való visz-
szaéléstől elriaszsza , nem különösen a gazdag em-
bereket.Ezek azért, hogy például 100,000 frt végre
hajtását egy fél vagy egy egész évvel későbbre 
elhalaszthassák, igen szivesen fogják megfizetni az 
esetleges bírságot. 

Egy másik tekintet, a mire legfőbb fontos
ságot helyezek, t. i. az ítéletek alapossága, aláza
tos véleményem szerint biztosítva van az által, ha 
két biró egyenlően öszhangzóan ítél: hiszen en

nél nagyobb garantiát az ítéletek alaposságára 
nézve a világon semmi perrendtartás nem mutat
hat fel. Ilyen nagy levén tehát a két egybehangzó 
itélet mellett a hihetőség annak alaposságára néz
ve, fel kell tenni, hogy nem lesz igen sok esetben 
szükség a viszvégrehajtásra; így tehát azon ve
szély, melytől félni méltóztatnak, nem fog oly gyak
ran előfordulni. 

Legyen szabad csak egy szempontot megem
lítenem, mely szintén kétségen kívül igen fontos : 
ez a hitel szempontja. Én azt hiszem, hogy 
ezen rendelkezés Magyarországon a kereskedés
nek és egyátalán a hitelnek igen nagy mérték
ben ártana , tekintetbe véve főleg azt, hogy ellen
tétben van az osztrák codex azon rendelkezésével, 
mely két egybehangzó itélet ellen további birto
kon kívül felebbvitelt enged ; pedig tudjuk, hogy 
hazánk az ausztriai tartományokkal élénk üzleti 
és kereskedelmi öszeköttetésben van. Meg vagyok 
tehát győződve , hogy az egyforrnaság hiánya a 
hitelnek igen ártalmas leend. 

Ezek azon, ugy hiszem, nem igen súlytalan 
okok, melyeknél fogva én t. barátom Szabó Mik
lós módositványát épen azon czél elérése tekinté-
ből, melyet t. barátom Bőnis Sámuel, mint a per
rendtartás fő czélját felemliteni méltóztatott, pár
tolom. (Helyeslés.) 

Dobolyi Sándor: T. ház! Én a bizottság 
munkálatát elfogadom; elfogadom elméletileg is, 
bár mennyire tiszteljem is a két alsó forumot: és 
pedig azon tekintetből, hogy a felsőbb regiókban 
mindig tisztább a levegő és ezt a körülmények is 
ugy hozzák magokkal. Ennélfogva semmi esetre 
elzárni nem kivánom, hogy bármely kereset azon 
felsőbb regiókba jusson, hol a levegő tisztább, hol 
a látkör tágasabb. De az sem áll szerintem, hogy 
ez által a perlekedés! viszketegnek táp nyújtatnék. 
Az sem áll, hogy az által, ha a 3-dik bírósághoz 
birtokon belül nem lehet felebbezui, a nem alapos 
felebbezések megszűnnének ; ellenkezőleg ezenerő-
szakolás által az illetők felingereltetvén — mert én 
azt, hogy mielőtt a 3-ik biró ítélt, a két alsó bíró
ság ítélete már végrehajtathassák, egyébnek nem 
tekinthetem — annál inkább fotónak felebbezni. 

Egyik képviselőtársunk megjegyezte, hogy a 
végrehajtás azon károkat, melyek az alperesnek a 
végrehajtás által okoztattak, nem orvosolja; én 
meg megjegyzem, hogy tudok az életből esetet, 
midőn a viszvégrehajtás a felperest tette semmivé. 
En tehát nem akarok senkit elzárni attól, hogy 
ügyét a legfőbb biróhoz, ki legtávolabb esik az 
önzés és érdekeltség köréből, felebbezhesse; s en
nélfogva határozottan a bizottság munkálatát pár
tolom. (Helyeslés.) 

Paczolay János: T. ház! É n az előttünk 
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levő polgári perrendtartásnál a felebbvitelt nem 
látom tökéletesen egyformán alkalmazhatónak a 
perlekedésnél a szegények és a gazdagok részére : 
mert. miután a bírságolásnál első sorban az ügyvé
dek felelősek, mi fog abból következni? Az, hogy 
minden ügyvéd, mielőtt a harmad birósághoz fe
lébb vinné a pert, mulhatlanul fogja követelni a 
féltől, hogy a birság legnagyobb összegét saját 
biztosítására letegye. Ennek pedig az lesz követ
kezése, hogy a gazdag emberek 300 frtot könnyen 
feláldozhatnak a per huzavonására; azok minden 
igazságos és igazságtalan pert felebbezhetnek a 
harmadik bírósághoz ; a szegény vagyonú emberek 
pedig a legigazságosabb pereket sem felebbezhetik 
a harmad birósághoz. Ez anomália. A törvénynek 
egyformán kell szolgáltatni igazságot a szegény
nek és gazdagnak; és én ezt sokkal inkább utol 
érhetőnek tekintem ugy, mint előttem szóló állam
titkár úr előadá. ha t. i. két egyforma itélet vég
rehajtható levén, rendkívüli felülvizsgálat kisebb 
birságolás által engedtetik meg a feleknek. Ez ál
tal nem lehet a végrehajtásnak semmi oly káros 
következése, mint azt némelyek festik, mert a vég
rehajtási kereset elrendelése a pernek felebbvitel 
utján átvizsgálását és az Ítéletnek eltörlését meg 
nem akadályozza: mert a végrehajtási cseekvé-
nyek folyamában a felebbvitel következtében a 
perek a rendes harmad biróság elé felterjesztetnek 
és ott átvizsgáltatnak, és a múlt idők tapasztalásá
ból tudjuk, hogy a rendkívüli felülvizsgálat utján 
a perek hamarább visszajöttek, mint a végrehajtá
sok be voltak fejezve. 

Én tehát, t. ház, a két egyenlő birósági Íté
letnek végrehajthatásából épen nem látom, hogy a 
felekre oly káros következések háramolhatnának. 
mint a milyenek felhozattak. Ha pedig a perrend
tartás ugy megáll, mint terveztetik, akkor a sze
gény embertől a felebbvitel a harmad bírósághoz 
elzáratik. 

En igazságosabbnak tartom az államtitkár úr 
módositványát, de ugy, hogy a harmad biróság
hoz felebbvitelnél a birságolás alább szállittassék. 

Justh József : Nem vagyok ugyan azon 
jegyzőnél feljegyezve, t. ház , a kinél magamat 
följegyeztetnem kellett volna, de csak azért, mert 
nem vettem észre, melyik jegyző úr van megbizva 
a feljegyzéssel. Bocsánatot kérek tehát, hogy ezen 
sorban szólalok föl. {Halljuk!) Én is helyeslem a 
Bónis képviselő úr által kimondott elveket. Én is 
kívánom először, hogy gyors legyen az igazság
szolgáltatás, és ez volt a vezéreszme, mely az 
1836 — 18ít0-diki törvényhozást vezette. De ezen 
felül, midőn akkor a régi szokástól eltértünk, 
hogy t. i. egy pörben két bírónak kimondott egy
forma Ítéletét tovább felebbezni nem lehet, elvünk 
az volt, mire igen jól fog emlékezni a t. képviselő 
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ú r : hogy minden jogkérdésnél szükséges, misze
rint döntse el azt a birok többsége, és ezért állítta
tott fel a harmad rendit biróság. 

A jogügyi bizottság által azon nehézség véte
tett figyelembe, miszerint a mostani bíróságok még 
nincsenek ugy szervezve, hogy ezt rajok lehetne 
hagyni. Hisz meglehet, hogy a megyei törvényszé
kek, vagy a városiak, nincsenek ugy rendezve, 
mint kivánatos volna; de ebből még neai követ
kezik, hogy ők folyton törvény ellen Ítélnének: most 
pedig a királyi tábla úgyis ujolag fog szerveztetni. 

Ha tehát előre kimondjuk , hogy két bírónak 
egyforma ítéletét egy harmadik megváltoztathatja, 
eltérünk azon elvektől, melyeket már az ország 
régen elfogadott. Elfogadta pedig ezen elveket ak
kor, midőn a váltótörvényszéket szervezte, a mely
nél két egyforma itélet ellen felebbezést nem enge
dett. Én tehát nem vagyok képes, felfogni azon 
nagy különbséget. Hiszen lehet ügy, mely egy 
millióról szól, és az ily pernél nem lenne felebbvi
tel ; oly ügyet pedig, mely csekélységről szól, le
hetni fog a harmad birósághoz felebbezni. 

Én megvallom, hogy Szabó Miklós képviselő 
úrral nem értek abban egyet, hogy a már két tör
vényszék által kimondott egyforma Ítéletet, habár 
birtokon kivül, lehessen felebbezni. Szeretném ki
mondatni, hogy mihelyt két biró egybehangzólag 
itélt, az ügy a harmadik bíróhoz ne lehessen feleb-
bezhető. í gy van ez megállapítva Európa minden 
civilisált országában, és sehol sincs példa rá, hogy 
két egybehangzó alsó birósági Ítéletet meg lehessen 
változtatni. 

De továbbá ezt maga az uniformitas is kívánja. 
Ha ugyanis ez igy van a váltótörvényszéknél: 
miért ne lehessen itt is igy ? (Helyeslés.) 

Egyébiránt látom, hogy e kívánságom ez alka-
i lommal nem fog teljesülni, s azért elfogadom Szabó 

Miklós képviselő úr indítványát, mint a mely né
zetemhez közelebb áll, mint a bizottság javaslata. 

Bónis képviselőtársunk második irányelv 
i gyanánt azt jelentette k i , hogy ok nélküli perle-
| kedésre alkalom ne szolgáltassék. Épen az által 

lesz — az én nézetem szerint — ok nélküli perle
kedésre alkalom szolgáltatva, ha két birónak egy
formán hangzó Ítélete után még a harmadik biró-

! hoz is felebbezés engedtetik : mert én részemről a 
j hétszemélyes tábla tagját és a törvényszéki ülnö-
j köt, ha mint biró jár el, egyformán birónak tar-
i tom s köztük különbséget nem vagyok képes 
; tenni. 

Bónis képviselőtársunk irányelvül tűzte ki 
j továbbá, hogy a perlekedés alatti méltányos és 

igazságos követelések ki ne játszassanak. Ezt én is 
vallom; de kérdem, vajon méltányos és igazsá
gos-e az, hogy ha a bíráknak többsége valamit el
itélt, az elitélt a kisebbséghez fordulhat? Ezt ré-
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szemről igazságosnak nem tartom, és azt hiszem, 
ez fog leginkább ártani hitelünknek, ez fogja leg
inkább gátolni a gyors igazságszolgáltatást. 

Ha nem volnék képes elérni azt, hogy két 
egyformán hangzó itélet felebbezhető többé ne 
legyen: pártolni fogom Szabó képviselőtársam in
dítványát. [Helyeslés.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház! Ha nem lett volna már megállapítva a 
tegnapelőtti tanácskozás alkalmával azon elv, mi
szerint minden pernek lehet három fóruma : akkor 
én okvetlenül azon elvet pártolnám, a melyet t. 
képviselőtársam Justh József volt szives megpen
díteni ; de miután a tegnapelőtt már megállapított 
elvtől a ház nem térhet el, én is szavazatommal 
ahhoz járulok, mely közelebb fekszik ezen elvhez, 
t. i. tisztelt barátom Szabó Miklós indítványához. 
(Helyeslés.) 

Mit hoz fel a jogügyi bizottság ez ellen? Föl
hozza jogi állapotaink fejletlenségét és a viszvég-
rehajtástól való félelmet. 

A mi az első okot illeti, nem akarok annak 
meritoriális vizsgálatába bebocsátkozni; hanem ha 
csakugyan szervezetleneknek tartja az első bírósá
gokat a t. ház, ha azt véli, hogy az első' bíróságok 
nem állanak a kor színvonalán, hogy nem képesek 
az igazságszolgáltatás magas érdekeinek megfelel
ni : akkor nyúljon oda bele, hol a baj létezik, szer
vezze az első bíróságokat; (Elénk helyeslés) de az 
első bíróságok miatt a polgári perrendtartásba 
egy már magában bihás elvet becsúsztatni és élet
be léptetni, ezt helytelen eljárásnak tartom. (Zajos 
helyeslés.) 

Atalában. t. ház í minden appellatorium foru a 
egy bizalmatlansági szavazat az alsó bíróság ellen. 
(Helyedé-i.) Ha bizalmatlanságot akarnak önök 
szavazni az alsó bíróság ellen, akkor állapodjanak 
meg az appellatorium fórum ítéleténél; de önök 
tovább akarnak menni, önök bizalmatlanságot 
akarnak szavazni az appellatorium fórum ellen is, 
raidó'n kimondják, hogy a két első bíróság ítélete 
semmit sem ér. mert minden esetben csak a har
mad bíróság van hivatva jogérvényesen ítélni. 

Felhozzák a viszvégrehajtástól való félelmet. 
Hiszen ezt. t. ház, nem fogjuk megakadályozni 
tudni, mert azt, ki a legfelső' bíróság ítélete által 
is sértve érzi magát, nem lehet elzárni a perújítás 
jogorvoslatától. S kérdem, a perújítás következtében 
nem következhetik-e be reexecutio ? Ha tehát visz-
végrehajtást a perújítás esetében megengedhetünk, 
nem kell attól visszariadnunk azon esetben sem, 
midőn az a felebbvitel folytán következik be. 

Vegyük gyakorlatilag a dolgot. Nem áll az, 
a mit Bónis képviselőtársunk mondott, hogy ez 
szaporítani fogja a felébb vitt perek számát. Az 
alperes soha sem fél az ítélettől, s ő nem bánja, 

akár hány ítélet legyen is felhozva, csak papiroson 
maradjon az, hanem fél az exeeutiótól. Épen azért 
tehát, hogy a végrehajtást megakadályozhassa 
vagy elnapolhassa, minden esetben okvetlenül 
élni fog a birtokon belül való felebbezés jogával , 
akár remél attól sikert, akár nem. Ha ellenben ki 
van mondva, hogy két megegyező ítéletet a vég
rehajtás követheti : akkor a -vesztes fél , mind
azon esetekben, a midőn tudja, vagy legalább ér
zéke azt súgja, hogy ügye kedvezőbb fordulatot 
nem vehet, a már befejezett végrehajtás után bizo
nyosan óvakodni fog a felebbezés sikertelen vagy 
kétes sikerű orvoslatával élni. 

Merem állítani, ha kimondjuk azon elvet, 
hogy két megegyező bírósági itélet végrehajtható, 
tiz eset közül öt esetben a birtokon kívüli felebbe
zés elmarad: mert a vesztes fél azon, a mit elke
rülni vagy elnapolni akart. t. i. a végrehajtáson, 
már túlesett. 

T. képviselőtársam Halász Boldizsár uj okmá
nyokat említett. Itt félreértésnek kell lenni. Hiszen 
uj okmányok alapján nincs felebbezésnek helye ; 
uj okmányok alapján csak a perújítás engedhető 
meg. Az uj okmányokra fektetett érvelésnek tehát 
itt, hol felebbezésről van szó, nincs értelme. 

Az igaz, t. ház, hogy azon polgári perrendtar
tás, a mely most a tanácskozás tárgyát képezi, ide
iglenes : nekem is sok észrevételem lett volna e ja
vaslat ellen, hanem én a súlyt nem arra helyezem, 
hogy e mű tökéletes legyen, a mi mostani viszo
nyaink között a lehetetlenséggel határos, hanem 
arra. hogy a perrendtartás minél előbb életbe lép
jen, hogy azon miseriának, inelyben igazságszol
gáltatásunk jelenleg van, minél előbb vége sza
kadjon. A majdan megállapítandó végleges per
rendtartás alkalmával gyökeres reformokat fog a 
t. ház életbe léptetni tudni; most meg kell eléged
nünk azon eredménynyel, hogy a létező türhetlen 
állapotot a végleges rendezésig tűrhetővé tegyük, s 
ezen eredményt a szőnyegen forgó javaslattól biz
tosan várom. De mindamellett is. hogy e műnek 
czélja nem a gyökeres átalakítás, hanem csak ide
iglenes javitás, soha sem tartom szem elől tévesz
tendőnek azt, hogy ezen ideiglenes perrendtartás 
ne állitson fel oly elveket, a melyek homlokegye
nest ellenkezni fognak az uj polgári perrendtartás 
elveivel. Én nem tehetem fel a t. ház bölcseségéről, 
hogy az uj polgári perrendtartásban ismét két 
appellatorium forumot akarna felállítani. Ez nincs 
sehol, a hol a jogrendszer a tudomány színvonalá
ra emelkedett vagy legalább azt megközelítette, 
ott csupán egy appellátának van helye; azután 
jőn a törlesztő szék, de a mely facti kérdések fe
lett nem itél, hanem ítél az esetben, ha formasér
tés követtetett el, vagy ha a tőrvénynek rendeletei 

I valamely tényre roszul alkalmaztattak. 
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En nem találok okot arra nézve, t. ház, hogy 
mi ezen elvet most már meg ne közelítsük, sem 
pedig arra, hogy az eddigi rendszerünkben adop
tált elvektől visszalépést kövessünk el; már pedig 
el nem titkolható visszalépés volna a jogügyi bi
zottság javaslatának eme pontja: mert hiszen a 
magyar törvények, ha a szóbeli eljárásnál az első 
bíróság ítélete végrehajtató volt, ez itélet ellen 
csak rendes per által szerezhetett magának a fél 
orvoslást. 

Kérném tehát a t. képviselőházat, ne méltóz
tassék a létező magyar törvényekben fenálló el
vektől eltérni, különösen azon elvtől, a mely a 
váltótörvényhozás terén is érvényben volt és van. 
Ne méltóztassék nagyon eltérni azon elvektől, a 
melyeket a jövő eodificatio alkalmával bizonyosan 
szem előtt fognak tartani, és méltóztassék Szabó 
Miklós úr indítványának elfogadásával kimondani: 
hogy kéí megegyező itélet elleni felebbezés, azon 
itélet végrehajtását nem gátolhatja. {Elénk he
lyeslés.) 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! (Szavazzunk! 
Szavazzunk !j Igazságügyminiszter úr szavaimat 
félre értvén, személyes kérdésben kérek szót. (Sza-
vazzunk!) Épen tegnap történt, tisztelt ház, (Sza
vazzunk ! Szavazzunk.') hogy Deák Ferencz kép
viselő urat félreértett szavainak kimagyarázása 
tárgyában meghallgatta a ház, (Szavazzunk! Hall
juk!) A t. igazságügyi miniszter úr engem félreér
teit, mert azt állította, mintha én a harmadbiró-
sághoz való birtokon belüli felebbezés indokolásául 
hivatkoztam volna uj okmányok feltalálása lehe
tőségére. De én ezt távolról sím tettem, hanem mi
után Szabó Miklós képviselő úr nézete indokolá
sára azt hozta fel, hogy ha birtokon belül meg
engedtetik a harmadik bírósághoz való felebbe
zés, ugy az újítást is meg kel! engedni birtokon 
belül. Erre tettem a megkülönböztetést, mert a 
perújítás egyedül az, a mi uj okmányokon alap
szik : mert az csakugyan axióma juris, hogy fe-
lebbezett perben csak a perbe vezetettek alapján 
szabad Ítélni. Ezzel, t. i. a félreértés kiigazításával 
tartoztam magamnak. 

Horváth D ö m e : T. ház ! (Szavazzunk!) Ha 
szavazni tetszik, akkor elállók a szótól. (Halljuk!) 
A t. igazságügyminiszter úr nagy eszméket, nagy 
elveket fejtegetett ; de megvallom, mindazokkal 
meggyőződésemet néni csillapította le s épen azért 
kötelességemnek ismerem az indítvány ellen fel
szólalni. Ha teljes codificatiőval birnánk, ha töké
letes anyagi jogrendszerrel dicsekhetnénk, azon 
esetben nem szólaltam volna fel az indítvány el
len, hanem szívesen hozzájárultam volna ; de most, 
midőn nagyon is zilált jogrendszerrel bírunk, mi
dőn jóformán nem is bírunk azzal, mert inkább 
csak foltozgatunk a régin, én megvallom, hogy 

az indítványt létező válságos jogviszonyaink 
mellett nem fogadhatom el. 

T. Szabó Miklós képviselőtársam legfőbb ér
vét az 1836-diki helyzetből merítette, azt mondván, 
hogy 1836-ban eodificatio tekintetében nem valánk 
oly kifejlett állapotban és mégis az 1836-iki XX. 
törvényezikk által behozatott az. a mi most az 
indítványban foglaltatik. Engedjen meg í. képvi
selőtársam, hogy épen az, a mit felhozott, az ő in
dítványának ellensúlyozására szolgál. Ugyanis 
az 1836-diki XX. törvényezikk a legegyszerűbb a 
világon, s épen azért, mert oly egyszerű, az ország 
népessége átalában még most is sokkal többre 
becsüli a váltóeljárásnál, és még most is divato
zik inkább, mint a perrendtartást kizárólag beho
zott váltóeljárás . mely bonyodalmasabb. 1836-ban 
bár minő tökéletben vala is jogügyi állapotunk, 
de létezett egy törvény, vagyis magyar törvény. 
Most meg az uj perrendtartás mellett anyagi tör
vénykönyvünk nem elégséges. Hányféle rendszer 
van alkalmazva? Ott van az 1861-diki országbí
rói értekezlet által készített munkálat, ott van a 
régibb magyar joggyakorlat, sok tekintetben meg
hagyattak a pátensek és t zen uj perrendtartás ál
tal is az országbírói értekezlet javaslatainak 
nagy része is érvényben marad, mert a perrend
tartás sok tekintetben egyes jogviszonyokról mé
lyen hallgat, és annak szükségkép érvényben kell 
maradnia. Ennyi törvénykezési alap mellett, midőn 
szakképzettségű bírákkal nem igen diesekhe-
tünk, és ezek nem teljesen képesek hivatásuknak 
megfelelni: idő előttinek tartom azinditvány elfo
gadását. 

Tóth Lőrincz képviselő úr kijelentette, hogy 
helytelennek találja, ha a két összehangzó itélet 
felebbeztetik. Én is helyeslem e véleményt in 
principio ; de legyen szabad hivatkoznom az ország
gyűlés legközelebbi két esetére. In principio mind
nyájan helytelennek találtuk azt, hogy alapja le 
ne tétessék annak, hogy egykor közös iskolák lé
tezzenek ; de ezt jelenleg még se fogadtuk el, ha
nem elodáztuk"; csak azért, mert jelenlegi viszo
nyaink közt ezt rögtönözve létesíteni idő előttinek 
és károsnak tartottuk. A tegnapi tárgyalás alkal
mával elvben mindnyájan helyeseltük a szent szé
kek eltörlését, és mégis elodáztuk e kérdést, mert 
annak idő előtti rögtönzött megoldását károsnak 
találtuk. Ugy vagyunk ezen kérdéssel is. 

Épen azért, mert az én meggyőződésem az, 
hogy ez idő előtti és csak a teljes eodificatio ese
tében lesz alkalmazható, addig is minden esetre 
károssá válhatnék az indítványba hozott intézke
dés. Én a központi bizottság szövegének elfogadá
sára szavazok. 

H e d r y Emő : T. ház! Horváth Döme kép
viselőtársam azt hozta fel most, hogy fenálló vi-

25* 
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szonyainknál tovább mennénk, ha birtokon belüli 
felebbezést három fórumon át meg nem engednénk. 
Én pedig bátor vagyok állítani, ha ezt megenged
jük, hátralépést teszünk, mert igen jól tudjuk, hogy 
már az 1836. és 1840-diki törvény a sommás adós
sági és a szóbeli perekben afelebbvitelt nem csak 
meg nem engedte, de megparancsolta, hogy csak 
azokon kivül adathatik meg az. Ha mi világos 
adóssági perekre nézve nem fogadjuk el Szabó 
Miklós képviselő úr indítványát, mi lesz annak 
következménye? Az, hogy minden fél számot fog 
magával vetni, mielőtt pénzét kiadja, mire adja ki, 
vajon váltóra vagy kötvényre adja ki pénzét, és 
bizonyára meg fogja gondolni, hogy miért adja 
pénzét kötvényre, ha tudja, hogy majd három bi-
róságon kell keresztül menni, ha peres utón vissza 
akarja azt kapni, holott váltónál biztosítási vég
rehajtással kezdődik az eljárás. Pedig, kérdem, elő
nyére lesz-e az az alpereseknek, ha nem kötvény
re, hanem váltóra kapnak csak pénzt? holott ez 
utóbbinak hivatása főleg csak a kereskedőkre 
terjed. 

Bátor vagyok a t. ház figyelmébe még egy 
körülményt ajánlani, mely eddig még nem említ
tetett föl. Ha a bérleti szerződésekből származó 
perek nem fognak gyorsan elintéztetni, minden íté
let érvénye az idő által megsemmisül, pedig épen, 
mint Bónis Sámuel képviselőtársam fölhozta, hogy 
igazságosaknak kell lennünk mind az alpörös, 
miiid a fölpörös iránt, itt tekintetbe kell vennünk 
a fölpöröst. Ha bérbe adott jószágomból a bérlő 
József napján nem akar kimozdulni, midőn pedig 
be kell állani a szántásra, ha a pert 3 bíróságon 
kell keresztül hajtani, hogy a bérlőt kimozdítsam, 
megköszönöm én a hétszemélyes tábla ítéletét. 
Nem ok nélkül van az, hogy most a bérleti viszo
nyokból származó perekben csak végrehajtás után 
engedtetik meg a felebbezés. Az indítványba 
hozott szabály által azonban a földbirtokosokat 
oly hátrányba hozzuk, hogy legjobb ítélet mellett 
is mindig el lesz marasztalva a földtulajdonos, 

Nem akarom ismételni ama felhozott érveket, 
s csak azt jelentem ki, hogy Szabó Miklós képvi
selő úr módositványát pártolom; de ha az nem 
fogadtatnék el, azon esetre én bátor vagyok egy 
másik módositványt szavazás alá terjeszteni, 
mely így hangzik. (Olvassa) : 

,.A világos adóssági és a bérleti viszonyok
ból származó perekben az első és másod birósá-
gok egybehangzó ítéletei alapján a végrehaj
tásnak van helye." 

E l n ö k : Bónis képviselő úr bejelentette, hogy 
személyes kérdésben kíván szólani. 

B ó n i s S á m u e l : T. képviselőház ! Nem szok
tam i:agyon érzékenykedő lenni, és az ellenérve
ket meg szoktam hallgatni és tiszteletben tartani; 

hanem azt tartom, ha személyes kérdésnek valahol 
van helye, van olyankor, midőn valaki beszédé
nek egyes tételeit a czáfoló kikapja és nem figyel
mezvén consequentiákra, melyeket húzott alap
feltételeiből, a szóló azt nyakába dobja mint in-
consequentiát. Így van a jelen esetben is. Én fel-
állitottam azt, hogy mik tulaj donkép fő kellékei 
egy törvénykezési rendszernek, és ezen kellékeket 
kikapta beszédemből ugy Tóth Lőrincz barátom, 
mint Justh József barátom, de nem figyelmeztek 
beszédemnek azon részére, melyben igyekeztem 
kimutatni, hogy a törvénykezési rendszabályok 
tárgyában kiküldött jogügyi bizottság ezen alap
feltételeknek meg akart felelni, és igy engem némi 
következetlenséggel vádoltak. A ház és magam 
irányában tartozom kijelenteni, hogy azon alap
feltételeket én a törvénykezési rendszer kellékei
nek ismerem el; de beszédemben igyekeztem ki
mutatni, hogy azon alapfeltételeknek az illő háta
iig eleget akart tenni a jogügyi bizottság, mert a 
határ is ki van szabva, quos ultra citraque nequit 
consistere rectum. 

VukoviCS S e b ő : T. képviselőház! (Szavaz
zunk!) Ha szavazni kíván a t. ház, akkor én elál
lók a szótól. (Halljuk!) Ha minden per egyforma 
érdekű, és ha a nehézség az igazság kikutatásábau 
szintén ugyanaz volna minden perben, akkor 
örömmel járulnék Szabó Miklós t. képviselőtársam 
indítványához ; de én azt gondolom, hogy az ál
lam a bíróságok felállításában a polgárok iránt 
azon kötelezettséggel bir, hogy minden perlekedő 
fél oly bíróságra találjon, mely teljes garantiát 
nyújt neki mind a részrehajlatlanságra nézve, 
mind arra nézve is. hogy a biró elegendő tehetség
gel bírjon a kellő törvényt az illető esetekre al
kalmazni. Ez pedig, t, ház, különböző a perek, a 
panaszok, a követelések természete és nagysága 
szerint. Kisebb tárgyban bizonyosan nem kívánta
tik oly nagy belátásu biró, mint a nagyobban. 
(Ellenmodás.) De esedezem, ez világszerte ugy van. 

Tisztelt barátom, Tóth Lőrincz azt mondotta, 
hogy tulajdonképen nézete szerint ott, hóikét biró 
valamit igazságosnak talált, felesleges is volna azt 
a harmadik biró elé vinni. Igen, ez állana, ha ő 
mind a három bíróságot egyforma auctoritásu 
bíróságnak tekintené. De én azt hiszem, hogy ez 
sehol az egész világon nincsen, s épen azért állít
tatnak a bíróságok fel a megkívántató tehetségek 
különböző foka szerint ugy, hogy a legalsó bíró
tól nem kivannak annyi belátást, oly nagy tehet
séget, mint megkívánnak a felső bíróban, a felső 
bíróban pedig nem épen annyit, a mennyit a leg
felsőben. 

Engedje meg a t. ház, hogy csak egy rövid 
pillantást vessek régi törvényhozásunkra. Igaz, 
utóbbi időben némi gúnynyal tekintik régi tör-
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vénykönyvünk azon elvét, mely szerint épen a 
legfontosabb pereknek úgyszólván csak egy appel-
látiójok volt. Miből származik ez? Onnét, hogy 
oly nevezetes perek forogtak főn azon időben, 
úgynevezett juris perek, melyek megítélésére az 
alkotmány nem is tartotta képesnek az alsó birót, 
és ennek kinevezését nem kívánta oly feltételek
hez kötni, melyek-őt alkalmassá tették volna ily 
bonyolódott, mély belátást igénylő perek elitélé
sére. Azért tehát nem tudatlanságból, hanem való
sággal az igazi szempont felismeréséből volt elha
tározva régi törvényeink szerint, hogy az ily leg
fontosabb perek épen ott kezdessenek, hol már a 
bíróságtól azon magasabb tudományt és képesí
tést követelni lehetett. 

Legyen szabad egy külföldi példára is hivat
koznom. Tudom, hogy ez nem igen népszerű a t. 
ház előtt ; de legyen megboesátva nekünk, kik 
külföldön töltöttük életünk nagy részét, hogy 
olykor hivatkozhassunk arra, a mit ott tapasztal
tunk : nem azért, mintha a t. ház ezeket nem tudná 
— sőt megvagyok győződve, hogy sokan nálunk
nál jobban tudják — hanem azért, mert a mi tapasz
talataink a külföldön lettek szerezve, s ha mi azokra 
nem hivatkozhatnánk, miután tapasztalatokat ide 
ben nem szerezhettünk, következménye az volna, 
hogy a mi 19 évi életünk nyom nélkül maradjon. 
Azért bocsánatot kérek, hogy az emiitettem elv 
némi igazolására, az általam a régi törvénykönyv
ből merített példa mellett a világ egy nagy nem
zetének, egy még most is létező nemzet példájára 
hivatkozhassam. Angliában, lehet mondani, a leg-
nevezetesb perek rögtön a legfelső bíróságnál kez
dődnek: t i. midőn a pairienek, a mágnásságnak 
megítélése forog szóban, midőn megszakadván az 
egyenes vonal, több atyafi közt azon kérdés me
rül fel, kire szálljon e jog. E kérdés sok búvárko
dást, sok és mély diplomatikai ismeretet, históriai 
tanulmányt és törvénytudományt igényel, és azért 
ez rögtön a legfőbb fórum elé vitetik. Sokszor 
nem csak arról van szó, hogy kire száll az ily 
pairie ? hanem sokszor a hozzá kötött igen neveze
tes vagyon felett is kell ez alkalommal határozni. 
Jelesen a legújabb időben a legrégibb grófságnál 
Angliában megszakadt az egyenes vonal és az 
illető keresők megindították a rendes bíróság előtt, 
nem a ezimre, a felsőházi jogra vonatkozólag a kö
vetelést , hanem a jószágokra, melyek évenkint 
70,000 font sterlinget hoztak. A rendes biróság 
kijelentette azonnal, hogy ezen kérdés megítélése 
oda tartozik, hol eldöntetik magának a jognak, a 
czimnek kérdése. 

E szerint, mondom, ez, akár régi törvényein
kettekintsük is, nem oly fonák elv, és nem olyan, 
mely ne léteznék ma is, hogy t. í. minél fontosabb 
valamely per, annál inkább kell keresni számára 

oly bíróságot, mely azt a maga rendje szerint ké
pes legyen elitélni. 

Megvallom, nagy vigaszt merítettem az igen 
t. igazságügyminiszter előadásából, mert azt hal
lottam ígérni, hogy a majd általa készítendő rend
szeres munkában, mely, nem szenved kétséget, bi
zonyosan jeles és kielégítő lesz, nem fogja kiter
jeszteni ezen három, vagy nem tudom minő pon
tot valamennyi perre, hogy t. i. minden pernek 
három fóruma legyen; és ez kétségen kívül igaz
ságos lesz: mert világos egyszerű perekben miért 
kívántatnék három biróság ? Annak bizony senki 
sem fogná elegendő okát, legalább a törvénytudo
mányból, előállíthatni. 

De most hogy áll a dolog? A perek nem 
egyenlők. 

Miután már elfogadtuk, hogy minden pernek 
három bírósága legyen , ha elfogadjuk Szabó 
Miklós képviselő úr javaslatát, akkor kijelentjük 
azt, hogy a legnevezetesebb perekben is lehet a 
végrehajtást elővenni, mielőtt beletekintett volna 
azon bíró, ki talán leginkább lett volna képes a 
mély belátást igénylő bonyolult körülmények 
megítélésére és az ezek szerinti végitélet hozata
lára. 

Igaz, hogy a másik alternatíva szintén nem 
kielégítő, mert más oldalról megint az is helyte
len, hogy minden legkisebb pernek három fornma 
legyen; de ha már e kettő között kell választani. 
t. ház, azt hiszem, kevesebb igaztdanságot köve
tünk el az által, ha a kisebb fontosságú tárgyak
nak is engedünk három forumot, mint az által, ha 
a legfontosabbaktól elveszszük azon bíróságot, 
mely talán maga képes kielégíteni a felet arra 
nézve, hngy pere kellő igazsággal és belátással 
ítéltetett el. 

En tehát ezen okoknál fogva, sajnálom, de 
nem fogadhatom el Szabó képviselő úr javaslatát. 

Legyen szabad, mielőtt befejezem beszéde
met, rövid észrevételt tennem. Nem tudom megta-
lálni, mert nem fordul elő az elénk kérdésül ter
jesztett tárgyak között; de az eszme az, hogy né
mileg helyreállítására azon elsietett theoriának, 
hogy minden pernek három fóruma legyen, vala
mi konoksági büntetés szabatott az illető félre. 
Megvallom, igaz, hogy régi törvényeinkben van 
ennek nyoma „remére litigantium poena" czini 
alatt. De midőn tisztítjuk elveinket, mikor uj rend
szereket állítunk elő, nem tartom igazságosnak, 
hogy ezen elvet átvigyük az uj rendszerbe. Min
den félnek meggyőződése nem csak szabad, de 
egyszersmind megváltozhatatlan, ügyére nézve. 
Hány van, ki elvesztette perét minden biróság 
előtt, és mégis azt hiszi, hogy rajta igazságtalan
ság történt, hogy keresete igazságos volt. Már 
most, miután a törvény ugy szólván csábot vet 
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elébe, reménynyel biztatja, azt mondván: „Három 
forumom van ; ha el is veszted kettő előtt, megle
het, megnyered a harmadik előtt!" és ha e módhoz 
nyúl, ha bizalommal fordul a harmad bírósághoz, 
hogy akkor ne csak. a mi igazságos, a költségek
ben marasztaltassék el, hanem egyszersmind meg
büntessék birsaggal: ezt igazságosnak nem tartom. 
De különben ez beleütközik a személyes szabad
ságnak, s lehetne mondani, a személyes bátorság
nak legelső elvébe: mert hisz erre nézve a legelső 
elv az, hogy senkit vád és kihallgatás nélkül meg
büntetni nem szabad; itt pedig megbüntettetik a 
konokságért a nélkül, hogy a konokságra nézve 
ki lett volna hallgatva, a nélkül, hogy módja lett 
volna bebizonyítani, hogy nem konok, egyszerű
en bírói önkény által. En tehát, noha nem látom 
ezt a kérdések közt, és nem hiszem, hogy most 
segithetnénk rajta, de annyiban mégis szóba ho-
zandónak tartottam e kérdést, a mennyiben, ha itt 
nem is, de tán a másik táblánál rá visszatérhet
nek , és törvényeink elvei ne fertőztetnének meg 
oly kijelentéssel, mely valóban nem egyezik meg 
sem az igazsággal, sem pedig a polgárok szemé
lyt* szabadságával. 

S o m o g y i L á s z l ó : T. ház! (Zaj. Szavazzunk !) 
Minthogy egy módositványt indítványozok, ha nem 
helyeseltetnék is, kérem a t. ház türelmét. (Halljuk!) 
Nektm a háromfoku bíráskodásról az észtan szabá
lyai szerint az a fogalmam, hogy valamint a birák 
száma páratlan szokott lenni, a harmad fokú bíróság 
is azért szükséges, miszerint, ha a két alsóbb íbku 
bíróság különbözően ítélt, egy felsőbb bíróság dönt
sön az ügyben. Mivel pedig a sommás eljárásra 
utalt perek többnyire világos kötésekre és szerző
désekre alapitvák, semmiségi panasszal pedig a 125. 
szakasz szerint mindenik fél a végrehajtás előtt is 
élhet, nem látom át okát, miért kelljen ily világ-os 
ügyekben hozott két egyenlő ítélet után is meg
engedni a birtokon belüli felebbezést ? Azon esetre 
tehát, ha a jogügyi bizottság elve a többség által 
el nem fogadtatnék ; s a két egyenlő ítélet végre-
hajthatását Szabó Miklós képviselőtársunk indít
ványa szerint minden peres kérdésre kiterjeszteni 
a t. ház nem kivánná: oly módosítást ajánlanék , 
miszerint legalább a sommás eljárási ügyekben 
hozott két egyenlő itélet végrehajtható legyen. 
(Helyeslés.) 

Azt hiszem, t. ház, hogy az igazságszolgáltatás
nak észtani szabályai szerint, midőn a három íbku 
bíróságot elfogadtuk, abból indultunk ki, ha két 
külön igazságszolgáltató hatáság különböző ítéle
tet mond, legyen egy harmadik, mely egyesítse s 
minden esetre döntse el a dolgot. Ennek van ér
telme. De hogy a tiszta kötésekre vagy bérleti szer
ződésekből eredett sommás eljárású perekben ho
zott két egyforma itélet végrehajtható ne legyen. 

azt, megvallom, jogi fogalmaim szerint nem tudom 
megmagyarázni. 

Ennélfogva, ha a jogügyi bizottság véleménye 
elfogadtatnék , akkor most teendő módositványo-
mat Írásban be nem nyújtom; de ha elesik a jog
ügyi bizottság nézete, akkor azon módositványt 
óhajtom tenni, hogy a sommás eljárásokra nézve 
hozott két egyenlő bírósági itélet végrehajtható 
legyen. [Szavazzunk!) 

Vadnay LajOS : T. ház ! Miután ugy látom, 
hogy a t. ház türelme fogyni kezd, szokásom sze
rint igen röviden fogok szólani, és átadom inkább 
előadó urnák a szót; csak annyit akarok kijelen
teni, hogy ha Szabó Miklós képviselőtársamnak 
indítványa akár a gyorsabb igazságszolgáltatás 
tekintetéből, akár pedig kevesebb bonyodalmak 
elérése veszélye nélkül történt volna meg, véle
ményét igen szívesen pártolnám : de miután az le
vén a kérdés, hogy vajon minden itélet felebbez-
hető-e a legfelső fórumig, csak két alternativa le
het, mely a gyakorlat, gyorsaság és pontos igaz
ságszolgáltatásnak megfelel: t. i. vagy az, hogy két 
egyenlő Ítéletet felébb vinni nem lehet; vagy pedig 
az, hogy birtokon belül vitessenek az ügyek a leg
felső fórumig. Ha erről van a kérdés, ha mél
tóztatik a t. ház beleegyezni abba, hogy az igaz
ságszolgáltatás gyorsasága tekintetéből két egyen
lő ítélettől felebbvitel ne legyen, abba bele nyug
szom; de ha abba bele nem nyugszik a t . ház, sem
mi áron oly határozatlan indítványhoz nem járul
hatok, mely sem az egyik, sem a másik elvnek 
meg nem felel. (Helyeslés) Mert miután most ár
verés utján történik a végrehajtás, végtelen bonyo
dalom idéztetnék elő viszvégrehajtás által, melyet 
csak ugy lehet kikerülni, hogy ha két egyenlő ité
let mellett a felebbvitel a harmad bírósághoz birto
kon belül lesz lehetséges : ez okból tehát én az indít
ványt nem pártolhatom. Csak azt kivánom még 
megjegyezni, hogy nem áll azon érv, mely a bir
tokon belüli harmad bírósághoz való felebbvitel 
ellen az 1836. évi XX törvényczikkből meritteteit. 
Az 1836. XX. törvényczikk szerint először a szó
beli per a szegények költségeinek megkímélése 
tekintetéből igen csekély összegekre van szorítva; 
másodszor csak tisztán, nyomban bebizonyítható 
keresetekre vonatkozik, ezen indítvány szerint pe
dig a legnagyobb keresetekre is kiterjesztetnék. 

Ezeket akarván röviden előadni, az indítványt 
nem pártolom; hanem a jogügyi bizottság véle
ményét fogadom el. (Helyeslés.) 

H o r v á t h Lajos előadó.- T. ház! T. bará
tom Szabó Miklósnak nem az ellen van kifogása, 
hogy minden per egyátalában appellálható, hanem 
az ellen, hogy a perek birtokon belül appellálhatók. 

Igen jól kifejtette t. Vadnay képviselőtársam, 
hogy azon indokokból, melyeket ő felhozott, egy-
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átalában nem azon indítványt váríuk, melyet ő 
tett, [Helyeslés) hanem vártam részemről azt, hogy 
két egyforma ítélet ellen egyátalában ne lehessen 
felebbezni. [Helyeslés.) 

Én részemről, t. ház, ezen nézetet pártoltam a 
jogügyi bizottságban. 

A bizottság elvben ellene van a birtokon kivüli 
felebbezésnek,mert jogi képtelenségnek tartja, hogy 
a fél kielégítést eszközöljön magának, mielőtt pe
rét jogérvényesen megnyerte. Már pedig nem te
kintethetik nyertesnek, míg perét a harmad bíróság 
revideálhatja s a két alsóbirósági ítéletet megvál
tozhatna. Ezen felül pótolhatlan károkat is okozhat 
a birtokon kívüli appelláta: különösen az ingóknál: 
ha például egy drága gyűjtemény árvereztetett el, 
a marasztalt fél a reexecutio által bejött pénzhez 
jut, nem pedig nagy értékű tulajdonához. 

A bizottság tehát a birtokon kivüli appellátát 
elvetette; azt, hogy két egyenlő ítélet felebbezhe-
tö ne legyen, kimondani idő előttinek tartotta azon 
okból, mert alsó bíróságaink átalában még most 
nem teljesen megbízhatók; s így megengedte a bir
tokon belüli appellátát föltétlenül. 

Nem kívánom a szót szaporítani, s részemről 
elfogadom azt a nézetet, a melyet Vadnay képvi
selőtársam mondott: hogy vagy azt mondjuk ki, 
hogy két egyenlő ítélettől nincs appelláta; vagy 
ha ezt nem mondjuk, akko:- a jogügyi bizottság 
véleményét pártolom. {Helyeslés. Szavazzunk!) 

E l n ö k : A d) pont alatt foglalt bizottsági ja
vaslatot elfogadja-e a t. ház vagy nem ? ez a kér
dés. A d) pontot jegyző úr még egyszer fel fogja 
olvasni. 

Bujanovies Sándor jegyző {olvassa a d) 
pontot.) 

Elnök: Azon képviselő urak, a kik a d) pon
tot, ugy a mint szerkesztve van, elfogadják, méltóz
tassanak felkelni. (Megtörténik.) Most méltóztassa
nak felkelni azok, a kik a d) pontot el nem fogad
ják. (Megtörténik.j A többség a d) pontot nem fo
gadja el. Következnek tehát a módosítások, melye
ket is jegyző úr fel fog olvasni. 

Bujanovies Sándor jegyző {olvassa Szabó 
Miklós indítványát. Felkiáltások: Vadnay indítványát 
kérjük f) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, először Szabó Mik
lós képviselő úr indítványára kell szavazni; ha ezt 
nem fogadja el a t. ház, akkor Vadnay képviselő 
úr befogja írásban adni indítványát. 

Bujanovies Sándor jegyző.- Vadnay La
jos képviselő úr a következő indítványt adta be. 
{Olvassa): „Indítványozom, hogy a két egyenlő 
ítélettől további felebbezésnek helye ne lehessen." 

G h y c z y K á l m á n : Én azt gondolom, t. ház, 
a beadott indítványok felett kell szavazni. Szabó 
Miklós képviselő úr adta be először indítványát, 
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tehát az ő indítványa felett kell először szavazni. 
{Helyeslés.) Egyébiránt, ha oly indítvány hozatnék 
föl, a mely eddig a tárgyalás tárgyát nem képezte, 
arra nézve külön tárgyalás szükséges, és csak az
után lehet arra szavazni. Itt két indítvány van előt
tünk : Szabó Miklós képviselő uré az egyik, és 
azon esetre, ha ez el nem fogadtatnék, következik 
Hedry Ernő képviselő úr indítványa. Ezekre sza
vazzunk most, és ha ezek egyike sem fogadtatnék 
el, akkor kerülhet elő uj indítvány, melyre nézve 
magamnak is fentartom a hozzászólási jogot, miu
tán most szavazásról levén szó, uj indítványokhoz 
szólani nem lehet. {Helyeslés.) 

Elnök : Miután Szabó Miklós úr indítványa 
már felolvastatott . . . (Felkiáltások: Halljuk még 
egyszer.') 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa.) 
E l n ö k : A kik a felolvasott módositványt el

fogadják , méltóztassanak feláílani. (Megtörténik.) 
A ház többsége elfogadja: ennélfogva két szakasz 
ezen indítvány értelmében fog átalakíttatni. 

Horváth LajOS e l ő a d ó : Tisztelt ház! Mi
után Szabó Miklós képviselő úr indítványát elfo
gadni méltóztattak, kérem a tisztelt házat, méltóz
tassék a munkálatot visszautasítani a központi 
bizottsághoz, hogy a végrehajtásról szóló fejezet 
megfelelő szakaszait e szerint módosítsa. {Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva visszautasittatik a mun
kálat a közpoüti bizottsághoz átalakítás végett. 

Még két indítvány adatott be írásban, me
lyek nem egyes pontokra vonatkoznak, hanem 
átalános elveket foglalnak magokban. 

Bujanovies Sándor jegyző (olvassa Luk-
sich Bódog indítványát): „A jelen törvénykezési 
rendtartásnak bármely fejezetében foglalt szaka
szok, valamint a felhatalmazás következtében az 
igazságügyminiszter által alkotandó szabályok, 
amennyiben az anyagi jog köréhez taztozó intézke
déseket tartalmaznának , visszaható erővel nem 
bírhatnak, és e?ak is az eddigi anyagi jogszabá
lyokkal összehanezó értelemben alkalmazandók." 

L u k s i c h B ó d o g : Tisztelt ház ! Az általam 
benyújtott indítvány oly átalános szabályt tartal
maz, a melvet ezen műnél nélkülözni nem lehet, 
és a mely a jelen törvénykezési szabályzat rende
leteiből önként foly. En ezen átalános irányelv 
elfogadását annál inkább ajánlhatom, minthogy 
a törvénykezési szabályzatot oly műnek sze
retném tekinteni, mely mintegy egész és teljes 
mű legyen mind az eljáró bíróság, mind a perleke
dő felek kezében és a köztük netán keletkező té
ves felfogások eloszlatására kellő szolgálatot nyújt
son. Minthogy a törvénykezés terén, akár az alaki 
törvénykezési szabályzat, akár az anyagi codexben 
ily átalános elv nem nélkülözhető, reménylem, 
hogy a t. ház az átalános indítványozott elvet el-

-% 
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fogadván, ezt mint külön szakaszt a törvénykezés: 
szabályzat végére fogja igtatni. 

Horváth Lajos e l ő a d ó : Azt hiszem, t. kép
viselőház, hogy a mit Luksich Bódog képviselő 
úr kivan, az magából a dolog természetből foly: 
t. i. hogy a törvény visszaható erővel nem birhat. Én 
erre nézve külön intézkedést annál kevésbbé kívá
nok, mert a polgári perrendtartás alig foglal magá
ban egypármulhatlan szükséges intézkedést, mely 
az anyagi jogra vonatkozik. 

Simay Gergely: Bátor vagyok az előadott 
indítványra nézetemet röviden kifejteni. Azon in
dítványt minden esetre igen hetyesnek tartom már 
csak azért, nehogy későbben a bíróságok előtt 
kételyek maradjanak fen arra nézve, vannak-e 
a fenforgó törvényjavaslatnak oly részei, melyek 
magokban anyagi jogot is tartalmaznak ? Ilyen az 
örökösödésre vonatkozó része, mely be van hozva, 
de nem épen a fenálló törvények szövegezése 
szerint, mi csak téveszmékre adhatna alkalmat. 
Ajánlom az indítvány elfogadását. (Felkiáltások: 
Nem szükséges! Marjától értetik!) 

Elnök: Elfogadja-e a t. ház az indítványt? 
(Felkiáltások; Nem Jogadjuk el!) 

Gajzágó S a l a m o n : Legjobb lenne ezt ha-
tározaíilag a j'egyzőkönyvben kimondani. 

E l n ö k : Ha a t. ház beleegyezik, nem ma
gában a törvényjavaslatban, hanem határozatilag 
a jegyzőkönyvben fog kimondatni. 

JuSth József: T. ház! Nézetem szerint 
nem lesz elég téve az indítványozó szándékának, 
ha mi csak jegyzőkönyvben mondjuk ezt ki. Az 
eljáró biró a kéjjviselőház határozata szerint nem 
itél; hanem azt egyenesen a törvényben kell ki
mondani, hogy ezen szabványoknak visszaható 
erejök nincs. (Helyeslés.) 

Halász B o l d i z s á r : T. ház ! Van a jogtu
dománynak egy örökké fenállott elve; az, hogy a 
törvénynek visszaható ereje nincs. Ha magasabb 
állami szempontok kivánják, hogy eltérés történ
jék ezen elvtől, akkor azt a törvényben nyilvá
nosan ki szokták fejezni. Mondok példát: 1848-ban 
törvény hozatott, hogy azon vegyes házasságok, 
melyek az 1791. XXVI. törvényczikk ellenére 
nem kath. pap előtt köttettek, visszahatólag 1839-
től fogva, utólagosan érvényesíttetnek. Ezt a tör
vény Kifejezte. De átalánosságban azt mondani, 
hogy eme vagy ama törvénynek visszaható ereje 
nincs, nem szükséges, mert az magában értetik. 
Ennélfogva én, miután ezen záradéknak bevezetése 
a fent érintett elvet tenné kétessé, tehát ártana 
inkább, mint használna, nem tartom tanácsosnak, 
hogy ez a törvénybe bele tétessék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Nem marad egyéb hátra, mint a 
kérdést szavazás által eldönteni. (Halljuk az in
dítványt!) 

BujanoviCS Sándor j e g y z ő (olvassa Luksich 
Bódog indítványát.) 

BÓniS S á m u e l : Az indítványt érdemére 
nézve nem pártolnom nem lehet; hanem kérdem, 
kell-e minden egyes kérdésnél ily jogi alapelvet, 
mint a minő például az, hogy a törvénynek vissza
ható ereje nincs, beletenni a törvénybe ? Ha bele-
teszszük, az által csak gyengitjük a dolgot. 

L u k s i c h Bódog: Én ezen törvénykezési 
szabályzatot nem egyes kérdésnek tekintem, ha
nem tekintem oly szabályzatnak, mely az egész 
perrendtartást rendezni fogja, és e szerint én ezen 
elvet oly műben, minő ezen szabályzat, helyén 
látom, és azt annál kevésbbé tartom nélkülözhető-
nek, miután az anyagi jogra vonatkozó kérdések 
foglaltatnak benne. 

Elnök: Méltóztassanak fölkelni azok, a kik 
Luksich Bódog képviselő úr indítványát elfogadják. 
(Megtörténik.) Nem fogadtatott eb 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Csiky 
Sándor intiitcányátj: „A 21-dik bekezdés után 
mondassák ki határozottan, hogy az országbírói 
értekezlet által megalapított ideiglenes szabályok, 
a mennyiben alaki vagyis eljárási intézkedéseket 
tartalmaznak, egész terjedelmökben hatályon kí
vül tétetvén, eltöröltetnek, a mennyiben azonban 
azok anyagi tárgyakat érdekelnének, illető birói 
itélő székek, az ezen alapon az 1861-ki országgyű
lés feloszlatása óta illetők által eddig- folyamatba 
vett peres ügyekben ezek rendeleteit, a birtok
viszonyokban felmerülhető zavarok kikerülése vé
gett, ítéleteik alapjául venni köteleztetnek. Mon
dassák ki továbbá átalános szabályul, hogy az 
előforduló perköltségeket.mindenuemü peres ügyek
ben a vesztő felek, akár felperesek, akár alperesek 
legyenek, kivétel nélkül viselni tartoznak, és igy 
ezek megtérítésében bíróilag elmarasztalandók is 
legyenek. Mondassák ki végre, hogy valameny-
nyi alsó és felső bíróságok tagjai, az esküdt-szé
keket kivéve, mind polgári, mind büntető ügyekben 
kimondott ítéleteik ért felelősek lesznek azon eset
ben, ha ebbeli Ítéleteiket avagy végzéseiket,az ország 
világos törvényei ellenére, akár hitelesen igazolható 
megvesztegetés, akár kedvezés avagy gyűlöletből 
hozzák. Ezenfelelősségnek mi módon leendő életbe 
léptetése és igy azon bíróságoknak, melyek az e 
czélból indítható keresetben ítéletet mondani fel-
jogosittatnak, meghatározása, valamint a vétke
seknek találaadók ellen kimondandó büntetések 
mértéke és minősége iránt az igazságügyi ország -
lár még ezen törvényhozási időszak alatt külön 
törvényjavaslatnak a képviselőház elébeni terjesz
tésére köteleztetik." 

Csiky Sándor : Én a központi bizottság 
jelentésében a polgári házasságok kötéséről egy szó 
említést se látok téve, és tegnap mégis ez érdem-
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ben tétetvén itt indítvány, azt a ház kérdéses ha
tározata fenállása mellett is tárgyalta, sőt érdemi
leg el is döntötte. Ha ez ugyan ezen munkálat tár
gyalása közben megtörténhetett, a kérdéses hatá
rozat fenállása mellett is nem látom okát, miért ne 
lenne helyén a polgári törvénykezési rendtartás 
főbb irányelvei tárgyában beadott központi bi
zottság jelentésének vitatása körében az épen ezen 
főbb irányelvek sorába tartozó azon indítványom
nak is tanácskozás alá vétele, melynek minden 
pontjai a törvénykezési fóbb irányelvek kiegészítő 
részeit képezik. 

Ilyen jelesen az, hogy miután a miniszteri tör
vényjavaslat, ugy az erre alapított jogügyi bizott
ság, és az ezeket tárgyaló központi bizottság 
is, az ennek utána felállítandó ujabb alakú tör
vénykezési rendet javallják megalapittatni, mon
dassák határozottan ki, miként az ez előtt fenállott 
és az igazságszolgáltatásban annyi zavart és 
bonyodalmakat okozó országbírói értekezletbe 
foglalt ideiglenes szabályoknak alaki, vagyis 
eljárási része jövőre eltöröltetik, és igy csupán a 
most ezen alapon indított és folyamatban levő pe
rekre nézve marad ezekre vonatkozólag jövőre 
is érvényben. 

Ilyen továbbá az is, hogy jövőre ne ugy, mint 
eddig történt, miszerint tisztán a bíró önkényétől 
függött, vajon egyik vagy másik előtte folyó per
ben a vesztő fél által megfizettessenek-e vagy sem 
az okozott perbeli költségek? ezen birói önkény 
korlátolására nézve tehát mondassék határozottan 
ki, hogy ennekutána valamennyi perekben kivétel 
nélkül a vesztő fél leend kötelezett az okozott költ
ségeket viselni. Én ezen intézkedést az osztó igaz
sággal teljesen összehangzónak találom. 

Ilyen végre az, hogy a biró azon esetben, ha 
törvény ellenére akár polgári, akár fenyítő perekben 
bár mi oknál fogva ítél, ezen Ítéletéért felelősség
gel tartozzék. Ennek kimondását én a birói önkény 
korlátolása tekintetéből kikerülhetetlennek lenni 
tartom akkor, a midőn a törvényhozás ujabb tör
vénykezési rendet alkot, bár ha az idő rövidsége 
végett még ez is csak ideiglenes és nem végleges 
leend. Ezen intézkedés nem is uj, mert hisz ennek 
az 1840-ik évi XV. törvényczikk 2-dik s 11-dik 
fejezetében a 223-dik szakaszban is nyomát találom, 
melyben mulasztásáért a biró felelősség alá vonatni 
rendeltetik. 

Azt azonban, hogy ezen felelősség miként 
foganatosittassék ? mi legyen büntetése a törvény 
ellen kedvezés avagy gyűlöletből ítélő bírónak? 
külön törvényjavaslat által még ezen ülésszak 
alatt meghatározandónak tartom. 

Halász B o l d i z s á r : T. ház ! Csiky Sándor 
képviselő úr indítványára nézve csaknem az a 
feleletem, a mi Luksich képviselő úréra volt: t. i. 

KÉPV. n. KÁPLÓ. 186% x. 

| átaláuos jogi elv, hogy „lex posterior derogat pri
ori" ; és az is, hogy annyiban derogál, a mennyi
ben attól eltérőleg intézkedik; ez tehát fölösleges. 

A mi pedig illeti a birói felelősséget: a birói 
felelősség elvben amúgy is állván, nem csak feles
leges, hanem miután a t. ház napirendre bizonyos 
határozott jogelveket tűzött ki, ez pedig azok közt 
fel nem találtatik, elegendő reá azt jegyeznem meg, 
mit Ghyczy Kálmán képviselő úr Luksich Bódog
nak tett, hogy az indítvány nincs napirenden. H a 
a biróságok rendezése előkerül, hozzá fogtmk 
szólani. 

A mi a perköltségeket illeti, arra ismét azt 
felelem, hogy maga is elismerte, miszerint az 
1840-diki váltótörvényekben, melyeket az ország
bírói értekezlet átaláuos perrendtartásul elfogadott, 
elvileg ki van mondva, hogy a perköltségeket a vesz
tes fél fizeti, és még csakugyan vannak perek, me
lyekben régi törvényeink szerint a perköltségek 
meg nem ítélhetők, mint az osztályos, becsületsér-
tési stb. 

Ezt igy mellékesen elintézni czélszerünek 
nem tartva, a módositványt nem pártolom. (He
lyeslés.) 

Horváth Lajos előadó: A mi az indítvány 
első részét illeti, hogy t. i. az országbírói szabály
zatnak csak az anyagi jogra vonatkozó intézkedé
sei maradjanak érvényben : egyátalában el nem 
fogadhatom. Hisz vannak abban az alaki eljárást 
szabályzó intézkedések is,nevezetesen a csőd, úrbéri, 
bánya-, telekkönyvi eljárást szabályzó intézkedések 
stb., ennélfogva nem csak hogy el nem kell tö
rölni, de fen kell hagyni azokat. 

Csiky S á n d o r : Hisz nem az van indítvá
nyomban ! 

Horváth LajOS e l ő a d ó : Engedelmet ké
rek, én ugy fogtam fel az indítványt, hogy az az 
országbírói szabályzatnak csak az anyagi jogokra 
vonatkozó részét kívánja föntartani; pedig nem 

"csak az anyagi jogokra vonatkozó intézkedések
nek kell fen maradniok, hanem az alaki részre 
vonatkozóknak is, a mennyiben a jelen törvény 
által változást nem szenvednek. (Helyeslés.) 

P a p M ó r : T. ház! Midőn a t. ház szept. 
24-kei határozatával a jogügyi bizottságot oda uta-
sitá, hogy a szőnyegen levő törvényjavaslat 
irányelveit kiemelve tegyen jelentést, meghagyását 
azzal indokoíá , mert ennek, mint egy rendszeres 
egészet képező műnek, szakaszonkinti tárgyalása 
czélszerütlen s a sietős életbe léptetés sziiksé-

I gességével összeegyeztethető nem volna. 
Én egy részről ezen határozat, más részről 

az átaláuos tárgyalás mellőzése folytán , és egy
szersmind a miatt , hogy ezen jelentésnek nem 
minden tétele, nem minden benne foglalt elv ol
vastatott fel, azon sajátságos helyzetbe jutottam, 
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hogy, noha legeló'bb írattam fel magam', mégis 
legutoljára juthatok szóhoz, és hogy magam ol
vassam fel a jász-kunokat közvetlenül érdeklő azon 
elvet, a mely is igy hangzik: „Nemállhat felada
tában a törvényhozó hatalomnak arra kényszeríte
ni a községi lakosokat, hogy olyan egyének 
közvetítése által nyerjenek igazságot, bármi cse
kély összeg erejéig i s , kik a bírói tiszt gyakorlá
sára talán nem képesek." 

Ezen, a jelentésben foglalt kimondott elvét a 
pénzügyi bizottságnak , előbb hallgatag mellőzve 
fogadta el a t. ház , majd nyíltan is hozzájárult, 
midőn eme tétel: „a községi bíráskodás békebiró-
sági minőségben álljon fel" felolvastatott. 

Azt gondolhatná az ember, hogy miután ez 
elv proelamálva lőn, ez következetesen végig vi
tetett a munkálaton, ez elmélettel öszhangzásba 
hozatott a gyakorlat. 

Azonban ellenkezőleg áll a dolog, a mint ez 
az I. fejezet 1. szakasza 3-ik pontjánál mindjárt 
kitűnik , mely igy szól: 

„A polgári ügyekben való bíráskodást első 
folyamodásiíag gyakorolják: 

„3 . Jászkun stb. kerületekben : 
„a) a városi bíró vagy helyettese; 
„b) a városi törvényszék ; 
,,c) a kerületi törvényszék.* 
Itt fel van ugyan emlitve a kerületi törvény

szék, ennek számára azonban, miután a dologi 
bíróságot határozatlan summáig a községek tör
vényszékei gyakorolják, épen semmi teendő sem 
maradt fel a polgári ügyekből, ha csak a protest. 
vá ló , batárvillongási s tagositási ritka peresete
ke t javára be nem számítjuk. 

Most méltóztassék a tisztelt ház megfontolni, 
hová és mivé lett ezen gyönyörű és igazságos 
irányelv szemben e szervezettel! és mivé lesz 
az igazságkiszolgáltatás, a községek széles ala
pú választási törvénye mellett akkor, midőn még 
sem a bírói qualificatio, sem a bírói függetlenség 
kimondva nincs! 

Mert hiszen mit jelent ez? ha nem visszalé
pést amaz elvtől. 

Mit jelent ez? ha nem azt, hogy a mit ugyan 
rosznak találtunk a megyékben, legyen az jó a ke
rületeknek. 

Mit jelent ez? ha nem azt , hogy az ország 
25 törvényszéket akar saját költségén istápolni a 
kerületek 25 községében, mit már most sem teljesít. 

Mit jelent ez ? ha nem a kerületi hatóság tel
jes absorbtioját a 25 község által; pedig ha nem 
municipalis jog is az igazságszolgáltatás, még ke-
vésbbé lehet községi autonómia. 

Mit jelent ez ? ha egyszersmind nem az 
egyenlőség megsértését — talán kedvünkért, hogy 
külön statust formálunk a statusban, melyre a kü

lön nemzetiségek mindig nagy készséggel hivat
koznak. 

Sőt többet mondok, t. ház : lehetnek esetek, 
melyekre a szervezet alapján, nincs megnevezve 
a b i ró , ki ítéljen azok felett a kerületekben, pél
dául akkor, ha valaki egy községet akar beperel
ni , vagy két községnek kell perelni egymással. 

Nehogy tehát e munkálat folytán még a je
lenleginél is abnormisabb helyzetbe jussunk, és 
elszigeteltségünk uj tápot nyerjen, méltóztassék 
kimondani, hogy a kerületek törvényszékének 
birói illetősége egyenlő más megyei törvényszé
kek illetőségével, a községek illetősége pedig 
megyékben a szolgabíró és esküdt által elítélendő' 
polgári keresetekre terjed ki. 

Ha van érdek, a miért az ember egyéni sza
badsága egy részéről a társadalom javára lemon
dott , személye után okvetlenül a vagyonbiztosság 
az első, mit viszonszolgálatul követelhet a sta
tustól. 

S e védelem szükségessége annál gyakrabban 
áll elő, minél előbb haladt egy nemzet a pol-
gárisodás utján, mert ezzel együtt az enyém és 
tied feletti kérdések mindig szűkebb demarcatio-
nalis vonalra szorulnak. 

E kiváló társadalmi érdekkel ismét a birói 
szervezetnek kell egyenlő lépést tartani , mert el
végre is az igazságkiszolgáltatás jósága mindig 
azon személyek értékével áll arányban , a kik a 
törvényeket végrehajtják. 

Az ez iránt támasztható igényeknek pedig az 
még csak minimuma, midőn az kívántatik , hogy 
azon egyén, ki hivatva van végrehajtani a törvé
nyeket , legalább ismerje a törvényeket. 

S átalában igen veszedelmes egy experimen
tum volna, ha valamely intézmény a tudatlanságot 
és ismeretet egyenlő factorul venné fel a dolgok 
intézésében, s nem kerülné vágyak ébresztését a 
népnél, melyek annak képességét jóval tulka-
ladjákJ 

A jász-kun községek első folyamodási tör
vényszékei azon előidőben keletkeztek, a midőn 
még a kerület felügyelete, ugy szólván gyámko
dása alatt állottak, s felettök a kapitányi székek 
fenállottak, midőn még a gazdaság csaknem 
egyedül a baromtenyésztésre szorítkozott, minden 
felosztott föld a fiuágat illette , s törvényük 24 rö
vid _ czikkecskéből állott, rnelytt apjától vagy 
anyjától hallva már gyermek korában megtanult, 
s a végrehajtás is egészen patriarchális jelleg
gel birt. 

Most azonban , miután privilegialis állásunk 
megszűnt, s a jász-kunok is a hazai köztörvények 
alá helyeztettek, a földmivelés, iparforgalom 
pedig egészen uj, addig ismeretlen alakot és ele
venséget adtak az életnek, a régi formákat ujak-
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kai kell felcserélni, olyanokkal, melyek az igaz
ságszolgáltatás és az uj élet igényeinek megfe
lelnek. 

Ennélfogva felkérem a t. házat, miszerint a 
ház asztalára tisztelettel letett következő módosit-
ványomat fogadja e l , a mely is igy szól: 

„Módosítást az I. fejezet 1-ső szakaszának 
3-ik pontja után. 

„4. Az első folyamodási biráskodást gyako
rolják a kerületekben : meghagyatván minden né
pesebb községnek , hogy törvényszékét a minisz
térium engedélye s a kerületi hatóságok meghall
gatása folytán megtarthassa: 

„a) a városi biró egy tanácsnok s jegyző
könyvvezetővel sommás szóbeli perekben; 

„b) a kerületi törvényszék, mint dologi biró-
ság a kerületek népessége és szétszórtságához 
képest több székhelyen/' 

Ezen szervezettel nem akarnám az egyes 
községek kezéből a telekkönyvet elvenni, hanem 
ebhez akkép alkalmaztatni, hogy mindenik község 
tartana egy előadót, ki a telekkönyvi bíróság ta
nácsában hetenkint vagy a'szükséghez képest meg
jelenne s községe ily ügyét referálná. 

Ha pedig e szerkezetet még további megfon
tolás tárgyává akarná a t. ház tenni, az esetben 
elfogadván az ebben rejlő elvet, méltóztassék rész
letezés s a munkálat szövegén átvitel végett az 
igazságügyi minisztériumot, avagy a jogi bizott
ságot ezzel megbízni, bármelyik esetben kérvén 
annak pártolását. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Pap 
Mór indítványát.) 

Horváth Lajos előadó: Előttem szólott t. 
barátom szomorú rajzát adta a Jász-kun kerületek 
igazságszolgáltatási viszonyainak ; hanem méltóz
tassék megengedi, ezen a viszonyokat sem az igaz
ságügyminiszter, sem a jogügyi, sem a központi 
bizottság nem idézte elő. Mit tett a jogügyi bízott
ság egyetértőleg a miniszteri tervezettel?|Meghagyta 
a status quota Jász-kun kerületek törvénykezésére 
nézve. Hogy áll jelenben a Jász-kun kerületekben 
a törvénykezés ? Minden jász-kun városnak meg
van a maga polgári törvényszéke, mely a városi 
lakók minden viszonyaiban ítél, legyenek azok 
személyi keresetek vagy ingatlanokra vonatkozó 
jogok, vagy árva ügyek, sőt ítél és eljár még te
lekkönyvi ügyekben is , mert minden városi tör
vényszék egyszersmind telekkönyvi hatóság is. 
Ezektől a városi törvényszékek, sőt az appelláták 
a kerületi törvényszékekre vitettek. Csak itt tett a 
jogügyi bizottság a miniszterrel egyetértőleg vál
toztatást, t. i. elvette a kerületi törvényszékektől a 
másodbirósági hatáskört, azon elvnél fogva, hogy 
egyetlen ügynek sem lehet több birósága, mint 
három, mely elvet a t. ház is elfogadott. Ennél

fogva csak annyiban történt változtatás, a meny
nyiben megszűnik a jász-kunkerületi törvényszék 
appellatorium fórum lenni, különben marad min
denha status quoban. 

Valóban aggasztók azon viszonyok, melyeket 
az előttem szólott t. képviselő úr rajzolt, s én igen 
örülök, hogy alkalmat adott nekem annak kijelen
tésére, hogy nem csak a jász-kunoknál, hanem 
szerte az országban mindenütt vannak ilyen vi
szonyok. Biharnak és Bácsnak épen ugy egyetlen 
törvényszéke van, mint Torna megyének; van
nak megyék , hol egy városban , a városnak 
egy utczájában székel két egyenlő hatáskörű tör
vényszék. Mindezek olyan bajok, melyeknek 
megszüntetésére nem érzé magát sem a miniszter, 
sem a jogügyi, sem a központi bizottság jelenleg 
hivatva, mert ezek az első biróság szervezési kér
désével vannak kapcsolatban. Adja az Isten, hogy 
vagy még ezen, vagy a mennyiben ez lehetetlen, 
a jövő országgyűlésen első teendője legyen a tör
vényhozásnak az, hogy az első bíróságok szerve
zését véglegesen megállapítsa; akkor elég lesz té
ve a Jász-kun kerületek kívánalmainak ; most azon
ban lehetetlen volna jogi igényeiket kielégíteni, 
mert akkor ép azon joggal követelhetné ezt a nagy 
Bihar és Bács megye, s mind azon városok, me
lyek a törvényszék költségeit elviselni alig képe
sek. (Helyeslés.) 

SipOS Orbán: T. ház! Nem szólaltam volna 
fel ezen kérdésben, mert azokat az elveket, a me
lyeket Pap Mór képviselő úr felhozott, más in
dokokból nagy részben én is helyeslem, ha a jász-
kunoknál levő igazságszolgáltatási viszonyokat 
oly kiáltó színben nem tüntette volna fel. En gya
korlatból épen ugy tudhatom, mint ő, hogy a 
jász-kunságiigazságszolgáltatás a többi megyéknél 
sem jobb, sem roszabb. Ugyanazon biztosítékok, a 
melyek más törvényszékeknél megkívántatnak, 
azok a Jász-kun kerület minden községében felta
lálhatók. 

P a p Mór : Nem is állítottam azt! 
SipOS Orbán : Az országbírói értekezlet két 

törvénytudónak alkalmazását tette kötelességévé a 
rendezett tanácsoknak, ezt a kerület végre is 
hajtotta. 

Nem akarok tovább menni e tárgyban; egy 
szóval kijelentem, hogy a jászkunoknál a törvény
kezés sem jobb, sem roszabb, mint másutt. Én a 
községi törvénykezés megszüntetését egészen más 
indokból látom szükségesnek; de nem itt, nem e 
helyen,' nem ez időben ; (Helyeslés) hanem igenis 
azért, mert vannak sok községek, melyek egy jól 
rendezett törvényszék kiadásait fedezni nem képe
sek. Vannak 1500 lakossal biró községek, melyek, 
ha pótadó vagy más forrásokból országosan nem 
segittetnek, nem képesek kiadásaikat fedezni; és 
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azon indokból, hogy az ország ne tartson 25 tör
vényszéket, hanem tartson egyet vagy hármat, 
ez indokból pártolnám s pártolni fogom annak 
idejében Pap Mór indítványát; de most, miután 
hajlandó vagyok hinni, hogy ez csak ideiglenes 
intézkedés, ezt nem tehetem. 1861-ben áttétetvén 
a telekkönyv a községekhez, ha ezt most visszaván
doroltatjuk három törvényszékhez és a végleges 
szervezés alkalmával újra másként intézkedünk, 
ez a legnagyobb zavarokat fogja okozni. (Igaz !) 
E művet tehát csak ideiglenesnek tekintvén, kérem 
a t. házat, hogy a jogügyi bizottság véleményét 
fogadja el. -

P a p M ó r : Csak azon insinuatio ellen aka
rok felszólalni. . . . (Felkiáltások: Nem lehet kétszer 
szólani!) 

Csiky Sándor : Az alapszabályok értelmé
ben, mint indítványtevőnek , végszóhoz jogom van. 
(Nagy zaj. Elénk felkiáltások: Szavazzunk !) 

E l n ö k : A képviselő úr indítványa következ
tében Horváth Lajos előadó úr előadta, hogy az 
indítvány elfogadása legalább most felesleges, és 
én ugy vettem ki, hogy a t. ház ebbe belenyugo
dott. (Helyeslés.) 

Medán Endre képviselő úr kíván szólani. 
Medán E n d r e : Szerény véleményem szerint 

a központi bizottság a tárgyalás alatt levő perrend
tartásnak nem minden irányelve felett monda ki 
véleményét; a felek képviseltetésére nézve semmi 
nézetet nem nyilvánított ; én pedig a felek képvi-
teltetésére vonatkozó szabályokat is irányelveknek 
sekintem ; s a mennyiben ezen szabályokban foglalt 
egyik intézkedést a felekre nézve terhesnek tartom, 
e tekintetben bátor vagyok felszólalni. Az igazság-
ügyminiszter úr két nevezetes jogi nézetet nyil
vánított. Egyiket az uzsoratörvény tárgyalása al
kalmával, midőn azt monda, hogy az államnak 
nem áll jogában az ország jogképes polgárai felett 
gyámkodni. A jelen perrendtartás tárgyalása al
kalmává pedig azt monda: ,,Ne fogadjunk el a jelen 
perrendtartás tárgyalásakor oly nézeteket, melyek
nek elfogadására a rendszeres perrendtartás tár
gyalása alkalmával nem számithatui." Én is helye
seknek tartom ezen nézeteket, s azért roszalom e per
rendtartásnak azon szabályát, hogy ha a felek nem 
ügyvédek, önmagokat nem képviselhetik: mert ezen 
intézkedés ellenkezik a fenebbi nézetekkel; mert 
ezt olyannak tartom, mint a mely a perlekedőkre 
nézve nagyon terhes és a törvénykezést nem segi-
tendi elő. T. ház, a magyar törvényekben nem gyö
kerezik az, hogy a peres fél, ha magát a védelemre 
képesnek érzi, ne védhesse magát. Mi ok van arra, 
hogy a feleket ezen jogtól megfoszszuk ? Semmi : 
mert ez által csak ok nélküli költségekbe keverjük 
a feleket. Én tehát azt óhajtom, hogy ezen szabály 
módosítást szenvedjen, mégpedig ugy, hogy a fe

lek esak akkor képviseltessék magokat ügyvéd 
által, ha a védelemre nem képesek. Erre nézve a 
következő módositványt vagyok bátor előterjesz
teni, s ajánlom azt a tisztelt ház magas figyel
mébe pártolás végett. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Medán 
Endre módositványát): ,,Módositvány a perrendtar
tás III . fejezete 85-dik szakaszához. A b) pont ezen 
szavai ,,ha maga a fél nem ügyvéd" hagyassanak 
ki, és ezek helyett tétessenek ezen szavak: „ha a fél 
magát védeni nem képes." 

Horváth Lajos előadó: T. ház! Medán 
Endre úr azt adja elő, hogy a jogügyi bizottság 
némely jogi elveket nem jelölt ki. Én azt hiszem, 
t. ház, hogy a ház a folyó évi szeptember 21 . tartott 
ülésében hozott határozatával a jogügyi bizottsá
got bízta meg annak megítélésével, hogy mely 
irányelveket jelöljön ki a tanácskozás alapjaiul. 
A képviselő úr által fölemlített elv nem a mű irány
elve, hanem a tudomány elve, ilyet nem 13, 14, 
hanem 300-at lehetett volna a t. ház elé terjesz
teni, és ez nem lett volna egyéb, mint magának a 
polgári perrendtartásnak tárgyalása, pedig ép ezt 
akarta kikerülni a tisztelt ház. Egyébiránt a jogügyi 
bizottság által összeállított munkálat 85-dik sza
kasza nem vág össze a képviselő úr által beadott 
módositványnyal. A jogügyi bizottság munká
latának 85-dik szakasza ekkép szól. (Olvassa): 
,,Azon esetek, melyekben a félnek magát kép
viseltetni kell, a következők: a) megbízott által a 
sommás eljárásban, ha a tárgyalást érthető előadási 
képesség hiánya vagy ismételt illetlen viselet által 
meghiusítja." 

A sommás eljárásban tehát nem kell a félnek 
magát ügyvéd által képviseltetnie, hanem csak 
megbízott által, és így is csak azon esetben, ha 
vagy előadási képesség hiánya, vagy ismételt illet
len viselet által az eljárást meghiusítja. 

A szakasz 2-dik pontja így hangzik. (Ol
vassa): ,.b) ügyvéd által a rendes eljárásban, mely 
alatt a jegyzőkönyvi tárgyalás is értetik, ha maga 
a fél nem ügyvéd." Itt csupán akkor kívántatik 
ügyvédi képviselet, mikor a peres tárgyak oly mi
nőségűek, hogy a fél saját érdekeit személye
sen kellőleg nem képviselheti. És ez igy van jól, 
épen a félnek érdekében; de meg, ha be akarjuk 
hozni a szóbeli eljárást, minthogy a szóbeli eljárás 
mellett tisztán csak ügyvédi képviselet képzelhető, 
már most elő kell késziteni azt az állapotot, mely 
megfelel azon állapotnak, melyre akkor lesz szük
ségünk. Megvolt az ügyvédi képviselet elve ed
digi eljárásunkban is, és igy volt ez az osztrák pol
gári törvéaykezés eljárási idején is : a rendes eljárás
nál mindig ügyvédi képviselet kívántatott. 

Medán Endre: A jogügyi és a központi bizott
ság előadója Horváth Lajos urnák észlelése vélemé-
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nyemszer in t meg nem állhat: mert közönségesen 
tudva van, hogy a törvényszéki birák nagyobb 
része nem áll ügyvédekből; méltányosan tehát 
nem lehet több qualitást kívánni a peres felektől, 
mint a bíráktól, és nem lehet a védelemre képes 
feleket önvédelmektől megfosztani, csupán azért, 
mert nem ügyvédek. 

O l g y a y La jOS : A személyes joggyakorla
tot jövőben megszorítani nem lehet, mint azt a 
szükség kívánja; itt a személyes jog gyakorlata az 
olyanokra nézve, kik tökéletesen értik a törvényt, 
tökéletesen képeseknek hiszik magokat arra, hogy 
magok ügyeit védelmezhessék, ezekre itt a szemé
lyesjog gyakorlata megszorittatik. Én ennek szük
séget nem látom ; és miután szükségét nem látom, a 
háznak türelmével visszaélni nem akarván, csupán 
egyetlen egy érvet, melyet az osztályülésben hallot
tam, akarok fölemliteni. E szakasznak más czélja 
nem lehet, mint talán az, hogy a zug-ügyvédség 
kerültessék el. A zug-ügyvédség elkerülése nézetem 
szerint is igen fontos. Itt az mondatik, hogy a ki 
az ügyvédséget le nem tette, az más helyett nem 
dolgozhatik és mást nem is képviselhet. Ezt értem; 
de hogy a zug-ügyvédségtől el lehetne tiltani vala
kit olyképen, hogy személyes jogát se gyakorol
hassa a maga ügyében, azt nem foghatom íöl. 
Kérem ennélfogva a t. házat, ne méltóztassék 
megakadályozni az illetők személyes jogának gya
korlatát. (Helyeslés) 

SomOSSy IgnáCZ: Bátor vagyok a t. ház 
figyelmét felhivni arra, hogy a munkálkodásban 
igen nagy zavart fog okozni az, ha így a 85-dik 
szakaszt veszszük tárgyalás alá az első szakasz 
tárgyalása közben. Ezen egész előterjesztés olyan, 
melyről sem azt nem lehet mondani, hogy helyes, 
sem azt , hogy nem helyes, csak azt mondhatjuk, 
hogy ezen kérdés tárgyaltatni fog a 85-dik sza
kasz felvétele alkalmával. (Helyeslés) 

E l n ö k : A kérdés véleményem szerint az, va
jon a Medán képviselő úr álta! előadottak az el
döntendő elvi kérdések közé tartoznak-e vagy 
nem? 

Vadnay LajOS: Somossy Ignácz t. barátom
nak eló'adásábau nem nyughatom meg egészen, 
mert ez oda vezetne, hogy miután a fő irányelvek 
ezen törvényjavaslatra nézve el lesznek döntve, 
akkor a törvényjavaslatot szakaszonkint fel le
hetne venni. H a mi ezt felveszszük, akkor a jelen
legi munka hasztalan, és akkor hasztalanul utasít
tatott a bizottság oda, hogy a munkálat fő irány
elveit jelölje ki. De itt kimondatott, hogy miután 
ezen munkálatnak szakaszonkinti tárgyalása nem 
czélszerü, szükséges azt más mód szerint tárgyalni, 
és pedig ugy, a mint másutt is szokás: az irányelvek 
kitűzése után azt en bloc elfogadni. Miután tehát az 
irányelveket elfogadtuk, csak az lesz hátra, hogy a 

munkálatnak sajtóhibáit kijavítsuk és azt egészben 
elfogadjuk. De mihelyt szakaszonkinti tárgyalásába 
bele megyünk, egész eddigi munkánk haszontalan 
volt. (Helyeslés.) 

Dobrzánszky Adolf: T. ház! Ugy hiszem, 
ez mindenesetre elvi kérdés, a mennyiben a sze
mélyes jog gyakorlatának megszorításáról van 
szó, és pedig megszorításáról azon jognak, mely 
eddigi országos törvényeink szerint nem volt meg
szorítva. Eddigi magyar törvényeink értelmében 
szabad volt a félnek magát képviselni, ha képes
séget érzett magában, és nem volt szüksége ügy
védre. Most pedig az terveztetik, hogy jövőre el* 
vétessék a jog mindenkitől, a ki nem ügyvéd, és 
mindenki kénytelen legyen ügyvédet alkalmazni 
akkor is, ba magát védhetné. Ez tehát nem fölös
leges, és minden esetre meg kell vitatni. Én pedig 
kérem a t. házat, ne méltóztassanak abba bele
egyezni, hogy ezen jog megszorittassék, hanem 
hagyjuk fen a jogot ugy, a mint eddigi törvényeink 
szerint fenállott. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ezen kérdés felett tehát szavazni 
kell. Méltóztassanak azok, kik Medán Endre kép
viselő úr indítványát elfogadják, felállani. (Meg
történik.) Nem fogadtatott el. 

Az elvi kérdések tárgyalása be levén fejezve, 
következik az egész munkálatnak fölolvasása. 

Horváth Lajos előadó : T. ház! Mielőtt a 
polgári törvénykezési rendtartás szakaszonkint fel
olvastatnék s elfogadtatnék, van szerencsém a 
központi bizottság részéről előadni, hogy a bizott
sági munkálat azon szakaszain felül, melyekre 
nézve maga a jogügyi bizottság kiigazításokat 
hozott javaslatba folyó év és hó 4-kén kelt jelen
tésében, még némely szakaszok kiigazítást igé
nyelnek, t. i .: 

Az 1-ső szakasz 3-dik pontjából e szavak: „és 
nagy-kíkindai" kitörlendó'k; a 3-dik pont után 
pedig következő uj pont j ő : 

„4. A kikindai kerületben : 
Ma) a kerületi főbiró vagy helyettese; 
,,b) a kerületi törvényszék;" 
Ezen igazítás folytán a 4. pont lesz 5-dik pont. 
A 3-dik szakasz b) pontja végére beigtatau-

dók e szavak: „ az ottani viszonyoknak megfelelő 
szervezettel." 

Az 5-dik szakasz harmadik bekezdése kitör-
lendő. 

A 18-dik szakasz harmadik bekezdésének má
sodik sorában e szó u tán : „hajdukerületi", e sza
vak igtatandók be : „s a szepesi XVI" . Ugyanazon 
sorban ezen szó u tán : „városi", e szavak igtattas-
sanak b e : „a kikindai kerületre nézve a kerületi 
törvényszék." 

A 25-dik szakasz végére e szavak jőnek: „a 
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felebbvitel azonban az ezen törvényben kijelölt 
biróságokhoz történik.a 

A 227-dik szakasz vég pontja e szótól kezdve : 
„Ha", végig kimarad. 

A 345-dik szakasz a) pontjából e szavak: 
„avagy igazolási kérelemmel", kitörlendők; az e) 
pont végére pedig e szavak igtattassanak be : „ille
tőleg- le nem tétetett." 

A 375-dik szakasz végső bekezdésében elő
forduló ezen szavak: „a marasztalt félnek semmi
nemű kifogása nem", a következő szavakkal cse
réltessenek fel: wcsak az igazolási kérelem be
adása (314. § )« 

A 446-dik szakasz b) pontja egészen kimarad, 
s helyébe a következő uj b) pont jő : „b)az eladott 
jószágot terhelő utolsó 2 évi közadó s illetékhátra
lék és községi adó," 

Ezeket kéri felvétetni a központi bizottság a 
munkálat szövegébe. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Mielőtt felolvastatnék a törvényke
zési rendtartás, a népnevelés tárgyában kiküldött 
bizottság t. tagjait kérem, ülés után méltóztassanak 
itt maradni. Egyszersmind kérem a pénzügyi bi
zottság t. tagjait, hogy délután 4 órakor méltóz
tassanak megjelenni. 

G h y c z y K á l m á n : A ház-szabályozási bi
zottság is délután 4 órakor kéretik megjelenni. 

E l n ö k (elhagyja az elnöki széket s azt Gajzágó 
Salamon foglalja el.) 

Bujanovics Sándor és Mihályi Péter 
j e g y z ő k (fölváltva olvassák a polgári perrendtar
tásról szóló törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : A polgári perrendtartásról szóló tör
vényjavaslat, azon szakaszokon kivül — értem a 
végrehajtásra vonatkozó szakaszokat — melyeket 
a t. ház a központi bizottsághoz ujabb jelentéstétel 
végett utasított, szakaszonkint fölolvastatván, azon 
kérdést intézem a t. házhoz, elfogadja-e azt sza
kaszonkint vagy nem? {Atalánosfölkiáltás:Egyhan
gúlag elfogadjuk!) A t. ház elfogadja. 

Az e törvényjavaslat fölötti végső szavazás a 
holnaputáni ülés napirendjére tűzetik ki. Ugyan 
ekkor fogia a központi bizottság a hozzá utasított 
szakaszokra nézve jelentését előterjeszteni, és mi
után e szakaszok az egész műnek csekély részét 
képezik, a t . ház beleegyezésével ezeket is beleértve, 
az egész műre fog holnapután a szavazás végbe
menni. (Helyeslés.) 

Holnap ülés nem tartatván, kérem a nemze
tiségi bizottság t. tagjait, méltóztassanak holnap 
d. e. 10 órakor a szokott helyiségbeu megjelenni. 

A holnaputáni ülés napirendjén levő tárgyak 
a polgári perrendtartásról szóló törvényjavaslat 
végső megszavazása és a rablók által veszélyezte
tett közbiztosság helyreállítása tekintetéből kívánt 
póthitelre vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Kérvény bemutatása. A főrendek üzenik, hogy az örökváltsági megtérítésről, úgyszintén az uzsoratöivények 
eltörléséről szóló törvényjavaslatokat módosítással elfogadták. Berzenozey László a marosvásárhelyi kastély körterülete iránt interpeí' 
lálja a kormányt, Bernálh Zsigmond pedig megujitja interpellatióját a Ludovicem iránt. A vasúti 8 pénzügyi bizottságok jelentést 
tesznek az arad-temesvári vasút, a központi bizottság pedig a polgári perrendtartás iránti törvényjavaslatról. Az utóbbi törvényjavaslat 
végleg elfogadtatik. A százázer forintnyi póthitelről szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban ós részletenkint 
elfogad tátik. 

A kormány részéről jelen vannak: Festetics 
György gr., Gorove István, Horvát Boldizsár, Wenck-
heim Béla b.; később Andrásy Gyula gr., Eötvös Jó
zsef b., 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja vezet
ni ; a szólani kivánók neveit pedig Bujanovics Sán
dor jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Horváth Lajos j e g y z ő (olvassa az október 

21-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Nincs semmi észrevétele a t. háznak 

a jegyzőkönyv ellen? (Nincs!) Ennélfogva hitele
sítve van. 

Borsod megye a hasonszenvi gyógyászatot 
pártoltatni kéri. 

Nyáry Gyula b. a mélt. főrendek jegyzője 
fog a mélt. főrendek részéről üzenetet átadni. 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 
szék elé áll): Mélt. elnök úr, t. képviselőház! Az 
úrbéri örökváltságok megtérítésére s az uzsora
törvények eltörlésére vonatkozó törvényjavaslatok 
a főrendi házban érdemleg tárgy altatván, a főren
dek ez alkalommal a t. ház határozataihoz elvileg 
hozzájárultak; a tett módosításokra vonatkozólag 
pedig kérik a képviselőház szives hozzájárulását. 
Ebbeli jelentésem után van szerencsém a felsőházi 
végzeményeket tiszteletteljesen kézbesíteni. 

BujanOViCS S á n d o r j e g y z ő (olvassa a fő
rendi ház üzenetét.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni J) és a t. ház tagjai 
közt ki fog osztatni. 

Berzenozey képviselő úr interpelíatiót kivan 
előterjeszteni. 

Berzenczey László: T. ház! Bátor vagyok 
az összes minisztériumhoz egy interpelíatiót intéz
ni, és pedig azért az összeshez, inert nem tudom, 
melyik minisztériumhoz tartozik, miután interpel-
latióm katonasági eljárásra vonatkozik, ez pedig 
nem tudom, kinek szakához tartozik. (Derültség.) 
A tárgy igen mulatságos, ugy tetszik, és talán 
igenis unalmas. 

A kik a tudományosság terén itthon működ
tek, a mig mi kün voltunk, azok emlékezni fognak, 
hogy a közlekedési miniszter úr, ki jelenleg is a 
magyar tudományosság miniszteri padján ül, egy 
munkájában Sebestyén Borsos Márton krónikája 
után előadta, hogy Maros-Vásárhelyt mikép épí
tettek egy várat, s valóban itt van is egy vár — 
ha ugy tetszik — és pedig azon értelemben, a 
mint a székely Gryergyó széket is vagy más széket 
külön országnak szokott nevezni. így kedvök ke
rekedett a marosvásárhelyi székelyeknek abban, 
hogy a régi piaczot, a templomot és a tanácsházat 
bekerítették kőfallal. Később az erdélyi katonai 
parancsnokság ezt az úgynevezett várat, a mint 
tehetne Budával vagy bármely bekerített várossal. 

Lásd az Irományok 341-dik számát. 
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kezére kerítette. Nem tudom, hogy történt, annyi 
igaz, hogy a piaczot, mely be volt kerítve, s me
lyen az egyes czéheknek boltjaik valának, lakta
nyául elfoglalta. Ezzel még nem elégedett meg a 
császári katonaság, hanem eszébe jutott, hogy ha
bár hivatalosan maga is ama várat csak kastell
nek nevezi , magyarul kastélynak, azt követelje, 
hogy most már ne csak a kezén levő vár le
gyen az övé, hanem 25 öl, azaz 150 láb rayont 
akar magának a vár körül kikerekittetni; a mi 
épen annyi lenne, mintha eszébe jutna a katona
ságnak,hogy az itteni Károly-kaszárnya körül bon
tasson le 125 lábnyi téren fekvő épületeket, hogy 
legyen a katonaságnak rayonja; s igy Maros-Vá
sárhelyen oly házakat, melyek régebben épültek, 
mint a vár, kivan leromboltatni, az ujabb építke
zéseket pedig betiltották. A jelen évben is építet
tek, s az illetők a felséges guberniumhoz panaszt 
tettek, hogy a katonaság az építést betiltja. A pa-
naszló építkezőknek a felséges királyi kormány
szék azt válaszolta, hogy legjobb lesz, ha nem 
építenek tovább — mert hiszen ez most a napi po
litika — hanem várjanak, míg ez a kérdés eldől, 
mivel ez úgyis a magas minisztérium előtt van. 
De még többet is tesznek ezek a katonatiszt urak; 
még az is eszökbe jutott, hogy egy bástyából, a 
mely a templom szegletén van s a belváros felé 
néz, lőportornyot csináljanak. Most az egész város 
irtózik, {Derültség) hogy levegőbe repül. Ebből áll 
a t ény . A katonaság követelése folyvást tart, mert 
azok az urak nem elégesznek meg azzal, a mit 
kaptak, s a z t hiszem, hogy ezek a Károly-kaszár
nya példájából kaptak kedvet nálunk birtokokat 
szerezni. 

Erre nézve bátor vagyok kérdeni a magas 
minisztériumot, csakugyan ki kell-e keríteni a vá
rosnak a kivánt rayont, s le kell-e neki rontani a 
házakat, shogy keli-e puskaporos toronynak csak
ugyan lenni Maros-Vásárhely közepén? E végből 
bátor vagyok internellatiómat benyújtani. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa a be
nyújtott interpettatiót) : „Az erdélyi császári kato
naság főparancsnoksága birtokába kerítvén Ma
ros-Vásárhely szab. kii', városában ezen város pol
gárai által épített kastélyt, birtokszerzését tovább 
folytatandó, ezen a város közepén fekvő kastélynak 
150 lábnyi körterületet kíván kiszakittatni, régi 
házak lerombolását követelvén, s ujabb e körbe 
eső építéseket akadályozni mind e mai napig meg 
nem szűnik. Ugyancsak az erdélyi császári kato
nai főpai'oncsnokság ezen kastélynak épen a belvá
ros íelől álló egy bástyáját lőportartó toronyul hasz
nálván, egy lehető explosiotól való félelem által a 
város összes polgárságát folytonos aggodalomban 
tartani kedve tartja. Tisztelettel kérem a magas 
kir. minisztériumot, hogy ezen a katonai főpa

rancsnokság és az emiitett város közti viszály 
kiegyenlítése körül minő lépések tétettek, és be
fejezése mikor várható ?" 

E l n ö k : Közöltetni fog a minisztériummal. 
Bernáth Zsigmond képviselő úr kivan inter-

pellatiót előterjeszteni. 
Bernáth Zsigmond: T. ház! A múlt 1867. 

évi június 21-kei országos ülésben kötelességemnek 
tartottam felszólítani, illetőleg interpellálni a m. 
k. miniszterelnök urat, ugy mint honvédelmi mi
nisztert, és az oktatásügyi miniszter urat, legyenek 
szivesekaludoviceumi katonai intézetnek mielőbbi 
megnyitását és életbe léptetését közös erővel esz
közölni. Tudva van, ugy tartom, a t. ház előtt, de 
tudom én is, hogy a tisztelt miniszterelnök úr ezen 
interpellatio idejétől fogva a mai napig igen sok
szorosan és igen erélyesen működött oly tárgyak
ban, melyek a legszorosabb összeköttetésben van
nak azokkal, miknek cé l j a a most általam emii
tett magyar katonai akadémia. Távol is van én tő
lem, hogy a miniszter urnák ebbeli leghőbb szándé
ka és erélyes eljárása iránt az én bizalmam csök
kent volna. Mostani ismétlését akkori felszólalá
somnak azért tartom szükségesnek és elmulaszt-
hatlannak, mert én minden perczet, melyben a 
honi ifjúság a katonai tudományokba való beava
tástól elodáztatik, veszélyes mulasztásnak és sze
rencsétlenségnek tartok. Már maga a tisztelt mi
niszter úr igen magas állásánál fogva, ugy tar
tom, mindnyájunknál avatottabb abban, mint ál
lanak államunk viszonyai azon államokkal, a me
lyek környezik ezen birodalmat. Mind a külföldi, 
mind a belföldi szaklapok folytonosan aggodalom
ban tartják a kedélyeket hireikkel, melyeknek ala
posságáról vagy alaptalanságáról én mostan szóla
ni nem akarok, mert az sem czélom, sem szándé
kom, sem ezt ide tartozónak nem tartom, hanem 
mindazon hírekre nézve bátran merem állítani, 
hogy igen tanácsos figyelembe venni a régi latin 
példabeszéd azon intését, mely azt mondja: „Si 
vis paeemparabellum," és ezt magát elégséges érv
nek tartom arra , hogy sürgetve kérjem s felszólít
sam, hogy a ludoviceumi akadémiai intézet minél 
előbb életbe léptettessék. (Helyeslés.) 

Voltak idők, t. ház, mikor az egyéni erő. 
az izmok rugékonysága, főleg pedig a vakmerősé
gig fokozott bátorság és a nagy vészekben is minden
kori lélekéberség határoztak a nap diadala fölött. 
Most, t. ház, a puskapornak szerencsétlen feltalá
lása után egészen mások a viszonyok. (Derültség.) 
Méltán sirathatta az egykori költő, hogy ma már a 
leghősiebb bajnokot is a leggyávább suhancz por
ba gotyóbisozhatja. Ez olyan tanúságot adott a 
honatyáknak az elmúlt fél században, hogy ők is 
gondolkoztak arról, hogy ne csak a hősiességre, 
ne csak a személyes erőre, ne csak a gyors fegy-
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verforgatásra támaszszák a védelmet, hanem megkí
sértsék ezt a tudományok utján is honosítani. í g y 
jöttek arra a törvényalkotások alkalmával, midőn 
már erről szorgosan gondolkoztak. 

Kegyes engedelmével a t. háznak fel fogom 
sorolni azon törvényeket, melyek e czélból igen 
nagy gondossággal hozaftak elődeink által. Az 
1802-diki II. t. ez. és így olyan törvényezikk, 
mely fél század és néhány esztendővel már ez előtt 
hozatott, legelsőben kimondotta ennek szükséges
séget, mert ugyanis azon törvényezikk az örök 
emlékű Festetics György grófnak örök időre szóló 
alapítványával halhatatlanitotta nagy nevét, a ki 
legelső volt, ki a katonai tudományos akadémiának 
alapját megvetette. Az 1808-dik esztendőben maga 
az akkor koronázott felséges királyné nagylelkű 
dotatiójával gyarapitotta azon alapítványt és kí
vánta létrejöttét. Ugyanezen esztendő több tör-
vényezikket is alkotott iránta : meghatározta 
azon intézetnek kormányzatát; intézkedést tett a 
tanerőről, mely abban működjék"; intézkedett arról, 
hogy az ott kiképzett ifjak mikép alkalmaztassa
nak. Az 1812-diki II . t. ez. ujabb alapítványokat 
jegyez fel örök emlékül. Az 1836. XXXIX. é sXL t. 
ez. ismét nagyszerű áldozatokat emlit, ugy az 
1840-dik XIII . t. ez. ismétli mindezen áldozatokat; 
valamennyien pedig ezen törvényczikkek közül 
megemlékeznek arról, hogy azon intézetnek életbe 
léptetése elkerülhetetlen és mielőbb szükséges. 

Az ujabb történelem, tiszt, ház, nagyon iga
zolta elődeinknek ezen bölcs előre látását. Szo
morú példák tanítottak már minket arra, hogy bár 
milyen számú haderőt állítsunk is ki, az uj szeren
csétlen vagy minden esetre legalább veszélyesnek 
mondható találmány semmivé teszi azokat; ma 
már mindnyájan tudjuk, hogy a legnagyobb had
erő is lelkesedés nélkül, hadi eszközök nélkül mit-
sem ér, ha benne nem képviseltetik a tudomány, 
mely vezérli és kormányozza. Valóban, t. ház ! 
lehet nekünk akár 100 ezerekre menő sorezre
dünk, lehet a milliót felülhaladó honvédségünk, le
het népfelkelésünk: ha nem lesz, a k i vezérelje, alig
ha oda nem jutunk, ne adja a magyarok istene! 
hogy rajtunk a szentírásnak beteljék ama szava : 
„Elvész az én népem, mert tudomány nélkül 
való/ ' 

Én tehát ismerve a tért, melyre indítványomat, 
illetőleg interpellatiómat alapitottam,ismétlem azt,és 
a t. miniszterelnök urat, nem arra kérem, hogy lán
goló és közönségesen ismert hazafiszeretettől sugallt 
meleg ígéreteket tegyen, nem arra kérem a tisz
telt oktatásügyi minisztert, hogy ékesen szervezett 
szófüzésekkel sejtelemdus dithyrambokkal gazdagés 
igen pattanós episodokkal végződő beszéddel felel
jen, hanem a törvények nevében követelem, hogy 
azon intézetet minél előbb állítsák fel, minél előbb 
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léptessék életbe. Nem szavakat, hanem tényeket 
követelek. (Atalános élénk h-ilgeslés.) 

E l n ö k : A képviselő úr interpellatiója minisz
terelnök úrral fog közöltetni. 

Kiss Lajos képviselő az állandó vasúti és 
pénzügyi bizottság részéről az arad-temesvári va
sútvonalra nézve fog jelentést tenni. 

KiSS LajOS e lőadó (olvassa az állandó vasi ti 
és pénzügyi bizottságok jelentését az arad-temesvári 
mozdonyvasut építésére vonatkozó törvényjavaslat és 
engedélyokmány tárgyában.) 

Elnök : Ezen jelentés ki fog nyomatniJ) és az 
osztályok tárgyalás alá fogják venni. 

Horváth Lajos előadó a központi bizottság 
részéről fog jelentést tenni. 

Horváth Lajos előadó (oha ssa a központi 
bizottság jelentését a polgári perrendtartásnak a bi
zottsághoz visszautasított szakaszai tárgyában.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház?(Elfogadjuk!)Ha 
elfogadja, ezek szerint lesz a törvényjavaslat kiiga
zítandó. 

Csanády Sándor : Méltóztassék a ' kinyoma-
tást elrendelni. (Nem szükséges!) 

Gajzágó S a l a m o n : A kinyomatás nem 
szükséges, miután a t, ház tegnapelőtt tartott ülé-
séban megnyugodott abban, hogy a központi bi
zottság jelentésének tárgyalása mára tűzessék ki 
napirendre és azután egyszerre történjék az egész 
törvényjavaslatnak végleges megszavazása. (He
lyeslése) 

E l n ö k : Most következik tehát a törvényke
zési rendtartás iránt beadott törvényjavaslat vég
leges megszavazása ; de mielőtt ez megtörténnék, 
kérem a nemzetiségi bizottság t. tagjait, hogy ülés 
után méltóztassanak itt maradni, az állandó pénz
ügyi bizottság tagjait pedig, hogy ma délután 4 

j órakor méltóztassanak megjelenni. 
PaíSS Andor j e g y z ő (olvassa a törvényke

zési rendtartásról szóló törvényjavaslatot.) 
Elnök: A t. ház tagjai közül azok, kik a 

most felolvasott törvényjavaslatot végleg elfogad
ják, méltóztassanek felkelni. (Megtörténik.) A pol
gári perrendtartás tárgyában beadott és tárgyalt 
törvényjavaslatot a ház végleg elfogadja. Bujano-
vics jegyző úr e törvényjavaslatot a mélt. főren
dekhez át fogja vinni. 

A belügyminiszter úr által kért póthitel iránti 
törvényjavaslat fog tárgyalás alá vétetni. 

PaisS Andor j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot az országnak némely vidékein megzavart 
közbiztosság helyreállítására men adandó póthitel tár
gyában2). 

' ) Lásd az Irományok 342-dik számát. 
2) Lásd az Irományok 336. számát, 
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Mihályi Péter előadó (o hassa a központi 
lizottság jelentésétl). 

E l n ö k : Méltóztassanak e törvényjavaslathoz 
átalánosságban hozzászólani. 

Besze J á n o s : T. ház! Én nem fogadom el 
átalánosságban sem a törvényjavaslatot. Én a va
gyon- és személybiztosságot minden törvény alap
jának tekintvén, természetesnek tartom, hogy a 
kormánynak kötelessége azt megvédeni; minthogy 
pedig kötelessége, nem tartom szükségesnek uj 
törvényczikket alkotni s ezen alkotandó törvény-
czikk által ezt akivételes esetet —mer t kivételes 
szomorú eset — törvényesíteni, örökíteni. Nem oly 
fontos dolog ez, hogy ennek a nemzetgyűlésnek 
azért törvényczikket kellene hozni. Kötelessége a 
kormánynak megvédeni vagyonunkat, személyün
ket, 'kötelessége a nemzetnek a pénzt megadni; 
nyilatkozik az ország, hogy a kormány tegye meg 
kötelességét, a szükséges pénzt megadja törvény 
nélkül is. (Zaj.) Ezért nem kell törvény, ezt hatá
rozatban is ki lehet mondani. (Z-j) 

P a t a y I s t v á n : T. ház! Én nem szólaltam 
volna fel, mert nem akartam magam lenni, miután 
senki sem volt felírva. En az előttem szóló véle
ményét talán még soha sem pártoltam, de jelenleg 
mindenesetre vele szavazok. Megígérték nekünk a 
miniszter urak, hogy a magyar katonaságot be
hozzák az országba; eddig ezt nem teljesítették, s 
a katonaság, melynek kötelessége a nemzet felett 
őrködni, idegen levén, a lakosok nyelvét nem 
ismeri, igy történik azután, hogy haramiák he
lyett sokszor ártatlan parasztokat lőnek meg. Ez 
történik Csehországban is, és lelövetik az alkot
mányosjogaikkal élő cseheket. Tehát felszólítom a 
miniszterinmot, hogy igéretét minél előbb váltsa 
be. és a törvényjavaslatot nem pártolom. {Zaj.) 

Várady J á n o s : Nem szólaltam volna fel, 
ha nem hallottam volna olyan elvet felállítani, mely 
az alkotmányossággal ellentétben van. Én azt hi
szem, az alkotmányosságnak fő kelléke az, hogy 
az ország és az országgyűlés minden pénzkiadás, 
minden uj teher felett intézkedjék. A kormánynak, 
midőn rendes < szközökkel fentarthatja a közbá
torságot, az kötelessége; de midőn rendkívüli 
eszközökre van szüksége, kötelessége ezt az ország
gyűléstől kérni. Tökéletesen rendesnek és helyes
nek tartom az eljárást, s azért a törvényjavaslatot 
pártolom. (Helyeslés.) 

Wenckheim Béla b. belügyér: Már egy 
izben volt alkalmam a t. ház előtt előadni azon 
okokat, melyek a megingatott közbátorság hely
reállítására rendkívüli eszközök alkalmazását 
igénybe vették, s melyek engem ezen rendkívüli 
póthitel kikérésére vezettek. Ezúttal csak rövi-

!) Lásd az Irományok 330. ssámát. 

den akarom ismételni azt, hogy némely törvény
hatóságok közbiztossági eszközei a megingatott 
közbátorság helyreállítására elégteleneknek mutat
kozván, a közbiztosság helyreállítására tetemes ka
tonai erőt kellett e hatóságok rendelkezésére bo
csátani. Miután a katonák által ily küldetésben 
pótdijak és némi jutalékok számittatnak fel, me
lyek az átalános katonai költségvetésben előirá
nyozva nem voltak, és miután a kémek, a kézre-
keritők és feljelentök jutalmakban részesülnek, kü
lönösen azok, kik a rablókat elfogják, s azoknak, 
kik a rablókkal való küzdelemben elesnek, özve
gyei és árvái kegydijt nyernek : tetemes összeget 
kellé előteremteni. A múlt évben ily rablási esetek 
nem fordulván elő, az évi költségvetés előirányza 
tában nem is foglalhattak helyet. 

A pénzügyi bizottság az általam praelimináít 
százezer forintnyi összeget 60 ezer forii.tra szállí
totta l e ; ebbe én iá belenyugodtam azon remény 
fejében, hogy e pénzerővel is sikerülni fog hely-
reáli tani a közbiztosságot. Azonban azóta vett hi
vatalos jelentések szerint, habár Somogy megyé
ben az ottani katonai erőnek és megyei közegek
nek sikerült számtalan rablót és bűntársat, orgaz
dákat, 50-et 60-at elfogni, más vidékeken zavarta
tott meg a közbátorság, ott, hol ilynemű rablások 
előbb nem mutatkoztak, és az ottani hatóságok ka
tonai erő adására szólították fel a katonai hatósá
got. Azt hiszem, e tekintetben, midőn a személy
es vagyonbátorság annyira veszélyeztetve van, 
hogy azon vidékek lakossága remegve néz egy 
napról a másikra és némelyek tűzhelyeiket is oda 
hagyni készülnek, a túlságos fukarkodás nem in
dokolható : hiszen azon pénzmennyiség, mely a 
posták kirablása miatt fizetendő, s mit az ál
lam tartozik visszatéríteni, már felülmulja a 60,000 
frtot. Azt hiszem tehát, hogy ha azon összeggel 
ki nem jönnék, azon esetben, ha rendkívüli pénz
erő fog igényeltetni, azon felelősségnél fogva, mely 
engem terhel, jóváhagyás reményében kötelessé
gemben álland a szükséges pénzerőt előteremteni. 

A mi azon elveket és javaslatot illeti, melye
ket a központi bizottság javaslatba hoz és melyek, 
ugy hiszem, a t. ház helyeslésével fognak talál
kozni, azokat részemről szintén helyeslem, és ma
gam is azt tartom, hogy a katonai fegyveres erő
nek és a katonaságnak egyik feladata és hivatása, 
hogy a belbéke és közbiztosságnak helyreállítá
sára segédkezet nyújtson s az állam rendelkezé
sére álljon, és én e részben nyugodt lélekkel je
lenthetem, hogy e tekintetben semmi nehézségek
kel nem találkoztam,hogy mindannyiszor, mennyi
szer a katonai parancsnokságok akár általam, 
akár az illető törvényhatóságok által felszólittat-

1 tak, mindannyiszor elegendő katonai erő bocsát-
I tátott rendelkezésre. De miután, mint említem,ezen 
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kiküldésre némely pótdijak és illetékek felszámit
tatnak és ezekről gondoskodva nem volt, minden 
esetre ezek kifizetendők. Minthogy ez szabályozva 
nincs, a központi bizottság véleménye az, hogy az 
illető minisztériumok azt kellő takarékossággal 
szabályozzák. E tekintetben a kormány részéről 
kijelenthetem, hogy igyekezni fogunk, hogy ezen 
eddig szabálytalan dolog szabályoztassék. 

A mi azon másik aggályát illeti a központi 
bizottságnak, hogy a magyar katonaság mielőbb 
az országba behozassék: erről a törvény intézke
dik, és a kormány a kellő intézkedést megtette, és 
jövőre kötelességének ismerendi, hogy a törvény
nek ezen parancsát teljesítse. 

A mi a központi bizottságnak utolsó észrevé
telét és figyelmeztetését illeti, a megyék házi pénz
tárát illetőleg: én is azt tartom, hogy igen kívá
natos volna, hogy a törvényhatóságok már egy
szer valahára domestikával rendelkezhessenek és 
a magok költségeit kivethessék, és én átlátom és 
fel is fogom, hogy a törvényhatóságoknak nehe
zen esik, ha a rendkívüli kiadások végett a kor
mányhoz kell fordulniok ; viszont nekem is nehe
zemre esik, kinek szerencsém van annyi törvény
hatósággal érintkezésben lenni, számtalan igen in
dokolt és figyelembe veendő kívánalmaiknak és 
felhívásaiknak eleget nem tehetni, miután eddig a 
megyéknek javadalma abudgetben ki van szabva 
és nekem ezen tulmenni jogom nincs. Tanúsága 
ez újból annak, mennyire kívánatos, hogy a me
gyék rendezése minél előbb életbe léptettessék; 
hanem ezt most per tangetem mellékesen czélsze-
rüen elintézhetőnek nem tartom. 

Ezek folytán kijelentem a kormány részéről, 
hegy a kormány a központi bizottság által előa
dott elvek alapján kötelességének és hivatásának 
ismeri eljárni. 

BÓnis S á m u e l : T. ház ! Hogy a belügyi 
miniszter ott, hol rendkívüli esetek rendkívüli in
tézkedést igényelnek, és ez rendkivüli kiadást hoz 
magával, az együtt levő képviselőháznak arról. 
hogy rendkivüli költségekre van szüksége, jelen
tést tesz, azt én rendén látom; és az alkotmányos 
eljárás is, hogy ezen rendkivüli költségeket a köz
bátorság tekintetéből a háznak szűkkeblűén meg
tagadni nem lehet. 

Csak egyre vagyok bátor figyelratztetni a 
belügyminiszter urat. A mint értésemre esett, azon 
rablások rnegakadályoztatására királyi biztos kül
detik a megyékbe. En azt hiszem, ha a főispánok. 
kik a megyék rendes elnökei, ruháztatnak fel 
ezen hatalommal, és a katonaság oda utasittatik, 
hogy a főispánok rendeleteinek engedelmeskedje
nek, e tekintetben a czél el van érve, és akkor a 
kiadás is kevesebb, és azt tartom,alkotmányos for
mák közt fog forogni a minisztérium. 

Másik észrevételem az, hogy a mennyiben a 
katonaság ép ugy a kül-, mint a belbékének fön-
tartására való és a végett szava ztatik meg az or
szág által és zsoldoztatik, azon katonaságnak rend
kivüli költségeket magának liquidálni vélekedésem 
szerint nincs helyén. Ha rendkivüli költségeknek 
van helye, azon rendkivüli költségeket megálla
pítani a kormány kötelessége ; de ez nem a kato
naság liquidálásától függ. 

Ezeket megjegyezvén, a törvényjavaslatot el
fogadom. 

N y á r y P á l : T. ház! Én egészen más szem
pontból tekintem ezen kérdést, mint az előttem 
szólók. Én azon elvből indulok ki, hogy a minisz
térium a közbiztosságot felelősség terhe alatt tar
tozik fentartani; de a törvény hozzáteszi, hogy 
a felelősség csak addig tart, a mennyiben a köz
biztosság fenntartása rendes eszközökkel eszközöl
hető. Már most a legelső kérdésnek annak kell 
lenni, vajon a Magyarországnak több megyéjében 
megháborított közbiztosság föntartható volt-e a 
minisztérium rendelkezése alatt levő eszközökkel 
vagy nem ? Ugy látszik, mindnyájan belátjuk, hogy 
ez nem volt fentartható, és szükséges volt a rend
kívüli intézkedés. Ha ezt belátja a t. ház, megval
lom, nem látom át, hogy midőn a miniszter azt 
mondja, hogy 100,000 írt kivántatik, hogyan li
mitálhatja a ház, hogy 60,000 frt szavaztassék 
meg, ha csak a minisztert felelősség alól fölmen
teni nem akarja? Én tehát azt tartom, miután a ház 
— mert senki sem szólt ellene — elismeri, hogy 
rendes eszközökkel a közbiztosság némely me
gyében nem volt föntartható, a miniszter kivá-
natát teljesíteni kell, és abból nem lehet levonni 
egy fél krajezárt sem,mert ha levonatik, akkor az 
következik belőle, hogy a miniszter fölmentetik a 
felelősség alól. 

Hanem midőn én ezen szempontból tekinteni 
a szőnyegen levő ügyet, bátorkodom némileg egy 
interpellatiót intézni a t. miniszter úrhoz, mely ab
ból áll, hogy tett-e oly intézkedéseket ezen rend
kivüli összeg hozzájárultával, hogy a közbiztosság 
ne csak egy-két megyében állittassék helyre, ha
nem valósággal és gyökeresen kiirtassanak azon 
rablók, a kik igen mobilis portékák ? Tudjuk, hogy 
azzal nincs elérve semmi, ha például azokat meg
szalasztják Sot:ogy megyében: mert vajon a 
szomszéd vármegyék nem lesznek-e álfalok fenye
getve ? Már most az a kérdés, ugy intézkedett-e a 
miniszter úr. miután rendkivüli, azaz póthitel 
nyujtatik a miniszter úr rendelkezésére, hogy ezen 
összegnek segitségével biztosítva van-e átalában 
azon környéken a közbiztosság V Hogy e megyében 
megszalasztassanak a rablók, nem lehet czélja sem 
a miniszter uvnak, sem a t. háznak; hanem a fő 
kérdés az, biztosítva van-e átalában a közbiztosság. 
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Ha ez biztosítva nincs, akkor én nem 60,000, ha
nem 100,000 frfcra szavazok. 

Berzenczey László: Én nem vagyok ké
pes felfogni, hogy valami 20, 30, 50 ember 
rendkívüli állapotba tehesse Magyarországot, s 
egy néhány zsivány Magyarországot rendetlen
ségbe és rendkívüli állapotba ejthesse; és nem 
értem , hogy oly roppant dicső hadsereg mellett 
hogyan lehessen néhány rabló miatt azt mondani, 
hogy rendkívüli állapotban vagyunk. (Zaj.) Bátor 
vagyok hasonló értelemben, mint Bónis képviselő 
úr, arra figyelmeztetni, hogy ha már egy pár 
rablás miatt mindjárt a rendkívüli állapotot pro-
claruáljuk, s mindjárt királyi biztost küldünk, ak
kor nem értem, mire való a főispán. Vagy talán 
azt mondják erre, hogy a főispán működési köre 
csak a rendes állapotokra terjed? De akkor kér
dem, mi az a rendes állapot? A megye csak ak
kor intézkedjék , mikor nincs miről intézkedni? 
ha pedig valami előadja magát , akkor mindjárt 
rendkívüli eszközhöz kell nyúlni ? mindjárt királyi 
biztost kell kiküldeni ? Ha néhány rabló van, biz
tos kell, ha marhadög jön , biztos kell, szóval 
ha mindenre biztos kell, akkor ez nagyon sokba 
kerül. (Zaj. Helyeslés.) 

Mire való akkor a katonaság? Miért fizetjük ? 
Félek, nagyon drágán vásároljuk meg a katonaság 
segítségét. Ha megyei embereket állítanánk fel, és 
a pandúroknak adnók a póthitelt, azt hiszem, sok
kal hamarabb foghatnók el a rablókat, mert bizo
nyosan azok, kik a rablók nyelvét értik, szoká
saikat ismerik, sokkal hamarabb végeznének 
velők. (Felkiáltások: Eláll!) Kérem, ne kezdjék 
megint az „eláll-"al. (Nevetés.) A mi a pótköltsége
ket illeti, bátor vagyok megjegyezni, hogy mint 
hallom s mint beszélik , a magyar kormány na
gyon kezd takarékoskodni, és ezt azon kezdi, 
hogy a pandúroknak dijából lehúz 10 —10 frtot , 
s a póthitelt a katonaságra akarja fordítani, mely
től semmit sem húzott le. Nézetem szerint jobb 
volna jobban fizetni a pandúrokat , és a megyéket 
oly helyzetbe tenni, hogy házi pénztárok legyen, 
és hogy egy-két rabló ne hozhassa rendkívüli 
állapotba. 

Csanády Sándor: T. képviselőház! Én a 
tárgyalás alatt levő törvényjavaslat elfogadása 
ellen nyilatkozom. Nyilatkozom pedig azon oknál 
fogva, mert nem akarok a már is fizetésekkel túlter
helt nép vállaira ok nélkül uj adókat róni. (Ellen
mondás.) Ok nélkül, igen is ! a jelen körülmények 
közt azért , mert maga a t. belügyminiszter úr is 
azzal okadatolta a hitel megadását. hogy abból 
egy rész a katonaság fizetéseinek pótlására fordít
tassák , másik részével pedig a netalán üldözés 
közben elesettek árvái nyugdíjaztathassanak. 

A mi az első tételt illeti, azon meggyőződés

ben vagyok, hogy a nemzet azért adja, azért 
fizeti a rendes katonaságot, hogy az a belbékét és 
a közbátorságot megvédje, s következőleg ok nél
küli költségnek tartom, midőn oly felülfizetéseket 
teszünk, melyek kikerülhetők. 

A miniszter úr nyilatkozatának második téte
lét illetőleg, hogy t. i. azért szükséges a pótlék, 
hogy azzal a netalán elesők özvegyei és árvái 
nyugdíjaztassanak: ezt én „filius ante jjatreni'' féle 
eljárásnak tartom, mert meglehet, hogy üldözés 
közben egy sem fog elesni, kinek árváit tartani 
kellene. (Akkor megmarad a pénz!) Tehát jelenleg 
én, mint kimondottam, semmit sem szavaznék 
meg e czélból. Igenis, ha netalán a következmé
nyek be fogják bizonyítani, hogy az elesettek ár
vái gyámolitására szükség lesz, azon esetre ak
korra hagynám fel az összeg megajánlását. (Foly
tonos zaj.) 

Lehetetlen meg nem említenem e helyütt azon 
eljárását a kormánynak, mit nézetem szerint nem 
helyeselhetek, hogy kir. biztosokat nevez ki a 
rablók üldözésére. Az én felfogásom szerint arra 
egyátalán szükség nincs; a megyék feladata, a 
megyék kötelessége intézkedni a közbátorság te
kintetéből. Óhajtanám , hogy a megyékre ruház
tassák azon jog , hogy az ő megkeresésük követ
keztében a katonai hatóság adjon katonaságot. A 
czélt épen ugy el fogjuk érni, mint elérjük így: 
azon ut alkotmányos ut , ezen ut alkotmányon kí
vüli. (Helyeslés a ssélsö bal oldalon.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : T. képviselőház ! Va
lóban itt figyelemre méltó elvi alkotmányos kér
dések vannak szőnyegen. 

Mindenekelőtt a t. belügyminiszter úr indo
kul hozza fel a katonák fizetési pótdiját. T. ház , 
különös helyzetben van akkor Magyarország, mi
után a védrendszeri törvény 4-ik pontja így szól: 
„A hadsereg hivatása ő felsége közbirodalmának 
külellenség elleni megőrzése és a belbéke és biz
tosság fentartása," mindamellett a magyar kor
mány ily rendkívüli esetben, melyet különben 
magam sem tartok oly nagyon rendkívülinek, 
kénytelen pénzért venni katonát, hogy e rendkívüli
nek tartott belbátorságot fentarthassa. 

Ez az egyik elvi kérdés, miért én ezen tör
vényjavaslatot nem pártolhatom : mert ezzel, mint 
Besze képviselő úr helyesen mondotta, ne örökít
sünk meg olyanokat, mik Magyarországra nézve 
szegénységi bizonyítványt szolgáltatnak ki. 

A másik ok az, hogy mintegy a kir. biztosok 
törvényesíttetnének. 

Történt itt indítvány, hogy e jog a főispá
nokra ruháztassák. Bocsánatot kérek azoktól, kik 
ezen nézetben vannak, de még eddig Magyaror
szágban a főispánoknak elnöki teendőjök tovább 
nem terjedt, mint a közgyűléseken elnökölni. 
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(Helyeslés.) Azon tul az elnöki teendő elintézésére 
ott voltak az alispánok, fontosabb esetekben a kis-
gyülések, még fontosabbakban a közgyűlések. 
Ezen elvet továbbra is fen akarnám tartani. 

Hát ha , a mint eddig a gyakorlat mutatta, a 
szolgabíró megkeresésére is adtak katonai karha
talmat , az úgynevezett brachiumot: most, uraim, 
a magyar minisztérium oly rendkívülinek tartja 
azon esetet, hogy egy-két vármegyében a közbá
torság meg van zavarva, hogy az már a képvi
selőház teendői közé tartozzék? (Zaj.) Hisz azért 
felelős a magyar minisztérium , és azért van kezé
ben az ország pénztára: hát 60,000 frtot nem ve
het onnan? (Felkiáltások: Nem szabad! Nagy 
zaj.) A budgetnek egy része sem vonatkozik-e 
rendkívüli kiadásokra ? 60,000 frt onnan nem ke
rül k i? (Nem!) Vagy ha még többet nem kívánna is 
a minisztérium, saját felelőssége alatt nem tud 
segíteni magán ? Hisz következik az utólagos bud-
get : nem lehet abba belevezetni ? Ez ismét egy 
elvbe ütköző dolog, hogy a magyar minisztérium 
csak azért, hogy a közbátorságot fentarthassa, 
póthitelt kivan az országgyűlés által nyittatni. 
Hát 60.000 frtignem terjed a minisztériumnak fe
lelőssége alatti intézkedési joga ? (Nem hi zony!) Es 
bocsánatot kérek, én ezt elvből hoztam fel, mert 
hová fog akkor törpülni a miniszteri felelősség, 
(Elég!) ha minden egyes esetben a házhoz fo
lyamodik? Hisz akkor az országgyűlés egy köz
gyűlés lesz , a minisztérium pedig megyei tisztvi-
selőség , mely utasítás és meghatalmazás nélkül 
semmit sem tehet. 

Ezek azok, t. ház, mik engem aggodalomban 
tartanak, s igy én a központi biztotság jelentené
nek csak azon részét pártolom, a mely jövőre a 
megyékre vonatkozik. Igenis, méltóztassanak mi
nél előbb tárgyalni a megyék rendezését, hogy 
soha többé az országgyűlés elé ilyes ne jőjön, 
mi azt mutatja, hogy a megyék még csak arra 
sem valók, hogy 50 — 60 rabló ellen a közbiztos
ságot fentarthassák, (Folytonos zaj.) 

En tehát azt gondolom, hogy legczélszerübb 
lenne, ha a t. ház ezen törvényjavaslatot tudomá
sul véve , kijelentené, hogy megvárja a miniszte-
teriumtól, hogy a közbátorságot minden rendkívüli 
törvényhozás utján való intézkedés nélkül a maga 
felelőssége alatt fentartsa, és azon katonaságot, 
melyet az ország fizet, nem tekinti kölcsön adott 
napszámosnak, kit még az országnak külön ju
talmazni kelljen. 

S i m o n y i LajOS b . : Senki e házban nem 
vonta kétségbe, hogy a kormány köteles őrködni 
a felett, hogy a személy- és vagyonbátorság e 
hazában föntartassék. De valamint a kormány kö
teles erre felügyelni, ugy másrészt a törvényho
zásnak feladata az, hogy a kormánynak az erre 

szükséges eszközöket nyújtsa. Ha e kiadások a 
rendes budgetből nem volnának pótolhatók , ak
kor okvetlenül rendkívüli megbízatásra van szük
sége a kormánynak. E tekintetben nem helyes
lem Halász t. képviselőtársam azon nézetét, hogy 
ezen összeg, t. i. e hatvan vagy 100,000 frt a 
rendes budgetből volna pótolható. En azt hiszem, 
a háznak minden esetre feladata, hogy a kormány
nak kezébe adja mindazon eszközöket, melyek 
által a magára vállalt felelősségnek eleget is tehet." 
(Helyeslés.) 

Egyik képviselő úr által mint fő érv hoza
tott föl, hogy ugy is fizetünk eleget, ne halmoz
zuk ez által adónkat még nagyobb összegig. Én 
elismerem azt, hogy sokat fizetünk, de igen hely
telen gazdálkodásnak tekintem azt, ha azon esz
közöket vonnók meg az ország lakóitól, melyek 
által e rendkívül nagy költségeket előteremteni 
képesek. 

Épen ennek következtében igen figyelembe 
veendőnek tartom azt, mit Nyáry t. barátom mon
dott, minek folytán ha 60,000 frt a közbátorság 
fentartására nem volna elég, én is részemről haj
landó vagyok megszavazni a 100,000-et: mert 
ha e tekintetben bizonyos összeg a kormány ré
széről megtakarittatnék, az okvetetlenül be fog az
zal számolni. 

Különösen figyelmébe ajánlom én is t. bel
ügyminiszter urnák, hogy mindenütt, hol szüksé
ges, oda utasittassék a katonaság, hogy a megye 
határozata következtében segédkezet nyújtson, a 
mint sok helyen megtörtént, a megyei közegek
nek a rablók kiirtására. 

I v á n k a I m r e : T. ház! Nem untatnám e rö
vid szavakkal a t. házat, ha nem történtek volna 
olyan nyilatkozatok, melyeket czáfolat vagyis 
inkább megemlítés nélkül nem hagyhatok, (Hall
juk!) 

T. barátom Halász Boldizsár beszélt valamit 
arról, hogy ott van az országos pénztár, menjen 
oda a miniszter, vegyen magának pénzt, és valami 
utólagos budgetet emlegetett, melyben azt fölszá
molja. En nem ismerem azt az országos pénztárt, 
a melybe KZ országgyűlés engedelme nélkül a 
miniszter bele markolhatna, sem nem akarom 
ismerni azon utólagos budgetet, melyben a meg
szavazott budgeten felül még nem tudom miféle 
felszámítások történjenek. (Helyeslés.) 

En szerintem a dolog igy áll. A közbátorság 
meg van zavarva, s a miniszter felelős annak fön-
tartásáért, ő ezen tekintetben szükségesnek tartja a 
póthitel nyitását, erről számot fog adni az ország
nak, és igy számtétel mellett kéri azt, hogy neki 
hitel nyittassák. Én tehát, ha nem elégséges j a czél 
elérésére 60,000 frt, igen szívesen megszavazom a 
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100,000-et, mert szükségesnek tartom, hogy a köz
biztosság helyre állíttassák. 

A mit pedig Csanády képviselőtársunk arra 
nézve mondott, hogy a katonákat úgyis fizetjük 
és igy nem kellene azoknak pótdijakat adni: bocsá
natot kérek, ezen állítás a katonaság fizetésének nem 
ismeréséből eredhet, (ügy von!) A katonának 
igen csekély fizetése elég arra, hogy a kaszárnyá
ban vagy az állomáson létekor belőle menageját 
megfizethesse; de nem elegendő akkor, midőn 
ugy küldetik ki, hogy nem tudja, melyik órában 
kell ott hagynia csekély ételét, hová és mennyire 
kell mennie, midőn ma itt eszik, holnap ott. Ily 
körülmények között a katona fizetésének néhány 
krajczárral való pótlása bizony szükséges. {He
lyeslés.) 

Egy körülményt azonban kénytelen vagyok 
még fölemlíteni: hogy én sem helyeslem a sok 
királyi biztosnak kinevezését; de nem azon szem
pontból, a mint itt említtetni hallottam Berzenczey 
képviselőtársam részéről, ki azt mondotta, hogy 
azért vannak a főispánok, hogy rendelkezenek. Én a 
főispánoknak semminemű rendkívüli rendelkezési 
jogot adni nem akarok. Hiszen, hogy ha egyszer 
helyre fog állíttatni a megye hatásköre, és hogy 
ha a megye a domestika fölött rendelkezni fog, és 
oda fogunk jutni, a hol régibb időkbeu voltunk, 
hogy a politikai hatóságoknak joguk lesz a katonai 
erőt igénybe venni, valahányszor a közbátorság 
háborittatik, akkor a megye fog tudni maga ma
gáról gondoskodni, és ily esetek többé nem fognak 
előfordulni. (Helyeslés.) 

Miután azonban ez most nincs igy .. . (Fel
kiáltások: De igenis ugy van!) Bocsánatot kérek, 
a megyének domestikája nincs. (Felkiáltások: 
lyaz!) Miután, mondom, ez most még nincs igy, 
és a belügyminiszter a közbiztosság fentartására 
a 60, illetőleg százezer forintot szükségesnek 
tartja, én azt megszavazom. (Helyeslés.) 

Dedinszky József: T.ház! (Eláll!) Elállók. 
Mihályi Péter előadó: T. képviselőház! 

A törvényjavaslat értelme ellen felhozott ellen
vetések nézetem szerint több, előttem szóló képvi
selő által igen helyesen meg levén czáfolva, azok 
ismétlésével a t.ház figyelmét igénybe venni nem 
szándékom; azonban bátor leszek mindazonáltal 
két észrevételre válaszolni, a melyek még eddig 
itt megczáfolva nem voltak. 

Besze János t. képviselőtársam azt méltóz-
tatot fölemlíteni, hogy a minisztériumnak külön
ben is kötelessége a közbátorságra felügyelni és 
íentartását eszközölni. A törvényjavaslatnak nem 
az a czélja, hogy a belügyminisztert ezen köteles
ségének teljesítésére utasítsa, hanem itt csakis 
ezen kötelesség teljesítéséből folyó kötelességek
nek megszavazásról van szó. 

Nyáry Pál képviselőtársam fölemlíteni mél
tóztatott, hogy nem 60,000, hanem a maga részé
ről 100,000 frtot vélne e czélra megajánlandónak. 
(Felkiáltások: Ha szükség lesz rá!) A központi bi
zottság javaslatában indokolva van, miért nem 
100, hanem csak 60,000 frtot vél a bizottság meg
ajánlani : mivel t. i. a belügyminiszter úr a köz
ponti bizottság ülésében maga is kijelentette, hogy 
eddig több rabló el levén fogva, azon nagy számú 
katonaságnak alkalmazása, mely kezdetben kilá
tásba volt helyezve, szükségtelenné vált. 

Ennélfogva ajánlom a törvényjavaslat elfo
gadását. 

E l n ö k : Szólásra senki fel irva nem levén, 
fölteszem a szavazási kérdést. A tárgyalás alatt 
levő törvényjavaslatot átalánosságban a részletes 
tárgyalás alapjául elfogadja-e a ház vagy nem? 
A kik elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) A törvényjavaslatot átalánosságban a 
képviselőház elfogadja. 

Következik a részletes tárgyalás. 
Bujanov ic s Sándor j e g y z ő (olvassa a tör

vényjavaslat czirnét.) 
Mihály i Pé ter e l ő a d ó : A központi bizott

ság a czimre nézve a „rablók" szónak minden kö
vetkeztetés kikerülése tekintetéből felvételét ajánlja. 
(Elfogadjuk.') 

Elnök: A czimet a ház a központi bizottság 
módosítása szerint elfogadta. 

BujanoviCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat első sza!:aszát.) 

Mihá ly i P é t e r e lőadó : A központi bizott
ság ezen szakaszra nézve ezen szó u tán : „vidékei" 
ezt kivája tétetni: „rablók által" ; továbbá a 3-dik 
sorban ezen szavakat; „kizárólageczélra" kivánja 
tétetni; azonkívül ezen tételnek utolsó sorát ki
hagyatni inditványozza. (Elfogadjuk!) 

Elnök: A ház e szakaszt a központi bizott
ság módosítása szerint elfogadja. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvaszaa2-dik 
és 3-dik szakaszt, melyekre nem történik észrevétel.) 

Wenckheim Béla b. belügy ér: N em értet
tem, vajon 100, vagy csak 60 ezer forintot szava
zott-e meg a ház? (Csuk 60 ezer forintot!) 

Midőn a kormány 60 ezer frtnyi póthitelbe a 
központi bizottság előtt belenyugodott, olyan je
lentései voltak, melynek alapján azt hittem, hogy 
ezen összeggel a kormány beérheti; de azon idő óta 
ismét számos megyében követtettek el botrányos 
rablások. Ha az előirányzatban e czélra disponi-
bilis pénz lett volna foglalva, akkor ezen kéréssel 
nem alkalmatlankodtam volna és nem fordultam 
volna a házhoz. De miután az 1868-ki budgetben 
ilyen rendkívüli kiadásról szó sem volt, és a rab
lások folyton ismétlődtek, kénytelen voltam ezt 
tenni. Méltóztassanak figyelembe venni, hogy 



CCCÍI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Október 23. 1868.) 215 

azóta 10—15 vármegye részéről ujolag azon kér- i 
dés intéztetett hozzám, hogy a régi fegyverek ki- | 
javítására vagy átalakítására legalább 4—5000 
frtot küldjek. Mert az csakugyan lehetetlen, hogy 
a régi karabinokkkal ellátott pandúrok szembe 
szálljanak a teljesen és hátultöltő fegyverekkel föl
szerelt rablókkal. És ha csak 10 megyének 4000 
frt küldök, az is 40,000 frt. Ha nem lesz szükség 
ezen összegre, ugy sem fog felhasználtatni; ha 
szükség lesz rá, azt is tudtára fogom adni a t. 
háznak. És ha 200,000 frtra lenne is szükség, én 
azon felelősségnél fogva, mely szerint a polgárok 
minden áron követelhetik a kormánytól azt, hogy 
a személyes és vagyoni bátorságot biztosítsa, azt 
minden esetre elő fogom teremteni. 

Ennélfogva felkérem a t. házat, hogy 100,000 
frtot megszavazni méltóztassék. [Helyeslés.) 

E l n ö k : A belügyminiszter úr indokolta, és 
épen a megyei élet szempontjából indokolta, 
hogy 100,000, nem pedig 60,000 frt szükséges : 
az a kérdés tehát, hogy a t. ház 100,000 vagy 
60,000 frtot kíván-e megszavazni? [Százezret!) 

Csanády Sándor : T. ház ! Én ugy értettem, 
hogy 60,000 frt megadására történt a szavazás : 
miután azonban a t. belügyminiszter úr még to
vábbi 40,000 frtnyi póthitelt kíván, méltóztassék 
erre vonatkozólag uj javaslatot beadni. 

Gajzágó S a l a m o n : Az átalános" tárgyalás 
nál felmerült vitatkozásokból, igaz, hogy némely 
szónok a 60,000 frtot kívánta megállapittatni pót
hitel fejében; de ez történt az átalános vitatkozá
soknál, melyekhez a részletesek nem tartoznak. 

Midőn a részletesre vonatkozó szakaszok felolvas
tattak, a belügyminiszter úr indokolta, hogy nem 
60,000, hanem 100,000 frtra van szüksége; ennek 
következtében most a részletes vitául elfogadott 
szakasznál fogva igen is a ház tetszésétől függ 
elfogadni a 60,000 vagy 100,000 frtot. A tár
gyalás tehát egészen rendben folyt. 

E l n ö k : Méltóztassanak azok, kik 100,000 
frtot kívánnak megszavazni, fölkelni. (Mégtörténik.) 
A ház többsége 100,000 frtot kivan megszavazni. 
(Ellenmondások bal felöl. Zaj.) Végleges megsza
vazása a törvényjavaslatnak a legközelebbi ülésben 
fog megtörténni. [Zaj bal felöl.) 

Én ugyan kijelentettem már, azonban több 
képviselő úr azt állítja, hogy nincs tudva, misze
rint a népnevelési bizottság holnap d. e. 10 órakor 
fog összejőni: annálfogva ismételve kérem a 
népnevelési bizottság t. tagjait, hogy holnap d. e. 
10 órakor méltóztassanak összejőni. 

A házszabályok átdolgozására kiküldött bi
zottság t. tagjait pedig kérem, hogy ülés után 
méltóztassanak itt maradni. 

Most a mai jegvzőkönyv azon pontja fog 
megbitelesittetni, melyre nézve elhatározta a t. ház. 
hogy a mélt. főrendekhez legközelebbi ülésökbe 
átvitessék. 

BujanOVICS Sándor j e g y z ő (olvassa a jegy
zőkönyv illető pontját.) 

E l n ö k : A legközelebbi ülés szokott módon 
fog kihirdettetni. 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Dobrzánszky Adolf az úrbéri maradványok iránt interpellálja a kormányt, mely azonnal 
válaszol is. A nemzetiségi bizottság beadja törvényjavaslatát. A pénzügyi bizottság beadja jelentését az 1869-diki államköltségnek a 
kir. udvartartásról, a kabineti irodáról, a miniszterelnökségről s az ö felsége személye körüli minisztériumról szóló fejezeteire nézve. 
Bárcsay Ákos igazoltatik. A százezer forintnyi póthitelről szóló törvényjavaslat végleg elfogadtatik. A főrendek módosításai az örök
váltságok megtérítéséről s az uzsoratörvények eltörléséről szóló törvényjavaslatokra elfogadtatnak. A ház költségvetése október ha
vára elfogadtatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Festetics 
György gr., Gorove István, Horvát Boldizsár, Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik déli 12 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzökönyvét Csengery Imre jegyző' úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánok neveit Dimitrievics Milós 
jegyző ár jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az ok

tóber hó 23-án tartolt ülés jegyzökönyvének még hite-
lesitlen részeit.) 

E l n ö k : Maros szék bizottmánya némely kép
viselőknek az országos ülésekből kimaradását meg
gátoltatni kéri. A házszabályok átvizsgálásával 
megbízott bizottsághoz tétetik át. 

Ung megye közönsége ugyan ezt kéri. Ugyan" 
azon bizottsághoz utasittatik. 

Torna megye közönsége a köztörvényható
ságok önkormányzati jogának a felelős miniszteri 
rendszerrel öszhangzásba hozatala iránt felterjesz
tett saját észrevételeit figyelembe vétetni kéri. 

Liptó megye közönsége Liptó-Sz.-Miklós mező
város és Sz.-Miklós hustáki község elöljárói és lako
sainak a házbéradó alól leendő felmentetésök esz-
közöltetése iránt benyújtott folyamodását méltó
képen pártoltatni kéri. 

A pesti magy. kir. törvénykezési alsóbb ren

dű tisztviselők az uralkodó drágaság miatt fizetésök 
felemeltetését kérik. 

Gr. Wass Albert maga s néhai Szerenesy 
Klára gr. Wass Dánielné többi örökösei nevében 
a Szerenesy Klára gr. Wass Dánielné és Eadvánsz-
ky Terézia Szerenesy Józsefné, mint felperesek 
által a kir. fiscus alperesei ellen örök vallomány-
nak előintés mellőzés miatti érvénytelenítésére in
dított s a kir. ítélő tábla által 1847. évi febr. 8-án 
hozott érdemleges ítélettel ellátott kereset tovább 
folytathatását megengedtetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Csengery A n t a l : T. ház! A műegyetemi 
tanári testületnek egy kérvényét van szerencsém 
a t. háznak benyújtani. Miután ezen kérvény tar
talma szoros kapcsolatban áll a költségvetés meg
állapításával , kérem a t. házat, méltóztassék e kér
vényt közvetlenül a pénzügyi bízottsághoz áttenni. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : A pénzügyi bizottsághoz fog át
tétetni. 

Medán Endre : Közép-Szolnokmegye román 
értelmiségének megbízása folytán van szerencsém 
ezen értelmiségnek több aláírással ellátott és a t. 
házhoz intézett kérvényét tisztelettel benyújtani. 
Ebben arra kérik a t. házat, hogy a nemzetiségi 
kérdés megoldására nézve minél előbb intézked
jék, még pedig a szabadság, testvériség és egyen
lőség értelmében. Véleményök szerint, a melyben 
én magam is elvtársaimmal együtt, s ugy hiszem 
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nem hibázom, ha azt mondom, hogy a magyaror
szági összes román nemzet, osztozunk, ez ugy ér
hető el, ha a t. ház a szerb és román képviselők 
által e tárgyban elkészített törvényjavaslatot tör
vény erejére ernelendi, vagy legalább azt fogad
ván el tárgyalási alapul a törvény alkotásánál, 
azon elvekből induland ki, melyek azon törvény
javaslatban le vannak téve. Midőn ezen kérvényt 
a képviselőház pártfogásába ajánlom, bátor vagyok 
röviden megjegyezni azt, hogy jóllehet, mint a 
hírlapokból értesülünk, a nemzetiségi bizottság e 
tárgyban munkálatát elkészítette, nem csak feles
legesnek nem, sőt szükségesnek tartom ezen kér
vényt a végett, hogy a t. háznak alkalma legyen 
meggyőződni a magyarhoni nemzetiségeknek e 
tárgyban táplált érzületéről, és megtudhassa, hogy 
a magyarországi román nemzet nem lehet megelé
gedve oly törvényjavaslattal, melyet a nemzetiségi 
bizottság elkészített, és melynek részleteit a hír
lapokból ismerjük, s melyről Ausztria szabadelvű 
lapjai is azt mondják, hogy csak gúnyoltatik ezen 
javaslat nemzetiségi törvényjavaslatnak. 

S o m s s i c h P á l : A Magyaron zág különböző 
nemzetiségű honpolgárai köz- és magánjogai elren
dezésére kiküldött bizottfág hosszura terjedt mun-
kálódását befejezte, s eredményét, t. i. a törvény
javaslatot, van szerencsém Horváth Lajos jegyző 
úr által bemutatni, és egyszersmind a jelentést is, 
kérvén felolvastatását és annakutána kinyomatását 
elrendeltetni. 

E l n ö k : Ha felolvastatott a jelentés, akkor 
intézkedni fog a ház az előbb beadott kérvényre 
nézve is. [Felkiáltások: Halljuk a jelentést!) Most 
még kérvények bejelentése következik. 

Majthény i Dezső : Borsod megyébe kebe
lezett Szihalom községe részéről van szerencsém a 
t. házhoz egy kérvényt benyújtani, melyben arra 
kérik az illetők a t. házat, hogy a hatvan-miskol-
czi vasútvonalnak községöknél is legyen legalább 
egy ki- és beszállási állomása, annyival inkább, 
mert azonkívül, hogy a vonal ugy is csak mint
egy 60 öl távolságban megy el a helységtől , a 
község 2000-nél több lelket számlál és mind fek
vésénél, mind jó útjainál fogva mintegy központ
ját képezi a tiszavidéki és az alborsodi közleke
désnek. Azon kéréssel teszem le e kérvényt a tiszt, 
ház asztalára, hogy azt soron kivöli tárgyalás és 
véleményadás végett a vasúti bizottsághoz utasí
tani méltóztassanak. 

E l n ö k : Tehát a vasúti bizottsághoz tétetik 
át. (A kérvényt bizottsághoz!) Az előbbi kérvényt 
is az illető bizottsághoz utasította a t. ház : talán 
ezt is oda kellene áttenni? (Felkiáltások egy rész
ről: A vasúti bizottsághoz! másrészről: A kérvényt 
bizottsághoz !) 

Bezerédj László: A vasúti bizottság ez iránt | 
KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/R. X. 
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tárgyalását régen befejezte, sőt ez iránt törvény is 
alkottatott, és igy már a kérvény elkésett. Néze
tem szerint a kérvényi bizottsághoz kellene utasí
tani, hogy megvizsgálja, vajon alapos-e? (Helyeslés.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
Dobrzánszky Adolf képviselő úr interpellatiót 

kíván a minisztériumhoz intézni. 
Dob ránSZky Adolf : T. ház! Az országgyű

lésnek a feudalismus maradványai megszüntetését 
mielőbbi biztos kiállításba helyező 1861-ikévi ha
tározata folytán tárgyaltattak immár a szőlő-dézs-
ma megváltására és a magokat 1848-dik évig az 
úrbéri tartozásoktól megváltott községek kártala
nítására vonatkozó törvényjavaslatok. Azonban ez 
utóbbi törvényjavaslat, ha ki is elégíti néhány 
vagyonosb alföldi község igényeit, tagadhatlan, 
hogy az ország lakosságának nagy többségére uj, 
nem csekély, s tekintve a volt provisorium alatt 
fenállott hatóságok határozatait , nem is várt 
terhet ró. A szőlő-dézsma megváltására vonatko
zó törvényjavaslat pedig szintén csak az ország 
vagyonosabb, vagyis a bortermelő vidékeknek 
kedvez, míg ellenben az ország többi, kivált sze-
génj-ebb vidékeit annyiban terheli, a mennjdben 
az egyes szőlők utáni váltság országos kötvények
ben fizetendő, melyeknek kamatoztatásáért és ma
ga idejében beváltásáért ugy kezeskedik az ország 
egyeteme, tehát minden vidéke kivétel nélkül, 
hogy az előre látható hiányokat is adó utján pó
tolni köteles. (Nem áll! Zaj.) Engedelmet kérek: 
ez az én véleményem, csak saját véleményemnek 
adok kifejezést. Kivánom, ne legyen igy. Azonban 
ha less hiány, a törvény szövege olyan, hogy azt 
bizony kötelesek leszünk adó utján behajtani. (El
lenmondátok.) Adja Isten, magam is azt óhajtom, 
hogy ne igy legyen. Az emiitett két törvényjavas
lat minden esetre kedvez az alföldi gazdagabb vi
dékeknek; de a szegényebb vidékeknek, kivált 
pedig a felföldnek bizonyára nem előnyére, ha
nem inkább hátrányára szolgál, és e szerint min
den hazafias önmegtagadás mellett is igen termé
szetes azon kívánalom, hogy már most tárgyaltas
sanak, illetőleg törvény-erőre emeltessenek azon, a 
feudalismus maradványai megszüntetését tárgyazó 
törvényjavaslatok is, melyek az ország nem egyes, 
hanem minden vidékére egyaránt képesek kiter
jeszteni jótékony hatásukat. Természetesnek tűnik 
fel ezen kívánalom azért is, mert a curialis zsellé
rek állapotának rendezése, melyre nézve már Ber-
zeviczy Tivadar képviselőtársunk be is adott egy 
törvényjavaslati tervezetet , égető szükséggé v á̂lt 
nem csak magokra a zsellérekre, hanem a felföldi 
nagyobb földbirtokosokra nézve is : mert a ma
radványföldek és azok megváltása iránti tüzetes 
törvény hiánya minden lépten igen érezhető, s 
mert a kisebb királyi haszonvételek, kivált pedig 

28 
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az italmérési, illetőleg a kocsmáltatási jog a jelen
leg fenálló rendszabályok mellett földesúri ható
ság hiányában alig tartható fen. Minthogy pedig 
az ide vágó törvényjavaslatok eddigelé nem tár
gyaltattak, illetőleg a minisztérium azokat még 
elő sem terjesztette, bátorkodom felkérni az általam 
igen tisztelt igazságügyminiszter urat, méltóztas
sék nyilatkozni, vajon szándékában áll-e először 
az udvartelki zsellérek rendezésére, másodszor az 
úrbéri maradványföldekre és harmadszor a ki
rályi kisebb haszonvételek szabályozására nézve 
mielőbb törvényjavaslatokat a ház elé terjeszteni, 
illetőleg azoknak tárgyalását még ezen ülésszak 
alatt lehetővé tenni ? 

Horvát Boldizsár igazságügyér: T. 
képviselőház! A kormány épen a napokban ta
nácskozott azon törvényjavaslatok sorsa felett, 
melyek a különböző szakminisztériumokban ké
szen vannak. Nem kevesebb, mint 34 azon tör
vényjavaslatok száma, melyeket a minisztérium 
előterjeszthetne. Miután azonban ezen ülésszak 
napjai meg vannak számlálva, a minisztérium 
kénytelen volt a készen levő törvényjavaslatokat 
sürgősségük szerint osztályozni. 

Az első sorban vannak oly tárgyak, melyek 
halaszthatíanok, és melyeknek megoldása okvet
lenül szükséges, mielőtt ezen parlament üléseit be
fejezi. 

A második sorba helyezi a kormány azon 
törvényjavaslatokat, melyeknek fontosságát a kor
mány nem vonja ugyan kérdésbe, de a melyek 
még sem oly sürgősek, hogy ezen ülésszak alatt 
okvetlenül meg kellene azokat oldani. Ezekre 
nézve a kormány azt határozta, hogy azokat aba-
laszthatlan tárgyak befejezése után még ezen ülés
szak alatt fogja a t. ház elé terjeszteni. 

A tárgyalások gyorsabb vagy lassúbb mene
tétől fog függni, hány törvényjavaslatot lesz ké
pes a kormány a második osztályba sorozottakból 
bemutatni; hanem addig a kormánynak szemre
hányást nem lehet tenni, mig a ház azon törvény
javaslatok alkotmányos tárgyalását sem fejezte be, 
melyeket a kormány rég előterjesztett. A t. ház 
tudja, hogy a ház minden egyes tagja — a bizottsá
gok, az osztályok és a központi bizottságban — 
annyira el van foglalva, hogy nem volna értelme 
annak, ha a kormány több tárgyat bocsátana ta
nácskozás alá. 

Ismétlem, mihelyt a legsürgősebb törvényja
vaslatokon a ház keresztül ment, a kormány köteles
gének fogja tartani a többi törvényjavaslatot is 
előterjeszteni, és meglehet; hogy az úrbéri marad
ványokra vonatkozó törvényjavaslat is, mely már 
készen van az igazságügyminiszterium keblében, 
még ezen ülésszak alatt tanácskozás alá kerülhet; 
de mint bizonyost a kormány ezt azért nem Ígér

heti, mert a tanácskozásokat gyorsítani nem áll 
hatalmában. (Helyeslés.) 

Halász B o l d i z s á r : Miután az interpelláló 
képviselő úr indokolásában olyasmit állított, amit 
észrevétel nélkül hagyni igen bajos . . . (Eláll!) 
Engedelmet kérek: ez a naplóba bele jővén, ha 
észrevétel nélkül maradna, félrevezethetné az 
ország közvéleményét. A t. képvitelő úr azt mél
tóztatott ugyanis mondani interpellatiójának indo
kolásául, hogy miután az ország* a szőló'dézsma 
váltságaért jót állott, könnyen megtörténhetnék, 
miszerint, különösen az ország azon vidékeire, hol 
szőlő nincs, igazságtalan teher, vagyis adó hára-
molhatnék, mivel ezekre nézve a szolődézsmára 
vonatkozó törvény épen nem előnyös. Ezen állí
tás , engedelmet kérek , koránsines indokolva, 
mert hiszen itt az ország csak kezeskedik a dézsma-
váltság behajtásáért; miért az országra annál 
fogva nem hárulhat semmi teher, mert hiszen a 
váltsági összeg nem csak magára a szőlőre van 
betáblázva, hanem azontúl még adó természetével 
ruháztatván fel, minden egyéb adósságok felett 
elsőséggel bir. Erre tehát, mint a törvény félreért-
hetesére szolgáló indokolásra, részemről észrevé
telt tenni kötelességemnek tartottam. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Miniszter úr nyilatkozatát a t. ház 
megnyugvással vette. 

Horváth Lajos a nemzetiségi bizottság jelen
tését fogja felolvasni. 

Horváth Lajos előadó (olvas sa a nemzeti
ségi bizottság jelentését.) 

E l n ö k : A jelentés ki fog nyomatni1), szét 
fog osztatni és mindenekelőtt az osztályokban 
tárgyalás alá fog vétetni. 

SomSSiCh P á l : T. ház! A pénzügyi bizott
ság az elébe terjesztett költségvetéseket átvizsgálta, 
és elkészitette jelentését, jelesen a királyi udvar
tartás, ő felsége kabineti irodája, a miniszterel
nökség, az ő felsége személye körüli minisztérium, 
a vallás-és közoktatási és az igazságügyi minisz
tériumok költségvetéseiről. A bizottság ugy véle
kedett, hogy ezeket egyenkint fogja a t. háznak 
bemutatni, hogy azok kinyomatván, tanulmány 
tárgyai lehessenek, hogy midőn majd ez iránt a 
törvényjavaslatok be fognak adatni, a t. képviselő 
uraknak a tárgy teljes ismeretével lehessen ahhoz 
hozzá szólniok. (Helyeslés.) Most tehát Trefort 
Ágoston, mint a bizottság előadója, a bizottság 
jelentését a királyi udvartartás, ő felsége kabineti 
irodája, a miniszterelnökség és az ő felsége sze
mélye körüli minisztériumának költségvetéséről 
fogja felolvasni. 

E l n ö k : Előbb méltóztassék a t.» ház hatá
rozni , mi történjék Medán képviselő úr folyamo-

]) Lásd az Irományok 343-dik számát. 
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dásával? (Felkiáltások: Elkésett! A kérvényt bizott
sághoz !) Tehát ki fog adatni a kérvényi bizottság
nak. 

Trefort Ágoston előadó (olvassa a pénz
ügyi bizottság jelentését.) 

Elnök: Ki fog nyomatni ') , s tanulmányo
zás végett szétosztatván, midőn a törvényjavaslat 
elő lesz terjesztve, tárgyalása iránt a t. ház intéz
kedni fog. 

A közbiztosság helyreállítására a belügy
miniszter lír által kért 100,000 frtnyi póthitelre 
vonatkozó törvényjavaslat végső megszavazása 
van napi renden. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat A.) 

E l n ö k : Méltóztassanak felkelni azok, kik a 
törvényjavaslatot végleg elfogadják. (Megtörténik.) 
A t. ház végleg elfogadja e törvényjavaslatot. 
Bujanovics jegyző úr a. méltóságos főrendekhez 
át fogja vinni. 

Következik a főrendek üzenetének tárgyalá
sa két tárgyban: t. i. az örökváltságok megtérí
tése és az uzsoratörvények eltörlése iránt. 

Csengery Imre 'jegyző (olvassa a főrendek 
által az örökváltságok megtérítéséről szóló törvényja
vaslat 5-dik szakaszára tett módositványt-). 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? {Elfogad
juk!) Ennélfogva a módosítás elfogadtatott. 

Csengery I l i i r e j e g y z ő (olvassa a főrendek 
által az örökváltságok megtérítéséről szóló törvényja
vaslat 7-dik szakaszára tett mődositványt.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva a módosítás elfogadtatott. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a főrendek 
által az Örökváltsági törvényjavaslat 8-dik szakaszá
ra tett módosítást.) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni? (Elfog aa-
jiűc!) Ennélfogva amódotitás elfogadtatott. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a főrendek 
által az örökváltsági törvényjavaslat 9-dik szakaszá
ra tett módosítást.) 

Elnök: : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) Ennélfogva ezen módosítás elfogadtatott. 

'Csengery Imre jegyző (olvassa a főrendek 

') Lásd az Irományok 344-ik számát 
2) Lásd az Irományok 341-dik számának I. felit. 

által az örökváltsági törvényjavaslat 12-dik szaka
szára tett módositványt.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) Ennélfogva e módositvány is elfogadtatott. 

Következik a méltóságos főrendek üzeneté
nek tárgyalása az uzsoratörvények eltörlésére vo
natkozó törvényjavaslat tárgyában. 

Csengery Imre j egyző (olvassa a főrendek
nek az uzsoratörvények eltörlését tárgyazó törvényja
vaslatra vonatkozó módosít ványát1). 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ez is elfogadtatván, a törvény e szerint lesz 
kiigazitangó. 

A végleges szavazást tárgyazó része a mai 
jegyzőkönyvnek azonnal hitelesíttetni fog, hogy 
az a méltóságos főrendek mai ülésébe átvitethessék. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa a jegy
zőkönyv illető pontját.) 

Elnök: : A jegyzőkönyv ezen pontja hitele
síttetik. 

Lázár Dénes képviselő úr igazolási esetet fog 
előadni. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság véleményes jelentését , mely szerint 
Barcsay Ákos, mint Alsó-Fehér megye vingárdi vá
lasztó kerülete megválasztott országgyűlési képviselője 
a szokásos 30 nap fentartása mellett feltételesen iga
zolandó. Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva Barcsay Ákos a 30 nap 
fen tartása mellett feltételesen igazolt képviselőnek 
nyilvánittatik. A beosztás a 2-dik osztályhoz kö-
vetkezik ; ennélfogva Barcsay Ákos a 2-dik osz
tályba jő. 

Még a költségvetési bizottság részéről Benicz-
ky Gyula képviselő úr fog jelentést tenni. 

B e n i c z k y G y u l a e lőadó (olvassa a költ
ségvetési bizAtság vélmenyes jelentését a háznak ok-
tó ;er havára döirányzo't költségvetése tárgyában.) 

Elnök: : Elfogadja a t. ház a bizottság jelen
tését? (Elfogadjuk!) Ennélfogva az elnökség a 
szerint fog intézkedni. 

A legközelebbi ülés határnapja a szokott mó
don fog kihirdettetni. 

Több tárgy nem levén, az ülést feloszlatom. 

Az ülés véozödik d. v. 1 órakor. 

]) Lásd as Irományod 341 ik számának lí-ifc felét. 

n g * 
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1868. november 2-dikáu 

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

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

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

Az ülés kezdődik d. e. 11J/, órakor. 

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

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

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

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

Temesvár városa a hasonszenvi gyógymódot 
pártoltati kéri. 

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

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

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

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

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

Csengery Imre előadó (olvassa a központi 
bizottság jelentését.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az ülés kezdődik d. e. 10\/4 órakor. 

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

Több tárgy nem levén, a jelen ülést elosz
latom. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Török Sándor képviselő úr a minisztériumhoz 
interpellatiót kíván intézni. 

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

CCCV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. november 4-dikén 

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

Tárgyai: Kérvény bemutatása. Török Sándor (nógrádi) a magyar éjszaki vasút tárgj^ában interpellálja a kormányt. A 
pénzügyi bizottság beadja jelentését az 1869-dik évi államköltségnek az igazságügyi minisztériumot illető fejezetéről. A szölővált-
sági törvény szentesi ttetvén, kihirdettetik. Az arad-temesvári vasútról szóló törvényjavaslat és engedélyokmány tárgyalás alá vétetvén, 
áíaláno;ságban és részletenkint elfogadtatnak. A delegaiio tagjai ehiökileg értesitendó'k adelegatio összehívásáról. 
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ismer vonalat, melyre nézve az intézkedés sürgő
sebb volna, mint azon vonal kiépítése, mely Salgó-
Tarjántól Oderberg felé a magyar kivitelnek czél-
szerü és jó utat nyit. Közönségesen el van ismer
ve, hogy ezen vonal egyszersmind azok közé tar
tozik, melyeknek kiépítési viszonyai nem a leg
egyszerűbbek, sőt nagy nehézséggel járnak, és 
azért gondos előmunkálatokat, alapos tanulmányo
zást igényelnek. Több idő óta foglalkoznak mér
nökeink ezen vonal tanulmányozásával, mely ta
nulmányozások annyira haladtak már, miszerint 
szerencsém van kijelenteni a távollevő közmunka
miniszer xir nevében, hogy még ezen ülésszak 
alatt az éjszaki vasútnak Salgó-Tarjántól egész 
Szucsánig , vagy nem tudom melyik alkalmas 
pontig való fogatatására nézve a törvényjavaslatot 
a ház elé terjesztendi. (Atalános helyeslés.) 

Elnök: A ház a feleletet megnyugvással veszi. 
Kautz Gyula előadó fel fogja olvasni az állan

dó pénzügyi bizottság jelentését az igazságügyi 
minisztérium költségvetése tárgyában. 

Kautz G y u l a e lőadó (olvassa az állandó 
pénzügyi bizottság jelentését az igazságügymirászlerium 
költségvetése tárgyában.) 

E l n ö k : Ezen jelentés ki fog nyomatni 1)) 
a ház t. tagjai közt szét fog osztatni és mindenek
előtt az osztályokban tárgyalás álá fog vétetni. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök úr be fogja 
mutatni a szőlődézsma megváltásáról készült tör
vényt ő felsége által szentesítve. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
T. ház! 0 felsége a szőlőbirtok után járó tartozá
sok megváltásáról szóló törvényt szentesitvén, van 
szerencsém azt a t. háznak azon kérelemmel bemu
tatni, méltóztassék kihirdetését elrendelni. (El-

j enzés.) 
E l n ö k : A szentesitett törvényczikket Mihá

lyi Péter jegyző xir fel fogja olvasni és a mélt. 
főrendekhez át fogja vinni 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a szentesített 
törvényczikket 2). 

E l n ö k : Napirenden van az arad-temesvári 
vasút tárgyában előterjesztett törvényjavaslat tár
gyalása. Mindenekelőtt a jegyző urak a pénzügyi 
és vasúti bizottság jelentéseit fogják felolvasni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a pénzügyi 
és vasúti bízottság jelentését 5). 

Csengery Imre előadó (olvassa az osztályok 
előadóiból alakult központi bizottság jelentését *). 

Pai s s Andor j e g y z ő (olvassa a IX. osztály 
külön véleményét 5). 

') Lásd az Irományok 348-dik számát. 
-) Lásd az Irományok 349-dik számát. 
3) Lásd az Irományok 342-dik számét. 
4) Lásd az Irományok 345-dik számát. 
a) Lásd az Irományok 846-dik számát. 

NicoliCS S á n d o r : T . ház! Ha az Arad és Te
mesvár közt tervezett vasutvonalt minden más kö
rülményektől elvontan csak mint a két város ke
reskedését és közlekedését előmozdító vonalt te
kintjük , meg kell vallanunk , hogy e vasút nem 
tartozik azon vonalak közé , melyek első sorba 
tartoznak , melyeknek gyors kiépítését akár nem
zetgazdasági , akár politikai okok kívánják, s 
melyek ennélfogva az állam karaatbiztositását 
igénybe vehetik. Másként áll azonban a dolog, 
ha ezen vasutvonalat a már tervezett más vona
lakkal összeköttetésben tekintjük. Tudjuk ugyan
is , hogy a minisztérium engedélyt adott egy te-
mes-lugos-karánsebes-orsovai vonalra , egy temes-
vár-pancsovaira, és egy temesvár-becskerek-ujvi-
dék-eszéki , illetőleg duna-erdődi vonalra. Ha 
ezen vonalak rövid idő alatt ki lesznek építve, 
kérdésen kívüli, hogy a temesvár-aradi vonal 
országos fontosságot nyerend, rnert össze fogja 
kötni a tiszai, a kassá-oderbergi és a galicziai 
vonalakat Orsovánál az Al-Dunával és Pancsovánál 
a már épülő félben levő konstantinápoly-belg-
rádi vonallal. 

De nem csak kereskedelmi és közlekedési 
szempontból, hanem hadászati szempontból is 
nagy fontossággal bir e vonal. A hadászat azt ta
nítja, hogy főfontosságuak azon vonalak, melyek 
az ország határain belül az ország határaival pa
rallel vezetnek , és lehetségessé teszik azt, hogy 
háború esetében a hadsereg az ország határának 
azon pontján vonatbatik gyorsan össze, a melyen 
az ország határa fény égettetik. Es ilyen stratégiai 
vonal lesz kétségkívül az arad-temesvári vonal, 
összeköttetésben az arad-erdélyivel és a már ter
vezett temesvár-orsovaival együtt. Ezenkívül ha 
a már említett temesvár-ujvidék-eszéki vonal ki 
lesz építve , hazánk alsó részének minden fontos 
várai össze lesznek kötve, úgymint az eszéki, péter-
váradi, temesvári, aradi és gyulafehérvári. 

Ezen körülménynek fontosságát bővebben 
fejtegetni , azt tartom, fölösleges. Nézetem szerint 
tehát nem csak nemzetgazdasági, hanem politi
kai és hadi tekintetből is fontossággal bir ezen 
vasútvonal. 

Van azonban e törvényjavaslatnak egy intéz
kedése , melyet el nem fogadhatok : az t. i . , hogy 
az arad-temesvári vonal Temesvárott ugyanazon 
egy pályaudvarral birjon, melylyel az államvasut-
társaság bir. Első tekintetre meglepő az, hogy a 
törvényjavaslat, az államvasut-társáságot meg 
sem kérdezve, olyképen rendelkezik, hogy az arad
temesvári vonalnak azzal ugyanegy vaspályaud
vara legyen. Ezt csak azért tehette a minisztérium, 
mert föltette, hogy az államvasut-társulat ezt 
egész készséggel el fogja fogadni. Hanem az állam
vasut-társulat ezen készsége gyanússá teszi a dolgot. 
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Ugyanis minden már fenálló vasut-társaság nem 
nézi kedves szemmel más vasut-társaság kelet
kezését, melyben jövőre nézve versenytársát látja, 
és már előre is sikert biztositni kívánván magá
nak , minden alkalmat felhasznál arra, hogy jövő 
versenytársának működését gátolhassa. Annálfog
va szükségesnek tartom , hogy a két vasúttársa
ságnak két külön vaspályaudvara legyen Te-
mesvárott. 

Miután tehát meg vagyok győződve ezen 
vaspálya fő fontosságáról, fentartva magamnak , 
hogy a második pontra nézve annak idejében 
módositványomat megtegyem , a törvényjavaslatot 
átalános tárgyalás alapjául elfogadom. (Élénk 
helyeslés.) 

Gubody Sándor: T. ház! A iX-ik osztály 
külön véleményében elsorolt érveket, melyeknek 
alapjára az arad-temesvári vonal kiépittetésére vál
lalkozott társulatnak a garantia megtagadtatni ja
vasoltatik, oly erőseknek s teljes mértékben győ
zőknek találom, hogy azokhoz még többet is tenni 
felesleges, s azokat oly megdönthetetleneknek vé
lem, miszerint ha azok a t. ház által kellő figye
lemre nem méltatnának, vagy azt kell hinnem, 
hogy a ház majoritása a minoriás által — mint 
Montezuma a spanyolok által — üdvösségét 
sem akarja , vagy arról kell meggyőződnöm, 
hogy ez bizonyos faj-gyengeség, mely nemzetünk 
történelmi életében folyvást észlelhető volt, per
manenssé vált s máig sem változott : nevezete
sen, ha időnkint a bennünket jellemző atoniából, 
aluszékonyságból felébredve, a szorongató körül
mények által felizgatva, szellemi s erkölcsi közér
zület szülte tevékenység stádiumába átugrottunk, 
a minden körülmények s akadályok hideg meg
fontolása s kellő számításba vétele, s annak követ
keztében helyes eszközök alkalmazása nélkül siet
tünk czélt érni , hasonló volt nemzetünk, különö
sen most is hasonló azon gyermekhez, ki pajtásai
tól elmaradván, midőn észre veszi , hogy már 
azok a fán kényelmesen eszik a gyümölcsöt, a he
lyett, hogy a fa derekán felmásznék, ugrál a gyü
mölcscsel tele ág után, mit sem gondolván azzal, 
hogy a magasság elérhetése tehetségét túlha
ladja. 

Ezelőtt mintegy 30 évvel az adósságai miatt 
sülyedésnek indult aristokratia az uzsora ellen 
mentséget egyedül a váltótörvényben keresett. A 
haza bölcsei sittek azt életbe léptetni, de az össze
gekre nem gondoltak, melyek nélkül a szigorú 
váltótörvény gyilkosa a kölcsönkérésre szorult 
földbirtokosnak, s a váltótörvény valóban legyil
kolta az aristokratia nagyobb részét. 

í gy vagyunk mi most a vasutak felállításá
val : az egész haza, mely tudja s érzi, hogy csak 
nyers terményeit értékesítheti a világ külpiaczán, 

nyomasztó terhei könnyülését azoknak minél 
hamarabbi kiépítésétől várja. Vasút minden áron! 
ez a jelszó a Kárpátoktól a Havasokig. 

Higyék el, képviselő urak, hogy az eddig 
épült vonalakba fektetett idegen tőkék túlzó jöve
delmeinek garantirozása mindazon hirtelenkedések 
között, melyekkel hazánkat az anyagi jóllét azon 
viszonyára igyekszünk emelni, hol a bennünket 
messze hátrahagyott nemzetek állnak, a legvesze
delmesebb : mert, fájdalom, a concessiók adásánál 
mellőztettek azon feltételek, melyek óvszerül hasz
nálhattak volna arra, hogy azok ne csak kiszi
vattyúzol legyenek véres verejtékünknek. 

A vasuttörvények tárgyalása alkalmával bá
torságot vettem megamnak, ezen a téren szak
tudományomat, ismeretemet fölhasználni arra, 
hogy ezen törvények hiányosságait kimutatván, a 
tisztelt házat figyelmeztessem az azokból reánk 
hárulandó bajokra. Figyelmeztetéseim süket fü
lekre találtak, ugy a tisztelt háznál, mint a kor
mánynál , s valóban mégis aenigma előttem, 
hogy azon kormány, mely socialisbeléletünket ér
deklő törvényjavaslatai alapjául irányadóul ide
gen nemzetek törvényeit használta, sőt mondhatom, 
némelyikben az osztrák törvények plagiariusává 
lett, az anyagi téren, a vasúti concessiók adásánál 
oly nemzetek intézkedéseit, melyeket 80—40 évi 
káros tapasztalás eredményezett, figyelmen kivül 
hagyta. 

A vasúti concessiók parcellázásának minde
nütt véget vetettek. Francziaországban az 1863-ban 
hozott törvények által az egész ország vasutai ki
építését hat társaságra ruházták á t , kötelességei 
közé tétetvén minden 2—ő—4 rendű s szárny
vonalaknak garantia nélküli kiépítése. Ezt a mi 
tisztelt közlekedési minisztériumunk jól tudta, sőt 
bár emlékeztettem is államtitkár urat ez előtt két 
évvel tett állítására, miszerint mi szerencsések va
gyunk, hogy mások példáján okulhatunk, mégis 
ugy járt t. államtitkár úr, mint Ovidius monda: 
videó meliora, deteriora sequor, azaz: azokat fel 
nem használta. 

ímhol, már mutatkoznak következményei a 
concessiók feltétlen osztogatásának: itt is, amott 
is vasutat óhajtanak építeni, de garantia nélkül 
egyik sem állhat fel. Igazsága van az arad-temes
vári társulatnak, hogy a nélkül nem akar, nem mer 
építeni, még abban is, hogy többet kivan garan-
tiroztatni, mint a fővonalak concessionariusai; de 
kérdem, az osztó igazsággal megegyez-e, hogy bi
zonyos vidék partialis érdekében épített vonal 
költségeinek garantirozásában részt vegyen Liptó, 
Turócz, Sopron, Zala stb. ? 

Az már megállapított s elvitázhatlan axióma, 
hogy csak azon vonalak nyújtanak aránylagos 
hasznot az ország minden lakosaira nézve, melyek 
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azon keresztül vive, azt más országokkal hozzák 
összeköttetésbe, minden más vonalaknak kiépítési 
költségén a vidéken érdeklett társulatok tárczájára 
szokott utasíttatni; még a legvirágzóbb anyagi jól
létnek örvendő' államokban is, legfelebb az állam 
némi segítségére számolhatnak. 

En, tiszt, ház, jövendőre minden garantia ellen 
nyilatkozom, s óvakodjunk a sok apró concessiók 
adásától, s azoknak garantirozásával oly osztályát 
teremteni az aristokratiának, mely e hazára vesze
delmesebb lesz, mint volt a született aristokratia, 
s mely uj aristokratia emelkedését más országok
ban siettek törvények által megszüntetni. 

Egyetlen egy monopólium van a világon, 
mely demokratikus és eredményében hasznos: ez a 
vasúthálózatok monopóliuma, legyen az társulatok 
kezében, mint Francziaországban,jvagy a kormány 
kezei közt, mint Belgiumban. Csak ezen az utón 
lehetnek végtére is vasutai a leggyérebb népességű 
s a legszegényebb vidékeknek is, ha azon fővona
lak társulatai kényszeríttetni fognak törvények ál
tal a mellék- és szárnyvonalak kiépittetésére. 

Most különálló kisvonalak garantia nélkül nem 
tak existálkatnak, s ak i azt hiszi, ezen pénztelen s 
túlterhelt nemzet azokat fedezheti, azzal szóba sem 
állok. 

Francziaországban 8000 millió fekszik a vasú
ban, de az mind franczia zsebéből került ki, s azok 
képviselik a nemzet megtakarított tőkéit. Ná
lunk az eddig épített vasutak képviselik azon tri-
butumot, melyet idegen tőkék után idegen haza 
polgárainak kifizetni tartozunk. Ennélfogva én 
azon tributumot többre szaporítani nem óhajtom, a 
vasutak garantirozása ellen nyilatkozom s a IX. 
osztály véleményét pártolom, jelen törvényjavas
latot átalános vita alapjául sem fogadva el. I 

K á r o l y i Ede gr.-: Ezen törvényjavaslat két 
alapon nyugszik: az egyik a stratégiai,a másik a 
kereskedelmi szempont. 

Ha hadászati szempontból tekintjük a dolgot, 
tudjuk mindnyájan, mennyire iesülyedett a várak 
fontossága háboruviselés idején; de azt is tudjuk, 
hogy mennyivel fokozódott egy működési alap 
fontossága, s nem tagadhatjuk, hogy ezen műkö
dési alap egyszersmind vasúttal összeköttetvén, 
biztos positiót ad azon seregnek, mely onnan Er
dély felé netaláni keleti betörés ellen működéseit 
irányozhatná. Nem akarok egyébiránt e részben 
többet szólani, mert azt hiszem, ennek fontossá
gát úgyis mindenki elismeri és tagadni senki sem 
fogJa-, 

Áttérek a kereskedelmi szempontra. 
Engedje meg a t. ház, ha ezen igen fontos 

ügyben tán kissé távolabbról kezdem, t. i. az európai 
kereskedelmet tekintem, mely most épen forduló 
ponton áll. {Halljuk!) \ 

KÉVP. U. NAPLÓ 1863/g- X. 

Ismeretes dolog, hogy a suezi csatornát ké
szítik, és hogy ez másfél, legfelebb két év alatt 
elkészülvén, az európai keleti kereskedésben áta-
lános változtatást fog előidézni, annyiban, mert 
ezután nem a Jórernénység fokánál, hanem egye
nesen a Vöröstengeren át a Középtengernél 
fog bejönni az egész kereskedelem. Ennek más 
következései is vannak, t. í., hogy a helyett, hogy 
Gibraltárnál, de mifelénk, megfordítva Egyiptom
ból tőlünk kifelé fog haladni. Ennek az a követ
kezése, hogy azon kereskedelem, mely eddig a 
Duna torkolatánál megakadt, t. i. a sulini Duna 
kifolyásánál a nemzetközi küldöttség működése 
következtében helyreállíttatott, ugy, hogy a ten
geri hajók egész Turnu-Szeverinig fölmehetnek és 
Magyarország számára a Dunán biztosítják egy 
részét a keleti forgalomnak , de ez megakadt Turnu-
Szeverinnél, t. i. a Vaskapunál és meg fog akadni 
még sok éven át, mert ott sok nehézségek vannak 
és a hajóknak átrakodása és az átvitelnek bizony
talansága nagy hátrányára van egy oly kereske
désnek, mely időre és pontosan oda akar érkezni, 
hol czélja van ; ha mi tehát a mi vasúti hálóza
tunk által, mint keletről jövő kereskedelemnek 
azon részének közvetítője által, mely csakugyan 
mi általunk keresi útját, czélja eléréséhez keletről 
Németországba jövet, nem készítünk elő annak 
idejére oly utat, oly módot, hogy a kereske
delem ezen utón íolytattassék : ennek az a szo
morú következése lesz, hogy más utat fog magá
nak törni, mert a kereskedelem ilyent mindig talál, 
és ha egyszer más utat tör, csak nagy áldozatok
kal és sok idő múlva és tán akkor sem fogjuk biz
tosan visszanyerni, azon egyszerű okból, hogy 
azon ujon tört utón közvetitőket, alapítványokat 
teremtett, a melyeket azután más helyre átvinni 
igen nehéz. 

Megakadván a kereskedelem Turnu-Szeverin-
nél, föladatunk azt vasúti hálózatunkba bevonni: 
azért én az arad-temesvári vasutat nem is függet
len, önálló vasútnak, hanem csak mint részét azon 
hálózatnak, mely a keleti kereskedelmet vasutunk-
ba bele fogja vonni, tekintem. 

Bátor leszek e tekintetben a minisztériumhoz 
egy kérdést intézni. De mielőtt ezt tenném, több 
ponttal és egy néhány nézettel akarok a tisztelt 
ház elé lépni. 

Megengedve —ámbár még nem tudom a kor
mány feleletét — megengedve, hogy Orsovától 
Temesvárig megvolna a két-sinü összeköttetés, 
mely egyedül felelhet meg buzakereskedésünknek 
párosítva a keleti kereskedelemmel, látom itt a 
mappán, hogy megszűnik itt a kettős sin és csak 
egy vágány kezdődik egész Czeglédig. Kérdem, 
mi olcsóbb az országra nézve : hét mértföldnyi vas
utat egy vágányra alkotni ? vagy Temesvártól 

29 
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egész Czeglédig, tehát 25 — 30 mértföldön uj vá
gányt lerakni? Minden esetre olcsóbb az elsó'. Ez 
tehát fő indok, a miért ezen elsőre szavazok, azon 
esetre, ha a tiszt, kormány részéről kérdéseimre 
megnyugtató választ nyerek. 

A másik kérdés a tőke,melyet — ugy hiszem — 
sokan fognak szemünkre vetni. Miért építünk egy 
kis darabot és mért nem az egész vonalat ? Ennek 
két oka van: az első — a mi elég szomorú — az, 
hogy nem készültek el a tervek. Ezt igen sajnálom, 
és magam is sokkal inkább kívántam volna, hogy 
az egész terv egyetemesen és egyszerre tétetnék 
le a ház asztalára. Mert akkor az egészet meg lehe
tett volna ítélni; de ezt megakadályoztatta az idő 
rövidsége, és a kormány csak ugy járhatott el a 
mint eljárt, ha nem akart egy esztendőt elveszteni, 
mert az egész vonalat Orsováig már ezen ország
gyűlésen, mely rövid idő múlva be fog záratni, 
semmi esetre sem lehet tárgyalni, és ha az egész 
vonalat akarta volna a kormány előterjeszteni. 
akkor ugy jártunk volna, mint járunk talán erdé
lyi vasutunkkal, hogy t. i. szintén hamarabb fog 
elkészülni a czernoviczi vasút, mint a miénk; he
lyeslem tehát a kormány eljárását, mint a mely 
ezen eshetőségtől meg akart bennünket óvni. 

Ezen okoskodásom alapjául két kérdést in
tézek a t. minisztériumhoz, t. i. hogy az orsovai 
vasút összeköttetésben lesz-e az arad-temesvárival 
és ez annak csak kiegészítő része ? másodszor azt, 
hogy a Vaskaputól is biztosítva lesz-e a kereske
delem egész Orsováig ? Azért bátor vagyok a t. 
minisztériumhoz a következő két kérdést intézni. 
Először: kiegészítő résznek tekinti-e a kormány 
az arad-temesvári vasusat az orsova-temesvárival 
és mindkettőt egyidejűleg szándékozik-e létre
hozni ? Másodszor: a Vaskaputól, azaz Turnu-Szeve-
rintől az oláh határon át Orsováig való rövid vonal 
egyidejű kiépítéséről gondoskodik-e a kormány és 
e czél eléréséhez van-e kilátás ? Ha a t. miniszté
rium ezen két kérdésemre megnyugtatólag vála-
szoland, akkor én elfogadom a törvényjavaslatot 
a részletes tárgyalás alapjául. 

Trefort Ágoston: T. ház! (Halljuk!) Ha 
visszatekintek azon calamitásokra, melyek a vasúti 
szállításoknál a múlt évben léteztek és az idén tán 
még nagyobb mérvben léteznek, és melyeken sem 
interpellatiók, sem emlékiratok, sem miniszteri 
rendeletek által, de csak uj pályák épitése által 
lehet segíteni: lehetetlen nem helyeselnem a kor
mány azon eljárását, hogy javaslatokkal lép a ház 
elé uj vasutak építésére nézve. Helyeselnem kell 
ezt annál inkább, mert minél tovább észlelem ha
zánk politikai és közgazdasági ügyei fejlődését és 
a dolgok állását a külföldön is, annál mélyebb gyö
keret ver bennem azon meggyőződés, hogy ezen 
ország szebb jövője főleg az iskoláktól és a közle

kedési eszközöktől, különösen pedig a vasutaktól 
van feltételezve. Ennek folytán én az arad-temes
vári vasút kiépítését kívánatosnak látom, és az erre 
vonatkozó törvényjavaslatot pártolom. 

Nézetemet röviden fogom indokolni. 
Bármennyire szükségesnek tartom a vasutak 

építését, még sem merném a t. háznak ajánlani, 
hogy ezen rövid vonalra nézve adja meg az enge
délyt, ha ennek csak localis érdeke volna. De ezen 
vonal igen fontos országos érdekű vonal és forgalmi 
tekintetben igen jelentékeny. Méltóztassanak a 
vasúti földabroszt megnézni. Az egyik fővonal az 
államvasút Marcheggtől Pesten keresztül Baziásig, 
Magyarországnak másik fővonala a tiszai pá
lyák, melyek egész rendszert képeznek. Már most 
az arad-temesvári vasút ezen két pályasort össze 
fogja kötni, és ennek következtében az Alsó-Duna 
vidékét, a Bánságot Felső-Magyarországgal, Mára-
marossal összeköttetésbe fogja hozni és ez által 
közvetíteni az ország e két részének forgalmát és 
kereskedését. 

Ez által egyszersmind versenypálya fog 
nyilni; hogy pedig erre szükség van, arra nézve 
nem akarom ismételni azon érveket, melyek már 
gyakran elmondattak, hanem utalom a t. házat a 
pesti kereskedők, különösen a börze és a gabona
csarnok emlékirataira. 

Nekünk még ma gyáriparunk nincs. Ha pe
dig terményeinket a külföldre akarjuk vinni, azon 
kell lennünk, hogy állandó kivételünk legyen, ez 
pedig csak ott lehetséges, hol gyors és biztos a 
szállítás. Már pedig nem lesz gyors és biztos szál" 
litásunk, míg nem lesz versenypályánk az állam
vaspálya irányában ; e czélnak pedig a szóban levő 
pálya meg fog felelni, mert e pálya nem csak 
Czeglédig fog menni, de jót állok érte, Pestig is : 
mert azon hibát, hogy a tiszai vaspálya kiindulási 
pontja Gzegléd és nem Pest, rectifícálni kell, és azt 
hiszem, e pálya még azon esetben is létre fog jőni, 
ha a közlekedési minisztérium ellene volna. 

. : 
Sokan ellenzik e pályát azért, mert mint állít

ják, drága; de ha meggondoljuk, hogy ezen igen 
rövid pályánál a Maroson át hidat kell építeni, 
hogy az ártérnél nagyobb munkálatokat kell tenni, 
és hogy e tetemes költségek csak hét mértföídre 
oszlanak el, e pályát nem fogjuk drágábbnak tart
hatni, mint a többit. Némelyek félnek a kamatbiz-
tositástól; ebből azonban nem háramlik az országra 
teher, mert ez csak oly előleg.^ mely az országnak 
kamatostul visszafizettetik. Es ha a visszafize
tési részletekből speciális alapot fognánk alkotni, 
akkor a vasutak épitése az országnak áldozatokba 
nem fogna kerülni. Egyébiránt bátran merem mon
dani, hogy Magyarországra nézve azon vasutak a 
legdrágábbak, melyeket nem építünk, mert a mu
lasztás által sokból nagyobb veszteség háramlik 
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az országra, mint azon pénzbeli kötelezettségből, 
melyet a kamatbiztositás által elvállalunk. 

A strategikus szempontról szólanom nem fel
adatom. 

Ismétlem, hogy ezen vasút építését, mint or
szágos szempontból hasznost, ajánlom. [Helyeslés.) 

BerzenCzey Lász ló : Mi, kik a mostani sta-
tistikai táblákból azt láttuk, hogy Németországba 
sok gabonát kivisznek, ennek ugy megörültünk, 
hogy azt hittük, hogy nem is lehet boldogság s 
nem is jöhet pénz Magyarországba, mint csak azon 
az utón; s erre azt mondjuk, hogy ez a külkeres-
kedés. De ugy tapasztaltam, hogy ez máskor nem 
igen hozott be, s a mai nyereség elfelejteti velünk 
azon nagy érdeket, mely hazánkat kereskedésével 
a keletre, de különösen saját belkereskedésére is 
utalja. Ennélfogva szükséges volna, hogy a vasúti 
összeköttetéseket mindenekelőtt ily irányban léte
sítsük. {Zaj. Ellenmondás.) Engedelmet kérek, ha 
igazán kimondom, hogy egy kis irigység is van a 
dologban, mert mindegyik csak a maga vidéké
nek szeretne vasutat szerezni, és igy a más vidék 
felé irányuló vasúti tervezetet ellenzi. Pedig na
gyon jó volna, ha köztünk az ország belsejében is 
volna egy kis kereskedés, mert bizony nálunk az 
ország egyes vidékei távolabb vannak, különösen a 
központtól, Pesttől, mint Paristól. Tehát, mondom, 
nem ártana, ha mi köztünk előidéznénk egy kis 
kereskedelmi forgalmat. Én, kérem, ki az aradi va
súttól igen félek, és ki nagyon tartok attól, hogy 
csakugyan az a Kolozsvárra menő vasút, melyről 
jogosan azt vártuk, hogy Erdély és a székely föld 
közepén fog keresztül menni, és ki különösen a 
magyar kormány alatt nem hittem, hogy fog oly 
átok reánk esni, hogy ne menjen az ország köze
pén a székely földön keresztül, én, mondom, nem 
vagyok ellene az arad-temesvári vasútnak és nem 
bánom, hogy ha az Nagy-Szebenig folytattatik is, 
csakhogy azt is hiszem, hogy a magyar kormány 
által tervezet vasút nem fog menni a székely földön 
keresztül. Azt lehetne mondani, hogy talán nem 
akarom az arad-temesvári vasútvonalat, és nem 
akarom, hogy ezen vasút, mely Czeglédrőí és in
nen Pestről megy Szegednek, tovább folytathas
sák, ha ebben kára volna az országnak. De az én 
alázatos véleményem az volna, hogy ezen aradi 
vasút is meglesz, azután nem bánom, ha Szebennek 
megy is. De engedje a t. ház azon reményemet 
kifejeznem, hogy midőn későbbi időben azon ké
relmet fogom felhozni, hogy már most engedje 
meg, hogy a kolozsvári vasút is a székely föl
dön menjen keresztül, akkor is oly kegyesek lesz
nek, mint ma voltak. (Derültség, helyeslés.) 

Hollán Ernő államtitkár: Tisztelt ház! 
Miután több szónok a ház asztalán fekvő törvény
javaslat elfogadása vagy el nem fogadása mellett 

szólott: szabadságot veszek magamnak arra, hogy 
a kormány, különösen pedig a jelenleg távol levő 
közmunkaminiszter úr nevében kijelöljem azon 
szempontokat, melyeket különösen figyelembe vett 
akkor, midőn az engedélyért beadott kérvényt tár
gyalás alá vette és annak befejeztével a törvény
javaslatot a háznak beterjesztette. 

Az arad-temesvári vasút azon hálózatba illik, 
melyet közmunkaminiszter úr előbb, mielőtt egyes 
országos vonalak engedélyezését tárgyalás alá vette 
volna, gondos megfontolás után készített, és melyet 
a törvényhozó testület egyes tagjaival és a törvény
hatóságokkal közölt azon világos czélból, hegy ezen 
eljárással, mondhatnám egy országos enquétet ren
dezzen , melynek utján mindenkinek mód nyúj
tatott arra nézve, hogy helyeslő vagy eltérő né
zeteit közölje. Ez megtörtént. 

A vélemények és nyilatkozatok beérkeztével 
a közmunkaminiszter úr a hálózatot megállapí
totta, s igy történt, hogy azon programmban egyéb 
országos fontosságú vonalak mellett az arad-te
mesvári kapcsoló vasútnak is az országos hálózat
ban helyet adott. 

Én arra nézve, hogy ezen vonalnak engedé
lyezésére vonatkozó törvényjavaslat elfogadtatik-
e vagy nem ? az ellene felhozott érvek ellensúlyo
zására, különösen a IX. osztály részéről beadott kü
lön véleményre nézve kivánom észrevételeimet 
tenni. 

Az első ellenészrevétel, mely emeltetett, az 
volt, hogy ezen vonal helyi érdekű, és mint ilyen 
egyéb főfontosságu országos vonalak előtt figyel
met nem érdemel. 

Engedelmet kérek, én részemről ezen nézet
hez nem csatlakozhatom. 

Ha Arad és Temesvár oly helyzetben volná
nak, hogy a nevezetes piaezok egyike vasúti kap
csolattal bírna, inig a másik nélkülözné, kifejlett 
iparánál fogva azonban az czéloztatnék, hogy a 
másik szomszéd várossal összefoglaltassék azért, 
hogy saját forgalmát a vasúti főforgalmi irányba 
be lehessen vezetni: akkor igen is elfogadnám a né
zetet, hogy itt csak helyi érdekű vasút létesítésé
ről van szó, bár ezen indokot is elégségesnek tar
tanám, mert akár az egyik, akár a másik városnak 
kifejlett ipara e tekintetet megérdemelné. Előttünk 
azonban ugy áll az eset, hogy Arad is, Temesvár 
is , mindenik egy-egy országos főforgalmi vonal 
irányába esik, s így mindenek fölött az a czél, 
hogy a kettő vasúti kapcsolattal összefoglaltatván, 
ez által oly hézag töltessék ki, mely vasúthálóza
tunkban nevezetes, hogy ugy mondjam feltűnő 
hézagot képez. 

E g y vasútnak közhasznúságára nézve hatá
roz mindenek felett az, ha vajon a forgalmi viszo
nyok azon pontok közt melyeket összekapcsol, 

29* 
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elég kilátást nyujtanak-e, hogy a vasút jövedel
mező leend. 

Bizton merem állítani azon adatok alapján, 
melyekkel a közmunkaminiszterium bir , hogy 
Arad és Temesvár, már magában e két piacz oly 
tetemes iparral bir, hogy kétségtelen, mikép az 
ó'ket összefoglalandó vasút szintén gyümölcsöző' és 
jövedelmező' lesz. De ha ezt nem tekintem, és súlyt 
fektetek arra, hogy e rövid irányban építendő vo
nal két oly vasutat hoz kapcsolatba, melyek min
degyikében nevezetesen kifejlett forgalom létezik, 
semmi kétség sem lehet a fölött , hogy az össze
foglaló darab hasonlóan részesülni fog a forga
lomban. 

A külön véleményben különösen az emelte
tett ki, hogy az arad-temesvári vonal összekap
csolva az arad-ezeglédi vonallal tán verseny vagy 
parallel vonalat képezne Temesvár és Czegléd kö
zött, hogy tán ez uj kapcsolat hátrányosan hatna 
a temesvár-szeged-czeglédi vonalra nézve, s hogy 

«e körülménynél fogva tán attól lehetne tartani, 
hogy az állam a kamatbiztositás eziméből na
gyobb terhet volna kénytelen viselni. 

Bocsánatot kérek, én részemről e nézethez 
nem járulhatok : nem pedig azért, mert magában 
az államvasut-társaság, mely Marcheggtől Pesten 
keresztül egész Baziásig élvezi az áílamkamatbizto-
sitást, majd évtizedet meghaladó időszakon át oly 
forgalmat fejtett ki, miszerint mondhatom, hogy 
mint eddig nem szorult az államkamatbiztositásra, 
ugy most erre még sokkal kevésbbé fog szorulni. 
Nem lehet arról szó, hogy tőle elvonaasék valami 
a forgalomból, még pedig oly mérvben, hogy tán 
pótolni kellene jövedelmét; csak arról lehet szó, 
hogy azon fölösleg, melyet eddig az államvasuttár-
saság maga nem volt képes elszállítani, jövőre 
megosztassék és részben azon uj irányban szálli-
tassék el, mely e kis vonal fölépítésével Arad és 
Czegléd felé fog megnyílni. 

Előttem feltűnő az, hogy midőn az egész or
szágban méltán panaszoljuk azt, hogy vasúti 
öszszeköttetéseiuk tökéletlenek , hogy nem csak 
vasutközlekedésünk hiányos, de átalában kevés 
forgalmi eszközök állanak rendelkezésünkre; midőn 
tehát ily rövid vonal engedélyével arra számitha
tunk, hogy legkevesebb 100 teherkocsival szaporo
dik azon kocsi-contingens, mely az ország kivite
lében szolgálatunk s rendelkezésünkre áll : akkor, 
bocsánatot kérek, egyátalán nem érthetem, miért 
kelljen vonakodni attól, hogy e kis kapcsolat, 
mint nevezetes hézag,minél előbb engedélyeztessék. 
Ez volna az átalános nézet forgalmi szempontból. 

Van ezenkívül még egy érv, melyet, ugy hi
szem, szintén mérlegbe kell vetnünk, ha közhasz
nossága fölött ítélni akarunk. Ez utóbbi a védelmi 
szempont. 

Megengedem, hogy volt idő, melyben külö
nösen részünkről e tekintet nem csak rokonszenv
vel nem fogadtatott, de talán mondhatnám, inkább 
idegenkedést szült. Azonban a mai viszonyok kö
zött és addig, mig Arad és Temesvár, mint várak 
az országos védelmi rendszerben tényezőkként sze
repelnek, addig súlyt kell fektetnem azon körül
ményre is, hogy e várak teljesen megfeleljenek 
iendeítetésöknek, és ezen rendeltetésűket még in
kább emeljük az által, ha a köztök levő közleke
dés tökéletesebbé tétetik, tehát vasút által össze-
foglaltatik. 

Nagyobb fontosságot nyer e körülmény még 
az által, ha figyelembe veszszük, hogy ha Árad és 
Gyula-Fehérvár még egy harmadik várral ösz-
szefoglaltatnak, ez az országos védelmi rendszerre 
nézve nevezetes előny leend. 

Van még egy körülmény, melyet érintetlen 
hagynom nem lehet, mert fontosságánál fogva az 
elhatározást nehezíteni képes volna. Ez az építési 
költségek s az abból eredő kamatbiztositási összeg
nek magassága. 

Az arad-temesvári vasútvonal azon vonalak
hoz képest, melyeket eddig engedélyezett a ház, 
aránylag drágább, nem az egységi áraknál, de a 
vonal természeténél fogva: drágább azért, mert 
aránylag rövidebb kiterjedésben az átalános költsé
gek quotiense egy-egy mértföldnél nagyobb ; drá" 
gább különösen azért is, mert e vonalnak hét 
és egy negyed mértföld kiterjedése, a Maroson 
átvezetendő híd maga majdnem 30,000 fttal szapo-
ritja ez egyes mértföldek költségeit; mert végre a 
sürübb népesség igényeinél fogva 7 lU mértföld 
kiterjedésben 5 állomást kell előállíttatni, és ez is
mét igen magas quotienst okoz. 

Ebből azt lehetne következtetni, hogy mivel 
az átalános költségek ily súlyos arányban nehe
zednek az egyes mértföldekre, czéiszerü volna ösz-
szefoglalni e rövid drága vonalat egy oly vonallal, 
mely nagyobb kiterjedésben az egyes inértföldekre 
kedvezőbb quotienst eredményezne. Ez áll igenis 
a társaság szempontjából, mely az engedélyezett 
vonalakra nézve a maga körében fejezi be száma
dásait, de az állam számadására nézve különbséget 
nem tesz ; áll igen is valamely vasúti társaságnak 
szempontjából, mely a neki engedélyezett vonalak 
complexusára nézve a számadásokat saját körében 
fejezi be, de az államra nézve semmi különbséget 
nem tesz : mert fölteszem, hogy több vonalak nem 
egy complexusba foglaltatnak össze, hanem külön-
külön társaságoknak engedélyeztetnek: akkor az 
egyik kedvezőbb, a másik kevésbbé kedvező jöve
delmet fog hajtani a jövedelem kipótlására, az 
egyiknél nagyobb, a másiknál kisebb mértékben 
fog történni; de a végleges kiegyenlítés az állami 
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számadásban eszközöltetik s azért a végeredményre 
nézve különbséget nem tesz. 

Áttérek most azon kérdésre, melyet érdemes 
képviselőtársam gr. Károlyi Ede intézett hozzám, 
mire röviden azzal válaszolhatok, hogy midőn a 
kormány figyelembe vette az arad-temesvári kap
csoló vonal kiépitését, kiterjesztette figyelmét azon 
vonalra is, a mely Temesvártól Lúgoson, Karanse-
besen át Orsováig folytatandó; sőt a dolog már 
annyira haladt, hogy az előmunkálatok teljesen 
be vannak fejezve, csak az előrehaladt idő nem en
gedi , hogy a kormány azoknak tárgyalását felve
gye s ahhoz képest előterjesztését még ez ülésszak 
alatt megtegye. E mellett meg kell jegyeznem, 
hogy az államvaspályatársaság szintén folyamo
dott a kormányhoz előmunkálati engedélyért oly 
vasútra, mely Fehértemplomból Szánkán a Nena 
völgyén és Mehádián át Orsovára, vagy ha ez a 
forgalom igényeinek kevésbbé felelne meg, az állam
vaspályának egyik alkalmas állomásától kiindulva 
a Duna bal partján Orsováig vezettetnék. 

A kormány különös figyelmet fordított arra, 
hogy vasúti hálózatunk hazánk délkeleti részén a 
szomszéd tartományokban épülő vasutakkal czél-
hzerüen összekapcsoltassék. Mutatják az előmun
kálati engedélyekért benyújtott folyamodások , 
hogy a kapcsolat nem egyedül a kormány, de az 
illető társaságok részéről is komolyan ezéloztatik. 
De a mi a kérdést illeti, ha vajon a Vaskaputól vagy 
inkább Turnu-Szeverintől Orsováig vezető vonal
nak egyidejű kiépítéséről gondoskodott-e a kor
mány s van-e kilátása e czél elérésére ? erre bátor 
vagyok csak annyit megjegyezni, hogy a kormány 
föntartja magának mindazon tervezetek közül, me
lyek eddig szóban voltak, de a melyekre nézve a 
mérnöki munkálatok be nem érkeztek, mondom, 
minden tervezetek közül annak idején azt válasz
tani, mely az ország érdekeinek leginkább megfe
lel, hogy a szerint a tisztelt háznak előterjesztést 
tehessen. 

Végre Legyen szabad még t. barátom Gubody 
képviselőnek észrevételeire némelyeket megjegyez
nem. 0 ugyanis elméleti nézpontokból Ítélve ag
godalmát fejezte ki arra nézve, vajon a kormány 
által megindított concessionalis eljárás nem fe
nyegeti-e az országot azon veszélylyel, hogy elvi
selhetetlen terheket vállal magára ? Ez az körülbe
lül, a mire észrevételei vonatkoznak. Ellenben én 
részemről bátor vagyok őt, ki a történelemre s kü
lönösen afranczia vasutépités történetére hivatko
zott, figyelmeztetni arra, hogy igenis volt idő, mi
dőn Francziaország nem volt képes egymagából 
annyi tőkét előállítani, mennyi a kis saint-germaini 
vasút építésére megkívántatott, angol tökéhez 
kellett folyamodnia, hogy ezt létesíthesse ; most 
„azonban oda jutott, hogy nem csak saját vas útjait 

állítja ki saját erejéből, de tőkéinek fölöslegével 
concurrál az egész világ vasutjainak épitéséhez: 
ezt pedig teheti annálfogva, mert nemzetgazdasági 
viszonyainak s az ország vagyonosodásának neve
zetes emelésére szolgáltak azon vasutak, melyeket 
idegen tőkével épített. 

Azt hitte tisztelt barátom, hogy az arad-te
mesvári vasút pusztán particularis érdekből épülne ; 
én kénytelen vagyok ezt tagadni, mert a kormány 
az arad-temesvári vasút engedélyezését annál fogva 
hozta javaslatba, mivel a kis kapcsoló vonal két 
országos fó forgalmi helyet s ez által két fő for
galmi vonalat hoz egymással kapcsolatba. 

Az arad-temesvári kis vasútnak tehát oly sze
repe van az országos vasúthálózatban, mint bár 
mely más hosszabb kiterjedésű vonalnak. 

Mindezeknél fogva bátor vagyok a t. házat 
arra kérni , hogy a ház asztalán fekvő törvényja
vaslatot a részletes tárgyalás alapjául elfogadni 
méltóztassék. {Szavazzunk!) 

K á r o l y i E d e g r . : Én fentartottam nyilat
kozatomat ide vagy oda, azon feltétel alatt, hogy 
a minisztérium ezen két kérdésre tiszta és értelmes 
feleletet adjon ; miután azonban államtitkár úr oly 
feleletet méltóztatott adni , mely fekete és fehér is, 
és azon kérdésre főképen, hogy ezen arad-temes
vári vonal egy részét képezné-e ezen nagy hálózat
nak? igen is, nem is felelt: azért én e javaslat ellen 
szavazok. 

T i s z a K á l m á n : Nem szándékoztam ezen 
kérdéshez szólni, de különösen az igen t. államtit
kár urnák indokolása folytán nem tehetem, hogy 
ne szóljak. 

Megjegyzem legelsőben is , hogy én azt tar
tom, hogy egy magában még országos érdekűnek 
nem nevezhető vasút megszavazására nem indíthat 
azon remény , melyet Trefort t. képviselőtársam 
kifejezett, t. i. hogy az majd későbben ki fog 
épülni Pestig. Mert ily reménynyel ugy jár az em
ber sokszor , miután nem magától függ annnak 
realizálása , hogy megtett valamit jó remény fejé
ben , a mit különben nem tett volna, de a remény 
teljesedése elmaradt. Hasonlókép nem tehetem 
azért, mert meglehet ezen vonal talán hosszabb , 
megengedem, nagyfontosságú vonalnak lehet 
tagja: miután ez is bizonytalan az államtitkár úr 
nyilatkozata szerint; és abban igazat adok az ál
lamtitkár urnák , hogy ő e tekintetben határozot
tan nem nyilatkozhatott, igazat adok annyiban, 
mert nem is lehet ez a teljes tanulmányozás befe
jezése előtt; csakhogy szerintem épen mert e 
tanulmányok ezen egész vonalon, melynek egy 
részeként is hajlandó volnék ezt megszavazni , be 
nem fejeztettek, azt tartom , hogy az egész feletti 
határozásra nézve várni kell addig, mig a tanul
mányozások befejeztetvén , meg lehet határozni, 
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hogy az ország érdekeivel megegyezőleg épithető-e 
ezen vonal. 

Én megvallom, hazai viszonyaink közt nem 
igen értem azon indokolást, melynél fogva azt 
méltóztatott mondani a t. államtitkár ú r , hogy ha 
ezen vasút Áradról ugy folytattatnék oly város
ba , melynek nincs még vasútja, akkor el kellene 
hagyni, akkor nem volna igazolható, akkor csu
pán csak localis vonal volna, de most, midőn két 
oly várost köt össze, melynek már van vasútja, ak
kor igazolható, akkor megépítendő. Valóban, midőn 
az ország annyi vidékeinek nincs vasútja, hogy 
miért építsünk vasutat ott, a hol van, azt nem ér
tem. (Zaj.) 

Azzal indokolta az igen t. államtitkár úr, 
hogy nem felesleges és nem localis érdekű ezen 
vasút , mert két oly vasutat köt össze, melynek 
forgalmát egyesiti. Én azt hiszem, t. ház , hogy 
mi még igen messze vagyunk attól, midőn oly 
vidékeken, melyeken az egyik j vasút a másiktól 
csak hét mérföldnyire van , ezen forgalomnak ily 
összeköttése ily kis bázison valami nagy hasznot 
hajtana az országnak. 

Különben is arra, a mit mondani méltóz
tatott, hogy 100 kocsival szaporodik a szállító 
kocsik ereje, miután két vonalon fognak jöhetni 
azon vidékek termékei Czeglédre; de Czegléden 
ismét egy kézben jön a szállítás. Gondolom, 
hogy ennek egyéb eredménye alig lesz, minthogy 
Czegléden még jobban meg fog akadni a forgalom 
és össze fog halmoztatni a termény. a honnan 
tovább nem mehet. (Zaj.) 

Egyébiránt — ezt mellékesen megjegyezve — 
fő oka felszólalásomnak az , hogy én a tiszt, ál
lamtitkár urat ugy tanultam ismerni, mint vasúti 
tárgyakban kitűnő szakértő fiát hazánknak, és 
épen azért, bár akkor, midőn a debreczen-szat-
már-szigeti vonalnak külön concessionálását sür
gettem , igen nehezemre esett, de kénytelen vol
tam rueghajlani érvei előtt, midőn azt mondotta 
az igen t. államtitkár ú r , hogy nem czélszerü ily 
rövid vonalakat külön concessionálni, mert ezek 
az államtól mindig nagyobb áldozatot követelnek, 
mint ha nagyobb vonalakra nézve adatik meg a 
coneessio. Azonban történetesen azon vasútvonal 
28 mértföld hosszú volt, ez pedig csak 7 mért
föld. {Zaj.) 

En tehát ugyanazon indokoknál fogva, me
lyek előtt akkor kénytelen voltam meghajolni, 
most a törvényjavaslat ellen szavazok. (Helyeslés 
a hal oldalon.) 

Hollán Ernő államtitkár: Nem akarok 
kiterjeszkedni arra , hogy a t. előttem szóló kép
viselő urnák érveit erötlenitsem, csak utolsó észre
vételére leszek bátor egy szerény észrevételt 
tenni. 

Engedje meg az igen t. képviselő ú r , a deb-
reczen-szsttmár-szigeti vonalra nézve nem az volt 
észrevételem, hogy a kormány azért idegenkedik 
ezen vonal engedélyezésétől, mivel az rövid vo
nal, és nem köttetik egybe egy nagyobb vonallal; 
hanem az volt alázatos észrevételem, hogy azon 
időben, midőn egyátalában nem volt arról tudo
másunk , hogy az európai pénzpiacz mennyi 
hitelt fog tulajdonítani az országban építendő 
vagy épülésnek indult vasutvonalaknak, arra 
figyelmeztettem, hogy sokkal czélszerübb lesz a 
debreczen-szatmár-szigeti vonalat egy nagyobb 
hálózatba összefoglalni, mert hitem az volt, 
hogy ezen alapon sokkal biztosabban fogunk vál
lalkozókra akadni. Ez meg is történt, azon érte
lemben , a mint szerencsém volt észrevételt tenni. 
A mi ezen esetnek alkalmazását illeti az arad
temesvári vonalra nézve : történt — nem a kormány 
felszólításából, nem is akarom ezt a kormány ér
demének tulajdonítani; de történt — hogy egy vál
lalkozó akadt , a ki mindamellett, hogy ezen 
vonal csak hét és egy negyed mértföldnyi hosszú, 
késznek nyilatkozott annak kiépítésére. Kétségte
len az, t. ház, hogy hasonló eset, mely létezik 
egy vasútnak Arad és Temesvár közti építésére 
nézve 77* mértföldnyi kiterjedésében, az ország
ban többé előfordulni nem fog, a hol oly vasutat 
építhetnénk, mely igencsekély kiterjedése mellett 
annyi előnyt helyez kilátásába, mint ezen vasút
vonal. Azért nem engedhetem meg ezen esetnek 
összehasonlítását az előbbivel. (Helyeslés. Sza
vazzunk !) 

E l n ö k : Szólásra följegyezve senki sincs. 
KÍSS L a j o s : (Szavazzunk' Szavazzunk!) 

Azon szempontok, melyekből kiindulva a IX-ik 
osztály az arad-temesvári vasútvonal mellett fel
hozott indokokat nem találta meggyőződése sze
rint elegendőknek arra , hogy a törvényjavaslatot 
pártolja, a külön véleményben levén sorolva, 
nem kivántam a t. ház figyelmét igénybe venni; 
azonban mint előadónak kötelességem azon ellen
vetésekre , melyek a tanácskozás folytán az osz
tály véleménye ellen felhozattak, észrevételeimet 
röviden megtenni. 

Azon átalános megjegyzésre, hogy ezen 772 
mértföldnyi vasút a suezi csatorna felé és más 
irányban a forgalmat közvetiteni és kiegészíteni 
fogja, észrevételem egyszerűen abból áll , hogy 
ha ezen érv valódi értékére ieszállittatik, nem tesz 
mást , mint azt, hogy azon irányokban, melye
ken már eddig is a szeged-temesvári vasúti vona
lon egy 4 mértföldnyi vei hosszabb utón elmentek 
az áruk, most a czegléd-szolnoki pályán rövidebb 
utón fognak menni. 

A többi észrevételre Tisza Kálmán képvi
selőtársam megfelelt; de volt egy észrevétele a 
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t. államtitkár u rnák , melyre nézve még megjegy
zést kell tennem: ez az, hogy csodálkozik azon , 
hogy akkor, midőn oly nagy hiányában vagyunk 
a vasúti közlekedésnek, egy 7 mértföldnyi vasutat 
nem akarunk engedélyezni. Erre csak azon meg
jegyzést vagyok bátor tenni, hogy osztályunk 
nem volt birtokában oly adatoknak , melyekkel 
az államtitkár xír rendelkezik, és jgy nem cso
da , hogy aggódott azon, hogy két versenypá
lya , melyeknek mindenike az állam által bizto
sítva van , egymás ellenében felállíttassák. Én 
azt hiszem , a t. háznak hazafiúi kötelessége lehe
tő biztos alapon meggyőződést szerezni, mielőtt 
két versenypálya állittatnék fel, melyeknek min
denike biztosítva van. 

Ezeket kívántam a t. ház figj'elmébe aján
lani. 

H o l l á n Ernő á l l a m t i t k á r : T. ház ! (Sza
vazzunk !) Bocsánatot kérek, csak azon észrevételre 
vagyok bátor felelni, mely szerint veszélyes ver
senypálya építtetnék az arad-temesvári és az Arad
tól Czeglédig folytatott vonal által. Erre nézve 
arra figyelmeztetem a tisztelt képviselő urat, hogy, 
mint a közlekedési miniszter úr is kijelenté, gon
doskodás történt arra nézve, hogy Czeglédtöl nem 
csak Pestig, sőt Váczig két vágány építtessék, s 
még a következő év végéig lerakassék a kettős 
sinvonal ; akkor a másik vonal semmiképen sem 
lesz versenyző oly vonal mellett, mely soha sem 
képes elszállítani az áruczikkeket, melyek föladat
nak. E szerint a versenypályának veszélye nem 
létezik. (Helyeslés. Szavazzunk!) 

Elnök : Szólásra senki sem levén feljegyezve, 
a szavazás következik. A kérdés ez: az Aradról 
Temesvárra épitendő vasútra vonatkozó törvény
javaslatot átalánosságban a részletes vita alapjául 
elfogadja-e a t. ház ? A kik elfogadják, méltóztas
sanak felállani. (Megtörteink.) Az arad-temesvári 
vasút kiépítése tárgyában készült törvényjavaslatot 
átalánosságban a részletes tárgyalás alapjául a ház 
elfogadta. 

Következik a részletes tárgyalás. 
Először az engedélyokmány fog fölolvas

tatni. 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa az engedély

okmány első szakaszát1). 
E l n ö k : Elfogadja a ház az első szakaszt ? 

(Elfogadjuk!) Ennélfogva az első szakasz el van 
fogadva. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a második 
szakaszt.) 

Csengery Imre előadó: A központi bizott
ság a második szakasz negyedik sorában „minisz-

l) Láeid az Irományok 3 42-ik számának II. mellékletét. 

ter ium"helyet t : „miniszter", s a 14. sorban: „sza
bályozókon* helyett: „szabályokon" tétetni ajánl. 

NicoliCS S á n d o r : T. képviselőház! A má
sodik szakaszra módositványt kívánok a t. ház elé 
terjeszteni. A tapasztalás arra tanit, hogy valamely 
országra nézve mindig káros, ha a közlekedési és 
kereskedelmi vonalakat egy és ugyanazon vasút
társaság monopolizálja, mert ezen vasúttársaság 
rendesen nem a közönség érdekét, hanem saját 
érdekét tartja szem előtt, tudván azt, hogy a kö
zönség rá van szorulva; ha azonban versenytársa 
akad, akkor saját érdekéből a közönség érdekét 
inkább figyelembe veszi, hogy versenytársa által 
tul ne szárnyaltassék. Szükségesnek tartom tehát 
ennélfogva, hogy az arad-temesvári vasútnak Te
mesváron külön pályaudvara legyen. Eleinte ugyan 
nagy veszély nem hárulhat rá. Később azonban, 
ha a dél felé tervezett vasutvonalak ki lesznek 
épitve, az államvasuttársulat fölhasználhat minden 
alkalmat arra , hogy saját vasutpályaudvarán a 
másik társaság előmenetelét gátolja. Ha tehát azt 
akarjuk, hogy az arad-temesvári vonal valóban 
országos fontosságú] leg-ven s az állam kamatbiz-
tositását ki is érdemelje, szükséges, hogy az állam-
társulattól független legjren és Temesváron külön 
vasúti pályaudvarral és indóházzal bírjon, a mi 
természetesen nem zárja ki azt, hogy a két pálya
udvar a közlekedés érdekében sinek által össze 
legyen kötve. Módositványom a következő. A 
második szakasz ezen négy szavai helyébe : „hol 
az államvasút pályaudvarába szakad" tétessék: 
„hol az államvasút pályaudvarától külön, saját 
pályaudvara leend." 

E l n ö k : Most az engedélyokmányt tárgyal
juk, nem a törvényjavaslatot. 

Nico l i c s Sándor: Oly nagy volt a zaj, hogy 
nem tudtam kivenni, hogy az engedélyokmány és 
nem a törvényjavaslat vétetett tárgyalás a lá : a 
mit tehát mondottam, az a törvényjavaslat máso
dik pontjára vonatkozik. 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ság véleménye szerint a 2-dik szakasz negyedik 
sorában : „minisztériuma helyett: „miniszter" s a 
tizenegyedik sorban : „szabályozókon" helyett: 
„szabályokon" teendő. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a második 
szakaszt a központi bizottság módosításával? (El
fogadjuk!) Elfogadtatott. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a harmadik 
szakaszt.) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ság véleménye szerint a 3-dik szakasz kilenczedik 
sorában előforduló: „kelíend* ezen szóval: „kell" 
váltandó fel. 

E l n ö k : Méltóztatik elfogadni a harmadik 
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szakaszt a központi bizottság módositványa sze
r in t? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a negyedik 
szakaszt.) 

Csengery Imre előadó: A 4-dik szakaszt 
illetőleg a központi bizottság ajánlja, hogy min
denek előtt az első sorban olvasható: „megszerzé
se" helyébe, a törvényhozás által eddig is használt 
eme műszó' igtatandó: „kisajátítása;* a harmadik 
sorban pedig „sinuthoz" helyett: „vágányhoz," 
és a tizedik sorban „sinutat" helyett ismét: „vá
gány" irandó. (Helyeslés.) 

Elnök: Tehát a t. ház hozzájárulásával a 
központi bizottság véleménye szerint lesz a 4-dik 
szakasz kiigazitandó. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa az ötödik 
szakaszt.) 

Csengery Imre előadó: Az 5-dik szakasz 
16-ik bekezdésének szövegét a központi bizottság 
a következő szabatosabb szerkezettel véli felcseré
lendőnek : „Az állomásokon levő épületek kőből 
készítendők, kivéve az áruraktárakat, rakodókat 
és őrházakat , melyek fából is előállíthatók." 
Ugyanezen szakasz huszadik bekezdésében azon 
sorrend megtartása tekintetéből, melyben a köz
beneső állomások jőnek egymás után ; „Marczifal-
ván, Orczifalván" helyett megfordítva ez az elő-
számlálás használandó: „Orczifalván, Marczifal-
ván." 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház e módosítást el
fogadni? (Elfogadjuk]!) Ennélfogva az 5-ik szakasz 
a központi bizottság módositása szerint kiigazi
tandó, 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa, a hatodik 
szakaszt.) 

Csengery Imre előadó: A 6-dik szakasz 
kezdetén „Engedélyesek" elé „Az" szócska illesz
tessék be; ugyanezen szakasz harmadik bekezdé
sében „értéket" helyébe: „annak összegét" teen
dő ; más felől pedig ezen bekezdés végén a „feléri" 
szó után a biztosíték fentartása szempontjából még 
eme záradék beigtatása volna szükséges : „s ezen 
esetben a teljesített munkálatok fognak az állam 
biztositékául szolgálni." 

Kiss LajOS : Ezen pont ellenkezik a május 
16-ikai országos határozat 2-ik szakaszával, mely 
ugy szól, hogy bár mely engedélyt kérő társulat 
kivétel nélkül köteles legyen az építésnek helye
sen, czélszerüen, valamint a kitűzött határidő alatt 
bevégzésére megfelelő tényleges biztosítékot le
tenni. Ezzel e szakasz tökéletes ellentétben levén, 
azt kihagyatni kérem. 

H o l l á n Ernő : Tisztelt ház ! Méltóztatnak 
emlékezni , hogy múlt május havában , midőn a 
vasúti tárgyalások kezdettek e házban, a ház ha-
tározatilag megállapított szabályokat , melyeket 

figyelembe vétetni kivánt, valahányszor ujabb 
vasut-engedélyek kiadatnak. Ezek között foglalta
tik különösen az is. hogy az engedélyesek megfe
lelő pénzbiztosítékot tartoznak letenni, s azonkívül 
kimutatni, hogy a részvénytőkének harmincz per
czentje biztosítva van. E szabályokhoz képest tör
tént intézkedés és kikötés e szerződésben is, azon
ban már a központi osztályban felmerült a kérdés, 
vajon azon intézkedés, mely ott tétetett, megfelel-e 
a ház azon határozatának, mely múlt május hóban 
keletkezett ? mert körülbelül három egy félmillii'ba 
kerül az egész vasút és az ennek megfelelő biztosí
tékot a kormány 300,000 forintban kötötte ki, 
még is ugy, hogy ha a vállalkozók az építéssel 
annyira előhaladnak, hogy a végzett munka a 
300,000 forintnak megfelelő aequivalenst képez, 
azon esetben a készpénzben letett biztosíték nekik 
visszaadaíik, s az, a mit munkában előállítottuk, 
cautióul fog szolgálni. í g y történt a megállapítás, 
és arra nézve merült fel a központi bizottságban a 
nézetkülönbség, megfelel-e ez a ház határozatának. 
Én megvallom, ho«y a mint egy részről a kor
mány ezen módját állapította meg a biztosítéknak 
s ebben magára nézve tökéletes biztosítékot lát, 
ugy más részről, ha még is a ház ezt elegendőnek 
nem találja, a kormány nem tesz nehézséget arra 
nézve, hogy a cautio gyanánt letett tőke mind
addig visszatartassék, míg az egész építkezés bevé
geztetik. 

G h y c z y I g n á c z : A mit Hollán államtit
kár úr imént előadott, engem nem győzött meg 
arról, hogy a szóban levő biztosítékot, az építés 
tökéletes befejezése előtt vissza lehessen adni: mert 
a képviselőház f. évi május 2-án hozott határozata 
szerint az engedélyt kérő társulat azért köteles 
biztositékot leteuni , hogy az építést helyesen, 
czélszerüen eszközli és a kitűzött határidőre befe
jezi. A ház határozatát figyelmen kívül hagyni, 
attól eltérni, a minisztériumnak nem szabad, de a 
vasutakra vonatkozó jelen határozatot illetőleg 
nem is tanácsos: mert ha az illető vállalkozó tár
sulat a vasútnak egy részét helyesen, czélszerüen 
ki is épiti, és azt a minisztérium a biztosíték fede
zésére elvállalja, de annak hátralevő részét se he
lyesen, se pedig czélszerüen ki nem épiti, vagy az 
építést a kitűzött határidőre be nem fejezi, miből 
fogja a minisztérium a hiányokat kiigazittatni ? a 
befejezésre kitűzött határidő meg nem tartásáért 
kárpótlást szerezni ? Talán csak nem a visszaadott 
cautiót helyettesítő vasút részének árverelése ál
tal ? Mindezeknél fogva pártolom Kiss Lajos 
képviselőtársam indítványát, és kivánom. hogy a 
6-ik szakasz harmadik bekezdése a szerződésből 
egészen kihagyassék, és a letett biztosíték csak az 
építés befejezése után adassék ki. 

H o l l á n E r n ő : A mint szerencsém volt már 



CCCV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 4. 1868.) 233 

kijelenteni, a k( rmánynak semmi észrevétele arra 
nézve nincs, ha a t. háznak nagyobb megnyug
tatására szolgál, hogy a letett cautio csak akkor 
adassék vissza, ha az építés teljesen befejeztetik. 

Elnök : Magáévá teszi a t. ház azon kíván
ságot, hogy a cautio csak akkor téríttessék vissza, 
ha az építkezés befejeztetik ? [Elfogadjuk !) Tehát 
e szerint fog a 6-ik szakasz kiigazittatni. 

Csengery I m r e e lőadó .• A harmadik be
kezdés e szerint kimarad. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa az engedély
okmány 7-dik és 8-dik szakaszai, melyekre nem tör
ténik észrevétel. Olvassa a 9-diket.) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : Ezen szakaszban 
a központi bizottság a 6-ik sorban ..minisztérium* 
helyett: „miniszter"-t, a 7-ik sorban „minisztérium
ban" helyett: „miniszterrel", a 17-ik sorban „mi
nisztériumok"4 helyett: „miniszterek" szavakat vél 
teendőnek. (Helyes!) 

E l n ö k : A t. ház tehát a 9-ik szakaszt a köz
ponti bizottság módosításával elfogadja. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 10—16-
dik szakaszokat, melyek észrevékl nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 17-diket.J 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ság a 17-dik szakasz 4-dik sorából az „egyéb" 
szót, mint fölöslegest, kitörlendó'nek véleményezi. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a központi bi
zottság véleményét ? (Elfogadjuk !) Ennélfogva a 
1 7-dik szakasz e szerint lesz kiigazítandó. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 18-dik 
szakaszt.) 

Csengery Imre e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak e szakaszra nincs észrevétele. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 19-dik 
szakaszt.) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ság a 19-dik szakasz utolsó bekezdése második és 
harmadik sorában „melyek" helyett: „melyeknek" 
irandónak véleményezi. 

Elnök : Elfogadja-e a t. ház a központi bi
zottság véleményét ? (Elfogadjuk !) Ennélfogva a 
19-dik szakasz e szerint lesz kiigazítandó. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 20-dik 
szakaszt) 

Csengery I m r e e lőadó -. A központi bizott
ságnak e szakaszra nincs észrevétele. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 21-dik 
szakaszt.) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ság a 21-dik szakasz második bekezdésének ezen 
szava: „biztosíték" helyett: „biztosítás" irandónak 
véleményezi. 

Elnök : Elfogadja-e a t. ház a központi bi
zottság véleményét ? (Elfogadjiűc .') Ennélfogva a 
21-ik szakasz e szerint lesz kiigazítandó. 
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Mihályi Péter jegyző (olvassa a 22-dik 
szakaszt.) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ság véleménye szerint a 22-dik szakasz utolsó 
előtti „lép" szava helyett :• „léphet" teendő. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a központi bi
zottság véleményét ? (Elfogadjuk !) Ennélfogva a 
22. szakasz e szerint lesz kiigazitandő. 

Mihályi Péter jegyző (olv ássa a 23-dik és 
24-dik szakaszt, melyekre nem történik észrevétel. 
Olvassa a 25-diket.) 

Csengery I m r e e lőadó : A központi bi
zottság véleménye szerint kezdetén ez a kife
jezés : „A kormány által elvállalt" hibás levén, 
helyettesítendő eme kitétellel : „Az állam által el
vállalt"; s a mindjárt azután következő' „bizto
síték" szó : „biztositás" szóval cserélendő fel. 

Elnök : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk !) 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a 26-dik 

szcdcaszt.) 
Csengery I m r e e lőadó : A központi bi

zottságnak ezen véleménye van. A 26-dik sza
kasz első sorában előforduló : „a kormány" kité
tel ekkép igazítandó ki : „az állam." S ugyanitt 
a második sorban álló „garantia" helyébe ez a 
magyar kifejezés használandó : „biztositás." 

" E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk !) 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a 27—30-

dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 31-diket.) 

Csengery Imre előadó : A 31-dík szakasz 
> második bekezdésére vonatkozólag, a harmadik 
| sorban előforduló eme szavakat : „minden előleg

es ezek kamatai visszatérítése után", ekként véli 
a központi bizottság módositandóknak : „minden 
előlegnek és ezek kamatainak ezüstben leendő' 

| visszatérítése után." 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk !) 
Mihályi Péter jegyző (ok ássa a hátralevő 

szakaszokat végig, melyek észrevétel nélkül elfo
gadtatnak.) 

Elnök : Következik a törvényjavaslat rész
letes tárgyalása. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat czimét, melyre nem történik észrevétel1). Ol
vassa az 1 sö szakaszt.) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A bizottság ajánl
ja, hogy e helyett : „állaiukamatbiztositék mel
lett és engedélyezés utján" tétessék igy : „enge
délyezés utján állami kamatbiztositás mellett." 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) Tehát elfogadtatik. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 2-dik sza
kaszt, aztán Nicolies Sándor múdositwnyát.) 

I *) Lásd az Irományok 342 Ik számáaak I. mellékletét. 
30 
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NiCOliCS Sándor : Nézeteimet már előbb 
kifejtettem ; nincs egyéb hátra, mint módositvá-
nyomat a t. ház pártfogásába ajánlani. 

H o l l á n E m ő : T. ház! Oly helyeken, hol 
több vasút szakad be egymásba, hol több indóház 
is szokott felállítani, leginkább a helyi viszonyok
tól függ, vajon ezélszerü-e, hogy külön indóházak 
állíttassanak fel, vagy pedig több vasútvonal egy 
közös indóházba egyesittessék ? Két tekintet jő erre 
nézve leginkább figyelembe: egyik a pénzügyi, 
másik a forgalmi. 

Legkivált ujabb időben azt mutatta a forga
lom , hogy legczélszerübb, ha több vasútnak 
indóházai, különösen főbb városokban, egy fő 
indóházba egyesittetnek. Nem akarom mondani, 
hogy ez átalános szabály, mert a helyi viszonyok 
módosíthatják, de átalános törekvésnek mondha
tom, és különösen Pesten a forgalmi szükségletnek 
leginkább meg fog felelni az. ha a most elszórt indó
házak egy közös fő indóházba folynak össze. A 
minisztérium ennélfogva indíttatva is látta magát 
erre nézve még ezen ülésszak alatt egy külön tör
vényjavaslat előterjesztésére. 

A másik körülmény, mely különösen figye
lembe veendő, a pénzügyi. Méltóztassanak felvenni, 
hogy egy külön indóház költsége, milyen pl. a 
temesvári, körülbelül 400,000 frtra vehető. Ezen 
összeget egyelőre meg lehet gazdálkodni. Azt 
hiszem, ezt akkorra lehetne elhalasztani, a mikor 
el fog dőlni azon kérdés, vajon legezélszerübb-e 
Aradról Temesváron át Orsovára vezetni a vas
utat, mint Károlyi Ede gr. kivánja? vagy nem 
czébzerübb-e azt más utón vezetni ? E kérdés el
döntése tényező fog lenni azon kérdés elhatáro
zására, vajon Temesváron ezen vonalra külön 
indóház szükséges-e? 

Kérem a t. házat, hagyja meg e második sza
kaszt ugy a hogy van. 

Elnök: Elfogadja-e a szerkezetet a t. ház 
ugy a mint van? [Elfogadjuk!) Tehát marad a 
szerkezet. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat S-a'ik szakaszát.) 

Csengery Imre előadó: A központi bizott
ság e szakasz második sorában e szó : „hó" helyett 
a szokottabb „hónap" kitételt ajánlja; a 10-dík és 
11-dik sorban pedig ezen szó: „üzletnek" helyett 
a ^közforgalomnak" kifejést kivánja tétetni. (He
lyeslés?) 

M i h á l y i Péter j e g y z ő (olvassa a 4. és 5-dik 
szakaszt, melyekre nem történik észrevétel. Olvassa, a 
6-dikat.) 

Csengery Imre előadó : E szakasz első 
bekezdése utolsó sorának eme szótól fogva: „akkor 
pedig elkésziteni" kitöröltetését. s helyökbe ezen 
szerkezetnek elfogadását ajánlja a központi bizott

ság: „azonnal és minden kártalanítás nélkül tar
toznak az engedélyesek a második vá ányt elké
szíteni.* Ugyanezen szakasz második bekezdésé
ben, és pedig az első sorban „sinut" helyett ismét 
„vágány" használandó. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság módosítását? (Elfogadjuk!) A 6-dik szakasz 
tehát a központi bizottság módosítása szerint fogad
tatott el. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a hetedik 
szakaszt.) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ság véleménye szerint e szakaszban, s mindjárt az 
első három sorban, ez a mondat: „ugy az épitkezés 
helyessége, mint a kitűzött határidők alatt befeje
zése biztosítására is," helyesebben igy volna kife
jezendő: „mind az épitkezés helyességének és 
ezélszerüségének, mind a kitűzött határnapok alatt 
leendő befejezésének biztosítása végett." 

Elnök : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) A 
7-dik szakasz tehát a központi bizottság módosítá
sával elfogadtatott. 

M i h á l y i Péter j e g y z ő (olvassa anyolezadik 
szakaszt.) 

Csengery I m r e előadó.- A központi bizott
ság véleménye szerint a 8-dik szakasz 4-dik sorá
ban „jövedelmet" szó után az „ezüstben" szónak 
beékelése kívánatos. Az engedélyokmány 21-dik 
szakaszával, mint a mely épen ez értelemben hang
zik, csak ily módon jő öszhangzásba a jelen sza
kasz. S ezen szakaszban még az utolsó kezdés első 
sorában is változtatást igényel egy kifejezés : jelesen 
„ország" helyett: „állam" írandó. 

ElfiÖk: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát e szakasz a központi bizottság módosítása 
szerint elfogadtatott. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa, a kilenczedik 
szakaszt.) 

Csengery Imre előadó: A központi bizott
ságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva következik a 10 dik szakasz. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a tizedik 
szakaszt.) 

Csengery I m r e előadó.- A központi bizott
ság javaslata következő. A 10. szakasz második 
bekezdésében és a második sorban „esetén" szó 
ezzel cseréltetik fel : „esetére." 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva következik a 1 1 . szakasz. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a tizenegyedik 
szakaszt,) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A bevezető „mi
előtt" után beszúrandó ez a szó : „az" ; a negyedik 
sorban pedig „szorgalmazók" helyébe „kérők* 
kitétel alkalmazandó. 
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E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk^ 
Ennélfogva következik a 12. szakasz. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a tizenkettedik 
szakaszt.) 

Csengery Imre előadó: A 12. szakasz két 
első sora helyett egészen eme sorig „engedélye
sekre* ajánlja a központi bizottság ezen tisztább 
és megfelelőbb szerkezetet: „Minden más jog és 
kötelesség tekintetében ugy az államra,mint az enge
délyesekre nézve." 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk !) 
Ennélfogva következik a 13. szakasz. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a tizenharma
dik sz >k st.) 

C s e n g e r y I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak e szakaszra nézve nincs észrevétele. 

jiűt. 
E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad-

Á részletes tárgyalás befejeztetvén, a törvény
javaslat végleges megszavazása a holnaputáni 
ülésben fog megtörténni. 

Az ülés órája a körülményekhez képest a szo
kott módon fog tudtul adatni. 

A t. ház előtt tudva van, hogy o felsége a 
folyó évre választott delegatio tagjait, folyó no
vember hó 12-ére Pestre méltóztatott összehívni. 
Azt hiszem, nincs egyéb hátra mint elnökileg 
tudtul adni az illető tagoknak a működés helyét és 
körét. (Helyeslés.) 

Több tárgy nem levén, a mai ülést elosz
latom. 

Az ülés véqzödik d. u, 1 órakor. 

CCCVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868, november 6-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: A kir. ügyek igazgatója jelenti, hogy Böszörményi László egy ügybeli perbe fogatásának szüksége megszűnt, 
Kfsrv nyék bemutatá-a. Makray László és társai az erdélyi vasút iránt interpellálják a kormányt, mely azonnal válaszol is. A házszá
mait ti JMVi.sl t b nyujtatiií. Gfayczy Kálmán és társai indítványt tesznek a delegatio iránt. Az arad-temesvári vasutat illető törvényja-
v-.sh.i véfileg elfogwdtHlik. 

. kormány részéről Lónyay Menyhért van jelen. 

z illés i, (Zdvdik déli 12 ' / t órakor. 

Elhök : Az ülést megnyitom. A mai ülés jegy
zőkönyvét Mihályi Pérer jegyző úr fogja vezetni; 
fi boltim kívánók neveit Paiss Andor jegyző úr 
jeg-yz . 

Á nmlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihály i Péter j e g y z ő (olvassa anovemberé-

kén i / t iiié» je y ökönyvét.) 
E í i . ö k : Ha nincs észrevétel, (Nincs!) a jegy

zőkönyv h t l e d v e van. 
liáili Károly úr, mint a kir. ügyek igazga

tója Bözn menyi László képviselő úr perbe fog-
hatását k r e azért, mert a „Magyar Ujság"-ért a 
cautio iKiii éit tett le. Időközben Csanády Sándor 
képvis In úr a cautiót biztosítván, a kir. ügyek 
iga/gáti'j hozzám intézett levelében kijelenti, 
hogy a | i l> h gás szüksége megszűnt. (He-'yesl, s.) 
i i h , \ ; S ; i o lévé a tizes bizottságnak fog átadatni. 

boni r in megyebeli Császár község lakói 

a remanentialis földeknek országos alapból meg
váltásátkérik. A kér vény i bizottsághoz utasittatik. 

Dobrzánszky Adolf képviselő úr kérvényt 
kíván bemutatni. 

DobrzánSZky AdO l f : T. ház! Gömör me
gyével egyesült Hont megye 21 községe egy fo
lyamodványt küldött be kezeimhez, melyben a 
nemzetiségi ügy mielőbbi megoldását, illetőleg a 
tót nemzet memoranduma elfogadását kéri. Habár 
tudom, hogy ezen folyamodvány elkésett, mégis, 
miután azt kezemhez juttatták, kötelességemnek 
tartom azt a t. ház asztalára letenni. 

Elnök: A kérvényt bizottsághoz utasittatik. 
Makray képviselő úr interpellatiót kíván ten

ni. (H Ujuk!) 
Makray Lász ló j T ház ! Magyarországnak 

erdélyi részeiben fekvő fó'bb megyek és székhe
lyek lakosai kérdést intéztek képviselőikhez, hogy 
mi oka annak, hogy eddig az arad-gyula-fehér
vári vaspálya a közforgalomnak át nem adatott? 
Több képviselő'társam megbízásából tehát a tágy-
ban interpellatiót vagyok bátor intézni a közleke-

30* 
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dési minisztériumhoz, hogy a nyerendő feleletből 
válaszunkat választóinknak megadhassuk. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa az interpel-
latiót): „Köztudomású dolog, miszerint az arad-
gy.-fehérvári vaspályatársulat az engedélyi ok
mányhoz tartozó pótszerzó'dés szerint köteles volt 
a pályát f. é. augusztus 18-án a közforgalomnak 
átadni, azonban a branyicskai hídnak gyenge 
volta miatt az meg nem történhetett. De miután a 
bajon segítve van s a pálya Szászvárosig kész 
levén, a forgalomnak máig sem adatott át, kérjük 
a közlekedési miniszter urat, saját intézkedése foly
tán történt-e, hogy legalább az elkészült rész a 
forgalomnak át nem adatott ? s szándékozik-e most 
intézkedni, hogy az átadás késedelem nélkül meg
történjék? Továbbá köztudomású dolog az is, 
hogy e vaspályatársulat igazgatósága máig is Bécs
ből keltezi rendeleteit. Mi ennek oka? miért nem 
tétetik át az igazgatóság Buda-Pestre?" 

Hollán Ernő államtitkár:T.ház! Azugy 
nevezett első erdélyi vasút, illetőleg az arad-gyula
fehérvári vonalnak engedélyi okmánya 1866-dik 
évi augusztus 18-án adatott ki, azon kötelezettség
gel, hogy az első vonal Aradtól-Gyula-Fehérvárig 
két év alatt megépüljön s a forgalomnak átadas
sék. Ez lett volna f. é. augusztus 18-án; ez azon
ban nem történt. A késedelem okai leginkább azon 
intézkedésekben keresendők, a melyek az egész 
munka vezetésére nézve igen hiányosan történtek. 
De már a munkának haladásával is később ugyan
csak a társaság saját építési igazgatósága tett je
lentést, hogy nem csak a branyicskai híd, melyről 
a t. interpelláló úr emlitést tesz, de az egész vo
nalnak majdnem 40 hídja szerkezetében hiányos. 
A minisztérium gondoskodott, hogy e hiányok 
minél előbb és minél tökéletesebben pótoltassanak. 
Egyes szerkezeti létrészeket kellett megeró'siteni s 
szilárdítani. Eddigi jelentéseink szerint ezen iga
zitások annyira haladtak, hogy előre láthatólag — 
bár ezt sem mondhatom bizonyosnak •— deezember 
közepéig a vonal megnyittatik. Intézkedett azon
ban a közmunkaminiszter úr, hogy e vonal rész
ben is átadassék a foigalomnak, és megnyittassák 
azon pillanatban, a midőn kétségkívüli lesz az, 
hogy a vonal a közbiztosság tekintetéből semmi 
aggodalomra többé alapot nem nyújt. 

A mi a társaságnak igazgatóságát és székhe
lyét illeti, alapszabályilag ki van kötve, hogy az 
Pesten legyen. Eddig a késedelem oka abban rej
lett, hogy a szállások hiánya miatt az egész igaz
gatóságot Pestre áttenni nem lehetett. Tudjuk, 
hogy az igazgatóság helyiséget keres, s nincs két
ség benne, hogy a mint alkalmas helyiséget talál, 
székhelyét azonnal ide teszi. 

I v á n k a I m r e : Ugyan e vasútra vonatkozó
lag vagyok bátor a t. államtitkár úrhoz még egy 

kérdést intézni. Nem tudom, jól vagyok-e értesül
ve, hanem ugy tudom, hogy ezen vasútnak egy 
része Piskitől Petroseni felé oly erdőségekbe és 
egy oly kőszénbányára vezet, melyeknek jöve
delmezősége — ahhoz értő emberek állítása sze
rint — sohasem várható. Ezen vasút épitése kö
rülbelül 772 millió írtba fog kerülni, s oly vidékre 
fog vezetni, melynek egész valóságos értéke nem 
tesz 7 milliót; ugy hogy az ország sokkal jobban 
tenne, ha azon pár jószágot megvenné, mert azon 
összeg, a melyért azokat meg lehetne venni, nem 
fog annyit tenni, mint a mennyibe kerülne ezen 7 
millió frtba kerülő szárnyvonal évenkinti kamat-
biztositáta. 

Á vasxit ugyan meg van kezdve, de még nincs 
kiépítve. Ezen szárnyvonal még egyik boldogítása 
a bécsi minisztériumnak; melyet az utolsó percz-
ben tukmáltak Magyarország nyakára. Való
ban czélszerü volna, ha a t. képviselőház azon 
megbízást adná a kormánynak, hogy vizsgálja 
meg, mikép jut az ország olcsóbban hozzá :ugy-e, 
ha csakugyan kiépíti e vasutat ? vagy ha — a mit 
a szakférfiak legolcsóbbnak mondanak — otthagy
juk, a mi eddig épült, és megveszszük ama két 
jószágot? 

Gál JánOS: u g y a n e tárgyhoz, t, ház, én 
is bátor vag}Tok néhány szóval hozzá szólni. (Hall
juk !) A mit t. barátom, Ivánka Imre mondott, az 
tökéletesen ugy áll, és mégis épen ezen piski-pet-
roseni szárnyvonal oka annak, hogy az Aradtól 
Szászvárosig kész vasút máig sem adatott át a tár
sulatnak és a forgalomnak. Ugyanis az, a ki vál
lalkozott ezen arad-fehérvári és piski-petroseni vo
nalnak kiépítésére, jelenleg ezen. Szászvárosig kész 
vasutat, a melyen október 18-án magam jártam, a 
melynél október 18-án a branyicskai hid megpró
báltatásánál magam jelen voltam, ezen vállalkozó 
jelenleg ingyen szállít minden anyagot ezen ha
szontalan piski-petroseni vonalra, holott ha a köz 
iekeclésnek átadatnék, természetesen akkor ingyen 
nem szállíthatná oda; minthogy pedig Erdélyben 
jelenleg ugy állunk, hogy minden gazdasági ter
ményeink ára valósággal nevetségig alanti mér
tékre szállott le, minthogy meg vagyunk fosztva 
minden közlekedési eszköztől, minthogy daczára 
annak, hogy ott jelenleg is folyton a katonai exe-
cutió áll fen az adó behajtására s az adó a fe-
nebbi okoknál fogva pontosan be nem gyűlhet: 
bátor vagyok felkérni a t. közlekedési miniszter 
urat. méltóztassék mielőbb intézkedni ezen vasút 
megnyitására nézve, hogy már egyszer Erdély is 
közlekedésbe hozathassék a pénzpiaczokkal, és ez 
által valamikép a pénzforgalom az ország egy ré
szében legalább lendületet nyerjen. 

Hollán Ernő államtitkár: T. ház! Mielőtt 
t. képviselő urnák utóbb felemlített aggodalmára 
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felelnék, arra kell figyelmeztetnem, hogy az egész 
vonalra, tehát az Aradtól Gyula Fehérvárig, azu
tán a Piskitöl Petrosenig vezetendő egy vonalra áta-
lános fővállalkozó van. Meglehet, rá nézve előnyös 
az, hogy ő e forgalomnak át nem adott vonalat 
anyagok szállítására használhatja és neki ebből 
némi nyeresége van ; hanem figyelmeznünk kell 
arra is, hogy neki e vonalnál nevezetes vesztesége 
is van, mely az időközi kamatok veszteségében 
van képviselve, s a mely, tudomásom szerint, na
ponkint közel három ezer forintot tesz. Meglehet 
tehát, hogy rá nézve előnyös az, hogy ezen in
gyen szállított anyagokat a másik vonal építésé
nél felhasználhatja; de ez előnyt minden esetre el
lensúlyozza azon körülmény, hogy neki késedelmi 
kamatokat kell fizetni, melyek pedig naponkint ne
vezetes összeget tesznek. 

Különben ezen oldalról nem kívánom vizs
gálni a késedelem okait, csak arra akarok felelni, 
a mit t. barátom Ivánka Imre felhozott. Mondha
tom, hogy a kormány is értesült ezen körül
ményről, s annak alapos megvizsgálására nézve 
már intézkedett is ; de mivel maga sincs még ezen 
idó' szerint megbízható adatok után értesülve, 
czélszerünek tartom e választ akkorra fen tartani, 
ha a kormány maga biztos adatokkal birand, me
lyekkel még ez ído szerint nem rendelkezik. 

E l n ö k : Ghyczy Kálmán képviselő úr, mint 
a ház szabályainak átvizsgálásával megbízott bi
zottság elnöke, a bizottság részéről jelentést fog 
tenni. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! A házszabályok 
átvizsgálásával megbízott bizottság munkálkodá
sát befejezvén, annak jelentését előadója Királyi 
Pál képviselő úr a t. ház engedelmével fel fogja 
olvasni. (Ki kell nyomatni!) 

E l n ö k : Ha a t. ház felolvasottnak veszi, ki 
fog nyomatni. 

BÓnis S á m u e l : A jelentést legalább hall
gassuk meg. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a ház szabályai 
átvizsgálására kiküldött bizottság jelentését.) 

E l n ö k : Mind a jelentés, mind a házszabályi 
javaslat ki fog nyomatni1). 

G h y c z y K á l m á n : Az utolsó ülésben a ház 
igen t. elnöke kijelentette, hogy a miniszterelnök 
úrtól vett értesítés folytán a ház által a dclegatió-
ban megválasztott tagokat mííködésök megkezdé
sére összehívja. Ennek folytán több elvbarátom
mal egyesülve, egy indítványt adtam be adelaga-
tionális tárgyaknak csak feltételesen megenged
hető megkezdése iránt. Tisztelettel kérem a házat, 
méltóztassék megengedni, hogy ezen indítvány 

l) Lásd az Irományok 350-dik számát. 

| felolvastassák és azután tárgyalásra a napirend 
| tűzessék ki. (Halljuk!) 

Csengery Imre jegyző (ohassa). 
E l n ö k : Ki fog nyomatni1), szétosztatni, és 

tárgyalása napirendre fog kitüzetni. 
VukOViCS S e b ő : Nekem szintén egy rövid 

észrevételem volna a tegnapelőtti ülésben történt 
határozatra nézve. Tudom, hogy közönségesen a 
már egyszer kijelentett határozatra visszatérni, 
nincs rendiben; de megvallom, oly fontos tárgy
nál , mint a milyen a deíegatiók kiküldetésé
ben rejlik, miután legkisebb discussio sem történt 
e tárgyban, én kötelességemnek tartom azon tisz
teletből, mondhatom őszinte tiszteletből, melylyel 
a töi-vény^iránt viseltetem, e határozat lényegére 
nézve, t. i. a delegatio kiküldésére nézve némi ész-

i revételt tenni. 
A mélt. elnök úr röviden, egyszerűen, mint

egy kétség alá sem vehető tényt jelenté ki, hogy 
miután a nagyméltóságú miniszterelnök úrtól azon 
közlést vette, hogy ő felsége bizonyos napra a 
delegatiót összehívni méltóztatott, egyéb nem ma-

\ rad hátra, mint hogy a tavaly megválasztott dele
gatio működése folytafására utasíttassák. 

Ez az, t. ház, a mi bennem aggodalmat ger
jeszt. Én azt hiszem, minél fontosabb azon törvény, 
melyen a delegatio létezése alapul, annál szigorúb
ban kell vigyáznunk arra, hogy a tények annak 
értelmét legkevésbbé se terjeszszék tovább, mint 

; annak határozott szavai kijelölik. A törvény be-
| tüi pedig ezek: „E bizottságok csak egy évre, 
i v a g y ig a z országgyűlés egy ülésszakára válasz-
| tatnak." 

Meglehet, csalatkozom ; de azt hiszem, maga 
ezen delegatio, midőn hazánk részéről Bécsben 
ő felsége többi országainak delegatiójával együtt 
működött, működésének bevégeztével magát fel-
oszlatottnak jelenté ki. Ha ellenkezőleg áll a do
log, ez oly fontos kérdés, hogy azt az akkori iro
mányok felolvasásával is tisztába kell hozni. 

Én tehát ugy tekintvén a dolgok helyzetét, 
hogy a tavaly megválasztott delegatio teljesítette 
kötelességét és végét érte kiküldetésének: azt hi
szem, hogy ha most oly körülmények forognak 
fen. melyeknél fogva szükséges, hogy a követke
ző, ujonan bemutatandó budgetet szintén azon kül
döttség áhal tárgyaltassuk, az erre vonatkozó in
dokok előadassanak és az országnak netán e te
kintetben támadható aggodalma megszüntettessék. 
(Helyeslés bal felöl.) S megvallom, t. ház, magam 
részéről nem volnék képes ily indító okokat előál-

I litani, noha más oldalról magam is megismerem, 
hogy nem csak kívánatos az idő rövidsége miatt, 
hanem szükséges is, hogy ugyanazon delegatio, 

l ) Lásd az Irományok 351-dik számát. 
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mely az év elején az első budgetet tárgyalta, az 
előzményeknek kellő tudása következtében tár
gyalja rendkivülileg a jelenleg előterjesztendő 
budgetet is. Erre nézve azonban véleményem sze
rint itt igen egyszerű az u t : oly ut, mely minden 
aggodalmat eloszlat, mely a törvénynek épségét 
fentartja és szükségtelenné teszi azt, hogy ezen 
törvénynek alig keletkezte után, már is magyará
zatokba bocsátkozzunk bele : sez az, hogy röviden, 
alig egy fél óra alatt, sőt felkiáltással válaszszuk 
meg a delegatiót, mely tavaly működött, hogy 
ö felsége többi országainak delegatiójával a közös 
érdekű viszonyokat tárgyalja. Ez által minden 
káros és veszélyes praeeendensnek elejét veszszük. 
Mert az nem szenved kétséget, hogy ha egyszer 
eltérünk a törvény betűjétől, meglehet, máskor 
még tovább fog terjedni ez irányban a törvény
nek magyarázata, és akkor igazolva leend azoknak 
aggodalma hazánfiai közül, kik ezen delegatióban 
nem igen kedvező növényt látnak emelkedni ha
zánk alkotmányára nézve. Én tehát, hogy indit-
ványnyal végezzem csekély észrevételemet, bátor 
vagyok felkérni a t. házat, hogy minden aggodal
mak megelőzése végett méltóztassanak röviden 
újra megválasztani azon delegatiót, mely az év 
elején működött, hogy a mostan előterjesztendő 
budget tárgyalásába bocsátkozzék, a törvénynek 
minden sérelme és a közvetkezménynek minden ag
godalma nélkül. 

Gajzágó S a l a m o n : T. ház ! Azt hiszem, nem 
csalatkozom, ha állítom, hogy a t. képviselő urnák 
indítványa az események által martul van haladva: 
tul van pedig haladva azért, mert midőn legelő
ször a képviselőháznak elnöke ő felségének ezen 
iratát a ház tudomására hozta, a képviselőház el
nöke tárgyalási napot tűzött k i ; a tárgyalási nap 
elérkez'vén, miután a tárgyhoz hozzá senki sem 
szólt, semmiféle észrevételek nem tétettek, a kép
viselőház elnöke nem is tehetett egyebet, mint tu
domásul vévén a legfelső iratot, annak értelmé
ben a tavaly megválasztott delegátusokat összehív

ta. De más részről, nézetem szerint, nem is igen vol
na a törvénynyel megegyeztethető, hogy jelenleg 
uj delegatio választassák, nem pedig azon törvény
nek szoros értelme szerint, a melyre a t. képviselő 
úr előbb hivatkozott. Ennek következtében én 
ezen indítványt, mely már tul van haladva, tár
gyalási alapul el nem fogadhatom. 

Tisza K á l m á n : Azon egy észrevételt vagyok 
bátor tenni, hogy a múlt alkalommal — utána 
néztem a dolognak, a mennyire lehetett — a t. 
elnök bejelentette a háznak, hogy megérkezett az 
irat, ennélfogva össze fogja hivni a delegatio tag
jait. {Ellenmondás jobbról.) De e fölött vitatkozni 
nem óhajtok ; hanem csak azt kérem, hogy miután 
az idő a delegatio összjöttéig igen rövid, azon 
Ghyczy Kálmán igen t. barátom által és többek 
nevében beadott inditványt mielőbb napirendre 
kitűzni méltóztassék. 

E l n ö k : Annyiban adhatok felvilágosítást, 
hogy holnap d. u. 1 órakor úgyis ülés lesz, az ülés 
alatt az indítvány ki fog osztatni és a holnapi ülés
ben a t. ház a tárgyalási napot kitűzheti. (Helyeslés.) 

Napirenden van az arad-temesvári vasútról 
szóló törvényjavaslat végleges megszavazása. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslatot.) 

E l n ö k : A kik e törvényjavaslatot végleg 
elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
A ház a törvényjavaslatot végleg elfogadja, és 
Bnjanovics Sándor képviselő úr a mélt. főrendek
hez át fogja vinni. 

Kérem a pénzügyi bizottság tagjait, méltóz
tassanak d. u. 4 órakor tanácskozás végett össze
jönni. 

Kérem egyszersmind az osztályok t. elnökeit, 
hogy a mennyiben a nemzetiségi kérdés fölötti 
tanácskozások még be nem fejeztettek volna az 
osztályokban, méltóztassanak holnap reggeli 10 
órára az osztályokat tanácskozás végett összehívni. 

Holnap d. u. 1 órakor ülés fog tartatni. 
Az ülés végződik d. u. VU órakor. 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Dobrzánszky Adolf és társai indítványa román és orosz eongressus iránt. A kormány 
törvényjavaslatot nyújt be a bor- és húsfogyasztást, úgyszintén a személyes kei-eseti adó tárgyában. Simay Gergely megújítja interpel-
latióját az ut- és hidvámok iránt Ghyezy Kálmán és társai inditváüya napi rendre tűzetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Eötvös József b.. Gorove István, Horvát 
Boldizsár. Lónyay Jvíenyhért. 

Az ülés kezdődik d. u. 1 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzökönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 
vezetni; a szólani kívánók neveit pedig Mihályi 
Péter jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a november 

6-án tartott illés jegyzökönyvét.) 
Elnök: Nincs ellene észrevétel ? (Szünet 

Viviva) : A jegyzőkönyv hitelesítse van. 
Torna meg}Te közönsége a hasonszenvi 

gyógymód érdekében Sáros megye által felterjesz
tett kérvényt figyelembe vétetni és pártoltatni 
kéri. 

Temesvár sz. kir. város közönsége Fiume ten
gerparti kikötő város és kerületének Magyaror
szághoz való visszacsatoltatását Szatmár város 
felterjesztése értelmében törvényhozásilag mielőbb 
elintéztetni kéri. 

Farkas Endre ügyvéd Rima-Szombatban az 
ideiglenes törvény szabály XIII. fejezetének 159-
dik szakaszát megmagyaráztatni, illetőleg világo
sabban értelmeztetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Dobrzánszky Adolf képviselő úr indítványt 
kíván tenni. (Halljuk!) 

Dobrzánszky A d o l f : T. ház! Midőn a 
keleti egyház román és orosz ajkú híveinek egy 

része a római egyházzal egyesült, az úgynevezett 
egyesülési okmány tanúsága szerint világosan ki
kötötte, hogy ezen egyesülés csak némely dog
mákra szorítkozzék, hogy e szerint: Irször szer
tartása és egyházi fenyítéke érintetlenül hagyas
sanak ; hogy 2-szor egyházi elöljáróságát, jelesen 
püspökeit szabadon választhassa jövőre is az alsó 
papság és a nép ; és hogy 3-szor egyháza és papsága 
mindazon előnyökben részesittessék , mely elő
nyökben részesült akkori időben a római kath. 
egyház és papsága. Azonban ezen két oldalú 
szerződésnek egyik föltétele sem tartatik meg 
ma, a mennyiben a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnál is egyedül a görög kath, egy
ház az, mely osztály által képviselve nincs, a 
mennyiben a püspökök és prépostok, tehát az egy
ház elöljárói nem a nép és papság által választat
nak, hanem a római szent szekálta! neveztetnek, s 
a mennyiben ez szüli azt, hogy szertartása, egy
házi fenyítéke —• egyházi törvényeinek nem al
kalmazása miatt — hanyatlik. Minthogy pedig e 
két oldalú szerződés egy oldalú megsértése csak 
ugy lehetséges, ha ehhez a kormány segédkezet 
nyújt, mit a jelenlegi felelős kormányról és annak 
jogérzületéről feltenni sem akarok; s minthogy 
más részről tagadhatatlan az, hogy épen az egye
sülési okmány értelmében a görög keleti egyház 
minden intézménye, a mennyiben a dogmát nem 
érinti, egész kiterjedésében rá illik a görög kath. 
egyházra is, sőt a jogegyenlőség és viszonyosság 
elvénél fogva arra alkalmazandó is : kérem ma
gam és elvtársaim nevében a t. házat, méltóztas
sék határozatként kimondani, illetőleg kötelezni a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter urat. hogy a 
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görög kath. egyház román és orosz részeiben kü
lön megtartandó congressusok iránt törvényjavas
latot terjeszszen a t. ház elé, s hogy addig, míg 
ezen törvény létre jő, a két oldalú szerződés meg
szegése lehetetlenné tétessék az által, hogy ideig
lenesen eszközölje ily congresusok összehívását 
ugyanazon alapon, mely már a görög keleti egy
ház részére törvény által el lőn fogadva. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő {olvassa az indítványt.) 
E l n ö k : A fölolvasott indítvány ki fog nyo

matni ; ) , szét fog osztatni és napirendre kitüzetni, 
Lónyay Menyhért pénzügyminiszter kért 

szót. (Ilattjuk!) 
Lónyay Menyhért pézügyér: T. ház! Az 

ezen év folytán hozott adótörvények, két adónem 
kivételével, minden egyenes és közvetett adóról 
intézkednek s azok érvénye egész 1869. évi de-
czember 31-éig terjesztetett ki a szentesitett törvé
nyek által. Azon két adónem, melynek érvénye 
csak a folyó év utolsó napjáig mondatott k i : a 
bor- és husfogyasztási adó és a, személyes kere
seti adó ; ezekre vonatkozólag tehát kötelességem
nek tartom a t. háznak a törvényjavaslatokat be
nyújtani. 

A borfogyasztási adónál javaslatba hozom, 
hogy az évi bortermelés 5°/D-a a szőlősgazdánál 
házi szüksége fedezésének tekintetéből adó alá ne 
vétessék, és hogy ezen adómentes bormennyiség 
15 akóig terjedhet. Ez, ugy hiszem, az eddig gya
korlatban volt szabályoknál kedvezőbb és a ter
melőkre nézve méltányos eljárás. Továbbá javas
lati a hozom a bor- és husfogyasztási adó besze
désénél az átutalás elmelló'zését, és azon nagyobb 
községeknél, melyek a fogyasztási adó beszedése 
iránt egyezményt létesítenek, a beszedési költsé
gek fedezésére bizonyos összeg elengedését. Ezek 
azon reformok, melyeket a bor- és husfogyasztási 
adóra nézve a jelen körülmények közt javaslatba 
hozni lehet. 

A mi a személyes kereseti adót illeti: az ezen 
adónem megállapítása alkalmával hozott határo
zat értelme szerint javaslatba hozom a Magyar
országban létező személyes kereseti adószabá
lyoknak Erdélyre is kiterjesztését és igy meg
szüntetését mindazon dijaknak, melyek Erdélyben 
védelmi dij, fejadó, pótadó és polgári dij czime, 
valamint a szomszéd török tartományokba legel
tetés végett_ hajtott marhák legelődija fejében fizet
tetnek. (Elénk helyeslés.) Mindezen különböző 
czimek alatti adóztatások helyett be fogna hozatni 
a Magyarországban divatozó személyes kereseti 
adó. Hasonlókép javaslatba hozom megszünteté
sét azon eltéréseknek, melyek a személykereseti 
adó kiszabása tekintetében Magyarország bizonyos 

) Lásd az Irományok 352-dik számát. 

területén, u. m. Bács, Temes, Torontál és Krassó 
megyékben léteznek. (Helyeslése) 

Ez által ismét egy ujabb lépés történnék az 
adók mérvének egyenlősítése felé a magyar korona 
területén. Erdélyben ugyan a népnek legszegé
nyebb osztálya, mely a fejadó által aránytalanul 
terhelve volt, nevezetes könnyebbségben részesü-
lend, azonban az államjövedelem ezen czimen csök
kenni fog és igy a méltányosság azt kívánná, hogy 
Erdélyben ezen előállandó hiány azon adók eme
lése által pótoltassék,melyeknél Erdély kedvezésben 
részesült; de miután a jövő törvényhozás felada
tainak egyike ugy is az leend. hogy az adónemek
nél létező különbségek lehetőleg kiegyenlittesse-
nek: ezen hiánynak pótlását jelenben különösen 
Erdélyre róni javaslatba nem hozom. 

Midőn ezen két törvényjavaslatot a t. ház 
asztalára leteszem, azon kérést intézem a t. házhoz , 
méltóztassék elrendelni, hogy ezen két törvény
javaslat mielőbbi véleményadás végett az állandó 
pénzügyi bizottsághoz tétessék át. 

E l l i ö k : Kívánja a t. ház, hogy a bemutatott 
két törvén/javaslat fölolvastassék V (Fölohasottak-
nak tekintjük!) Az előterjesztett két törvényjavas
lat ki fog nyomatni ]), szét fog osztatni és az osz
tályokhoz utasíttatni. 

S í m a y Gerge ly : T. ház ! A t. pénzügymi
niszter űr előterjesztéséből körülbelül azt vettem 
észre, mint ha az állam bevételei, csak ezen előter
jesztett módosítandó kérdések módosításával, a töb
biekre nézve fentartandók lennének még az 1869 
végére is. Nekem közelebb szerencsém volt Er
délyre nézve az utvámok tekintetében, melyek az 
állam bevételeinek egyik részét teszik, egy inter-
pellatiót intézni a t. miniszter úrhoz azon indok
ból, mert az ottani vámállomásoknak újból 3 
évre leendő haszonbérbe adása volt tervezve. Azon 
interpellatiómra mai napig sem voltam szerencsés 
választ kaphatni. Hogy másodszor szólaltam fel 
ezen tárgyban, bizonyosan fontos aggályaim le
hettek, mit ezennel nyilvánítani is kívánok. Ezen 
igazságtalanság folytán netalán bekövetkezhető 
azon eshetőségnek akartam elejét venni, hogy mi
ként 1861-ben, a nép maga amaz utvámok fizeté
sét ténylegesen megtagadja. Én, t. ház, épen ezen 
eshetőségnek kívántam elejét venni; de minden 
esetre még egy utolsó eszközhöz is kívántam 
nyúlni, t. i. az 1869-ki államköltségvetés alkalmá
val nézetrokon képviselőtársaimmal egy határozati 
javaslatot terjeszteni a t. ház elé, hahogy nem 
leszek elég szerencsés ezen interpellationalis utón 
orvoslást nyerni ezen kiáltó igazságtalanság és 
sérelem ellen. 

') Lásd az Irományok 253 és 254-dik számát. 
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Lónyay Menyhért pénzügyér: Azon 
ülésben, melyben a t. képviselő úr interpellatióját 
előadta, nem voltam jelen; ennélfogva interpellatió-
jának tartalmáról ma sem vagyok értesülve. De 
azok után, miket elmondani méltóztatott, követke
zőket vagyok bátor megjegyezni. 

Az ut- és hidvámoknak ezen év végéig leendő 
fentartását a törvény megszabta, ennélfogva semmi
féle sérelem nem ejtetik sem Magyarország, sem 
Erdély bármely részén, ha t. i. az utvámok veze
tése iránt a szükséges intézkedések megtörténhetnek. 

Az utvámok megszüntetésének kérdése szo
rosan összefügg a közlekedési eszközök, különösen 
az utak fentartásának kérdésével, s én ugy hiszem, 
t. ház, hogy e törvényhozás igen rövid tartama 
alatt a ház valószínűleg nem érend rá e kérdés
ben intézkedni. 

Egyébiránt, a mi azon észrevételt illeti, hogy 
a t. képviselő úr ugy van értesülve, hogy az ut
vámok bérbe adására nézve 3 évre köttettek szer
ződések : megvallom, erről nem vagyok értesülve. 
De ha igy történt is, természetesen csak azon fen-
tartással történhetett, ha a törvényhozás ezen ut
vámok megtartását továbbra is elrendeli. 

S i m a y G e r g e l y : T. ház ! Miután a t. ház 
határozata épen az volt, hogy interpellatiőm Írás

ban fog közöltetni a t. pénzügyminiszter úrral, 
csodálkozom, hogy a t. elnökség nem intézkedett, 
hogy az Írásbeli közlés megtörténjék. Én a hiva
talos közlönyből vettem az értesítést és ennek kö
vetkeztében idéztem a 3 évi haszonbérbe adatás 
tervét. 

E l n ö k : Kérdőre vettem az iroda személyze
tét s a személyzet részéről épen most kijelentetett, 
hogy az interpellatio expediálva volt. Egyébiránt 
igen könnyen megtörténhetett — és ez lehet az 
elmaradás egyedüli oka — hogy a pénzügyminisz-

, téri hivatalhoz elment ugyan, de ott talán még be 
nem mutatták. 

A mai ülés napirendjén van a t. Ghtyczy 
Kálmán képviselő úr által beadott indítvány tár
gyalása napjának kitűzése. Ha a t. ház méltózta
tik beleegyezni, talán a jövő héten, hétfőn lehetne 
ezen indítványt tárgyalás alá venni ? 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: Mi
nél előbb! 

E l n ö k : Ennélfogva az indítvány a jövő hé
ten hétfőn 10 órakor tartandó ülésben fog tár
gyaltatni. 

Más tárgy nem levén, az ülést feloszlatom. 

.4 ülés végződik d. u. 1 % órakor. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/g. x 31 
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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 : Freyseysen Gyula megbizó levele és kérvények bemutatása. Csiky Sándor indítványa a kérvények tárgyalása 
iránt. Berzenczey László a közös külügyminiszter osztrák képviselősége iránt interpellálja a kormányt. A kormány törvényjavaslatot 
nyújt be a volt központi közigazgatás nyugdijairól, úgyszintén a kisajátításról Buda-Pesten. Királyi leira; Fiume tárgyában. Ghyczy 
Kálmán és társai indítványa a delegatio iránt mellőztetik. A pénzügyi bizottság jelentést tesz az 1869-dik évi áliamköltségvetésnek a 
belügyminisztériumra vonatkozó fejezeteiről. 

A kormány részéről jelen vannak: András;/ 
Gyula gr., Eötvös József &., G'orote István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért: később Wenckheim Bé
la báró. 

Az ülés kezdöd<k d. e. 10 órakor. 

Elnök : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit pedig Csengery 
Imre jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzó'könyve fog hitelesíttetni. 
BlljailOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a no

vember 1-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Freyseysen Gyula, Bereg megye munkácsi 

kerületében megválasztott országos képviselő ere
deti megbízó levele az állandó igazoló bizottság
hoz tétetik át. 

Németh János . cs. kir. nyugalmazott had
nagy két rendbeli nyugtatvány beváltása iránt 
folyamodik. E kérvény a kérvényi bizottsághoz 
utasittatik. 

Ráth Péter képviselő úr kérvényt kivan 
beadni. 

R á t h P é t e r : T. ház; A budai kir. egyetemi 
fó'gymnasium tanári testülete felszólítása követ
keztében bátor vagyok egy kérvényt a t. ház 
elé terjeszteni, melyben ők nagyon^ csekély évi 
fizetésök felemeltetéseért esedeznek. En tehát ezen 
kérvényt a ház asztalára teszem le, s egyszersmind 
felkérem a t. házat, méltóztassék ezt véleménye-

| zés végett a pénzügyi bizottsághoz utasítani. (Fel-
Máltások : A kérvényi bizottsághoz .') 

Elnök : A kérvényi bizottsághoz fog át
tétetni. 

Csiky Sándor képviselő úr indítványt ki
van tenni. 

Csiky Sándor : T. ház ! A ház szabályainak 
80. pontja arról rendelkezik, miszerint a kérvényi 
bizottság eljárásáról hetenkint a ház elé előter
jesztést tegyen. A kérvényezési jog, t. ház. minden 
egyesnek ugy, mint testületeknek elidegenithetíen 
joga, de ezen joggal viszonos kötelezettségek jár
nak a házra vonatkozólag, miszerint azokat tár
gyalni', azokban határozatot hozni van hivatva, 
E tekintetből , a mennyiben azon kérvények 
sorában , melyek a ház előtt állanak, a bizott
ság által az elnökségnél bejelentve már ré
gen vannak, találkoznak olyanok , melyek nem 
csak magán érdeküek. de egyszersmind közérde
kűek — olyan, a többek sorában egyet kiemelve, 
Morzsányi Sándornak a marhavész elhárítása 
tárgyában felfedezett és azon gyógyszernek alkal
mazásáról szóló utasítása, miként kelljen e nagy 
veszélytől, mely az országra igen zsibbasztólag 
hat, mely mostan napjainkban már a fővárosban 
is kiütött, menekülni, s ezen javaslat a kérvényhez 
mellékelve, a tisztelt ház elé terjesztetett — hogy 
tehát előleg tárgyaltassék és tárgyalására ha
táridő tűzessék, ezen indítványt vagyok bátor 
a t. ház elé terjeszteni, indítványomat ezennel 
írásban beadván. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa az indít-
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ványt); „A kérvényezési jog valamennyi honpol
gárok, egyletek és testületeknek elidegenitethet-
len s naponkint gyakorlott joguk levén, ebből a 
képviselőházra azon viszonos kötelesség hárul, 
miként eddig íenálló szabályainak 80-dik sza
kasza értelmében is azokat hetenkint tárgyalni s 
határozatával ellátni hivatott. Minthogy azonban 
érintett tárgyalás ezúttal több hetek óta elmaradott, 
nehogy ezen jog gyakorlata a kérvények iránt 
hozandó határozatoknak késedelmes és káros el
halasztása által becsében és értékében megcsök
kenjen , ezután pedig a hon polgárainak a képvi
selőházba helyzeti bizalma, is megingattassék; mi
után köztudomásra van , miként szó alatti kérvé
nyek között számosabban találtainak olyanok, 
melyek a magán érdek mellett egyszersmind köz
érdekűek is. például a már hazánkban több helye
ken és ezek között magában az ország fővárosában 
is kiütött marhavésznek gyökeres orvoslása és 
előzetes megakadályozása végett Morzsányi Sándor 
által pártolás tekintetéből még a folyó évi július 
havában benyújtott javaslati kérvény : határozza 
ezen okoknál fogva a képviselőház el, miként 
érintett s a kérvényezési bizottság által tárgyalás j 
végett már az elnökségnél be is jelentetett kérvé
nyek ügyében tett javaslatok felvételére a legkö
zelebb reánk jövő hétnek egyik napját kitűzni, és 
ekkor érintett Morzsányi Sándor által benyújtott 
kérvénynek, mint javaslatának közhasznúsága fel
ismerése esetén azonnal alkalmazásba veendőnek 
előzetes tárgyalás alá vételét el is rendeli." 

E l n ö k : A házszabályok értelménél fogva a 
kérvények lajstroma a ház asztalára le van téve : 
mihelyt az idő és körülmények engedni fogják, 
főképen azon kérvények, melyekre nézve az elő-
tezességet a t. ház kimondotta, azok okvetlen tár
gyalás alá fognak jönni ; mihelyt tehát a körülmé
nyek engedik, tárgyaltatni fognak. 

Csiky Sándor : A körülmények mindjárt 
engedni fogják, mihelyt a tisztelt ház napot hatá
roz ; azért bátor vagyok kérni a tisztelt házat, 
méltóztassék minél előbb napirendre tűzni. 

E l n ö k : Most az a kérdés, kivánja-e a ház 
az indítványt tárgyalni '? (Felkiáltások : Nem !) 

SoillSSiCh P á l : Szót kérek ! Miután arról 
van szó, hogy a közelebbi napokban mivel foglal
kozzék a tisztelt ház ? kötelességemnek tartom 
bejelenteni, hogy a pénzügyi bizottság, kivéve a 
pénzügyminisztérium tárczájára vonatkozót, a költ
ségvetéseket átdolgozta, s némelyek iránt a jelen
tést már be is adta. Még kettő van hátra s azt is 
be fogja végezni holnap vagy holnapután. E sze
rint bátor vagyok múltkori határozatához képest 
arra figyelmeztetni a t. házat, hogy múltkori ha
tározatához képest ezen beadott jelentéseket mél
tóztassék tanácskozás tárgyává tenni , mikor a 

háznak ideje lesz és nézete szerint időszerűnek 
fogja találni. Legfőbb teendőnk egyike, hogy 
a pénzügyi dolgozatokon átmenjünk. [{Helyeslés.) 

E l n ö k : Előbb a pénzügyi bizottság jelen
tése fog tárgyalás alá vétetni, s azután, ha a kö
rülmények engedik, a kérvények. 

Berzenczey L á s z l ó : Bátor voltam minap 
interpellálni a minisztériumot, nem tudván, hogy 
melyik miniszter urat, minthogy katonai dologról 
volt szó. Sajnálom, hogy most ismét azon kelle
metlen helyzetben vagyok, hogy nem tudom, me
lyik minisztert interpelláljam, minthogy közös 
ügyről van szó. Ha nem a pesti, hanem a bécsi 
országgyűlésen volnék, könnyebb volna a dologs 
a mennyiben Beust bárót , lti a bécsi reichsrath 
tagja, interpellálhatnám. {Élénk nyugtalanság a 
jobb oldalon.) Nem dicsekhetem azzal, hogy az 
1867-dik évi XII. törvényczikk alkotásában részt 
vettem ; de különben e tekintetben nem irigylem 
senki dicsőségét; annyit azonban bátor vagyok 
megjegyezni, hogy ha a közös külügyi miniszter, 
ki ama testületben mint képviselő ül, ama testület 
valamelyik bizottságában oly fölfedezéseket tehet és 
tesz, miket csak delegatiónkban tehetne, én ezt az 
eljárást az egyenjogúsággal összeférhetőnek nem 
tartom ; azért vagyok bátor az összes minisztéri
umhoz a következő rövid interpellatiot intézni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő {chassa az interpella
tiot): „Az 1867-dik évi közös ügyekrőli XH-dik 
törvény értelmével megegyeztethetőnek tartja-e a 
tisztelt minisztérium a jelenlegi osztrák-magyar 
államok részérőli közös külügyminiszter urnák 
az osztrák képviselőházban képviselőségét ?" (De
rültség a jobb oldalon.) 

Lóiiyay Menyhért pénzügyéi': Midőn a 
közös költségvetés a delegatio elé terjesztetett, 
azon alkalommal a delegatio a létezett központi 
közigazgatási nyugdijak iránt, melyekre nézve ez 
összeg azon költségvetésbe volt beigtatva, azon 
határozatot hozta, hogy ,,e tárgy, mint a múlt 
idők még elintézetlen kérdése,az illetékestörvény
hozások elé utasittassék. A két törvényhozás in
tézkedése kétség kivül és pedig remélhetőleg a 
legnagyobb méltányosság alapján e tekintetben is 
be fog következni, mihelyt a két minisztérium e 
részben a költségvetés alapján indokolt előterjesz
tést teend a két törvényhozás elé." Az 1868-diki 
költségvetésbe felvétettek erre nézve bizonyos ösz-
szegek, azonban a pénzügyi bizottság nézete sze
rint e kérdést mindaddig függőben tartotta, mig a 
delegatio által a kivánt egyezmény a két minisz
térium között oem sikeresittetik. Van szerencsém 
a t. háznak jelenteni, hogy a legközelebbi napok
ban a létezett központi közigazgatási nyugdijak 
iránt az egyezmény a két minisztérium között 
megköttetett. Egyértelmű és hasonló törvényja-

31* 
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vaslatok előterjesztése levén szükséges, van sze
rencsém ezennel benyújtani ezen törvényjavaslatot 
azon megjegyzéssel, hogy majd, midőn e tárgy 
elő fog vétetni, szerenesés leszek indokolni azon 
elveket, melyekből azon javaslat kiindul. U g y 
hiszem, a t. ház meg fog győződni, hogy megfe-
lelőleg a delegatio végzésének, a méltányosság 
alapján történt a kiegyezkedés a két minisztérium 
között. Midőn benyújtani van szerencsém, azon 
kérést intézem a t. házhoz, miután ezen tárgy is 
pénzügyi tárgy, méltóztassanak ezt ama bizottság
hoz utasítani, hogy e tárgy annak véleményével 
kapcsolatban vétessék elő. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha felolvasottnak veszi a t. ház, 
akkor ki fog nyomatni1), szétosztatni, mindenek 
előtt a pénzügyi bizottsághoz utasíttatni és azután 
tárgyalás végett az osztályokhoz áttétetni. 

Horvát Boldizsár igazságügyért T. ház! 
Azon örvendetes és mondhatni rapid emelkedés, 
melyet az ország fővárosa Buda-Pest az ujabb idő
ben tett, kötelességévé tette a kormánynak gon
doskodni arról, hogy a főváros terjeszkedésének 
oly irányt szabjon, mely a közlekedés és kereske
delmi forgalom érdekeinek és az egészségügy ér
dekeinek megfeleljen. (Helyeslés.) Az e téren ta
pasztalható mulasztásokat most még talán csekély 
áldozatok árán helyrehozhatjuk ; ellenben a mi 
mulasztásunkat a későbbikor talán a legnehezebb 
áldozatok árán sem volna képes helyrehozni. E 
czélból leteszi a kormány a t. ház asztalára a ki
sajátítási törvényt szab. kir. Buda-Pest városok 
területére nézve, kérvén a t. házat, hogy azt ki
nyomatni és minél előbb az osztályok tárgyalása 
alá bocsátani méltóztassék. (Helyeslés.) Egyúttal , 
mivel ezen törvényjavaslat lényeges összefüggés
ben van azon átalános kisajátítási törvényjavaslat
tal, mely az osztályok tárgyalásán már áthaladt, 
mely azonban megakadt a központi bizottságnál 
némely differentiák miatt, melyek a közlekedési 
és igazságügyi minisztériumok közt fenforogtak ; 
miután ezen differentiák már ki vannak egyenlít
ve : azon kérést vagyok bátor intézni a központi 
bizottság t. elnökéhez, hogy az átalános kisajátí
tási törvényjavaslat tárgyalásának folytatása iránt 
is minél előbb intézkedni méltóztassék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A törvényjavaslat ki fog nyomatni2), 
szét fog osztatni és mindenekelőtt az osztályokban 
tárgyalás alá fog vétetni. 

Van szerencsém a t. háznak a tegnapelőtti 
napon kelt kegyes kir. leiratot bemutatni. Jegyző 
űr fel fogja olvasni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a királyi 
leiratot.) 

) Lásd az Iromány oh 355 dik számát. 
) Lásd aa Irományok 356-ik ezánaát. 

E l n ö k : A kegyelmes kir. leirat ki fog nyo
matni1), kiosztatni, s a t. ház napirendre fogja 
kitűzni. Bujanovics Sándor jegyző úr át fogja vin
ni a kegyelmes kir. leiratot a méit. főrendekhez. 

Napirenden van Grhyczy Kálmán képviselő 
úr indítványának tárgyalása. Jegyző úr fel fogja 
olvasni. 

Mihályi Péter jegyző (felolvassa*). 
G h y c z y K á l m á n : T. ház! Az 1867-dikesz

tendei XII . törvényczilik mindazon ügyekre néz
ve, a melyek Magyarország és ő felsége többi or
szágai közt valóban közösek, közös minisztériumot 
rendelvén felállíttatni, ezt minden részeiben vál
tozatlanul közös minisztériumnak nevezte. 

A közös minisztériumnak ezen czimét, elne
vezését magáévá tette, elfogadta a birodalmi tanács 
is, mert a delegatiókról hozott törvényben hason
lóképen csak közös minisztériumról, „gemeinsa-
mes" minisztériumról szól. A közös minisztérium
nak ezen czime és elnevezése tehát törvény, és a 
két állam közt létesült egyezmény által levén 
megállapítva, ujabb törvény, ujabb egyezmény 
nélkül senki által, a korona által sem változtatható 
meg. Es a miniszteri czim mégis megváltozott, 
mert a közös minisztérium birodalmi czimet 
vett fel. 

E czim-változás nem csak sértése az említett 
törvénynek, egyezménynek, hanem egyszersmind 
nagy jelentőségű politikai t ény , mert az nem 
egyéb, mint egyenes kifejezéze, ujabb felelevení
tése azon általunk annyiszor visszautasított eszmé
nek, azon elvnek, melyet az osztrák államférfiak 
érvényesíteni annyi időn át szakadatlanul törek-
vének : hogy ő felsége összes országai együtt véve 
egy államot, egy birodalmat képezzenek. 

Ha ez eszme európai elismerésben részesül 
továbbá is : Magyarország önállása és független
sége meg lesz semmisítve a külföld irányában, 
megingathatóvá lesz a belviszonyokra nézve is. 
Nem mondanám én ezt, t. ház, ha már megtörtént 
volna, a mi több hó előtt kilátásba helyeztetett, 
ha t. i. már azon czimek meg lennének törvény
szerűen álíapitva, a melyek a két államot és azok
nak közös közegeit illetik, és meg lennének tör
vényszerűen állapítva oly módon, mely Magyar
ország ősi törvényeinek alkotmányos jelen hely
zetének, a múlt évben létesült kiegyezés alapföl
tételeinek megfelel; addig azonban, míg ez nem 
történik, a birodalom neve alatt csak Ausztria, 
csak az osztrák birodalom értethetik, mindaddig 
a külföld a magyar korona országait csak ugy 
tekintheti, mint részeit az osztrák birodalomnak, 
mindaddig bérviszonyainkra nézve is Magyaror-

1) Lásd az Irományok 357-dik számát. 
2) Lásd az Irományok 351-dik számát. 
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szag jogfogalma fölött mint magasabb jogfogalom 
az osztrák birodalom jogfogalma ál l , melynek 
Magyarország is egy részét képezi , és a rész 
érdekei az egészének minden tekintetben alárende-
lendők. 

Az én nézetem szerint a közös minisztérium 
czimének megváltoztatása hasonló politikai sakvo
nás ahhoz, mely akkor történt, midőn az osztrák 
császári czim fölvétetett. Mindaddig, mig ezen czim 
kitalálva nem volt, nem juthatott senkinek eszébe 
a világon kérdésbe venni, hogy Magyarország ön
álló független ország, mert az közönségesen elis
merve, közönségesen tudva volt, hogy Magyaror
szág semmi más államnak, birodalomnak részét 
nem képezi. Nem is vétetett ez kérdésbe azon idő
ben senki által, miként ezt az azon időbeli nemzet
közi szerződések, békekötések, hadüzenetek váltig 
bizonyítják; de azon idő óta, mikor ezen czim fel
találtatott, az ausztriai császárság collectiv elne
vezése alatt Magyarország is belefoglaltatván, 
Magyarország állami önállása és függetlensége a 
világ népei előtt csakhamar feledékenységbe ment. 

Ezen szempontból kiindulva, a kérdéses czirn-
változtatás ellenkezik nem csak régi törvényeinkkel, 
nem csak az 1867-ikiXII. törvényeinkkel, hanem 
mindazon egyéb, a múlt évben megállapított tör-
vényczikkekkel is, melyek a két állam közti ki
egyezés föltételeit magokban foglalják: mert mind
ezekből kétségkívül kitetszik, hogy egy részről 
Magyarország, más részről ő felsége többi országai 
nem egy államot, egy birodalmat, hanem két ön
álló, egymástól független államot képeznek, me
lyek egymás között a közös fejedelem uralkodása 
alatt csak a kölcsönös, vagyis most már* közös 
védelmi kötelezettség által vannak egybekapcsol
va 5 és épen ezért történt, hogy ezen emiitett tör
vényekben nem birodalmi, hanem közös, azaz a 
két államnak közös minisztériuma rendeltetett fel
állíttatni, s az ezen jellegnek megfelelőleg nem 
birodalmi, hanem közös miniszteri czimmel ne
veztetett. 

Az, hogy a közös minisztérium birodalmi 
miniszteri czimmel él, legelőször a legközelebb 
tartott delegatio alkalmával jött köztudomásra, 
midőn t. i. észrevétetett, hogy a közös miniszté
rium a birodalmi tanács delegatiójához intézett 
előterjesztéseiben a birodalmi miniszteri czimet 
használja. 

Történtek ez iránt azonnal interpelíatiók a 
delegatio ktbelében; a minisztérium azokra vála
szolt, s körülbelül azt válaszolta, hogy a magyar 
delegatio irányában a törvényes közös miniszteri 
czimmel él, s ha a birodalmi tanács delegatiójá-
nak irányában a birodalmi miniszteri czimet hasz
nálja, ez által nincs szándéka Magyarország alkot
mányos önállásával összeférh étlen elnevezést hasz- j 

nálni, hanem egyértelműnek vette a birodalom 
szót a monarchia szóval, egyébiránt pedig e czim 
folytán egyátalában nem szándékozik több jogot, 
nagyobb hatáskört tulajdonitni magának, mint a 
mennyit részére a törvény engedett. A közös minisz
tériumnak ezen nyilatkozatában a delegatio tagjai 
— tekintve a delegatiónak törvény által körvona-
íozott szűk jogkörét — kénytelenek voltak meg
nyugodni : mert a vitatkozást ott folytatni és be
fejezni nem lehetett, minthogy szemök előtt kel
lett tartani, hogy a delegatiónak törvény szerint 
rendeltetése nem lehet egyéb, mint szám szerint 
meghatározni azon összegeket, melyek a közös 
költségvetés fedezésére szükségesek. Közjogi vitat
kozásokba bocsátkozni a delegatiónak — és pedig 
Magyarország legbecsesebb jogainak súlyos sérel
me nélkül — egyátalában nem lehet. 

A közös minisztérium nyilatkozata s a dele-
gatióban arra a delegatio némely tagjai által adott 
válasz által azonban a kérdés még megoldva, a 
veszély elhárítva nincs, melylyel épen ezen biro
dalmi miniszteri elnevezés folytán a delegatio és 
közös minisztérium intézménye Magyarország 
önállóságát és függetlenségét fenyegeti : mert ha
bár a közös minisztérium a magyar delegatio irá
nyában közös miniszteri czimmel élt és él is, de a 
birodalmi miniszteri czimet használja minden 
egyéb nyilatkozataiban és érintkezéseiben az egész 
világ előtt. A birodalmi minisztérium fenállása te
hát létező tény marad azon esetre is, ha mi ezt 
netán készakarva ignorálni akarnók, és le fognak 
vonatni abból mindazon következtetések, melyek 
a létező tényekből levonhatók, épen ugy , mint 
tervszerű következetességgel, Magyarország jogai
nak súlyos sérelmével levonattak és levonatnak 
most is az osztrák császári czimből. E téren azon
ban a bajnak orvoslása és az abból eredhető ve
szélynek elhárítása nézetem szerint magát az or
szággyűlést illeti: mert a közös minisztérium czi
met az országgyűlés törvény által határozta meg ; 
az országgyűlésnek van csak joga egyedül azon 
czimnek megváltoztatásához megegyezésével hoz
zájárulni ; az országgyűlésnek tehát joga és köte
lessége fölszólalni azon czimnek egyoldalulag ille
téktelenül történt megváltoztatása ellen. {Helyeslés 
hal felöl.) Midőn a delegatio megválasztatott a 
múlt év végén, a kérdéses czim ellen az ország
gyűlés nem szólalhatott fel, mert akkor a czimek 
létezéséről tudomása nem volt. Hogy az ország
gyűlés ezen illetéktelen czim ellen felszólaljon, 
annak most van helye és ideje. Teheti az ország
gyűlés ezt most; de ha most tenni nem akarja — 
hallgatása elismerésnek vétetvén — többé talán 
soha nem teheti. 

Hogy röviden összefoglaljam nézeteimet: a 
közös miniszteri czim törvény és a két állam 
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egyezménye által levén megállapiíva, annak meg
változtatása nem csak a törvénynek és egyez
ménynek megsértése, hanem megszegése egyszer
smind a magyar korona országai és őfelsége többi 
országai között a múlt évben létesült kiegyezés 
azon lényeges alapfeltételének, mely szerint nem 
két államnak egy birodalomba olvasztása, hanem 
két különálló, egymástól független államnak a 
közös fejedelem uralkodása alatt csupán külvéde-
lem tekintetében állandóan fenálló szövetségi vi
szonya szabályoztatott és állapíttatott meg. A 
delegatio továbbá, t. ház — én legalább annak más 
értelmet és más jogot tulajdonítani nem akarok — 
nem egyéb két országgyűlésnek külön tanácskozó 
és esetleg együtt szavazó bizottságánál ; ugy de 
birodalmi minisztériummal csak birodalmi képvi
selet állhat szembe ; a közös minisztériumnak biro
dalmi minisztériummá átalakítása tehát kivetkőzteti 
törvényes jelleméből a delegatiót és azt birodalmi 
képviselet jellemével rubázza fel : és épen ez az, 
mi által a létező tény jogfentartással meg nem 
szüntethető erejével megsemmisíti Magyarország 
önállását a külföld irányában, és veszélyezteti 
belföldi viszonyokra nézve is. 

Mindezeknél fogva azon véleményben va
gyok, hogy azon minisztérium, mely nem azon 
néven nevezi magát, melyen a törvény nevezi, 
nem alakult a törvény értelmében, nem azon mi
nisztérium, melyet a törvény állapított meg; a 
magyar országgyűlésnek tehát joga van meg nem 
engedni az általa választott tagoknak, hogy ezen 
ni misztériummal érintkezésbe bocsátkozzanak mind 
addig-, mig a törvény rendelete teljesittetni nem 
fog. .Azon véleményben vagyok továbbá, hogy a 
közös minisztériumnak birodalmi minisztériummá 
átalakítása kivetkőzteti a delegatiót is törvényes 
jelleméből, és azt birodalmi képviselet jellemével 
ruházza fel, mely nzt semmi tekintetben meg nem 
illeti; joga van tehát az országgyűlésnek meg 
nem engedni, hogy ily delegatio működésében tag
jai részt vegyenek mindaddig, mig a törvény 
rendeletének elég téve nem lesz. 

Mindezen okoknál fogva bátor vagyok a t. 
házat felkérni, hogy azon inditványt, melyet több 
elvbarátommal együtt beadni szerencsém voit, el
fogadni és a ház határozatának erejére emelni 
méltóztassék. 

Deák F e r e n c z : T. ház ! A tanácskozás alatt 
levő indítvány vég követelése az, hogy a delegatio 
tagjainak ne engedjük meg, hogy munkálataikat 
folytassák. Ez kétségen kivül nagyfontosságú kí
vánat mind magában, mind következéseiben. Az 
l848.IV.ésaz 1867. X. törvényezikkekhatárorozot-
azt rendelik, hogy minden országgyűlésen megál
lapítandó a jövő évnek költségvetése. Ez az alkot
mánynak annyira sarkalatos törvénye, hogy a 

parkmentális kormány, az alkotmányos élet ezen 
törvény teljesítése nélkül fen sem állhat. Ha mi 
ezen törvény teljesítését bármi úton-módon lehetet
lenné teszszük, fölforgatjuk magunk az alkotmány 
egyik sarkkövét, és akkor hozunk igazán veszélyt 
az országi'a, melyet, nem tudom, mikor és hogyan 
fogunk megorvosolni. (Helyeslés a jolb oldalon.) 

A delegatiók működésének bevégzése nélkül 
a költségvetést megállapítani nem lehet; a jelen 
országgyűlés képviselőinek mandátuma néhány 
hét múlva letelik. 

Ha tehát mi magunk akadályozzuk a delega
tiót működésében, ha mi oly határozatot hozunk, 
mely mellett az munkálkodását még el sem kezd
heti, s ez által lehetetlenné teszszük, hogy az or
szággyűlés még ezen néhány hét alatt megállapít
hassa a jövő évi költségvetést: mi fog akkor tör
ténni? A jövő évre nem lesz országgyülésileg meg
állapított költségvetés, e nélkül nem lesz adó, nem 
lesz kül- és belbiztosság, nem folyhat a közigazga
tás, s az alkotmány alapjában meg lesz rendítve, 

Nagyon fontosaknak kell tehát lenni azon 
okoknak, a melyeknél fogva az inditvány, annyi 
baj és nehézségek s ily súlyos következések da
czára is. elfogadható legyen ; mert ha azon veszély, 
mely az inditvány mellőzéséből az indítványozók 
aggodalma szerint az országra származhatik, nem 
oly nagy, mint a mit annak elfogadása hozhat a 
hazára, akkor, ugy hiszem, a ház az inditványt 
mellőzni lesz kénytelen. (Élénk helyeslés jobb felöl.) 

Az inditvány elfogadásának, a delegatiók 
működését eltiltó határozatnak káros, sőt veszélyes 
következései, mint emlitém, szembeötlők. Az a kér
dés, vajon azon veszély, melyet az indítványozók 
látnak, valóságos-e ? s nagyobb-e a most említett 
rósz következéseknél? 

Azon t. képviselők, kik az indítványt beadták, 
azt állítják, hogy az 1867. évi XII . törvényczikk 
már ez év elején megsértetett, mert a közös minisz
terek az ezen törvénynyel s Magyarország önállá-
sával meg nem férő birodalmi miniszteri czimet 
vették fel, és ez által az indítványozó urak annyira 
veszélyeztetve látják hazánk alkotmányos önállá
sát, hogy addig, mig a törvény ide vonatkozó ren
deleteinek elég nem lesz téve, meg akarják gátolni 
a delegatiók működésének folytatását. 

Mennyire sértetettt meg e részben a törvény, 
azt ugy fogjuk leginkább megítélhetni, ha magá
nak a törvénynek tartalmát s szavait veszszük te
kintetbe. (Halljuk!) A közös minisztériumról az 
emiitett törvény 27. szakasza szól leginkább. 

Ebben az rendeltetik, hogy egy közös minisz
térium álíittassék fel azon tárgyakra nézve, melyek 
mint valósággal közösek, sem a magyar korona or
szágainak, sem Ő felsége többi országainak külön 
kormányzata alá nem tartoznak. Meg lett-e a tör-

• > . 
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vény ezen rendelete sértve ? Nem: mert a közös 
minisztérium kineveztetett s a közös ügyek kezelé
sét átvette. 

Azt rendeli továbbá az emiitett törvény, hogy 
e minisztérium a közös ügyek mellett sem egyik, 
sem másik résznek külön kormányzati ügyeit nem 
viheti, azokra befolyást nem gyakorolhat. Sértve 
van-e e törvénynek ezen rendelete? Felelet: nincs 
sértve: mert még az indítványozók sem állítják, 
hogy e részben a közös minisztérium a közös ügyek 
mellett egyik vagy másik résznek külön kormány
zati ügyeibe avatkozott volna. 

Azt mondja végre ugyanazon törvény, hogy 
feleló's lesz a közös minisztérium minden tagja 
mindazokra nézve, a mik köréhez tartozóak; fele
ló's lesz az egész minisztérium is együtt oly hiva
talos intézkedéseire nézve, melyeket együtt állapí
tott meg. Megtagadta-e a közös minisztérium e fe
lelősséget? Nem; erről, legalább tudtomra, soha 
még nem is vádoltatott. 

Miből áll tehát azon súlyos sérelem, mely a 
törvények rendeletén ejtetett? Az indítványozók 
azt állitják, hogy a ni misztérium, midó'n magát a 
magyar delegatio előtt közös miniszternek nevezte, 
egyebütt azonban birodalmi miniszter ezimet hasz
nált, megsértette a törvényt, mert oly czimmel élt, 
mely az említett törvényben elő nem fordul. De 
sérelem-e ez valósággal ? és pedig oly sérelem-e, 
mely miatt a törik-szakad politika ösvényére kel
lene térnünk, s nem törődve azon súlyos veszély-
lyel, mely a delegatiók működésének meggátlásá-
ból származhatnék, egyedül arra kellene töreked
nünk, hogy a birodalmi miniszter elnevezés mellőz
tessék, habár az ezen törekvésből származó kése
delem miatt a költségvetésnek ezen országgyűlé
sen leendő megállapítása lehetetlenné válnék? 
(Élénk tetszés a jobb oldalon) 

Ha az emiitett XII. t. ez. határozottan kimon
daná, hogy a közös miniszterek mindenütt és min
den esetbea közös miniszteri czimmel éljenek és 
magokat birodalmi minisztereknek ne nevezzék ; 
vagy ha ők magokat osztrák birodalmi miniszte
reknek nevezték volna : vagy ha a birodalom, mint 
név és fogalom, ellentétben állana azon viszonyok
kal, melyekben ő fesége többi országai és tartomá
nyaival állunk: indokoltnak tartanám az indít
ványozók aggodalmát, ámbár akkor is komoly 
megfontolást és nagy óvatosságot igényelne az or
voslás módjának megválasztása. De a törvény a 
közös miniszterek cziméről és birodalmi miniszter 
ezimé.ek kizárásáról semmi határozott szabályt 
nem foglal magában; a közös miniszterek nem 
osztrák birodalmi, hanem egyszerűen birodalmi 
miniszterekneknek nevezték magokat az osztrák 
delegatio előtt; a birodalom pedig a mi törvényeink
ben több helyütt megemlittetik. Már az 1848. évi 

II . t. ez. fentartandónak rendeli a birodalom kap
csolatát. Az 1867-ki törvény és pedig különösen a 
XII . t. ez. több helyütt szóba birodalomról. Név 
szerint a bevezetésben említés tétetik a birodalom 
biztosságának és együttmaradásának életfeltételei
ről ; ugyanott FZÓ van a birodalmi kapcsolathoz 
tartozó országok- és tartamányoknak az 1723. évi 
I. és I I . t. ez. értelmében együttes és elválaszthatlan 
birtoklásáról; a 8. szakaszban kimondatik, hogy 
a birodalom diplomatiai és kereskedelmi képvi-
seltetése a külföld i rá lyában, és M nemzetközi szer
ződések tekintetében felmerülő intézkedések mind
két fél minisztériumával egyetértőleg s azok bele
egyezése mellett a közös külügyminiszter teendői 
közé tartoznak. Mindezekben a birodalom szó, és a 
fogalom, mely e szóban kifejeztetik, nem tőlünk 
teljesen elkiilönzőtt testületet, hanem az ő fel
sége uralkodása alatt álló országok összegét je
lenti, és ily értelemben az a miniszter, ki ő fel
sége össses országai közös ügyét vezeti, csakugyan 
a birodalom misztere; az a közös külügyminiszter, 
kinek teendői közé sorolja a fenébb emiitett 8. sza
kasz a birodalom diplomatiai és kereskedelmi 
képviseltetését , csakugyan birodalmi miniszter. 
Ezt, ugy hiszem, tagadni nem lehet, és a ki e 
részben más nézetben van is, a birodalmi mi
niszter kifejezésnek ily értelemben vett használa
tát alig tekintheti oly törvénysértésnek, mely a 
vésrletekiof menő orvoslási eszközök használata 
igazolná. 

Azon sérelem, hogy a közös minisztérium, mi
dőn magát az osztrák delegatio előtt birodalmi 
minisztériumnak nevezi, tán tul akarja terjeszteni 
hatáskörét a közös ügyek törvény szabta korlátain, 
tán Magyaroszág alkotmányos önállását akarja 
kétségbevonni, gerjeszthetett kezdetben aggodal
makat némelyek keblében; de ezen aggodalmakat 
a közös minisztériumnak az első delegatio alkalmá
val tett nyilatkozata, ugy hiszem, méltán eloszlat
hatta. Ugyanis f. évi január 29 kén a magyar de
legatio 5-dik ülésében két oldalról intéztetett inter-
pelíatio a közös miniszterekhez a birodalmi mi
nisztérium czimének használatára nézve. Egyiket 
Grhyezy Kálmán képviselő adta be maga és elvtár
sai nevében; a másikat Kerkapoly Károly kép-
vis< lő ugyancsak a maga és elvtársai nevé
ben. Ezen kettős interpellatióra felelt a közös 
minisztérium, mindegyikre külön, a 6-dik ülés
ben január 31-dikén; s feleletében ezt monda: 
„A magyar országgyűlés delegatiójáboz intézett 
előterjesztésekben e kifejezések használtattak : kö
zös minisztérium és közös miniszterek, megfelelő-
leg az 1867. évi XII . t. ez. szavainak. Ha a biro
dalmi tanácsban képviselt országok és tartomá
nyok delegatiójához tett előterjesztésekben az általa 
nem neheztelt „birodalmi minisztérium" és „biro-
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dalmi miniszterek" kifejezések használtattak, az ál
tal nem volt czélba véve Magyarország alkotmá
nyos önállásával összeférhetlen elnevezések hasz
nálata; sőt ellenkezőleg, a használt kifejezés né
metben egyértelműnek vétetett ezzel: „a mo
narchia mindkét felével közös ügyek." Ennélfogva 
a közös minisztérium határozottan visszautasítja 
azon feltevést, mintha ez által a közös ügyeken túl
terjedő hatáskört szándékolt volna igényelni." E 
válaszra Kerkapoly Károly képviselő maga és elv
társai nevében azonnal kijelentette, hogy azzal telje
sen meg van elégedve; Ghyczy Kálmán képviselő 
pedig maga és elvtársai nevében azt jelentette ki, 
hogy azon, akár nyilatkozatot, akár indítványt, 
melyet ezen válasz folytán teendőnek vélendenekf 
érett megfontolás után közelebbi alkalommal fogják 
előterjeszteni. A t. képviselő úr tehát nem rögtö
nözte a feleletet, hanem, a mint tőle méltán lehetett 
várni, érett megfontolás után nyilatkozott. Annál 
fontosabb tehát azon nyilatkozat, melyet más na
pon, érett megfontolás után tett. Ezen nyilat
kozat pedig következő volt: „Kijelentettem teg
nap, hogy a közös minisztériumnak az általam s 
több elvbarátom által beadott interpellatio folytán 
adott válaszára nyilatkozatunkat a legközelebbi 
alkalommal megteszszük. Bátor vagyok ezt magam 
s elvtársaim nevében ezennel teljesíteni. Interpel-
latiónk első pontját, a minisztérium által használt 
czimeket illetőleg: miután a t. minisztérium vála
szában kijelenti, hogy a közös miniszteri czimek 
használatában a „birodalmi" szót a „monarchia" 
szóval, mely a létező tényállásnak nézetünk szerint 
is megfelel, egyértelműnek veszi; kijelenti to
vábbá, hogy azok által Magyarország alkotmá
nyos önállásával meg nem egyeztethető elnevezés 
használatát czélba nem véve; visszautasítja azon 
föltevést, mintha azok által a törvényben körvona-
lozott közös ügyeken túlterjedő hatáskört szándé
koznék igényelni s e bizottsághoz intézett előter
jesztéseiben a törvény rendeletének megfelelő „kö
zös minisztérium" czimmel ék, míg az általunk kér
désbe vett czimet ő felsége többi országai delega-
tiójának irányában használja: ezen választ, tekin
tettel a delegatiónak törvény által korlátolt jogkö
rére is, kielégítőnek találjuk." 

Megnyugodtak tehát a közös miniszterek 
válaszában a delegatiónak mind jobb oldali, 
mind bal oldali tagjai. Megemlítette ugyan 
nyilatkozatában Ghyczy Kálmán képviselő úr a 
delegatiók törvény szabta jogkörének korlátait is ; 
de hogy megelégedésének nem ez volt egyedül 
alapja, mutatja nyilatkozatának azon kifejezése: 
„ezen választ, tekintettel a delegatiónak törvény 
által korlátolt jogkörére is, kielégítőnek találjuk." 
Tehát nem csak a korlátolt jogkör miatt, ha
nem nyugtató tartalma miatt is találta kielégítő

nek a választ, különben bizonyos n másként és 
óvatosabban nyilatkozott volna. A birodalmi mi
niszter czim használatát tehát a delegatiónak tagjai, 
a bal oldaliakat is oda értve, még sem találták oly 
veszélyesnek, minőnek azt indítványukban most 
állítják, s részemről kinyilatkoztatom én is, hogy 
a közös minisztereknek emiitett megnyugtató vá
lasza után aggodalomra e részben alapos okot nem 
találok; oly veszélyt pedig semmi esetre nem lá
tok, mely miatt végletekhez kellene nyúlnunk s 
még a delagatio működését is meg kellene gátol
nunk; noha előre láthatjuk, hogy még a késede
lem is, melyet ez által okoznánk, könnyen lehetet
lenné tenné a jövő évi költségvetésnek még ezen 
országgyűlésen leendő magállapitását, a mi pedig 
alkotmányunk sarkalatos törvényeinek megszegé
sével s magának az alkotmánynak megrenditésével 
járna. (Tetszés a jobb oldalon.) 

Azon czimekre nézve, melyekkel ő felsége, 
mint az uralkodása alatt álló országok és tartomá
nyok fejedelme, a jelen alkotmányos dualisticus 
helyzetnek rnegfelelőleg ezentúl élni fog, és azon 
diplomatiai elnevezésre nézve, mely ő felsége or
szágai és tartománj^ai összegének egyetemes kife
jezésére használandó, törvényeink határozott sza
bályokat még eddig nem foglalnak magokban. 

Fontosaknak tartom én is e czimeket. és meg 
vagyok győződve, hogy a minisztérium már meg
tette a tőle kitelhető lépéseket ezen czimek kér
désének kielégítő mogoldására, s hiszem, hogy 
azokat most is erélyesen folytatja. Reménylem, 
hogy a megoldás rövid időn be fog következni s 
meg fog felelni az ország jogos kivánatainak. Ezt 
azonban be kell várnunk, s a delegatio működését 
ezen megoldással most már előre összekötni s ez 
által is, mint annyiszor emlitém, a költségvetés 
megállapításának lehetőségét koczkáztatni . sem 
helyes, sem indokolható nem volna. ( Helyeslés a 
jobb oldalon.) 

Nézetem szerint tehát az indítványt káros kö
vetkezések és súlyos veszély nélkül el nem fogad
hatjuk. (Helyeslés a jobb oldalon.)TJgjanazért indít
ványozok indokolt áttérést a napirendre. Az indo
kolásra sem czélszerübb, sem jobban szerkesztett 
indokokat nem találhatnék, mint a minők azok, me
lyeket Ghyczy Kálmán képviselő úr a delegatiónak 
emiitett hetedik ülésében érett megfontolás után 
tett nyilatkozatában elsorolt, (Derültség) és melye
ket én most is helyeseknek s alaposaknak tartok. 
Bemutatom tehát ezennel az általam javaslatba ho
zott indokolt áttérést a napi rendre, melyet a ház 
engedelmével fel fogok olvasni. (Halljuk!) 

(Olvassa): „Miután a közös minisztérium már 
az első delegatiónak f. é. január 31-én tartott 6-ik 
ülésében a magyar delegatio interpellatiójára adott 
válaszában kijelentette azt, hogy a kérdéses czimek 
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használatában a „birodalom" szót a „monarchia" 
szóval, mely a létező tényállásnak megfelel, egy 
értelműnek veszi; kijelentette továbbá, hogy azok 
által Magyarország alkotmánya önállásával meg 
nem egyeztethető elnevezés használatát czélba nem 
vette, sőt visszautasította azon feltevést, mintha a 
kérdéses czimek által a törvényben körvonalozott 
közös ügyeken tul terjedő hatáskört igényelt 
volna, és egyébiránt a magyar dtlegatióhoz inté
zett előterjesztésében mindig a közös minisztérium 
nevezetét használta: a ház abban, hogy a közös 
miniszterek ő felsége többi országainak delegatiója 
előtt birodalmi minisztereknek nevezték magokat, 
nem lát Magyarország alkotmány osönállásátfenye-
gető veszélyt, s nem talál elegendő okot arra, hogy 
a delegatiót működésének folytatásától eltiltsa s ez 
által törvény szabta kötelességének teljesitésében 
gátolja. 

„Alkotmányunk alaptörvényei, az 1848-dik 
évi IV-ik s az 1867-ik évi X-ik tör vény czik-
kek azt rendelik, hogy minden országgyűlésen 
megállapittassék a jövő évi költségvetés. A dele-
gatiók végleges megállapodása nélkül a költség
vetést sem lehet megállapítani. 

„A képviselők mandátuma néhány hét múlva 
lejár; ha tehát a delegatiót működésétől eltiltjuk, tör
ténjék bár ezen eltiltás csak ideiglenesen, lelhetlenné 
teszsztik a költségvetésnek még ezen országgyűlésen 
leendő megállapítását, magunk szegjük meg az em
lített törvények rendeletét,s alkotmányunk lényegét 
nagyobb veszélynek teszszük ki, mint a mit abból 
következtetnek, hogy a közös miniszterek őfelsége 
többi országainak delegatiója magokat birodalmi 
minisztereknek nevezték, kivált miután , mint 
föntebb említtetett, az első delegatio alkalmával e 
részben olyan megnyugtató magyarázatot s nyi
latkozatot adtak. 

„Azon czimekre nézve, melyekkel o felsége, 
mint az uralkodása alatt álló összes országok s tar
tományok fejedelme, a jelen alkotmányos és 
dualista helyzetnek megfelelőleg , ezentúl élni 
fog, és azon diplomatiai elnevezésre nézve, mely 
o felsége országai s tartományai összegének egye
temes kifejezésére használandó , törvényeink hatá
rozott szabályokat még eddig nem foglalnak ma
gokban. 

„Reményli, sőt elvárja a ház , hegy a mi
nisztérium e részden rövid időn olyan megoldást 
eszközöl, mely az ország alkotmányos önállásá-
nak megfelel; addig azonban, mig ez megtörtén
nék, és most már előre, a delegatiónak működé
sét e tárgyhoz kötni , s még e kétkedés által is 
kitenni az országgyűlést azon veszélynek , hogy 
a költségvetést jövő évre meg nem állapithatja : 
sem czélszerünek, sem igazolhatónak nem tartja 
a ház. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/8- x -

„Ugyanazért a f. é. november 6-án több 
képviselő által e tárgyban beadott indítványt a 
ház el nem fogadván, a napirendre tér át." 

T i s z a K á l m á n : Előttem szólott igen t. kép
viselő tir azon kezdte beszédét, és indokolásában 
több ízben visszatért arra, hogy nem lehet oly 
határozatot hozni, a minőt mi indítványozunk , 
mert ha ezt tennők , meggátolnék az ország gyű
lését abban, hogy az 1848-ik évi IV-ik és 1867-iki 
X. törvényezikk szerint az évi költségvetést meg
szavazhassa. Én, t. képviselőház, megvallom, ezen 
egész okoskodásban egy, az eddigi alkotmányos 
gyakorlattal nem nálunk, de az egész világon 
ellenkező politikai elvnek alapját, látom, [Helyes
lés bal felöl) mert ez azt teszi, hogy a költségve-
tésmegszavazási jog és kötelezettség nem arra 
való . mire a történetben még mindig volt, hogy a 
nemzetek azon joggal egyéb jogaikat megvédjék, 
hanem arra való, hogy őket oda szorítsa. hogy 
jogaikat ne követeljék. (Jobb felöl zaj, bal felöl 
élénk helyeslés.) 

Azt mondotta a mélyen tisztelt képviselő úr, 
hogy ö nem látja, mért kelljen e dologért ily tö-
rik-szakad utat választani. Megvallom ismét, hogy 
nagyon szomorúnak találom, hogy már a ma
gyar országgyűlésen Magyarország törvényei 
végrehajtása mellett felszólalni sem szabad a nél
kül, hogy törjék és szakadjon. (A jobb oldclon zaj, 
bal felöl élénk helyeslés.) 

Igen t. képviselő ú r , az 1867-ik XII-ik tör
vényezikk 27-.k szakaszát fölolvasván, fölolvasta 
azokat i s , a mik ott mondatnak; felolvasta a 
többek közt azt i s , hogy azon minisztérium kö
zös lesz, mert ugy neveztetik ot tan; fölolvasta 
azt is , hogy felelős lesz : és íme azonkívül, hogy 
ezen közösügyi minisztérium czimmel él ugyan
azon minisztérium befelé Magyarország felé, de 
nem él vele sem Bécsben, sem Európában a kül
földi képviseletben : tehát mutatja magát befelé 
az ország felé mint olyan, melynek létele meg
egyez a törvénynyel; de mutatja magát a világ 
előtt mint olyan, mely ellenkezik a törvénynyel. 
Még e mellett a felelősség tekintetében is , azt me
rem állítani, hogy valójában Magyarországnak 
csakis a delegat :o által gyakorolható ezen joga is 
az életben semmivé van téve. Az imént, midőn 
egy t. képviselőtársam ezen ügyet szóba hozta, 
méltóztattak rajta csodálkozni; de kérdem, azon ma
gyar delegatio hogyan fogja felelősségre vonhatni 
azon reichsrath képviselőjét ? Ezt képtelenségnek 
tartom, és ebben is azon törvény megsértését 
látom. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Azt méltóztatott a t. kepvitelő úr mondani, 
hogy a birodalom szó benne van törvényeinkben. 
Hivatkozott erre nézve az 1848-iki törvényre, 
hivatkozott az 1867-iki törvényre. Az 1848-iki 
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törvényben birodalmi kapcsolat van; tehát hitem 
és meggyőződésem szerint tisztán meg van mond
va , hogy itt nem értethetik egy birodalom, mert 
ha egy birodalom van, aköz t kapcsolatot nem 
tudok képzelni. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Az 1867-ki törvény, igaz, említi több helyen 
a birodalmat, és akkor sem szerettem , hogy ily 
módon említtetik , mert már akkor is féltem, hogy 
ismét consequentiák fognak belőle húzatni; de 
midőn emlit birodalmat, mégis azon kormánynak, 
melyet felállít, nem a „birodalmi," hanem a 
„közös" czimet adja: nem hiszem tehát , hogy ez 
indoka volna annak, hogy ezen közös miniszter 
birodalminak neveztethessék ; sőt inkább , mi
dőn mindamellett. hogy birodalmat emlit, óva
tosan kikerülte, hogy a kormánynak a birodalmi 
czimet adja, azt hiszem , épen a mellett bizonyit 
az i s , hogy a birodalmi czimmel azoknak élni 
nem lehet. {Helyeslés a bal oldalon.) 

De az igen t. képviselő úr maga volt szíves 
az első delegatio üléséből a közös miniszter nyi
latkozatát felolvasni. Azon közös miniszter maga 
is elismeri, hogy törvény szerint neki azon czim
mel kell élnie, mert azt mondotta, hogy a ma
gyar delegatióval szemben a törvényben megálla
pított közös miniszter czimmel éh Tehát elismerte, 
hogy a törvényben azon czim foglaltatik. {Helyes
lés a bal oldalon.) 

Ugy láttam, hogy a t. miniszterelnök úr 
kétségbe méltóztatott vonni, midőn azt mondottam, 
hogy a külföld irányában is a közös minisztérium 
nem „közös" , hanem „birodalmi" minisztérium 
czimmel él. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
Nem él vele! 

Tisza K á l m á n : Bátor vagyok erre megje
gyezni , hogy már a múlt delegatio alkalmával 
előttünk feküdtek okmányok, melyekben minde
nütt azon czim használtatott, mely ellen tiltako
zunk , és láttam az ujabb időben is kereskedelmi 
szerződéseket és más ily okmányokat; de más 
aláirást mint „Reichskanzler" sehol sem láttam. 
{Ellenmondás a jobb oldalon.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
Szerződések alatt nem! 

Tisza K á l m á n : A mi azt illeti, hogy be 
kellett volna várni , vagy be kell várni , mig a 
minisztérium a czimek kérdését megoldja: bátor 
vagyok megjegyezni, hogy elvrokonaim és én, 
kiknél ily indítványnak a közelebbi delegatio 
összejövetele előtt megtétele több mint 8 hó óta 
elhatározva volt, vártunk eleget, vártunk több 
hónapon át azon, a ház óhajtása folytán tett Ígé
ret beváltására, minket tehát e részben azon vád, 
hogy ne lettünk volna készek várakozni, nem 
illethet. Ma várnunk többé nem lehet, mert az 

idő rövid , meg kellett tehát az indítványt 
tennünk. 

Különben az igen t. előttem szóló képviselő 
ú r , midőn indokolja a napirendet — kivéve az 
adómegszavazási jogból folyt indokait, a me
lyekre nézve röviden elmondottam nézetemet, s 
a melyekre nézve csak azt ismételhetem, hogy ha 
valóban nem létezik semmi rósz szándék kapcso
latban azon elnevezéseknél', hogy azon kérdés 
akadályul ne szolgáljon az adó megszavazásánál, 
csakis épen az illetőktől függ, ha pedig van 
szándék rósz következtetést hozni k i , akkor a ve
szély oly nagy, hogy ezt minden áron meg kell előz
ni — ezen indokokon kivül az igen t. képviselő úr 
az én igen t. barátom Grhyczy Kálmánnak a dele
gatióban használt szavait alkalmazta, azokat jók
nak, helyeseknek találta. Én egy különbséget látok 
a dologban, és ezen különbség szerintem fekszik 
abban , hogy az egyik az indokot a delegatióban, 
a másik az országgyűlésben használja. Én ré
szemről csak akkor fogadhatnám el, hogy ily 
közjogi kérdésekben ugyanazon indok elég meg
nyugtatni az ország-gyűlésben , a mely elég volt 
megnyugtatnia delegatióban, ha meg kellene győ
ződnünk arról , hogy azon további indok, melyet 
t. Ghyczy barátom ott használt, itt az országgyű
lésen is indok, s itt is kell tekinteni az országgyű
lés korlátolt jogkörére. Ezt én hinni nem akarom, 
s pártolom az indítványt. {Hosszas éljenzés a bal 
oldalon.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
Azok után, t. ház! a miket igen t. barátom Deák 
Ferencz a szőnyegen forgó kérdés érdemére néz
ve előadott, én részemről feleslegesnek tarta
nám a kérdés érdemébe magam részéről is 
ujolag belebocsátkozni, s nem óhajtottam a ház 
figyelmét azzal fárasztani; csak egyetlen egy 
pontra vagyok kénytelen felszólalni, azon pontra 
t. i . , a mely egyenesen reám , s illetőleg a kor
mányra vonatkozik. Mielőtt azonban ezt, lehetőleg 
legrövidebben , tenném, méltóztassék a t. ház 
megengedni, hogy néhány itten mondottakra vá
laszolhassak. {Halljuk !) 

Komárom városának igen t. képviselője azt 
mondotta: „hogy a birodalmi minisztérium irá
nyában" — s ezt mint fő érvet használta —• „csak 
birodalmi képviselet állhat." É n azt gondolom, 
ha ezen állítás ily értelemben ál l , áll az fordít
va is , s igy egy birodalmi képviselet vagy tes
tület irányában csak birodalmi minisztérium vol
na képzelhető; már pedig, ha ezt igy elfogadjuk, 
akkor maga a tisztelt képviselő állítása a biro
dalmi miniszter kifejezést legitimálja: mert tud
juk , hogy ezen országgyűlésnek megfelelő másik 
országgyűlést birodalmi tanácsnak hívják, és igy 
azzal szemben csakis egy birodalmi minisztérium 
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volna képzelhető. Ebből következik az is , hogy 
ha abban veszély van, hogy a miniszterek német 
íbrditásban a birodalmi czimet használják, épen 
oly veszély van abban Magyarország függetlensége, 
önállása- és jogaira nézve, mint abban, hogy azon 
testületet, mely ezen országgyűlésnek a Lajtán 
tnl megfelel, birodalmi tanácsnak hívják: (ügy 
van ! jobb fílöl) mert hisz akkor ama testület irá
nyában, az indítványozó úr okoskodás szerint, 
csakis birodalmi minisztérium volna képzelhető, 
mi a „Reichsminiszter" kitételt német fordításban 
teljesen igazolná. Én ennélfogva azt bátorkodom 
indítványozni, méltóztassanak indítványukat még 
azzal megtoldani, hogy a birodalmi tanácsot se 
lehessen ezentúl „reichsrath^nak, birodalmi tanács
nak nevezni. (Tetszés jobbról.) 

Ha azonban ezt most nem méltóztatnának 
szükségesnek találni, akkor mind a két aggodal
mat egyszerre nyugtathatják meg a t. képviselő 
urak az által, hogy a mint azért, mert hogy a mi 
országgyűlésünknek megfelelő országgyűlést biro
dalmi tanácsnak hívják, senki se hiszi egész 
Európában, hogy itt az egész birodalom van kép
viselve, hanem mindenki fogja tudni ezentúl is, 
hogy a paritás alapján egyenjogú rész itt 
vau képviselve: ugy abból, hogy a közös minisz
terek német nyelven a birodalmi czimet használ
ják, sem fogja senki sem következtetni azt, 
hogy Ausztria egységes állam, hanem tisztában 
marad magával mindenki az iránt, hogy az ő felsége 
koronája alatt egyesült birodalmat két, jogilag ön
álló államterület képezi. (Helyeslés jobb felöl) 

Azt mondja t. barátom Tisza Kálmán , hogy 
aközös minisztérium befelé—és szerinte épen abban 
van a sérelem — a közös czimet kaszálja, de kifelé 
használja a birodalmi miniszteri czimet; ezt pedig 
azért teszi, hogy Magyarozsrág (mállását ez által 
megtámadja és Európa előtt árnyékba helyezze. 
U g y a n , kérem, íöl van-e jogosítva a t. képviselő 
úr föltenni a közös minisztériumról az t , hogy ily 
végtelenül ügyetlen tudna lenni ? (Derültség jobb 
jelöl) 

Nem kell-e feltennünk a közös minisztérium
ról . hogy ha ily ezélt akart volna elérni, nem 
tette volna azon nyilatkozatot a delegatio keb
lében , hogy Magyarország jogát egyátalában ez 
által kérdésbe vonni nem akarja, hogy ez eset
ben nem mondhatta volna ki azt, hogy a „Reichs-
ministerium" czimet csak a közös minisztérium 
czimmelsynonymnak, vagyis annak fordításául te
kinti? Én azt gondolom ,hogy ezt a t. indítványozó 
urnák is fel kell tennie, mert nem képzelhető, 
hogy a közös minisztérium azon czim értékét, 
melyet oly veszedelmes irányban akar használni, 
előbb egy ünnepélyes nyilatkozattal ennyire le
szállította volna. 

Ebből nézetem szerint világosan az követke
zik , hogy ezen aggodalom épen oly alaptalan, 
mint a másik. {Elénk helyeslés jobb felöl.) 

Továbbá mondottta t, képviselő ú r , hogy a 
külföldi szerződésekben „reichskanzler í ; czim 
használtatik az aláírásokban. Megvallom, megle
het, hogy a czim diplomatiai nótákban használta
tik , ámbár ezt sem gondolom; de hogy szerződé
sekben használtassák . erről tudomásom nincs , és 
ezt nem hihetem, mert szerződések alatt csak ö felsé
gének meghatalmazottjai szoktak megnevezve 
lenni, de se egyik, se másik miniszter. (Helyes
lés jobbról.) A „noiákban" meglehet, hogy igy van. 

Átmegyek tehát azon kérdésre , mely a 
„Reichskanzler" czimet illeti. 

En nem lehetek azon nézetben, hogy ezen 
czimben az országra valami sérelem rejlenek. Ez 
oly czim, melyet ő felsége épen ugy adományoz
ha t , mint a berezegi, grófi vagy bárói czimet, 
és annak fenál'ó törvényeink szerint sem itt, sem 
tul oly hatásköre egyátalában nem lehet, mely 
akár az egyik, akár a másik rész jogát a legke-
vésbbé is csorbíthatná, (Helyeslés jobb f< löl.) 

Ezeket előre bocsátván, most átmegyek az 
indítványnak azon részére, mely egyenesen reám 
vonatkozik. 

Nehogy arról vádoltassam, mintha talán a 
szavakat elferdíteném vagy megmásítanám, bá
tor leszek az illető mondatot fölolvasni. (Olvassa): 
„Késtünk ez iránt inditványt tenni, mert a mi
niszterelnök urnák több hóval ezelőtt egy nyi
latkozata folytán reményiettük, hogy a czimzés 
és elnevezési kérdések, s azok kapcsában ezen 
kérdés is, meg fognak hazánk állami létének és 
önállóságának megfeleló'leg oldatni. 

„Miután ezen reményünk mind e mai napig 
nem teljesült, indítványozzuk" stb. 

Azinditvány ezen|része,t. ház,három állítást fog
lal magában: először közösséget állit fel a nemzet
közi szerződések czimkérdése és azon czimek 
kérdése között, melyeket a közös miniszterek 
használnak; másodszor azt állítja, mintha én a 
kormány nevében Ígéretet tettem volna, hogy a 
nemzetközi szerződések kapcsában a közös minisz
terek által használt czimek is ujaiban tárgyalás 
alá fognak vétetni; a harmadik állítás végre, mely 
az inditványban foglaltatik, az, hogy a kormány 
által a czimek kérdésének megoldására nyújtott 
remény mai napig sem teljesült, vagy is magya
rán mondva , hogy a kormány tett ígéreteit nem 
teljesítette. 

Nem fogják tőlem a képviselő urak rósz né
ven venni, ha kénytelen vagyok kijelenteni, hogy 
mindhárom állítás teljesen alaptalan. 

A mi a két czimkérdés közösségét illeti: a 
nemzetközi szerződések szövegében használandó 
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ezimek feletti tárgyalás azzal foglalkozik , mi czi
mek használtassanak a szerződésekben ő felsége 
megnevezésére? hogyan neveztessék azok szöve
gében meg Magyarország? hogyan a lajtántuli or
szágok, vagyis ő felsége többi országai és tarto
mányai ? h >gyan ő felsége összes birodalma ? Már, 
kérdem, mi dolga van ezen kérdésnek azon kér
déssel, hogy a közös miniszterek a delegatiók irá
nyában, német nyelven, forditásban minő czimet 
használjanak ? Azt gondolom, velem együtt ma
gok a t. képviselő urak be fogják vallani, hogy 
egyátalában semmi köze sincs. 

A mi a második pontot illeti, mintha én azt 
Ígértem volna, hogy a nemzetközi szerződé
sekkel kapcsolatban a kormány a birodalmi mi
niszterek által használt czimek kérdését is ujolag 
fogja tárgyalni : ezt — mint már emiitettem 
— kénytelen vagyok tagadni. Nem állítottam, 
nem is állíthattam először azért , inert azon 
okoknál fogva, melyeket igen tisztelt barátom 
Deák Ferencz kifejtett, s melyeket ismételni nem 
akarok, én a közös miniszterek által nem is a ma
gyar, hanem a lajtántuli delegatióban használt 
czimeknek egyátalában nagy fontosságod már 
kezdetben sem tulajdonítottam. De még kevéabbé 
tulajdoníthattam akkor, midőn a közös miniszté
rium világosan kijelentette azt, a mit t. képviselő 
Ghyczy Kálmán úr hallgatással mellőzött, hogy a 
„Reichsministerium" czimet csak fordításnak 
tekinti. Én pedig azon kérdésbe, miképen fordit-
sák a mi törvényes kitételeinket, már azért sem 
szeretnék beleszólani, nehogy megfordítva a biro
dalmi tanács tagjai is beleszóljanak abba, vajon 
a mi általunk használt kifejezések megfelelnek-e 
azoknak, melyeket ők használnak ? miből utoljára 
is csak grammaticalis vita eredhetne. (Elénk tetszés 

•jobbról.) 
De végképen nem lehetett e kérdés iránt ag

godalmam, és nem Ígérhettem azt, hogy e kér
dést a kormány ujolag tárgyalni fogja, azért sem, 
mert ha aggodalmam lett volna, a képviselő urnák 
a delegatio előtt tett nyilatkozata, a melyben 
maga és elvtársai részéről belenyugvását fejezi ki, 
tökéletesen megnyugtatott. Azt pedig, hogy hat 
hónap múlva ismét más nézeten lesz, előre nem 
láthattam. {Tetszés jobb felöl.) 

De nem ígérhettem meg a kormány nevében 
már azért sem , mert véghetetlen felelősséggel 
járónak tartottam azt, hogy most, midőn az ország
gyűlés minden percze a legsürgetősebb kérdések 
megoldása által van igénybe véve, mind e kérdé
seket, melyeket az országgyűlés alig tud bevé
gezni, mellőzve, más térre vigyük a discussiót. 

A mi a harmadik állítást illeti, hogy t. i. a 
kormány a czimek megoldása szempontjából nyúj
tott reményeket nem teljesítette: kénytelen vagyok 

a t. képviselő uraknak kijelenteni, hogy ez is ép 
oly téves állítás, mint a többi. 

A kormány ígéretéhez képest már régen meg
kezdette a tárgyalásokat e kérdések fölött, és e 
tárgyalások ő felségének magas kézirata által 
tett kezdeményezés folytán a főbb vitális kérdé
sekre nézve már megállapodást is hoztak létre a 
két minisztérium és a közös külügyminisztérium 
között. Csak némi részletekre nézve nem történt 
meg a megállapodás, de ez is a napokban várható. 

Hogy ezt a kormány a háznak bejelentse, 
arra semmi oka sem volt. Ha interpellálják vala, 
akkor igen is válaszolt volna; de miután nem in
terpellálták, nem volt oka miért dicsekedjék mun
kásságával, és miért ne várja be azon időszakot, 
midőn a szerződések a ház elé kerülnek, a mikor 
minden egyes tagnak jogában álland, ha azok 
szövegében oly kitételek használtatnának, melyek 
az illetők nézete szerint Magyarország államjogi 
állásának meg nem felelnek, ezek ellen felszólalni. 
{Helyeslés.) 

Nem akarom tagadni senkinek azon jogát, 
hogy a kormánynak nehézségeket csinálhasson \ 
de ez alkalommal helyesebbnek tartottam volna 
ezt nem tenni azért is, mert oly indítványt 
tenni, mely azon szempontból indul ki, hogy a 
kormány adott szavát be nem váltja, a nélkül 
hogy a kormányt az iránt előbb interpellálják, 
oly eljárás, melyre az illetőknek joguk lehet ugyan, 
de melyet méltányosnak elismerni képes nem 
vagyok. (Helyeslés jobbról.) 

Azt mondotta továbbá. Tisza Kálmán képvi
selőtársam, hogy hiszen ők vártak hat hónapig, 
tovább várniok nem lehetett. Köszönetet mondok 
e várakozásért; egyúttal azonban megjegyzem, 
hogy mig a t. képviselő urak várakoztak, addig mi 
működtünk, a kérdést tárgyaltuk és főbb pontjai
ban legalább már megállapodást is eszközöltünk. 
A t. képviselő úr el fogja ismerni, hogy az ö fela
datuk sokkal könnyebb volt, mint a miénk, {Derült
ség) és le fogják kötelezni a házat, a kormányt és 
a közvéleményt, ha ezen körülményt most és más 
alkalommal tekintetbe veszik. {Élénk helyeslés és él
jenzés.) 

I v á n k a I m r e : Én megvallom, midőn ezen 
kérdés fölmerült, azt véltem, vita tárgya sem lesz, 
mert ép ebben a kérdésben pártkérdést látni sem 
gondoltam ; {Jobbról zaj. í ölkiáltások; Hit mit ?) 
hanem tekintem tisztán Magyarország kérdésének 
Ausztria irányában. (Jobbról nagy zaj.) Megbocsát a 
t. ház, még egyszer elkezdem, mert nem tetszett 
nyugton meghallgatni. Én ezen kérdést nem né
zem pártkérdésnek, hanem tekintem Magyaror
szág kérdésének Ausztria irányában; (Jobbról zaj) 
tekintem a szabadelvüség kérdésének az absolu-
tismus irányában. 
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Azon czim „birodalmi kanczellár," melyet 
az előttem szólott mélyen t. miniszterelnök űr 
olyan semmit jelentőnek tart — mert hiszen a többi 
czimek, melyeket emiitett, a mai világban mahol
nap ugy is csak parádévá fognak válni — azon czim 
„birodalmi kanczellár" használtatik Európa há
rom minisztere ál tal : nézzük , milyen alakban? 
Használja Gorcsakov Oroszországban, hogy közös 
miniszterséget fejezzen ki az orosz birodalom és 
a diplomatikailag fenálló, de elnyomott lengyel 
királyság felett, tehát ott van ő, mint orosz birodalmi 
kanczellár; használja ezt legújabban Bismarck, 
hogy a fegyverrel meghódított német tartomá
nyok egyetemének kifejezést adjon, mint „éjszak
német birodalmi kanczel 'ár;" és használja Beust, 
mint „osztrák biodalmi kanczellár." Másutt ez a 
czim : „birodalmi kanczellár" elő nem fordul. 

Azt méltóztatott mondani igen t. miniszterel
nök úr, hogy az fordítás : „reichsminister," „kö
zös miniszter," hogy ez reánk nézve közönyös 
lehet, hogy nem is akadhatunk bele, miként fordít
ják ezt Ausztriában. Ha ez a forditás mtíforditás len
ne, és azt az előttem ülő barátom Jókai védelmezte 
volna, érteném ; de a komány tagjaitól azt a for
dítást, hogy : birodalmi miniszter: közös minisz
ter, és hogy ez egyet s ugyan azt jelentene, soha 
megérteni nem fogom. 

Azon magyarázat, melyet általam igen t. 
Deák Ferencz képviselő úr ez iránt mondott, Ti
sza Kálmán t. barátom által fényesen meg van 
czáfolva. {Ellenmondás a jobb oldalon.) Én azt vé
lem, hegy az országok czimének, az országokat 
képviselő kormányok czimének olyanoknak kell 
lenni, melyek a tényállásnak magának megfelel
nek. 

Igen örvendek a miniszterelnök űr azon kije
lentésének, hogy sikerült a czimkérdést tisztába 
hozni, legalább egy részben. De az, a mi a minisz
térium falai közt történik, az előttünk még nincs 
tudva, és még mai napig, s e perczben sem voltunk 
oly szerencsések ez iránt valami megnyugtatót 
hallani. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: Nem 
vagyok újságíró! 

I v á n k a I m r e : Sőt épen most azt méltózta
tott hozzátenni, h o g y : „némileg", tehát nem egé
szen sikerült megoldani. Ertem az olyas elneve
zést : Nagy-Britannia és Irland ; értem ezen elne
vezést : Svéd- és Norvégország; értem, hogy ezek
nek lehet közös képviselete; de azt nem értem, 
hogy Ausztriának és Magyarországnak közös 
osztrák képviselete legyen ; és nem értem azt, 
hogy ennek „Reichskanzler" és „Reichsministeii-
um" legyen megfelelő' czime; hanem érteném azt, 
ha lenne valahára ő felségének az osztrák császár 
és magyar királynak megfelelő czimmel élő közös 

külügyminisztere. Ha ezt el méltóztatnak érni és 
notificáltatni, ugy mint az egész világon szokás, 
diplomatiailag az összes hatalmasságoknál: akkor 
igen is el fogjuk érni azon czélt, a mely felé töre
kednünk kell, és akkor majd érdekeinkben is lesz 
ily állam megvédésére szükséges minden segédesz
közöket megszavazni. 

A fő indok, melyet Deák Ferencz képviselő 
úr felhozott, az, hogy nem marad elég idő a bud-
get megszavazására. Hát az talán a mi hibánk ? 
Mi tehetünk róla, hogy csak 12-ére méltóztattak a 
delegatiókat összehívni ? és deczember 10-én vége 
lesz az országgyűlésnek ? Ez valóban oly rövid 
idő, hogy ha csakugyan meg is kezdi a delegatio 
12-én működését, nem fog alaposan végezhetni, 
mert senki sem tagadhatja, hogy 28 nap alatt még 
csak a hadi budgetet sem lehet alaposan áttanul
mányozni, annál kevésbbé az egészet minden stá
diumon kellő megfontolással keresztül vinni. Mél
tóztassanak máskor ugy intézni a dolgot, hogy 
korábban jöjjön össze a delegatio, s akkor majd 
rá fog érni munkáját illően bevégezni. (Helyeslés 
a bal oldalon.) 

Azt méltóztatott mondani miniszterelnök úr, 
hogy a czimek jelen használatában semmi ve
szedelmet nem lát. (Nem azt mondotta! jobb felöl.) 
A szavakat nem tudom tisztán, de az volt az érte
lem, hogy a közös minisztérium czimeinek gya
korlatban levő használatában veszedelmet nem 
lát. Ha a tény egy maga állna, talán az ember 
nem látna annyi veszedelmet benne ; de ha figye
lembe veszi azt is, mi történik a véderőről és a 
védrendszerről szóló törvényekkel, és kapcsolatba 
hozza a honvédelmi törvény ignorálásával, akkor 
valóban aggodalmai mindig nagyobbak lesznek. 
Látja a régi törekvést egy egységes nagy Auszt
riára. 

Ismétlem, miután én a czimeketésaz államok 
egyéb küljeleit olyanoknak tartom, melyek kell, 
hogy azt fejezzék ki, a mi a belső tartalom, én e 
kérdést csekélységnek nem tekinthetem. Igen meg 
fog örvendeztetni a mélyen tisztelt miniszterelnök 
úr, ha a birodalmak czimét, a mit a külföld 
s egyátalán minden irányában használni fognak 
ezentúl, kielégitő alakban mentül előbb a ház 
elé terjesztendi oly módon , hogy megnyugvást lel
hessünk mi is. A mostani viszonyok között azt nem 
találom, s azért pártolom Ghyczy képviselőtársam 
által beadott indítványunkat. 

Csengery Imre jegyző : BónisSámuel! 
P u l s z k y F e r e n c z : Menjen sorban, a mint 

következik! 
BÓniS S á m u e l : Legyen megnyugodva t. 

Pulsüky barátom az iránt, hogy nem szólaltam 
volna fel, ha fel nem hivatom ; de miután felszó-
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ittattam, meglehet, hogy én következem. (Derült
ség.) 

T. ház ! Deák Ferencz képviselőtársam által 
felhozatott az 1848-ik törvénynek rendelete, mely 
szerintaz adónak minden országgyűlésen megkell 
szavaztatni, s ebből azt a consequentiát hozta ki, 
hogy az idő rövidsége miatt sokkal nagyobb ve
szély következnék, ha a Ghyczy Kálmán s általam 
s több elvtársaim által aláirt indítvány fogadtat
nék el, mint ha a ház napirendre tér. Én ebben a 
vélekedésben, megvallom, nem vagyok. O t. i. azt 
mondotta, hogy akkor veszély következnék be, 
ha nem felelne meg kötelességének a képviselőház. 

Én azt tartom, a 48-iki törvény azon rende
lete, miszerint az adót minden évben meg kell a 
képviselőháznak szavazni, nem csak kötelességet, 
de jogot is feltételez. Én, megvallom, van olyan 
eset, hogy jógámmal élve, nem szavazom meg az 
adót, s ezen eset például az, ha Magyarország ál
lami függetlensége megtámadtatik. (Htlyeslés.)1$em 
mondom, hogy most épen határozottan Magyar
ország állami függetlensége megtámadtatott volna, 
de igenis közel állunk hozzá. (Zaj jobbról.) Bocsá
natot kérek, a miniszter, a ki a czimre semmit sem 
ad . . . 

Andrásy Gyula gróf miniszterelnök: 
Engedelmet kérek, ezt nem mondottam. 

BÓniS S á m u e l : Én azonban, ki ebben sokat 
látok . , . (Zaj.) Engedelmet kérek, midőn véle
ményemet nyilvánítom, mindenkitől követelhetem, 
hogy hallgasson ki. (Helyeslés.) 

Tagadhatatlan, az 1867. XII-ik törvény egy 
szerződés, mely Magyarország, ő felsége többi or
szágai és ő felsége között köttetett. Valamint ezen 
szerződésnek egyik alapfeltétele az, hogy Magyar
ország elismerte, hogy ő felsége többi tartományai
val van közös ügye, ugy másik alapfeltétele az, 
hogy a töbhi tartományok elismerték azt, hogy 
Magyarországnak, mint államnak, állami függet
lensége van. 

Ha ez így áll, azon nehézség, melytől Deák 
Ferencz t. barátom fél, hogy kikopnánk az időből 
és nem lehetne megszavazni a budgetet, nem áll 
fen: mert ha ezen alapfeltételt a másik szerződő 
felek elismerték, akkor az iránt, a mi ezen alapfel
tételnek kifejezést ad, a czim iránt valami nagy 
nehézség nem létezhetik a kettő közt; ha pedig lé
tezik nagy nehézség, akkor maga az alapfeltétel 
iránt van kétség, és ha azon alapfeltétel iránt van 
kétség, akkor az már oly fontos tárgy, mely en
gem, ámbár hazám békés kifejlődését mindenek 
előtt szivemen viselem , mégis reá bir arra, hogy 
jogomnál fogva az adót meg ne ajánljam, n ert ez 
Magyarország állami függetlenségét támadná meg. 

Azt méltóztatott a miniszterelnök úr mondani, 
hogy ha interpellatio történt volna ezen részről, 

az feleltetett volna, hogy ezen kérdés rövid időn 
meg lesz oldva. 

Andrásy Gyula gróf miniszterelnök: 
Magán utón is feleltem volna. 

Bónis Sámuel: Ha ez igy áll, akkor megint 
nincs azon nehézség, melyet Deák Ferencz t. ba
rátom előadott, hogy ez lehetetlenné tenné abud-
get megajánlását: mert hiszen ha készen van a 
dolog, egy pár nap alatt előadhatja a miniszter
elnök. 

Andrásy Gyula gróf miniszterelnök: 
Ez nincs összeköttetésben a másik kérdéssel. 

BólliS S á m u e l : Már most kérdezem, ha 
méltóztatott mondani a miniszterelnök úr, hogy ha 
interpelláltatott volna, felelt volna a kormány ré
széről . . . 

Andrásy Gyula gróf miniszterelnök. 
Nem erre a kérdésre! ( 

BÓniS S á m u e l : Meglehet, hogy a bal ol
dalról azok, kik ez indítványt aláirtuk, nem vá
lasztottuk a legszerencsésebb utat ; de ott, a hol a 
nemzet függetlenségéről van szó, a hol aggodal
munk van a nemzet függetlensége iránt, választja-e 
a kormány a szerencsés utat, mely aprehensióból 
egy másféle indokolt napirendet javasol, nem oly 
félét, mely megnyugtatná a nemzetet ; ek 
iránt?(Helyeslés a bal oldalon.) Azt hiszem, itt ha
zánk állami függetlensége a fő dolog, ebben a te
remben hazánk iránti kötelességünk teljesítése a 
fő dolog, és ezen téren bizony nem járunk mindig 
rózsák között, hanem néha tövisekbe is ütközünk. 
Tűrjük el a fő czélért, melyet mindig szemünk 
előtt kell tartanunk. Megvallom, hogy mi , kik 
ezen indítványt tettük, tettük azt a haza iránti kö
telességből és tettük magunk iránti kötelességből: 
mert méltóztassanak visszaemlékezni, midőn a 
delegatióba megválasztattunk, akkor előfordult 
azon kérdés, hogy a kik tulajdonkép az 1867-ki 
XII. törvényezikk létrejöttével nem voltak mege
légedve, bemenjenek-e a delegatióba, vagy ne ? s 
mi kötelességünknek tartottuk bemenni, mert azon 
vélekedésben voltunk, hogy a törvény, ha a mi 
véleményünk ellen hozatott is, minket ép ugy kö
telez, mint bárki mást. Hanem ha a törvény meg
szegetik, hogy ezen kötelességet magunk irányá
ban kötelezőnek tartsuk, az már más kérdés. (Nyug
talanság ajolib oldalon.) 

Igen nagyon sajnálom, hogy ez úttal sokak
nak megelégedését nem érdemelhettem ki beszé
dem által, de arról nem tehetek. 

Az indítványról, mely szerintem nem kivan 
akadályt görditeni a minisztérium elé, azt mél
tóztatott mondani a miniszterelnök úr, hogy mig 
mi várakoztunk, addig ő működött. Igen természe
tes, mert a kiknek kötelességükben áll a működés, 
azok működnek, a kiknek pedig várakozniok kell, 
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azok várakoznak. Hanem a várakozásnak is meg
vannak a maga határai. Ha mi mindig várako
zunk, s jogaink soha sem biztosittatnak, akkor az 
ilyen czimecskékből kinövi magát egy ;,Gesammt-
Monarchie." En azt hiszem, ha Magyarországban 
egy fractiónak, egy tekintélyes fractiónak ez iránt 
aggodalma van, a lépéseket a minisztériumnak 
kötelessége ugy tenni meg, hogy ezen aggodalom 
megszűnjék, mert 6' ezzel nem vészit semmit, ha 
biztosan érzi magát és polgártársainak érzelmeit 
megnyugtatja, a mi a minisztérium állását nem 
gyöngiti, hanem erősiti. 

Ennélfogva, mondom, miután az inditvány e 
czélból tétetett, az indítványt pártolom. 

Somss ích P á l : T. ház! Tökéletesen igaz az, 
hogy vannak kérdések, melyek nem pártkérdések; 
hanem nincs oly magasztos kérdés, melyet párt
kérdéssé tenni nem lehetne az alkalmazásban és 
gyakorlatban. Az, a mi elvonttan magában véve 
nem pártkérdés, igen könnyen pártkérdéssé alacso
nyulhat. Én előadásomban törekedni fogok, hogy 
ne mint pártkérdést tárgyaljam ez indítványt, 
hanem tisztán objective, mint a dolog előttünk áll. 
(Hallj'uk!) Nézetem szerint két része van az indít
ványban fölvetett kérdésnek. 

Egyik része az. hogy egyátalában a czimek 
kérdését elejtsük-e ? vagy ha nem, oly praeg-
nansnak , oly égetőnek tartsuk-e ezen kérdés 
rögtöni megoldását, mely miatt oly éles és rit
ka esetekben alkalmazható alkotmányos fegy
verrel éljünk, mint a milyen az adó-megta
gadás ? És midőn ezt így elemezem, véleményem 
szerint megfeleltem azoknak, kik talán Deák Fe-
rencz t. képviselőtársam előadását nem helyesen 
fogták fel: mert ő nézetem szerint koránsem 
mondta azt, hogy az adót megtagadni nincs joga 
a háznak, hanem igen is azt, hogy midőn ilyen 
nagy és fontos alkotmányos joggal él a ház, böl
csen és higgadtan meg kell neki mérlegelni, hogy 
miből támadna nagyobb kár és veszély: az adó 
megtagadása folytán-e, vagy pedig, ha még függő
ben maradt a czimkérdés megoldása? {Élénk he
lyeslés jobbról.) 

Az első kérdésnek ismét két része van. Egyik 
tisztán a miniszteri elnevezésekre vonatkozik, a 
másik, hogy ő felsége országai és tartományai 
complexumának oly nevet találjunk, mely ál
tal az a külföld irányában röviden és mégis ezél-
szerüen neveztessék el. Az elsőre nézve tökéletesen 
meg vagyok nyugtatva, és ugy tartom, meg van 
oldva a kérdés az első delegatióban történtek által. 

Es e tekintetben — véleményem szerint — nem 
helyes .a delegatió korlátoltságára való hivatkozás: 
mert vagy volt joga a delegatiónak interpellatiót ten
ni, s akkor kellett jogának lenni a felelettel megelé
gedni, vagy nem; (Helyeslés jobbról, ellenmondás 

balról) vagy ha nem volt joga a feleletre határo-
zólag nyilatkozni, akkor nem is volt joga interpel
lálni. (Élénk helyeslés jobbról. Ellenmondás balról.) 

De helytelen volna azt állítani, hogy erre 
nem volt joga a delegatiónak. Hivatkozom e tekin
tetben t. barátimra az ellenrészen, kik a delegatió
ban részt vettek. Nem volt-e több kérdés, melyben 
a delegatió határozólag és döntőleg azt mondta: ha 
ez vagy az nem történik meg, akkor mindnyájan 
szétmegyünk — ? Nem mondottuk-e a nyugdijak 
kérdésében, hogy nem intézkedünk, mert ez az or
szággyűléshez tartozik? Nem függesztettünk-e föl 
egy más kérdést, t. i. ha nem magyar közegek által 
érintkezik a minisztérium,akkor nem tanácskozunk? 

Hiszen a delegatió hatásköre körvonalozva 
van a törvény által, azon tulmenni nem szabad, 
törvénytelen közeggel értekezni nem szabad; ha 
tehát törvénytelen volt a minisztérium, ugy, amint 
alakult, akkor azzal érintkezni sem lett volna sza
bad. A mennyiben aggályosnak tartottuk ezt, meg
történt azinterpellatio, és pedig nem egy részéről a 
delegatiónak, hanem az összes delegatiónak két 
részéről, és az adott feleletre épen a bal oldal t. 
képviselői adták a megnyugtató nyilatkozatot; 
nem is magyarázták ugy, hogy csak azért nyu-
gosznak meg az adott válaszban, mert a delegatió 
korlátolt hatáskörű, hanem a delegatió korlátolt 
hatásköre mellett is megnyugodtak benne, és nyil
vánították, miszerint a nyilatkozat kielégíti őket, 
mint a létező tényállásnak szerintök is megfe
lelő. (Helyeslés jobbról.) 

Ezen kérdés — nézetem szerint — meg van 
tehát oldva, ebben nincs aggodalom; s a kinek 
volt aggodalma, azt a közös külügyi minisztérium 
nevében adott felelet megnyugtathatta ugy, a mint 
megnyugtatta Ghyczy Kálmán tisztelt képviselő 
urat és elvbarátit. (Helyeslés a középen.) 

Felhozatik az, hogy ily czimekből sokszor 
húzattak már szomorú következések Magyaror
szág függetlenségére, és hogy ez fogna most 
is bekövetkezni. Grhyczy Kálmán tisztelt bará
tom azt monda, hogy az ausztriai császári czim 
felvétele óta szűnt meg Magyarország független
sége a külföld irányában leginkább azért, mert az 
alá foglalva értetett Magyarország is. Hogy meny
nyire nem a szavak és czimek döntenek, e tekin
tetben hivatkozom t. barátim praktikus bölcsesé-
gére. Talán az ausztriai császári czim felvétele eló'tt 
Magyarország az egész 18-dik században több füg
getlenséget élvezett, mint az osztrák czim u tán? 
Es ma, midőn a tények erejénél fogva kívánta a 
maga függetlenségét és ezen alapuló paritását az 
osztrák monarchiával, nem több függetlenséggel 
birna minden czimek daczára? (Zajos helyeslés.) Szo
morúbb állapot volt, midőn csak a corpus juris be
tűi és szavaiban kereshettünk erőt és támaszt, mint 



256 CCCVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 9. 1863.) 

most, midőn hála Istennek, azt minmagunkban ta
láljuk. (Zajos éljenzés a középen?) 

T. ház! A birodalmi név nem ismeretlen tör
vényeinkben, és nem helyes Tisza K. t. képviselő 
urnák állítása, hogy midőn az 1848. törvény biro
dalmi kapocsról szól, két birodalomról szól. Mert 
akkor birodalmakat említene a törvény, nem pedig 
birodalmat egyes számban, mely fogalom alatt érti 
mind a két független részt. Mert végre nevet kell 
keresni, mely e fogalmat kifejezi, igen sajnálom, 
hogy t. barátom Bónis S. ilyenben találja hazánk 
függetlenségének veszélyeztetését. 

Ha oly declaratiókat ád ama közös miniszté
rium, milyent itt felolvastunk s milyenre a minisz
terelnök úr hivatkozott: hogy lehet mondani, hogy 
veszélyeztetve van Európa irányában függetlensé
günk, épen azon közeg által, mely bennünket 
Európa irányában képvisel? Hogy lehet mondani, 
hogy kétszinüleg járnak el ? Hiszen a t. képviselő 
úr tudja legjobban, mennyire aggódva kerestünk 
nevet, melylyel szerencsésen lehetne a monarchia 
complexumátröviden és czélszeriien kifejezni; sze
rencsétlenségünkre azonban nem találtunk {Nagy 
zaj): mert a dolog természetében fekszik a nehéz
ség, mely abból áll, hogy e complexumot még ed
dig egy rövid szóval kifejezni nera sikerült. 

De azt mondom, még az sem volna veszé
lyes, ha a minisztérium a birodalmi névvel él
n e : hisz az 1867. XII . t. ez, nem mondja, mi 
neve legyen azon miniszternek, hanem azt mond
ja, neveztessék ki egy közös minisztérium : valamint 
a 48-iki törvények azt mondják, legyen külön 
magy. kir. minisztérium. Hát most minden magyar 
kir. miniszter oda tegye cziméhez, hogy : magyar 
külön kir. miniszter ? Ezen szó „közös" nem önálló 
substantivum , hanem jellemző adjectivum , mely
nek alanyát kell keresni: t. i. mi a közös ? ez esetben 
a birodalom, tehát: „birodalmi közös minisztérium." 

Tehát, t. ház , azon indokolás ellen, a mely 
mellett indítványozta Deák F. képviselő úr a napi
rendre való térést, nem hallottam egyetlen egy 
czáfoló okot is, mely azt meggyengítette volna; sőt 
még azt sem tartom olyannak, hogy ha jogaink 
mellett szólunk fel, azt mindjárt törik-szakad poli
tikának nevezik. Hisz nem mondta ő azt, hogy 
nem szabad szólani jogaink mellett, hanem felállí
totta a kérdést, vajon miből következik nagyobb 
rósz: abból-e, ha ezért megakasztjuk a delegatiót 
és zavarba ejtjük az országot az adó kérdésének 
meg nem oldásával ? vagy ha e kérdést alkotmá
nyosan tovább fűzzük, mig annak megoldása bekö
vetkezik ? Addig én semmi aggodalmat nem látván, 
a Deák Ferencz által indítványozott indokolt napi
rendre térést pártolom. (Hossza, zajos éljenzés.) 

Berzenczey László: Arra nézve, hogy mi 
az a közös és birodalmi minisztérium, legjobb ké

pet kaphat bárki a belügyminisztériumban, nti 
figura docet. Már a grammatica értelmezésébe is 
mentek át némely képviselők; különösen az előt
tem szólott azt akarta kimagyarázni, hogy ezen 
szó: „birodalmi miniszter" a singularisban azt te
szi, hogy mind a kettő, a plurálisban ped'g csak 
egy minisztert jelent. Ezt. megvallom, nem értem. 
(Derültség.) Egyébiránt, hogy a belügyminiszté
riumhoz visszatérjek : ha valaki azt mondja, hogy 
a külföld előtt mi állam vagyunk: méltóztassék 
csak utazni, mint én a múlt nyáron tevém, a mi
kor is a belügyminisztériumnál passust kértem. 
E passus külsején kétfejű sas, belül pedig1 Ma
gyarország czimere volt; ez pedig azt teszi, hogy 
kívülről birodalom, azaz kétfejű sas, s csak belül
ről Magyarország. (Derültség.) Azért, mikor Pa
risban s egyátaíán a külföldön voltam s útlevele
met mutattam, csodálkozva kérdezték: hogy van 
az,.hogy a sóárulásnál, hogy a dohánytőzsdéknél 
sehol sincs kétfejű sas, s mégis az útleveleken két
fejű sas van? Persze, én mondtam: nézzék, hogy be
lül mi van! Hanem biz olyanok az emberek, hogy 
nem nézik, hogy mi van az ember gyomrában, 
hanem néznek arra, hogy mi van kívülről. (De
rültség.) 

Bátor vagyok még egy, a külügyre vonatko
zó megjegyzést tenni. Meg van határozva egy tör
vényben, hogy a magyar hajók mindenütt a ma
gyar szint fogják lobogójokon viselni. Kérem, ha 
Pestről kimegy valaki, s az egész világon, még Or-
sováí sem vévén ki, egy státión is egyetlen magyar 
lobogót fog látni valamely hajón, akkor szivesen 
kapitulálok. (Derültség.) A törvény továbbá azt 
mondja, hogy minden osztrák hajó, legyen az ma
gyal', legyen osztrák, a magyar színeket is tartozik 
felvenni. Azt méltóztatott miniszterelnök űr mon
dani, hogy ő működött, s mi vártunk; ugy látszik, 
leginkább arra működtek, hogy mi ne működjünk. 
(Derültség.) Megköszönöm én az ilyen müködé-t: 
mert még eddig bizony híjába keresi az ember a 
magyar symbolumot a magyar hajókon. 

Azért röviden csak azt bátorkodom fölemlíteni, 
hogy mi az a közös minisztérium? Az egy trinitás. az
az alakjában egy, személyében három: először kö
zös, azután birodalmi, azután osztrák, sazután ma
gyar. (Felkiáltás: Hiszen ez már négy ! Derültség) Ezt 
csak arra mondom, hogy a magyar ügy már nagyon 
is meg van oldva, mert már a grammatikából de
monstráljuk; ha még tovább megyünk, még theo-
logiai dissertatiókkal is bizonyitani fogjuk, meny
nyire meg van oldva a magyar kérdés. 

Bátor vagyok végül még egy megjegyzést 
tenni. Az mondatott, hogy : „ha a budget nem lesz 
megszavazva" — nem tudom, mi általunk vagy a de-
legatio által? ezt sem értem. Hogy ha mi mondtuk 
vo!na azt, mit Deák Ferencz mondott, t. i., ha a 
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delegatiót meg nem tartjuk, a budgetet meg nem 
szavazzuk, ha pedig a budgetet meg nem szavaz
zuk, akkor adót nem fizetünk, ha pedig adót nem 
fizetünk, felbomlik a rend, lesz rendetlenség ; meg
vallom, én nem hiszem, hogy ezen országgyűlés a 
budgeten keresztül mehessen; de ha mi mondtunk 
volna i lyent: azt mondanák, hogy izgatni akarunk, 
t. i. azt, hogy ha nem megy keresztül a budgeten, 
nem tartozik senki adót fizetni. Mondom, ezt be 
nem látom, s azért ily röviden illustrálva előadván 
a dolgot, bátor vagyok Ghyczy Kálmán indítvá
nyát pártolni. 

S i m o n y i LajOS b . : Tiszt, ház! Valamint a 
miniszterelnök úr, ugy én is a tárgy bővebb fejte
getésébe belé bocsátkozni nem akarok, egyedül 
csak néhány észrevételeire akarom megtenni ellen
észrevételeimet. 

Az igen t. miniszterelnök úr mindenekelőtt 
kiemeli, hogy ha a „birodalmi miniszteri" elnevezés 
ellen kifogásunk van, kell lenni kifogásnak a „bi
rodalmi tanács" ellenében is. Ez nézetem szerint két 
különböző dolog: mert a mi a birodalmi tanácsot il
leti, értem az osztrák országgyűlést, ehhez nekünk 
semmi közünk ; de mindenesetre van beleszólásunk 
azon elnevezésbe, a melylyel él oly miniszter, a mely 
érintkezik oly testülettel, mely testület az ország
gyűlés kifolyása. 

Továbbá hallottam itt azon különös kitételt, 
hogy ezen szó reichsmiuisterium annyit jelent, 
mint közös minisztérium. Én a német s magyar 
nyelvet meglehetősen ismerem; de ezt soha se hal
lottam. Bátor vagyok hivatkozni bármi lexikonra, 
nincs lexikon a világon, mely ezen szót igy fordí
taná. A poézisban ily szabad fordítás megenged
hető; de a diplomatiában ily szabad fordítást, mely 
egy ország önállását koczkáztatja, megengedhető
nek nem tartok. 

Továbbá a t. miniszterelnök úr megütődött 
Tisza Kálmán lír azon nyilatkozatán, hogy némi 
aggodalommal viseltetik a közös minisztérium el
járása iránt. Megvallom, épen azért, mert ily tör
vénytelen czimmel él a közös minisztérium, s épen 
azért, mert az egységes, az úgynevezett közös 
hadseregről még eddig is mindig mint egyedül 
osztrák hadseregről beszélnek, én sem vagyok 
megnyugtatva, s nekem is vannak aggodalmaim 
a közös minisztérium eljárása iránt. 

Továbbá az igen tiszt, miniszterelnök úr azt, 
hogy a közös külügyi miniszter birodalmi kanczel-
lárnak neveztetik, azzal igazolta, hogy a fejede
lemnek joga van bármily czimeket osztogatni. El
ismerem ezen jogát, különösen azon esetekre, ha 
ezen czimeknek hatásköre nincs; hanem én nem 
tételezem fel alkotmányos fejedelemről , hogy 
oly czimet osztogasson, a mely a törvénynyel 
ellenkezik. 

KÉPVB. HAPLÓ. 186*/,. X. 

Az igen t. miniszterelnök úr továbbá azt is 
kijelentette, hogy régen adatott volna e részben 
megnyugtató nyilatkozat, ha interpellatió történt 
volna; tehát e szerint okvetlenül szükséges az , 
hogy az ellenzék felszólítsa a kormányt, miszerint 
alkotmányos utonjárjon el. (Zajjobb felöl, ettenmon-
dások.) Épen azért igen óhajtottam volna, hogy az 
ellenzék felszólítása nélkül, minden interpellatió 
nélkül történt volna meg azon intézkedés, a mely 
ezen felszólalásunkat szükségessé tette. 

Végre az igen t. miniszterelnök úr egy nyi
latkozatot tett, mely a ház egy nagy részének tet
szésével találkozott: különösen kimondá azt, hogy 
az ellenzék vár, de várni könnyű ; a minisztérium 
működik, s működni nehéz. Emlékeztetem a t. kép
viselő urakat arra, midőn összesen mindnyájunk
nak várni kellett, s bizony a várás igen nehéz volt. 
A mi az eredményt illeti, mind a kettőnek, mind 
a várakozásnak, mind a működésnek e tekintetben 
sikere ugyanegy, t. i. még eddig sem a várako
zásnak, sem a működésnek eredménye nem volt. 

Igen t. Somssieh képviselőtársam azt mondta, 
hogy vannak oly kérdések, melyek pártkérdések
nek nem tekinthetők. Én a jelen kérdést is azok közé 
sorolom, és megvallom egyenesen és Őszintén, 
igen sajnálom, hogy ezen ügyből, mely hazánk 
közös ügye, nekünk kellett pártkérdést csinálni. 
(Helyeslés balról. Ellenmondás jobbról.) 

Ezeket előterjesztvén, az általunk benyújtott 
inditványt a t. képviselőház pártfogásába ajánlom. 

Trefort Ágos ton : Ivánka Imre t. barátom 
azzal kezdte előadását, hogy nagyon csodálkozik 
a fölött, hogy mi Ghyczy Kálmán t. képviselő úr 
indítványában pártkérdést látunk; én pedig azon 
csodálkozom, hogy átalában ezen inditvány téte
tett, most,midőn az országgyűlés annyi sok fontos te
endővel van elhalmozva, és épen most, mikor a 
magyar-osztrák monarchia ily igen kritikus álla
potban létezik, és a krizis székhelye valóban nem 
Bécs, hanem másutt létezik. Ezen politika engem 
valóban a bizanczi politikára emlékezetet, és én 
ennélfogva t. Ghyczy Kálmán képviselő úr indít
ványát nem pártolom, hanem csatlakozom t. Deák 
Ferencz képviselőtársam indítványához, egészen 
helyeselvén felfogását, miszerint ha t. Ghyczy 
Kálmán képviselő úr indítványa elfogadtatnék, a 
budgeten ez évben nem lehetne keresztül menni, 
és Magyarország, miután az országgyűlés egy hó 
múlva szétmegy, rendes törvényes költségvetés 
nélkül maradna, a m i valósággal, a „törik-szakad" 
politika egy neme volna. A czimek kérdését illető
leg, a mennyiben ezt átalában tisztázni lehet, a de-
legatio azt tisztázta. A közös minisztérium a ma
gyar delegatio irányában mindig „közös" czimmel, 
és nem birodalmi czimmel élt, és ha mi ezen kér
dést még tovább vinnők és azt akarnók, hogy a 
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közös minisztérium a lajtántuli delegatió iránt biro
dalmi czimmel ne éljen, akkor ezen kérdés tisztázá
sát a reiehsratli és valamennyi provincziális or
szággyűlés elé kellene vinni: mert tudjuk, hogy 
Lajtán tul és különösen a lengyelek ezen czimnek 
fontosságot tulajdonítanak, mert azt hiszik, hogy 
az ő állásuk a birodalomban ezen czimmel összefüg
gésben van. 

A túlsó oldalon a szónokok egyike által 
Ghyezy Kálmán indítványa azzal motivál tátott, 
hogy a birodalmi miniszteri czim használata által 
Magyarország önállósága és függetlensége van 
megsértve, és hogy ettől csak egy lépés van még 
hátra, és ime megint meglesz az egységes monar
chia. A mint a dolgok most állanak, ettől nem fé
lek ; de félek inkább az ellenkezőtől, félek a disso-
lutiótól: mert azok, kik különösen a delegatióba be 
nem akarunk menni, azoknak lépései Ausztria 
dissolutiójára vezetnek. 

Én tehát ezen inditványt el nem fogadva, 
csatlakozom Deák Ferencz képviselő indítványá
hoz. (Helyeslés jobb felöl.) 

GhyCZy K á l m á n : Oly roszul Ausztriáról 
senki nem szólott még, mint t. barátom, Trefort 
Ágoston, midőn azt mondotta, hogy az indítvány, 
melyet beadtunk, Ausztria existentiáját fenyegeti. 
(Közbeszólás jobbról: Azt nem mondotta!) Szerintem 
sokkal nagyobb az életerő, mely a monarchia két 
államában rejlik, sem hogy ez aggodalomban osz-
tozhatnám. 

Sajnálom, hogy Somssich barátom nincs je
len. (Fölkiáltások: Itt van!) Ót, mint a delegatió 
volt elnökét kívánnám az ott történtekre emlékez-
tetni. 0 azt mondta, a delegatiónak joga volt a kö
zös miniszteri válasz felett határozni, mert inter-
pellatiót tett. Bocsánatot kérek, a delegatió nem 
tett interpellatiót, hanem név szerint aláirt egyes 
tagok tették az interpellatiót a delegatió egyik 
oldaláról, ugy, a mint a másik oldalról, és ezen 
név szerint megnevezett mterpellálóknak válaszolt 
a közös miniszter. A delegatió mást nem tett, mint 
hogy az interpellatiót közölte a minisztériummal, 
és válaszát jegyzőkönyvbe vette. 

Egy pár szó foglaltatik legfeljebb a delegatió 
jegyzőkönyvében, mi némileg határozati színben 
tüntethető fel: midőn t. i. válasza a közös minisz
tériumnak felolvastatott, szóról szóra ez van a jegy
zőkönyvbe igtatva: „A delegatió többsége által 
közhelyesléssel fogadott ezen válaszra Kerkapoly 
igy nyilatkozott" stb. Ha ez határozat, akkor hatá
rozott a delegatió; de én ezt részemről határo
zatnak nem tartom. 

Egyébiránt a delegatiónak van joga határoz
ni a maga körében; de azon példák, melyeket t. 
barátom eló'szániitott, cem határozatok. Azt méltóz
tatott ugyanis mondani, hogy a nyugdij kérdésé

ben határozott a delegatió. Bocsánat, a nyugdij 
kérdésében nem határozott a delegatió, mert csak 
azt határozta, hogy nem határozhat. (Jobbról de
rültség.) 

Azt méltóztatott tovább mondani, hogy Ma
gyarország a múlt századokban a külföld irányában 
sokkal mostohábban állt, mint áll most, hogy most 
inkább érvényesítve van Magyarország önálló ál
lamélete, mint hajdan. En erre nézve, ha az idő ily 
hosszura nem haladott volna és átalában a tárgy
hoz tartoznék, számos nemzetközi szerződésekre 
s más adatokra tudnék hivatkozni, melyekből ki
tetszik, hogy a múlt században, és még Ferencz 
király idejében is egyenesen a magyar és cseh ki-
ráJylyal köttettek nemzetközi szerződések a nélkül, 
hogy annak más országai megemlítve lettek volna. 
Mindig a magyar király nevében is köttettek a nem
zetközi szerződések mindaddig, míg az osztrák csá
szári czim fel nem vétetett. Ekkor is kezdetben egy
szer is, másszor is megemlittetett a szerződések szö
vegében a magyar király, mert tervszerüleg ke
zeltetett a dolog, de lassankint egészben feledé
kenységbe ment Európa előtt e név, és épen azért 
nem oly csekély a czimek jelentősége, mint itt 
több oldalról említtetett. Hogy pedig most mennyi
re érvényesíthető Magyarország önálló állami élete, 
bizonyítja ezen előttünk fekvő példa is, midőn bár
mely indítvány tétetik, melyben a nemzet részére 
jogok.kötelezettségek követeítetnek vissza, mindjárt 
törik-szakad politikáról, provisoriumról s más 
effélékről van szó. 

Azt is mondotta Somssich Pál tisztelt bará
tom , hogy mikép kétkedhetünk , mikép ag
gódhatunk , midőn a külügyminiszter , ki oly 
szépen nyilatkozott a delegatióban, ugyanazon 
személy, ki Európával szemben képviseli az álla
mot. Kérem t. barátomat,méltóztassék arra figyelni, 
hogy miután a delegatió eloszlott, köttetett a szer
ződés a német éjszaki szövetséggel, ugyanazon kül
ügyminiszter jóváhagyásával és ugyanazon kül
ügyminiszter aláírása mellett [ratificáltatott is. Ezen 
szerződés a ház előtt volt, és ezen szerződés tanu-
sitotta-e azt, hogy a külügyminiszter tekintetbe 
vette mindazon igényeket, melyéket Magyarország 
önállása tekintetéből teljesítenie kell ? A ház 
észrevételei az ellenkezőt mutatták, s azért azt gon
dolom, hogy a Janus képe nem épen csak a my-
thologia korában létezett, hanem létezik a diplo-
matiában is. (Derültséy, helyeslés a bal oldalon.) 

Igen t. miniszterelnök ur ismeretes arról 
(Hallj tvk.'), hogy élezés férfiú. Én a szójátékok te
rén nem bátorkodom vele megmérkőzni, s azért; 
csak kevesekre vagyok bátor felelni azok közül, 
miket itt előadott. 

ff 

O azt kérdezte : miért nem tartjuk veszélyes
nek, hogy a lajtántuli részen lévő országoknak 
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országgyűlése birodalmi tanácsnak nevezi magát ? 
hogy ebből kellene^ igazán ránk nézve veszélyt 
következtetnünk. Én, t. ház , ettől épen nem 
tartok, sőt helyesnek tartom ezt a magunk érde
kében : mert ha Bécsben van a birodalmi tanács, 
ott van a birodalom, az osztrák birodalom, annak 
országgyűlése, az osztrák birodalmi tanács; mi 
más, mi Magyarország vagyunk, és itt Magyaror
szág gyűlése van, és midőn ason bécsi országgyű
lés magát birodalmi tanácsnak nevezi, már előre 
magának tulajdonította az osztrák nevet, melyet 
mi egyáialán tőle irigyelni nem fogunk. {Helyes
lés a bal oldalon.) 

Azt monda a miniszterelnök ur, hogy azon 
czim, melylyel az országok összege neveztetik, 
nincs összeköttetésben a közös minisztériummal. 
Ez nézetem szerint nem ál l : mert mindaddig, mig 
ama közös czim törvényszerüleg megállapítva nem 
lesz: a birodalmi szó alatt csak az osztrák biroda
lom értethetik. Ha azon czim, melyet Somssich Pál 
tisztelt barátom oly rég óta keres, meg lesz egyszer 
állapítva, akkor a közös minisztériumok czime ;sh-
hoz fog idomittatni. 

Azt is kérdé miniszterelnök ur, hogy miért 
tárgyalunk ily kérdést, miután annyi a dolga ez 
országgyűlésnek, hogy minden percze igénybe 
van véve ? Bátor vagyok a ház t. elnökére hivat
kozni, hogy — és talán azon késedelem következ
tében, melylyel a minisztériumok a költségvetése
ket beadták — a mai napirenden tárgy sem volna, 
ha ezen kérdés fel nem hozatik; ez tebát az ország
gyűlésnek semmi másra fordítható idejét nem ve
szi igénybe. (Derültség.) 

Miniszterelnök úr jónak látta volna, ha előbb 
interpellatiót intéztünk volna e tárgyban a minisz
té r iumhoz^ azután teszünk indítványt; de kér
dem, ha követtük volna is szives tanácsát .• hol áll
nánk ? Válasza következtében szintezen inditványt 
kellett volna megtennünk: mert mai nyilatkozatá
ból is csak azt veszszük k i , hogy igyekezett,hogy 
működött, a mit teljes őszinteséggel fel is teszek 
felőle, de eredményt felmutatni mindez időig nem 
birt. 

Fest belvárosának mélyen t. képvisélője, ugy 
látszik, tévedésben van. O beszédében azt monda, 
hogy a fő hiány ezen dologban ott van, hogy a kö
zös minisztérium a birodalmi tanács delegatiója 
előtt magát birodalmi minisztériumnak nevezi. 
Igaz, a kérdés felelevenítésére, megindítására ez 
adott okot, és midőn ezen kérdés a delegatióban 
megpendittetett és tárgyaltatott, több nem is jött 
tudomásra. Azóta azonban már nem ott áll a do
log: mert azóta is,a mint bátor voltam első felszó
lalásomban említeni, minden nyilatkozataikban, 
minden érintkezéseikben, a közös minisztérium il
lető tagjai a birodalmi miniszter ezimét használják. 

Mél d ássanak megtekinteni a Hof- és Staatssche-
matismust, mely ha nem is nálunk, de a maga 
körében hivatalos: látni fogják, hogy ott a közös 
miniszterek Reichsminisztereknek nezeztetnek. Ki 
az közülünk, a ki nem olvasta volna a közös 
hadügyminiszternek nem egy rendeletét? Ki az, 
ki nem olvasta másoknak ő hozzá intézett előter
jesztéseit, melyek a hirlapokban is megjelen
tek? És nem mindig birodalmi hadügyminiszter
ről van ott szó? O maga legalább mindig e czim-
mel él. 

Meglehet, hibázom, és akkor bocsánatot kérek, 
de én ugy vagyok értesülve, hogy a pénzügymi
niszternek is minden kiadványában, hivatalos pe
csétjén jjReichsfinanezmimszteriüm" áll. Ebből 
csakugyan következik az, hogy nem csak a laj-
tántuli országok delegatiójához intézett előterjesz
tésekben, hanem minden hivatalos nyilatkozatai
ban a közös minisztériumnak állandóan és állha
tatosan terv szerint ezen szóhasználtatik „birodalmi 
minisztérium." 

Hogy ily tendentia létezik, erre nézve bocsá
natotkérek a t. miniszterelnök úrtól, ha szives 
tanácsát követni kívánván, mellékesen interpellálni 
óhajtom. Miként mennek e dolgok, kitetszik a kö
vetkezőkből is. Az éjszak-német szövetséggel kö
tött szerződés a ház elé terjesztetett, a központi 
bizottság javaslata folytán abban nevezetes és nem 
csupán styláris észrevételek tétettek. Az ország 
ezen szerződést csak ugy hagyta helyben, hogy 
ezen észrevételek a szerződésbe beigtattassanak. 
Azóta ratificáltatott ezen szerződés; a „Reichsgesetz-
blatt^-ban— a mint magam is olvastam — közzé
tétetett; de azon módosításoknak, a melyek itt té
tettek, abban semmi nyomuk. Azonfelül említve 
volt, hogy ezen szerződés be is lesz czikkelyezendő. 
Tehát én részemről szükségesnek tartom, hogy 
ha már ezen szerződés egyik példánya a Lajtán tul 
beczikkelyeztetett ugy, a mint nekünk nem tet
szik, ha csakugyan létezik egy másik példány, 
mely a mi óhajtásunk szerint van szerkesztve, az 
annak idejében nálunk is czikkelyeztessék be. 
Kérném a miniszterelnök urat, hogy ezen szerző
dés beczikkelyeztetése iránt annak idejében,a mint 
ezt a ház határozata is kívánja, intézkedni méltóz
tassék. 

Most a legnyomősabbnak látszó észrevételre 
akarom megkísérlem a feleletet, mely ellenünk in
téztetett. (Halljuk!) 

Azt mondotta Pest belvárosának igen érde
mes képviselője, hogy mikor válaszolt a közös mi
nisztérium a delegatióba, én is több elvbarátaim
mal együtt megnyugodtam abban, s különösnek 
találja, hogy most felszólalok. Megengedem, ez 
argumentum lehet ad hominem, de nem argu
mentum ad rem. Csekély jelentőségű dolog az, 

33* 
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miként nyilatkoztam, miként vélekedem én. Az 
én nyilatkozatom, az én véleményem lehet helyes, 
lehet téves, de Magyarország közjogának állására 
semmi befolyással nem bir. Magyarország jogkö
rét az én nyilatkozatom, az én vélekedésem sem 
nem öregbitheti, sem nem kevesbiti. A kérdés itt 
az: helyes-e vagy néma kérdéses miniszteri czim? 
van-e joga az országgyűlésnek az illetéktelen 
czimezés ellen felszólalni ? Ha az országgyű
lésnek erre joga van, ezen jogot nem szüntethetné 
meg az, ha én vagy elvbarátim bármikor ellenkező 
véleményben lettünk volna. De mi ezzel ellenkező 
véleményben soha, sem voltunk. A delegatióban is 
azon elveket vitattuk, a melyeket vitatunk most. 
Ha a nyilatkozat;, melyet a delegatió előtt tettünk, 
ha ezen nyilatkozatnak szövege mostnni indítvá
nyunktól különböző, ennek oka az, hogy különbö
ző az álláspont, melyen állottunk ott, és a melyen 
állunk itt. A delegatió jogköre különböző az or
szággyűlés jogkörétől: ott nyilatkoztunk mmt egyes 
tagjai a delegatiónak. itt nyilatkozunk és szólunk 
u g y , mint országgyűlési képviselők. Az ország
gyűlés teljesen illetékes Ítélni a ezimkérdés felett; 
ezen jogkörhöz mérve tettük tehát és támogatjuk 
a tanácskozás stádiumain keresztül indítványunkat. 
A delegatióban a fölmerült kérdést elhallgatni nem 
lehetett, mert a hallgatás elismerésnek vétetett vol
na ; nem lehetett hallgatni azért sem, hogy itt e 
helyen a kérdés megpendittethessék • mertba ott nem 
említ tetett volna ,most azt mondanák,hogy nem szól
hatunk, mert nem mertünk szólani Bécsben; de ott 
a kérdést tovább vitatni, a vitát befejezni, a dele
gatió határozatát kierőszakolni nem lehetett, me,-t 
a delegatió ezen kérdésnek elitélésére illetéktelen. 
Ez az oka azon nyilatkozatnak, melyet a delega
tióban tettünk, mint az abban meg is van említve. 

Van azonban, t. ház, azon nyilatkozatnak egy 
más oka is, és én azt is egész őszinteséggel beval
lom, itt az ország szine előtt, mint olyant, mely 
reám egyénileg leginkább hatott; készakarva mon
dom: egyénileg, mert mások nevében szólani nincs 
jogom. 

Nézetem szerint nekünk vagy ugy kellett nyi
latkoznunk, mint nyilatkoztunk, vagy tömegesen 
elhagynunk a delegatiót. A delegatió tömeges el
hagyása nem csekély egyéniségünk fontossága, 
hanem az országgyűlés által ránk ruházott állás
nak, akkori helyzetünknek fontossága miatt, némi 
zavart idézhetett volna elő a delegatió tárgyalásai
nak további folyamában, sőt az országgyűlés ak
kori szünetelése mellett, midőn elégséges póttagok
ról sem volt gondoskodva, némi zavart idézhetett 
volna elő az országgyűlés további folyamában, s 
a közigazgatás ugy is döczögőn mozgó gépezeté
nek haladásában. Én ezt figyelembe veendőnek vél
tem, s ha igen t. Deák Ferencz képviselő úr sze

memre veti, hogy ezt tevém, hogy nem ártottam 
az ő művének, nem ártottam annyit, a mennyit 
akkori esetleges helyzetemben árthattam volna, 
én nem azt mondom, hogy ö nem méltányos irá
nyomban, hanem őszintén bevallom, hogy e szemre-
hányás után magam is kétkedni kezdek abban, 
vajon helvesen cselekedtem-e akkor, midőn sze
mélyes meggyőződésemet alárendeltem azon ér
deknek , melyet a haza érdekének lenni véltem. 
{Élénk helyeslés bal felöl). De ha hibáztam volna is 
azon nyilatkozatban , melyet a delegatióban tet
tem, mit el nem ismerek, helyrehoztam e hibát 
most az inditványbau, melyet tevénk; s midőn ezt 
azon veszélynek kitéve tevém, hogy delegationa-
lis nyilatkozatom szememre vettethetik, és igy oly 
körülmények között tevém, melyekben személyes 
tekintetek tán hallgatást tanácsolhattak volna, ak
kor is — ugy vagyok legalább meggyőződve —pol
gári kötelességemet oly módon teljesítettem, mely 
elég áldozatkészséggel bir arra, hogy személyes 
érdekét alárendelje a közérdeknek. 

Indítványunkat elfogadtatni továbbá is kérem. 
(Elénk, hosszan tartó helyeslés bal felöl. Szavazzunk! 
Szavazzunk !) 

Deák Ferencz: (Halljuk! Halljuk! Elnök 
csenget.) T. ház! Legelőször is arra teszek észi*evé-
telt, mit az előttem szólott érdemes képviselő fel
hozott : hogy mi helytelenül állitjuk, miszerint az 
indítvány súlya arra volna fektetve, hogy a közös 
minisztérium magát birodalmi minisztériumnak 
nevezi. í g y értettem legalább szavait. Hogy erre 
fekteti a fő suh r t az indítvány, azt minden szava 
mutatja: (Helyeslés jobbról) a túloldalon előttem 
szólott valamennyi t. képviselő úr azt állította, 
hogy midőn a közös minisztérium magát birodalmi 
minisztériumnak nevezé, törvényt sértett. 

Ha csakugyan törvényt sértett, törvény sze
rint felelős és felelősségre vonása épen a delegatió 
feladata lett volna. (Elénk helyeslés.) 

Világosan mondja a törvény: „A mi a köeös 
minisztérium felelősségét s annak módját illeti, 
mindenik bizottságnak jogában leend oly esetek
ben, midőn az alkotmányos törvények megsér
tése miatt szükségesnek látja, a közös miniszté
riumnak vagy a minisztérium egyes tagjának 
perbe fogatását indítványozni s ezen indítványt 
írásban a másik bizottsággal közölni." 

Már most, ha igaz az, hogy a közös miniszté
rium megsértette a törvényt akkor, mikor közös 
minisztérium helyett birodalmi minisztériumnak 
nevezte magát, kötelessége lett volna Magyarország 
deiegatiójának a perbe fogást indítványozni és azt 
a másik delegatióval közölni. (Hosszan tartó élénk 
helyeslés.) Tette ezt a delegatió ? Nem tette. (Elénk 
helyeslés.) 

És ha nem tette, azért nem tette-e, mert a 
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többség más véleményben volt ? De legalább indit-
ványozta-e azt a kisebbség? elvettetett-e indítvá
nya a többség által ? {Élénk helyeslés a középen.) 
Nem. Hanem mind a többség, mind a kisebbség 
megnyugodott a miniszter válaszában. Mert ha ab
ban meg nem nyugodott volna, ha az ország al
kotmányos törvényeit megsértve látta volna, to
vábbra is épen az 6' köréhez tartozott volna perbe 
fogást inditványozni. 

A törvény világosan azt mondja, hogy a kö
zös minisztérium feleletre von ásat , midőn annak 
helye van, akármelyik delegatió indítványozhatja, 
de indítványát a másikkal köteles közölni. 

De nem azt vetem én bárkinek szemére, 
hogy ezt a delegatióban nem tette; nem azt mon
dom, hogy Ghyczy Kálmán képviselő úr, mert 
akkor máskép beszélt és most máskép beszél, 
helytelenül cselekedett; hanem azt mondom, hogy 
én annak a Ghyczy Kálmánnak véleményét pár
tolom, ki ott a delegatióban beszélt. {Elénk tetszés a 
középen.) Egyes embernek, legyen az bármily böl-
cseségü, bármily állású, nem szégyen, sőt köte
lessége véleményét akkor változtatni, mikor első 
véleményének helytelenségéről meg van győződve. 
Sohasem fogom Ghyczy Kálmánnak szemére vetni, 
hogy más véleményem volt és ezt megváltoztatta; 
hanem azt teljes joggal mondhatom, hogy az 6' két 
véleménye közöl neki ezen másudik, nekem az ő el
ső véleménye tetszik jobban. (Elénk tetszés a középen.) 

ISÍem mondtam én soha, hogy az ö felszólalá
sukat gáncsolom, mert az törik-szakad politika; ha
nem azt mondom, hogyha a ház az ő indítványu
kat jelen helyzetünkben elfogadná, azt én törik-sza
kad politikának tekinteném. 

Nem állitostam én azt, s azt hiszem,nem is fogja 
senki állítani, hogy a czim kérdésében semmi sem 
fekszik. Igenis, igen sok fekszik a czim kérdésében, 
mert az ország és az alkotmányos állás kifejezése 
egyszersmind a czim is. Igen fontosnak tartom azt, 
hogy ő felsége, mint valamennyi, az ő uralkodása 
alatt álló országok fejedelme minő czimet használ. 
Igen nagyfontosságunak tartom azt, hogy ezen, '6 
felsége uralkodása alatt álló országok és tartomá
nyok összessége egyetemesen diplomatice miként 
neveztetik. De nem tartom azt nagyfontosságunak, 
hogy azon minisztérium, mely a közös ügyek mi
nisztériuma, birodalmi minisztériumnak nevezi-e 
magát vagy nem. 

Azon állítást, mit Ghyczy Kálmán képvi
selő á r mondott, hogy mindaddig, mig a tör
vény erről nem határoz, a „birodalom" annyit 
tesz, mint „osztrák birodalom", merőben tagadom. 
(Hel>/eslésjobbról.) Mert ha ez annyit tenne, akkor az 
1867. XII . t. ez., mikor e szót „birodalom" ismételve 
használta, mindig osztrák birodalmat értett volna. 

.(Tetszés a középen.) Hogy pedig ezt nem értett, vilá

gosan megmutatják a törvény szavai, melyeket 
felolvastam első előadásom alkalmával, t. i. külö
nösen a 8. szakasz igy szól: „Ennélfogva a biro
dalom diplomatiai és kereskedelmi képviseltetése 
a külföld irányában és a nemzetközi szerződések 
tekintetében felmerülő intézkedések mindkét fél 
minisztériumával egyetértésben és azok beleegye
zése mellett a közös külügyminiszter teendőihez 
tartozik." Kérdem/ „a birodalom diplomatiai kép
viseltetése" annyit tesz-e, mint az osztrák biro
dalom ? vagy az alatt ö felsége minden országainak 
s igy Magyarországnak is közös és egyetemes kép-
viseltetéséről szól azon törvény? 

Egyébiránt, a mi némelyeknek azon állítását 
illeti, hogy 1848-ban csak a kapcsolat volt említve, 
és nem a birodalom, mert egy birodalomnak kap
csolat nem szükséges, ezt épen oly logikával meg 
lehetne fodrítani, s azt mondani: hogy ha biroda
lom nincs, minek a kapcsolat? (Dérültség.)Nemazt 
mondja a törvény, hogy azon kapcsolat tartassék 
fen, melylyel Magyarország a különálló biroda
lomhoz kapcsoltatik, hanem azon kapcsolat, mely 
a pragmatica sauctióban az összes birodalmat 
összefoglalja. 

Fontosságot tulojdonitok én ezen kérdésnek, 
és ha a közösügyi miniszter azt mondotta volna 
hivatalos irataiban, hogy 6' osztrák birodalmi mi
niszter, komolyan kifogást tennék ellene; de 
hiszen 5' csak azt mondotta: birodalmi minisz
ter. Már pedig bocsássanak meg, tisztelek, be
csülök minden meggyőződést, hanem azt soha sem 
fogadhatom el, hogy Magyarország önáííása, al
kotmánya és ezzel együtt létele veszélyeztetve le
gyen &E által, ha a közös miniszter magát birodalmi 
miniszternek nevezi. A fölött, hogy helyes-e vagy 
nem a „birodalmi miniszter" nevezete, vitatkozni 
lehet; hanem engem az egész dologban csak az lep 
meg, hogy most, az országgyűlésnek utolsó stádiu
mában, midőn úgyis annyi aggodalommal nézünk 
az idő rövidsége miatt a teendők elé, hogy, mondom, 
most a közös minisztereknek ezen czime által, a kö
zös minisztériumnak az első delegatiónáí tett nyi
latkozata után is, annyira veszélyeztetve látják né
melyek az ország önállóságát és függetlenségét, 
miszerint inkább készek arra, hogy mig e czimet 
megváltoztatni nem sikerül, ne működjék a dele
gatió, habár e miatt lehetetlenné volna is téve a jövő 
évi költségvetésnek ezen országgyűlésén leendő 
megállapítása. 

Azt mondják: hiszen egyezzenek bele, állja
nak el azon elnevezéstől, s akkor majd megszűnik 
minden akadály. Ha most az esztendő közepén vol
nánk a még néhány hónap előttünk volna, azt 
mondanám magam is, hogy ezzel nem koczkázta-
tunk semmit; de az esztendő végén vagyunk s ez 
a kérdés a legjobb esetben is legalább egynehány 
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hetet vesz igénybe, a delegatiók működését pedig 
egy pár hétig elhalasztani, s csak azután fogni a 
dologhoz, annyit tesz, mint a budgetet meg nem 
állapítani. {Helyeslés.) 

Azt mondja Tisza Kálmán képviselőtársam, 
hogy ó' mindig azon tant liallotta és tartotta, hogy 
az adómegajánlás joga eszköz az ország jogainak 
megtartására és kivivására, s hogy nem az adó 
megajánlása a fő kötelesség, hanem fő kötelesség 
az ország jogainak s önállásának megtartása. 

Tisza K á l m á n : Ezt nem mondottam ! 
Deák Ferencz: Ha csak az első felét mondta 

volna s a másikat nem, akkor nem beszélt volna lo-
gice, én pedig Tisza Kálmántól logikus beszédet vá
rok, s azért meg vagyok győződve, hogy igenis igy 
mondta. En is azt tartom, hogy az ország jogai 
megvédésére és fentartására az adómegajánlás igen 
fontos eszköz; de azt is tanultam, s követtem is 
mindig, hogy épen azért, mert ez annyira éles és 
erős fegyver, nagyon óvatosan kell azt használni, 
s hogy ezért, mielőtt ezen eszközhöz nyúlna az or
szággyűlés, meg kell fontolni, hogy előnyösebb-e, 
ha ezt a fegyvert használja? vagy nagyobb-e a kár, 
mit azon fegyver használásával okoz? (Helyeslés.) 

És itt áll köztünk a különbség, hogy a túlsó 
oldalon lévő urak azt hiszik, hogy az által, mert a 
miniszterek birodalmi miniszter czimet használnak, 
nem osztrák birodalmi czimet, annyira van ve
szélyeztetve az ország önállása és függetlensége, 
hogy ez sokkal fontosabb, mint az, hogy az ország
gyűlés , eloszlása s mandátumának megszűnése 
előtt, a költségvetést megállapítsa. Ez az ő nézetök ; 
az én nézetem pedig az, hogy akár helyes, akár nem 
helyes a birodalmi miniszter czimnek használata, 
ebből sokkal kevesebb kár következik, mint a mi 
következnék abból, ha ez az országgyűlés szétmegy 
a nélkül, hogy a költségvetést megállapítja. 

E részben, ugy látszik, aligha fogjuk egymást 
capacitálni. En csak tiltakoztam olyan ráfogások 
ellen, melyeket ennem mondottam. Példának oká
ért, hogy a czimet nem tartom fontosnak. Igen is 
fontosnak tartom, hanem nem azt, hogy a miniszter 
itt magát birodalmi miniszternek nevezi vagy nem ? 
vagy legalább nem tartom olyan fontosnak, hogy 
aat, a mit az indítvány magában foglal, elfogadjam. 

Még csak egy megjegyzést vagyok bátor 
tenni. {Halljtik!) 

Vagy én tévedtem vagy Ghyczy Kálmán 
képviselő úr, azt állítván, hogy a miniszterelnök 
úr előadta ugyan, miszerint ő a czim kérdésében 
működött, de működésének eredményéről nem szó
lott, ha tehát ó'k, t. i. Ghyczy és elvbarátai indít
vány helyett interpellatiót intéztek volna is a mi
niszterelnökhöz, ily felelet után az indítványt mé
gis meg kellett volna tenni. Vagy Ghyczy Kál
mán képviselő úr tévedett, 'midőn miniszterelnök 

úr szavait ekként idézte, vagy én tévedtem, midőn 
szavait ugy értettem, hogy a czim kérdésének 
leglényesebb részeire sikerült már a megállapo
dást kieszközölni, csak némely ktvésbbé lényeges 
pontok vannak még elintézetlenül, és míg ezek is 
tisztába nem hozatnak, interpellatió nélkül ő a 
dolgot föl nem hozhatta s a félig befejezett tárgyat 
a ház elé nem terjeszthette. (Ugy van!) 

Ismétlem tehát, hogy miután kiindulási pon
tunk különböző; miután abban, hogy a közös mi
niszterek magokat birodalmi minisztereknek, de 
nem osztrák birodalmiaknak nevezik, oly súlyos 
veszélyt nem látunk, mint az indítványozó urak, 
hogy e miatt a delegatiók működésének meggát-
lását és ennek következtében a jövő évi költség
vetés megállapításának lehetetlenné tételét indo-
dokoltnak s igazolhatónak tekinthetnők: nincs 
egyéb hátra, mint szavazás által dönteni el az 
ügyet, melyre nézve indítványomat a t. háznak 
ajánlom. {Elénk helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : T. ház ! {Zaj. Elnök csen
get.) Azt hiszem, mint mindenkinek, ugy nekem is 
meg lesz engedve, a mennyiben szavaim félrema-
gyaráztattak, azok értelmét helyreállítani. {Zaj. 
De csak a személyes kérdéshez ! Halljuk !) Szigorúan 
meg fogom a határt tartani és semmi egyéb czá-
folatba — bár sok példát tudnék felhozni, hogy má
sok megtették — bocsátkozni nem fogok. Azt mon
dotta t. előttem szóló képviselő úr, hogy én azt 
mondottam volna, miszerint az adómegajánlási 
jog azon joga a nemzetnek, a mely által az egyéb 
jogait szokta védeni és nem a megajánlási jog a 
fő fontosságú, hanem az egyéb jogok megvédése. 
Engedelmet kérek, nem ezt mondottam: méltóz
tassék csak a gyorsírói jegyzeteket megnézni. 

Deák Ferencz : Én elhiszem! 
T i sza K á l m á n : Én azt mondottam, és azt 

hiszem, hogy a logika úgy is megvolt benne: hogy 
én azt tanultam, ugy tudom, hogy az adómeg
ajánlási jog azon jog, melylyel a nemzetek egyéb 
jogaikat védeni és szerezni szokták, és egészen uj 
dolog azon tekintetben hivatkozni reá, hogy ne kér
jük jogainkat, mert különben nem szavazhatjuk 
meg az adót. 

Andrásy Gyula gróf miniszterelnök: 
T. ház ! . . . 

Tisza K á l m á n : Nincs joga szólani ! 
Andrásy Gyula gróf miniszterelnök : 

T. képviselőtársam, ugy veszem észre, azt mond
ja, hogy nincs jogom felszólalni. Én ez ellenében 
bátor vagyok azt állítani, hogy igenis van jogom. 
És pedig kétszeresen. 

Először jogom van felszólalni azért, mert a 
minisztériumnak fen van tartva azon jog, hogy ő 
bármikor szót kérhet. {Uyy van ! jobbról.) Ha azon 
képviselő úr, a ki épen most szólott, ki nem mond-
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ta azt, hogy személyes kérdésben szól, hanem csak 
azt mondotta, hogy magyarázatát adja egy mon
datának, jogot talált a felszólalásra, {Helyeslés jobb
ról , zaj balról) akkor legalább is méltatlannak 
tartom, hogy a minisztériumtól akarja megtagad
ni e jogot, a mely minisztérium nem egy magya
rázatban, hanem a dolog lényegében van megtá
madva az inditvány által. 

De másodszor kétszeres jogom van, a mint 
mondom, és igénybe veszem azt: mert Komárom 
városa t. képviselője felszólított arra nézve, hogy 
én az ő interpellatiójára válaszoljak. (Helyeslés 
jobbról.) Tehát ez okból is szólhatok. 

Miután tehát, azt hiszem, meg fog nyugodni 
képviselő úr, nem azért keltem fel, hogy itt ismét 
válaszoljak egyre vagy másra, a mi itt elmonda
tott, hanem, hogy az interpellatióra válaszoljak: 
mondom, én azt gondolom, hogy jogom e tekintet
ben kétségtelen. 

Az igen tisztelt képviselő úr azt monda: ho
gyan történik az, hogy a német éjszaki szövetség
gel kötött szerződés, mely itt a ház által elfogad
tatott, nem tudom, melyik okmánytárban a „Reichs-
gesetz-BlattK-ban, a Lajtán tú l , egy szóval, nem 
azon szövegben jelent meg, mely itt elfogadtatott ? 
Erre nézve van szerencsém válaszolni, ha a tisztelt 
képviselő úr emlékezett volna az akkor történe
tekre, ez interpellatióra részemről a válasz fölös
legessé válhatott volna: t. i. a szerződés és kötés 
alkalmával a porosz kormány részéről jegyző
könyvi felhatalmazás adatott az illető meghatal
mazottaknak a tekintetben, hogy azon szerződés 
oly szövegben terjesztessék a magyar országgyű
lés elé, mint a mely a közös külügyi minisztérium 
részéről e czélból velők közöltetett; egyszersmind 
kimondatott akkor az is, és ő felsége kézirata által 
megerősíttetett, hogy ezen szerződés azon szöve
gezésben , melyben itt a magyar törvényhozás 
által elfogadtatott, jőjön a magyar törvénykönyv
be. Ezen egyik aggodalma tehát a t. képviselő 
urnák már régen mellőzve volt, s e tekintetben 
nem lehet többé semmi aggodalma, mert a szerző
dés azon szövegben van beczikkelyezve, melyben 
a törvényhozás által elfogadtatott. 

Tisza K á l m á n (szólni akar. Nagy zaj.) 
Elnök (csenget): A házszabályokra hivat

kozva akar a képviselő úr szólni. 
Tisza K á l m á n : Bocsánatot kérek, t. ház, a 

'miniszterelnök úr . . . (Nagy zaj.) 
Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: Mi

hez méltóztatik szólni? 
Tisza K á l m á n : A házszabályokhoz. 
Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: Hát 

tessék azt kijelenteni. 
TíSZa K á l m á n : Ha a házszabályokra hivat

kozom is, (Felkiáltások jobbról: 7'essék felolvasni!) 

azért nem kell azon kezdenem, hogy a házszabá
lyok . . . . Majd fel fogom olvasni. Ha az elnök 
rendre utasít, engedelmeskedni fogok, de más
nak nem. 

E l n ö k : Joga van a képviselő urnák a ház 
szabályai szerint szólni. 

Tisza K á l m á n : Miniszterelnök úr a házsza
bályokra hivatkozott. Nem is az ellen szólalok fel, 
hogy ő most szólhatott-e vagy nem? miután 
interpellatióra felelt. Tökéletesen igaza van ; de 
nincs igaza, mikor a házszabályokra hivatkozott, 
hogy a miniszternek mindig joga van szólani. A 
45. szakasz ezt mondja. (Olvassa): „A miniszterek 
•vagy az illető tárgyra általok a háznak eleve be
jelentett megbizotfcak tárgyalás közben bármikor 
kérhetnek szót." De nem befejezése után. (Fölkiál
tások : Nincs még befejezve! Nagy zaj.) Mind a sza
bályok 41-dik szakasza, mind eddigi praxisunk, 
mely ellen — az igaz — történt ugyan egy pár 
kivétel, nem tudnám most megmondani, melyik 
ülésben, egy szóval a praxis által is megállapított 
szabály az, hogy az indítványozóé az utósó szó, 
és mikor az beszélt, be van rekesztve a tárgyalás. 
(Nagy zaj. Ellenmondás jobbról.) 

E l n ö k : A házszabályok két szakaszában, t. 
i. a 45-dík és 46-dik szakaszban azon esetek adat
nak elő, melyekben bármikor lehet szólani. Egyik 
eset az. hogy a miniszter urak bármikor szólhat
nak. Én ezen kifejezésnek „bármikor" azon értel
met adtam és igy volt a gyakorlat, hogy a minisz
ter urak mindig szólhattak, ha szólni kívántak ; 
valamint szintén bármikor szólhatnak azok, kik 
személyes kérdésben kívánnak szólni. A mi a vég 
beszédet illeti: a vég beszéd megtörtént már akkor 
is, midőn Tisza Kálmán képviselő úr felszólalt. 
(Helyeslés.) Ennélfogva én, valamint miniszterel
nök urnák adtam szót, ugy azt hiszem, a házsza
bályok értelmében adtam szót Tisza Kálmán kép
viselő urnák is. (Helyeslés.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminisz¬ 
ter : T. h á z ! (Nagy zaj. Halljuk!) A miniszté
riumnak egy jogáról van szó, melyet Tisza Kál 
mán képviselő úr kétségbe von. Állásomnál fogva 
kötelességem a törvényes jognak ezen megszorí
tása ellen tiltakozni. (Helyeslés.) Hivatkozom a 
ház szabályaira. Igen, egyszer törvényes jogomtól 
fosztottak meg önök, (Bal felé fordulva) és én, csu
pán discretióból, lovagiasságból, elállottam a szó
tól. (Helyeslés.) Most hivatkozom a házszabályokra, 
és másodszor hivatkozni fogok a törvényre, és 
ezekből fogom kimutatni, hogy önöknek nincs 
igázok. 

A házszabályok 45-dik szakasza igy szól. 
(Olvassa): „A miniszterek, vagy az illető tárgyra 
általok a háznak eleve bejelentett megbízottak^ 
tárgyalás közben bármikor kelhetnek szót." (Bal-
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ról : Tárgyalás közben /) A tárgyalás tart mindad
dig, mig a tárgy szavazás által eldöntve nincs. (He
lyeslés.) 

Másodszor hivatkozom az 1848. III-dik tör-
vényczikk 28-ik szakaszára, melyben ez áll. 
( Olvassa): „A miniszterek az országgyűlés minde
nik tábláján üléssel birnak és nyilatkozni kíván
ván, meghallgatandók." 

Múltkor gyöngédségből és lovagiasságból 
elálltam, mert ha jogom van is valamire, nem sze
retek „rechthaber" lenni. De midőn másod izben 
történik, hogy a minisztert a törvény által bizto
sított jogától^ meg akarják fosztani, kötelességem 
felszólalni. (Elérik helyeslés jobb felöl. Szavazzunk !) 

G h y c z y K á l m á n : Én néhány szóval csak 
azt akarom kijelenteni, hogy az igazságügyminisz
ter urnák minapi állítását elismerem és helyeslem, 
de nem azt, a melyet most nyilvánított. (Helyeslés 
a bal oldalon) És bátor vagyok ezt a ház szabá
lyaival is indokolni. {Felkiáltások jobbról: A tör
vény!) A törvény szól világosan arról , hogy a 
miniszter nyilatkozni kívánván, meghallgatandó. 
Megfelel a törvény ezen rendeletének a 45-dik 
szakasz, mely meghatározza, hogy a miniszter 
tárgyalás közben mindig nyilatkozhatik, nyilat-
kozhatik bármennyiszer. Ezen joga a miniszté
riumnak soha kétségbe nem vonatott. Hogy pedig 
mi értetik ezen ezó alatt: „tárgyalás közben." azt 
megmagyarázza a 41 . szakasz, mely ezt mondja. 
(Olvassa) : „A bizottmányi előadó után először az 
indítványozót illeti a szó, kinek a tanácskozás 
berekesztése előtt joga van még egyszer szót emel
ni." Az inditványozó rekeszti be tehát a tanácsko
zást. [Zaj.) És ennek alapja is van , (Halljuk!) 
mert az inditványozó kifejtvén indítványát, az 
ellen természetesen ellenvetések tétetnek, s így illő, 
hogy ő azokat utoljára reassummálhassa. (Nagy 
zaj.) Nem lehet megengedni, hogy a miniszter 
akkor szólalhasson fel és akkor hozzon fel netalán 
uj érveket és uj momentumokat, midőn a házban 
többé senkinek sincs joga szólani. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

SomSSiCh P á l : T. ház ! (Szavazzunk! Hall
juk !) Épen ezen jogot, melyet t. barátom, Ghyezy 
Kálmán meg akar tagadni a kormánytól, biztosí
totta számára az 1848-diki törvény ; és mél
tán : mert a ki minden tetteért felelős az ország
nak, annak ezen praerogativát adta meg a törvény. 
Nem is ellenkezik ezen törvénynyel a 41 . szakasz, 
mert ebben nincs az, hogy az utolsó szó illeti az 
indítványozót, hanem az van, hogy ő a tanácsko
zás berekesztése előtt még egyszer kérhet szót. 
(Helyeslés jobbról.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminisz-

ter : T. ház ! (Nagy zaj) Én kénytelen vagyok 
felszólalni, mert az inconsequentia vádját nem fo
gadhatom el, midőn azt nem érdemlem. T. Ghy
ezy Kálmán képviselő ixr annyira szerelmes lett 
ma a Janus arczába, hogy szeretné azt minden 
áron elém tartani. Én kény telén vagyok azt vissza
utasítani. Nem mondtam múltkor, hogy a minisz
térium ezen jogáról le akarna mondani ; sőt hivat
koztam akkor is a t. ház szabályaira, de köteles
ségemnek tartottam meghajolni a ház akarata előtt; 
hanem azt mondottam akkor is, midőn ezen kérdés 
fenforgott: Ám határozzon a ház, de azon kelle
metlenségtől mentse meg a minisztériumot, hogy 
akaratlanul is a ház szabályait megsérteni kény
telen legyen. Ezt mondtam akkor is, és nem is
mertem el helyesnek azon magyarázatot, melyet 
a bal oldal a házszabályoknak adni akar, de igen 
is, meghajoltam a ház akarata előtt. (Elénk helyes
lés jobb felöl.) 

Deák Ferencz ) , ., . , , „ . r/, Ghyczy Ignácz ^ f T * í 3' 
Csiky Sándor S ^vetkezik?) 
E l n ö k : A jegyző urak írják, hogy kik jelen

tették magokat a szólásra. 
Csengery I m r e j e g y z ő : A m e l y perczben 

jelentették magokat, azon perczben jegyeztem föl 
a szólni kívánókat. Deák Ferencz! 

Deák FerenCZ: T. ház! Igen keveset fogok 
szólani. Négy hétig tart még ez az országgyűlés. 
Nem tudnánk egykissé hasznosabb dolgokkal 
foglalkozni, mint a ház szabályainak magyarázá
sával? Aztán még ha volna valami praktikus kö
vetkezése ennek! A miniszterelnök követelte a 
szólási jogot nem azon emlegetett jognál fogva, 
hanem mert az interpellatióra kivánt felelni. A 
házszabályokat ugy is át akarjuk vizsgálni, ha 
ráérünk ; hát ne disputáljunk rajta, hanem tegyünk 
hasznosabb dolgot, s legelsőben is szavazzunk.. 
(Helyeslés. Szavazzunk /) 

E l n ö k : Mindenekelőtt az eredeti indítvány-
ra kell szavazni. A kik Ghyezy Kálmán képviselő 
indítványát elfogadják , méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) A többség Ghyezy Kálmán indítvá
nyát nem fogadja el. 

Következik az elleninditvány el vagy el; 
nem fogadása. Kivánja-e a tisztelt ház, hogy fel
olvastassák? (Nem!) Motiválva lévén az indítvány, 
a motívumok elfogadásáról is van szó. (Halljuk! 
Halljuk !) A kik Deák Ferencz képviselő úr indít
ványát elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) A határozat . . (Zaj, mozgás. Elnök csen
get.) Bocsánatot kérek, még nem mondtam ki a 
határozatot. (Halljuk!) A határozat a következő? 
Deák Ferencz képviselő úr motivált indítványát a, 
többség elfogadja. 
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tenni. 
Zsedényi Ede képviselő úr akar jelentést 

Zsedény i E d e : A pénzügyi bizottság nevé
ben van szerencsém jelenteni, hogy a bizottság a 
belügyminisztérium költségvetésének tárgyalását 
bevégezte, s van szerencsém munkálatát a ház 
asztalára letenni, kérvén annak kinyomatását. 

Elnök : Ki fog nyomatni5). 
Holnap 12 órakor ülés. 10 órára a pénzügyi 

bizottság tagjait ülésre kérem. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

*) Lásd az Irományok 358-dik számát. 

CCCIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. november 10-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: Bobory Károly törvényjavaslatot nyújt be az országos képviselői összeférhetlenségrol. A delegatió 11 tagja 
Leadja lemondását. A népoktatási bizottság beadja a népoktatási törvényjavaslatot. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik déli 12 órako r. 
Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 

jegyzökönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kivánók neveit pedig Csengery 
Imre jegyző úr jegyzi. 

Ámult ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a november 

9-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 
SomOSSy IgnáCZ: Kérem az elnökséget, 

méltóztassék csendre inteni a házat, mert a jegyzö
könyvet nem halhatjuk. 

Elnök : Kérem a t. házat, méltóztassék csend
ben lenni, hogy a jegyzőkönyv felolvasását kellő 
figyelemmel kisérthessük. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (újra kezdi s végig 
olvassa a jegyzökönyvet.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétele a t. háznak a 
jegyzőkönyv ellen, az hitelesítve van. 

Bobory Károly képviselő úr törvényjavas
latot kivan benyújtani. (Halljuk!) 

Bobory K á r o l y : T. ház ! Tekintve az idő 
rövidségét, és a nem csak felveendő, hanem mul-
hatlanul bevégzendő tárgyak fontosságát, valóban 
szemrehányást tennék magamnak, hogy ha egy 
uj és kevésbbé lényeges javaslattal akarnék fel
lépni a házban ; de a törvényjavaslat, a melyet meg 

KÉPV. H. SAPLÓ. 18678 5 . 

akarok ujitani, nem új és meggyőződésem szerint 
az igaz alkotmányosságnak életföltétele. A napok
ban fog a t. ház elé terjesztetni a bizottságnak a 
jövő országgyűlés tárgyalásainak szabályozása 
iránti munkálata. Az én javaslatom ennél fonto-
sabb, mert magát az országgyűlési képviselő tes
tületnek szervezetét illeti. (Halljuk!) Az 1866-dik 
évben ezen országgyűlésnek 31-dik ülésében a 
188. jegyzőkönyvi szám alart beadatott némely 
képviselőtársam által a t. háznak egy törvényja
vaslat az országgyűlési képviselői állásnak a kor
mánytól függő hivatalokkal való összeférhetlensé-
gére vonatkozólag. Azonban ezen törvényjavas
latnak is az lett sorsa, mely, nem tudom, a t. el
nökség feledékenysége vagy mi által, számos és 
életbe vágó törvényjavaslatoknak, hogy t. i. nem 
csak tárgyalás alá nem kerültek, hanem a mit 
egyenesen a ház szabályai követelnek, föl sem vé
tettek arra, hogy a t. ház határozzon a fölött, vajon 
tárgyalandók-e vagy nem ? Ennélfogva én ezen t. 
képviselőtársaim törvényjavaslatát magamévá te
vén, kapcsolatban azon határozati javaslattal, 
mely a képviselőház tárgyalásainak szabályozá
sára vonatkozik, kérem ezt fölvétetni, és meghatá-
roztatni a napot, melyen a t. ház tárgyalni fogja. 
(Halljuk !) 

PaiSs Andor j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot.1) 

*)Lásd az Irományok 13-dik eiámát. 
U 
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E l n ö k : Ha kívánja a t. ház, napirendre 
fog kitüzetni. (Fölkiálások jobbról: Más most a 
dolog !) 

BobOry K á r o l y : Még egyszer kérem meg-
határoztatni a napot, 

P a t a y I s t v á n : T. ház ! Én azt hiszem, hogy 
a hol követelni lehet, ott nem kivánhat a ház, ha
nem kötelessége ezt tenni. (Nevetnek.) Nem kell 
nevetni. Tessék elolvasni a házszabályokat. 

E l n ö k : Igen sok tárgy van most az osztá
lyoknál. Ha azok be lesznek fejezve s a t. ház 
elé lesznek terjesztve, akkor a t. háznak erre néz
ve is napirendet kell kitűzni. 

Elnök: Az 1867-dik évi XII . törvényczikk-
re vonatkozólag a következő képviselő urak kije
lentik . . . (Fölkiáltások: Halljuk maqát a nyilat
kozatot !) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa Ghyczy Kál
mán, Bónis Sámuel, Ferczel Mór, Tisza Kálmán, 
Simonyi Lajos 6., Manojlovics Emil, Várady Gábor, 
Pa}) Lajos, Somossy Ignácz, Ivánka Imre, (nógrádi) 
Szontagh Pál nyilatkozatát, melyben delegatióbeli tag
ságukról lemondanak^) 

Elnök : Ha a t. ház beleegyezik, e levél tár
gyalása a holnapi ülés napirendére tűzetik ki. 
(Helyeslés.) 

í§) Nyáry P á l : T. ház ! Azon küldöttség, me
lyet a t. ház a népiskolai közoktatás tárgyában 
előterjesztett törvényjavaslat előleges megvizsgá
lására kiküldött munkálatát a közoktatásügyi mi
niszter úr teljes és tökéletes hozzájárulásával bevé
gezte. A küldöttség, véleménye szerint a népneve
lés a nemzetnek legelső és legvalódibb közös ügye 
és közös tartozása, melynek lerovásával bármily 
ürügy alatt késedelmeskedni a nemzet képviselői
nek — legszelídebb kifejezéssel élve — indoko
latlan mulasztás lenne. (Helyeslés.) Ennélfogva 
kettőztetett szorgalommal sietett a küldöttség hi
vatásának megfelelni azért, hogy a törvényhozás 
képesitve legyen még ezen ülésszak alatt — bármily 
rövid legyen is annak hátralevő tartama — ily a ha
zában annyira érzett hiány pótlására egy ezélszerü 
népoktatási törvény alkotása által. A midőn tehát 
a küldöttség jelentését és a törvényjavaslatot 
ezennel a ház asztalára leteszem, leteszem meg
toldva azon kéréssel, hogy azt kinyomatni és osz
tályonkinti tárgyalása iránt a t. ház intézkedni 
méltóztassék. (Helyeslés.) 

Deák FerenCZ: Tán egyszerűen azt hatá
rozhatná a ház. hogy kinyomatván, azonnal kiosz
tás sék és az osztályoknak tárgyalás végett kiadas
sák ; külön napot azonban tárgyalására ne tűz
zünk. (Helyeslés. Halljuk a bizottság jelentését!) 

Z i c h y A n t a l e lőadó (olvassa a bizottság je
lentését.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni1), szét fog osztatni 
és az osztályok tárgyalás alá fogják venni. 

Manoj lov ics E m i l : T. ház! Én abban a 
nézetben nagyok, hogy e külön esetben nem lesz 
elég a törvényjavaslatot és jelentést kinyomatni, 
hanem miután szakértők hallgattattak ki, azok 
nyilatkozatai hasonlóképen kinyomatandók és a 
tagok közt szétosztandók. A bizottság kiterjesztette 
figyelmét arra, hogy ezen nyilatkozatok extrahál-
tassanak, a mi meg is történt; van tthát szaba
tos, minden tekintetben kielégítő kivonat, s néze
tem szerint legalább ezt a kivonatot kellene kinyo
matni, hogy a tárgygyal közelebb megismerked
hessünk. 

N y á r y P á l : T. ház ! Én nem lehetek az előt
tem szólóval egészen egy véleményben, mert én azt 
hiszem, hogy főleg nem az a kivonat becses, de be
cses mindenekelőtt a kihallgatott szakférfiaknak 
nyilatkozata egész terjedelemben. Ennélfogva azt 
gondolom, hogy miután időnk rövid, a törvényja
vaslat most mindjárt nyomassák ki és osztályon-
kint tárgyaltassék. De hogy ez első enquétenek, 
mely ily nevezetes tárgyban tartatott, nyoma le
gyen, méltóztassanak elrendelni az egésznek ki-
nyomatását, még pedig részletesen, könyv alak
jában , a mint ez külföldön szokott történni. 
Minden esetre igen fontos az, hogy lássuk, hogy 
Magyarországban meddig terjedtek a fogalmak a 
népnevelés ügyében. Lehet, hogy abban a gyűj
teményben sok lesz olyan, a mi csak a jövőben ve
hető foganatba; tehát a jövő törvényhozásnak is 
valósággal oly becses ajándékot adunk, melyet — 
ha nem volna kezeink közt — másunnan kellene 
megszereznünk. Ennélfogva azt gondolom, hogy 
a törvényjavaslat nyomassák ki és utasíttassák az 
osztályokhoz; a szakférfiak nyilatkozatai pedig 
külön könyvalakban, a jegyző felügyelete alatt, 
nyomassanak ki. (Helyeslés.) (5?\ 

E l n ö k : Tehát a szakférffak beadott vélemé
nyei is ki fognak nyomatni, s mihelyt a törvény
javaslat és a bizottzág jelentése ki lesz nyomatva, 
az osztályok a tárgyalást megkezdik. 

Több törvényjavaslatra nézve kimondotta 
már a t. ház, hogy az osztályokhoz utasíttassanak. 
Hanem van még egy, Gorove miniszter úr által 
beadott törvényjavaslat, mely Dalmátország kü
lön vámtarifájára vonatkozik. Erre nézve szintén 
méltóztassék a t. ház kimondani,- hogy az osztályok
hoz utasittatik. (Helyeslés.) 

A pénzügyi bizettság t. tagjait kérem, hogy 
d. u. 4. órakor méltóztassanak összejőni. 

Az ülés végződik d. ti. 1 órakor. 

) Lásd az Irományok 359. számát. 
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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: Bemutattatik Mednyánszky Dénes b. lemondása a treneséni kerület képviselőségéről s megbizó levele a selmecíi 
kerület részéről. Kérvény bemutatása. Ghyczy Kálmán és társai lemondása a delegatióbeli tagságról elfogadtatik s uj tagok választása 
napirendre tűzetik. Kerkapoly Károly póttagot kér maga helyébe behivatni. Az államköltBégvetés fejezetei előzetesen napirendre tű
zetnek. A Fiume iránt kibocsátott kir leirat javaslatai elfogadtatnak. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 10\U órakor. 

mondás tartja : „inter duos litigantes tertius gau-
de t : a mert itt ugy lesz, hogy „tertius esurit." Nem 
bánom én, akárhonnan, de azt mégis szükséges
nek tartom, hogy kenj^erök legyen. Botrány lenne 
egész Európa előtt, ha őket ilyen szomorú helyzet
ben hagynók. Ajánlom tehát a t. ház figyelmébe 
e kérvényt. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A pénzügyi bizottsághoz tétetik át. 
Napirenden van a deíegatióből kilépők nyilat

kozatának tárgyalása. 
Paiss Andor jegyző (olvassa a nyilatkozatot.) 
Deák F e r e n c z : T. ház! A lemondó levél

ben felhozott azon indokot, hogy az 1867. XII . 
törvényczikk megsértetett, részemről sem valónak, 
sem alapos indoknak el nem ismerhetem. (Helyeslés 
a jobb oldalon.) A ház, a házszabályok 67. szakasza 
szerint is, határozatai ellen semminemű ellenmon
dást el nem fogadhat. De miután azt hiszem, 
nem lehet szándékunk a háznak bármely tagját 
arra kényszeríteni, hogy akaratja ellen vegyen 
részt a delegatió működésében: én a lemondást 
elfogadandónak hiszem, és óhajtom, hogy a t. ház 
határozza el, miszerint a lemondott t. tagok helyét 
uj választás által pótoljuk. Erre nézve a követ
kező egyszerű határozatot vagyok bátor indítvá
nyozni. (Olvassa): „A lemondásban felhozott 
azon indokot, hogy az 1867-dik évi XII-dik tör
vényczikk megsértetett, valónak, alapos indoknak 
el nem ismeri a képviselőház, s határozatai ellen 
a házszabályok 67-dik szakasza szerint semmiféle 
ellenmondást el nem fogad. Mivel azonban a kép
viselőház egyik tagját sem akarja kényszeríteni 
arra, hogy a delegatió törvény szabta működésé-

34* 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja ve
zetni, a szólani kívánók neveit pedig Csengery 
Imre és Mihályi Péter jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa a november hó 

10-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Mednyánszky Dénes b. a treneséni 

választó kerület országos képviselője képviselői 
állásáról lemondott. Trencsén megye központi bi
zottsága uj választás eszközlésére fog fölszólittatni. 

Ugyan Mednyászky Dénes b, Selmecz- és 
Bélabánya választó kerületében országos képvise
lővé megválasztatván, megbizó levelét beadja. Az 
állandó igazoló bizottsághoz tétetik át. 

Deák Ferencz : T. ház ! E g y kérvényt van 
szerencsém a t. háznak benyújtani a magyar kir. 
tudomány-egyetem bölcsészeti karának tanárai ré
széről, kik anyagi helyzetök javításáért esedeznek. 
Valóban, nehéz föladat szegényekre nézve 1200frt 
fizetés mellett bölcsészetet tanítani és Pesten élni. 
(Derültség.) Eddig a fizetésre nézve akadály, ugy 
hallom, azon még vitatott kérdés volt, hogy a ma
gya r egyetem az országos intézetek közé sorozta
tik-e, vagy nem ? Az e fölötti vitatkozások igen 
fontosak lehetnek; de az egyetemi tanárok e mel
lett épen ellenkezőleg járnak, mint a latin köz-
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ben akaratja ellen is részt vegyen, elfogadja a be
adott lemondást, s a lemondott tagok helyett uj 
tagok választását rendeli el, a szavazatok beadá
sára a folyó hó 12-kén délelőtt tartandó ülést 
tűzvén ki." 

BÓniS S á m u e l : Tisztelt ház! A lemondási ok
mánynak azon kitétele, hogy az 1867. XII . törvény-
czikk megsértetett, csupán egyéni nézetünk kifeje
zése. Kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy 
én a ház határozatát mindenkor tiszteletben tartom. 
Sokkal kisebbnek tartom magamat, bár képvi
selői állásomat, a vele járó jogot és kötelességet 
ismerem, semhogy a ház határozata ellen valami 
óvást vagy ellenmondást tegyek. Azonban vala
mint egy részről tisztelem a ház határozatát, ugy 
más részről egyéni meggyőződésemet; az ebbeli 
jogot és az azzal járó kötelességet is ismerem. El
lenmondást a ház határozatával nem vettünk ezen 
nyilatkozatba, mivel a ház indokolt határozatában 
csak az volt kiemelve, micsoda káros következése 
lenne, ha a delegatió munkálkodása elmaradna. 

Kötelességemnek ismerem az igazság érde
kében azt is kijelenteni, hogy azon kifejezés sem 
a házat nem illette, nem illethette, mert a t. ház a 
czim dolgában ugy a porosz egyezkedési kérdés
nél, mint az angol egyezkedési kérdésnél szintén 
felszólalt; sem a magyar kormányt nem illethette, 
mert hiszen a magyar kormány legközelebbi al
kalommal is kijelentette azt, hogy a czim kérdésé
ben folytonosan most is működik. De nem is illet
hette a magyar kormányt, mert ha azt illette vol
na a vád, akkor mindnyájan tudtuk volna köte
lességünket, melyet elénk a törvény szab, és ak
kor nem ezt az utat választottuk volna. Ennyit az 
igazság érdekében. 

Sajnálom, hogy ezen kérdés a ház tagjai 
közt annyi ingerültségre adott alkalmat. Már ma
gában azon körülmény, miszerint a czim kérdése 
tulajdonképen kifejezése azon alapföltételnek, me
lyen a Magyarország és ő felsége többi tartomá
nyai között kötött szerződés nyugszik, már ez ma
gában oda utal bennünket, hogy a mennyire lehet, 
a közös haza javára vállvetve működjünk. Azon
ban kötelességemnek tartom kinyilatkoztatni azt 
is, hogy a hol egyéni meggyőződésem szerint ha
zám érdeke valamit kíván, azt elhallgatni köte
lességmulasztásnak tartanám, ottan felszólalni, 
nyilatkozni ezentúl is, valamint eddig, mindig kö
telességemnek ismerem. 

TiSZa K á l m á n : T. képviselőház ! Részemről 
nem szándékozom az igen t. képviselő, Deák Fe-
rencz úr által beadott határozati javaslat ellenében 
vitába bocsátkozni; de egyszerűen és röviden azt 
jegyzem meg, hogy valóban eltagadhatlan inge
rültségnek jele az. midőn a képviselőház egyik 
része nem elégszik meg azzal, hogy a másiknak 

felfogását tévesnek állítja, hanem azt valótlannak 
bélyegzi. (Bal felöl helyeslés.) Különben csak arra 
akarok egy pár szót szólani, a mit méltóztatott 
mind előadni, mind határozati javaslatában érin
teni: hogy a ház határozatai ellen semminemű 
óvást el nem fogad. Én a háznak hozott határoza
tát a legnagyobb figyelemmel és a ház ezen sza
bályainak ismeretével olvastam végig ; de én leg
alább abból azt, hogy a ház kimondotta volna, 
miszerint a „birodalmi miniszter" elnevezés törvé
nyes, sehol nem láttam. Kimondotta igen is azt, 
hogy nem lát benne oly nagy veszélyt, hogy azért 
a delegatió tárgyalását elhalaszsza: és ez elég 
indok lehet azokra nézve, a kik a veszélyt nem 
látják oly nagynak, hogy a delegatió működését 
folytatni akarják; de viszont ránk nézve, kik a 
veszélyt oly nagynak látjuk (Balról helyeslés, jobb
ról zaj], elég indok arra, hogy részt ne vegyünk a 
delegatió működésében. 

Deák FerenCZ : Csak akkor szólhatok, ha 
senki sem akar többé a tárgyhoz szólani: mert én, 
mint indítványozó, utolsó felszólalási jogommal 
kívánok élni. (Halljuk!) 

Egyszerűen azt jegyzem meg, hogy a lemon
dásban foglalt egyik indok, mely szerint a ház 
indítványukat — ámbár ők a törvénysértést elő
adták — nem fogadta el , csakugyan a ház hatá
rozata ellen szól: mert a háznak mintegy szemére 
veti. hogy nem fogadta el indítványukat. 

Én azt állítottam beadott határozati javasla
tomban — egyébiránt ez egyéni véleményem, és a 
ház fog iránta határozni — azt állítottam, hogy 
nem tartom valónak azon állítást, hogy az 1867-ki 
örvény megsértetett. Vannak, kik ezt valónak tart
ják. Majd a ház többsége fogja kimondani a határo
zat elfogadása vagy el nem fogadása által nézetét. 

Továbbá azt állítottam, hogy a lemondás 
alapos indokának sem tekintem én ezt. Nem gon
doltam szükségesnek indokaimat kifejteni; de most 
pár szóval megmondom. íme, most az mondatott, 
hogy ezen szavak és ezen kifejezés nem a ház, 
nem az országgyűlés, nem a minisztérium ellen in
téztetettek, és hogy nem ezek vádoltattak a tör
vény meg nem tartásával. A lemondás elején az 
van kifejezve, hogy a kiegyenlítési törvény és aa 
1867-ki XII. törvényczikk azon képviselő urak 
beleegyezése nélkül, sőt egyéni nézetök daczára 
alkottatott. Ez tény. Minden törvény , melyre 
nézve nincs közmegegyezés, igy alkottatik. De azt 
mondják ők, hogy mégis kötelességüknek ismer
ték belépni a delegatióba azon bizalomnál fogva, 
hogy a törvény meg fog tartatni. Most azonban 
ez nem tartatott meg. Ki által ? Bónis képviselő 
úr szavai szerint nem a kormány, és nem az or
szággyűlés vádoltatik, hanem, szerinte, mások nem 
tartották azt meg. Nem helyeslem azon nézetet, 
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hogy én, ha valamely törvényt törvényes erővel 
és kötelezettséggel bírónak elismerek, azért, mert 
az valaki által meg nem tartatik : én se tartsam 
meg azon törvényt. {Helyeslés jobbról.) Erre nézve 
én más nézetben vagyok, és ezen nézetet terjesztet
tem a ház elé. {Halljuk az indítványt!) 

PaiSS Andor j e g y z ő {Olvassa Deák Ferencz 
határozati javaslatát.) 

E l n ö k : A kik a felolvasott határozati javas
latot elfogadják , méltóztassanak felállani. {Megtör
ténik.) Elfogadtatott. 

N y á r y P á l : A kérdéshez kívánok szólani. 
(Halljuk !) 

E l n ö k : A határozati javaslat annak rendén 
felolvastatott, és én feszólitottam azokat, a kik 
azt elfogadják , a felállításra. {Helyeslés.) 

B ó n i s S á m u e l : Nem akarok a tárgyhoz 
szólani; az szerintem is be van végezve ; hanem 
fölkérem az elnökséget, méltóztassék ezentúl a 
szavazás előtt a szavazási kérdést föltenni, hogy 
akar-e valaki a kérdés föltételéhez hozzá szólni. 

Deák F e r e n c z : Nem első eset, hogy szava
zás megtörténte után akar egyik vagy másik kép
viselő a kérdésre észrevételt tenni. Miért történt 
ez ? Egyszerűen azért, mert a feltett kérdés után 
rögtön következett a szavazás. Én igen helyeslem 
azon módot, melyet Bónis Sámuel képviselőtár
sam indítványozott: hogy midőn az elnök a kér
dést fölteszi, mielőtt a szavazás megtörténnék, le
gyen szives megkérdezni a házat, van-e valaki
nek a kérdésre észrevétele. Hozzuk ezt ezentúl 
gyakorlatba, és kérjük meg az elnököt, hogy a 
szerint járjon el. {Helyeslés.) 

E l n ö k : Kerkapoly Károly képviselő úr be
tegsége miatt a delegatióban történendő megjele
nésről lemond. 

SomSSich P á l : Nem mond le, csak pótol
tatni kéri magát. Tessék a jelentést felolvastatni. 

PaiSS Andor j e g y z ő {olvassa Kerkapoly 
Károly levelét, melyben betegsége miatt póttag által 
kéreti magút a delegatióban helyettesittetni.) 

BÓniS S á m u e l : Az imént felolvasott okmány 
iránt nem vagyok egészen tisztában: mert ha ma
gát csak a megjelenéstől kéri felmentetni beteg
sége miatt, akkor a delegató elnökéhez kellett 
volna folyamodványát benyújtani. Én csak az ed
digi szokásra hivatkozom : ha a kérvény a ház 
elnökéhez megy , akkor a vég felmentés iránt fo
lyamodik; ha pedig csak ideiglenes felmenté
sért , akkor a delegatió elnökéhez. (A delegatió el
nökéhez kell áttenni!) 

E l n ö k : Ha kívánja a t. ház , a delegatió el
nökéhez fog áttétetni. 

T. ház ! Az országgyűlés befejezésének ideje 
közeledik, s a teendők száma szaporodik; elkerül
hetetlenül szükséges tehát a teendőknek sorozatát 

megállapítani. Bátorkodom a t. háznak a követ
kező sorozatot ajánlani: méltóztassék a t. ház 
a holnapi napra kitűzni ö felségének a f. é. nov. 
7-ik napján kelt kegyes kir. leiratának tárgyalá
sát. {Helyeslés.) Miután a legnevezetesebb, legfon
tosabb, sőt elkerülhetetlen teendő az országos költ
ségvetésnek tárgyalása . méltóztassék a t. ház ki
mondani , hogy holnap, ha az első tárgy be lesz 
fejezve, az országos költségvetés fog tárgyalási 
napirendre jönni, {Felkiáltások: Az osztályok előtt? 
Zaj) és a költségvetés tárgyalása folytattatni fog 
mindaddig, mig be lesz fejezve. Ha idő közben 
idő kerülne, hogy más tárgyat is lehessen tár
gyalás alá venni, akkor a házszabályok tárgyalása 
fog elővétetni. 

B ó n i s S á m u e l : T. ház ! Megvallom , azon 
helyzetben vagyok, hogy az elnöki javaslatot nem 
értem tökéletesen. Arról van-e itt szó , hogy a ház 
maga tárgyal, vagy az osztályok által tárgyaltat ? 
nem értem. Mert a házszabályok értelmében, igaz. 
a ház elhatározhatja, hogy egyik vagy másik 
tárgyat a bizottsági tárgyalás után az osztályok
ban nem tárgyalja, hanem mindjárt maga fogja 
tárgyalni; hanem erre nézve szükséges , hogy a 
háznak határozata legyen. I ly értelemben kérem 
kimondatni, ha a ház azt akarja . hogy a költ
ségvetést maga tárgyalja, miután az már ugy 
is tárgyaltatott a bizottságban, mi ellen nekem 
nincs észrevételem, mivel az idő csak ugy am nagyon 
rövid. A házszabályokra vonatkozólag beadott 
jelentésre nézve ugyan azt kivánja-e a ház ? nem 
tudom: hanem kérem, méltóztassanak mindéu-
esetre figyelembe venni, hogy ha uj törvényja
vaslatok tárgyalása van szóban , azon törvény
javaslatokat tárgyalja a ház eló'zetesen, melyek 
már a ház előtt keresztül mentek , hanem a főren
dektől, meglehet, észrevételekkel fognak vissza
jönni , milyen p. o. a törvénykezési rendszabály: 
mert ha ezen, már a ház által is elfogadott 
munkaidő rövidsége miatt elmaradna. ez igen ká
ros lenne. 

Deák Ferencz : T. ház! Az én nézetem sze
rint czélszerüen akkor járunk el, ha csak annyit 
mondunk ki egész határozottsággal, hogy a horvát 
ügyre nézve minél előbb tisztába kell jönnünk, a 
budgetet pedig elhalasztani nem lehet. E két tárgy 
olyan, melyet, mihelyt időnk van, és mikor időnk 
van, mindig tárgyalnunk kell; időnknek pedig 
erre nézve kell lenni, mert ezek előzetes tárgyak. 
A budget azonban nem egyszerre végződik be, 
mert szakaszonkint tárgyaltatik. íme , már három 
rész van beadva, és ezek a pénzügyi bizottsághoz 
utasíttattak. Ha tehát a költségvetés tárgyalását 
félbe kell szakitanunk, más készen levő tárgyat 
vehetünk tanácskozás alá, még pedig ugy , hogy 
délelőtt országos ülés tartatnék, délután pedig az 
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osztályok jönnének össze. í g y p. o. fölvehetjük a 
törvénykezési rendszabályt, ha a főrendektől visz-
sza fog kerülni. í g y tárgyalhatjuk a népnevelési 
törvényt i s , ha az osztályok annak tárgyalását 
bevégzik. {Helyeslés.) 

Én tehát csak annyit szeretnék kimondani, 
hogy tárgyaljuk a horvát ügyet most mindenek 
előtt, és a budgetet , mihelyt valamely része elké
szül; közbe-közbe pedig a többi tárgyat vehet
jük fel. 

Ha azt tetszik meghatározni, hogy mik le
gyenek többi tá r rgyak, és mi sorban legyenek 
praeferenter tárgyalandók ? az ellen semmi ki
fogásom ; csak azt jegyzem meg, hogy az elő-
lezetesség mellett arra is kell figyelemmel len
nünk , mely tárgy kész: mert lehetséges , hogy 
valamely második helyre sorolt tárgyat az osztá
lyok még nem végeztek el , mig a 3-dik , vagy 
4-dik tárgy már be van fejezve. Az idő majd meg 
fogja mutatni , hogy mire nem érünk majd rá. 

Most pedig csak azt mondjuk k i , hogy a 
horvát ügy s a budget mindenekelőtt tárgya
landó, s mivel napirenden a horvát ügyre néz
ve leküldött kegy. kir. leirat is van , talán, ha a 
mostani tárgyalást bevégeztük , vegyük mindjárt 
ezen leiratot tárgyalás alá. {Helyeslés) 

S i m o n y i Lajos b . : T. ház ! Én a t. elnök 
úr által elősorolt tárgyaknak miképeni tárgyalá
sára nézve akarom megtenni azon észrevételt, 
hogy ámbár én is osztozom előttem szólott képvi
selőtársam azon nézetében, hogy mindenekelőtt 
a horvát ügy és a budget tárgyalandó, de nem 
helyeslem azon nézetet, hogy a házszabályokat, 
vagy más törvényjavaslatokat tárgyaljuk: mert 
én, az elébb mondottak után, praeferenter a nem
zetiségi kérdést óhajtanám tárgyaltatni , és pedig 
azon oknál fogva, mert az már az osztályok által 
tárgyaltatott , most a központi bizottság előtt van, 
és azon esetre, ha a központi bizottság e tárgyra 
vonatkozó munkálatát befejezi s a budgetre vo
natkozó tárgyalás egy ideig megszakadna, akkor 
oly értelemben, mint azt t. képviselőtársunk mon
dotta , praeferenter a nemzetiségi kérdést óhajta
nám felvétetni. 

Tisza K á l m á n : T. ház ! ügy látom , egy 
dologban még nem vagyunk tisztában. Azon kér
dés merült t. i. itten j! fel, hogy a pénzügyi törvé
nyek, vagyis a budgetre vonatkozó előterjesztések 
mindjárt a házban tárgy altassanak-e, vagy pedig az 
osztályokba küldessenek? Erre nézve mindenesetre 
határozni kell. Mondatott i t t , hogy abba is bele-
nyughatunk, hogy mindjárt a ház előtt tárgyal
tassanak ezen előterjesztések ; de ha jó i vettem ki, 
Deák Ferencz igen t. képviselőtársam azt mondta, 
s ez a ház szabályai szoros megtartásával nem is 
lehetne máskép: hogy a mint az osztályok bead-

I ják munkálataikat, sorban vegyük fel. Én nem 
j szándékozom a kérdés felett vitatkozni, de min

denesetre szükséges, hogy ez iránt tisztában le
gyünk. Igaz továbbá, hogy a kegy. kir. leirat a 
mai napra ki van tűzve , de hogy ki lett volna 
tűzetve a ház által , arra nem emlékezem. Nem 
levén tehát kitűzve a ház által napirendre, de 
más részről a tárgy nagyon fontos levén, óhajtom, 
hogy az elnök úr indítványához képest holnap
ra tűzessék ki. 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: Az ellen, 
t. ház , ugy hiszem, senkinek nem lehet észrevé
tele , hogy a pénzügyi bizottságnak beterjesztett 
jelentései azonnal tárgyalás alá vétessenek, az osz
tályok mellőzésével. Nem lehet pedig észrevétele 
azért, mert itt nem törvény alkotásáról van sző, s 
ha majd az egyes költségvetési tételek meg lesz
nek állapítva, a költségvetési törvényjavaslat úgyis 
a ház elé fog terjesztetni, és miután akkor törvény
alkotásról lesz szó,alkalmokleszmég az egyes osztá
lyoknak is az egyes tételek iránt nyilatkozni. 
Ennélfogva azt tartom, Debreczen városa érde
mes képviselője észrevételei irányában teljes érv
vel bir az, hogy itt nem törvény alkotásáról levén 
szó , semmi sem akadályozza , hogy ezen jelenté
sek azonnal tárgyalás alá vétessenek. 

N y á r y P á l : Tekintve az idő rövidségét, ezen 
határozat ellen nincs észrevételem; de nem akar
nám elfogadni azon elvet jövőre nézve, hogy hi
vatkozhassanak a ház mostani határozatára: mert 
a budget azon t á rgy , mely legtöbb időt, legtöbb 
megfontolást, legtöbb combinatiót igényel. Van
nak államok, melyekben a ház comitékké szokott 
átváltozni, és hetekig tölti az időt a budget meg
fontolásával, megvitatásával és azután terjeszti elő 
a nyilt ülésben. Nálunk nem ezen rendszer van 
gyakorlatban; nálunk az osztály-rendszer divato
zik. Ha az osztály nem azért van, hogy a tárgya
kat előlegesen megfontolja, annak részleteibe ugy-
szólva belemélyedjen: akkor az osztályoknak 
nincs semmi jelentősége. Annálfogva én, ha ily 
határozat hozatik, csak azon esetben fogadom el 
a magam részéről, ha beletétetik: „jelenleg az idő 
rövidségét tekintve." (Helyeslés) 

Eötvös Jósef b. oktatási miniszter: T. 
ház! {Zaj. Haüjtik!) Csak arra kérem a t. házat, 
hogy a népnevelési törvényjavaslat ki levén nyo
matva , azt az oszályokhoz utasitani méltóztassék. 
{Helyeslés.) 

E l n ö k : U g y veszem észre, a t. ház méltóz
tatik beleegyezni, hogy mindenekelőtt tárgyaltas-
sék a kegy. kir. leirat; a horvát ügy előzetes 
tárgyalásra tűzessék ki, úgyszintén az országos 
költségvetés is, ugy, hogy ha idő közben más tár
gyak fognak elkészülni, azokra nézve a t. ház majd 
intézkedni fog mily sorrendben vétessenek tárgya-
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lás alá. Igen természetes, hogy bármely tárgyra 
nézve a mélt. főrendektől üzenet fog leérkezni -, 
az szintén azonnal tárgyalás alá fog vétetni. 

BÓniS S á m u e l : T. ház! {Zaj. Halljuk!) Én 
ugy értettem Nyáry Pál t. barátom indítványát, 
hogy a határozatba belemenjen. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, álképviselő úr 
engem félbeszakítani méltóztatott. Épen azt akar
tam kimondani: t. i. a budgetet a ház közvetlenül 
fogja tárgyalni , de csak ezúttal, tekintve az idő 
rövidségét és a tárgy sürgősségét. (Helyeslés.) 

Mocsonyi Sándor : T. ház! A kimondott 
határozatra bátorkodom egy kis észrevételt tenni. 
(Zaj. Halljuk ! Elnök csenget.) Midőn a t. elnök úr 
elősorolta azon fontos teendőket. melyek még 
hátra volnának, mint ez országgyűlés által elvég
zendők , sajnálattal nélkülöztem egyik legfonto
sabb és legégetőbb kérdést: a nemzetiségi kérdést, 
melyet elnök úr nem emiitett; és e tekintetben 
már akkor is fel akartam szólani ; megelőzött azon
ban Simonyi Lajos képviselőtársam , ki Pest bel
város érdemes követének azon ajánlatát elfogadta, 
hogy először a horvát ügy , azután a budget tár
gyalása vétessék elő; miután azonban a budget 
tárgyalása nem szakadatlanul foly, hanem idő 
közben lehetséges más kérdéseket is elővenni, s 
ezek közt első helyre tette épen a nemzetiségi kér
dést , e czélból nem tartottam szükségesnek felszó
lalni. Most azonban a határozatból a nemzetiségi 
kérdés kimaradt; azért kérem a határozatot akként 
kimondatni, hogy a ház első teendője a horvát ügy, 
azután a budget, és idő közben a nemzetiségi kér
dés tárgyalása, mely utóbbit már a központi bi
zottság tárgyalja, és igy a napokban várható , 
hogy jelentésével együtt elő fogja terjeszteni. 

E l n ö k : A nemzetiségi kérdés a köaponti bi
zottságnál tárgyaltatik ; mihelyt az működését be
végzi, jelentést fog tenni, és akkor a t. ház annak 
napirendre való kitűzését, igen természetesen, meg 
fogja határozni, és pedig a mai napon hozott azon 
határozatnál fogva, hogy t. i. idő közben más ne
vezetes tárgyak, melyek közé tartozik a nemzeti
ségi kérdés, szintén tárgyaltassanak. 

A kegy. kir. leiratot ma kivánja-e a t. ház 
tárgyalás alá venni? {Ma!) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a kir. leiratot.1) 
E l n ö k : Méltóztassanak hozzá szólani. Talán 

véleményadás végett a horvát bizottsághoz lenne 
utasítandó ? 

Deák FerenCZ : T. ház ! Véleményadás vé
gett a horvát ügyben kiküldött bizottságnak kiadni 
fölöslegesnek és időveszteségnek tartanám. (Ugy 
van! jobbról.) Azon bizottság, melynek kiadandó 
volna, melynek némely tagja, különösen a főrendi 

') Lásd az Irományok 307-dik számát. 
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házbói, nincs is itt, szintén nem mondhatna mást, 
mint azt, hogy a t. háztól függ: akarja-e még ha
lasztani a horvát egyezményt, a fiumei kérdés tel
jes, tökéletes, minden részletekben történendő 
elintézéséig? vagy legalább a horvát egyezményt 
Fiúméra nézve mind abban, a mi a közös ügye
ket tárgyazza, már most életbe óhajtja léptetni ? 
Mondom, a bizottság sem mondhatna egyebet: e 
fölött pedig magunk is vitatkozhatunk. Én tehát 
nem tartom czélszerünek, hogy a bizottsághoz 
utasítsuk e tárgyat, hanem szóljon a dolog érde
méhez, ha valakinek észrevétele van. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Részemről nem te
hetek mást, mint hogy legelőször is kifejezzem 
igazi sajnálatomat a fölött, hogy nem engedtetett 
nekünk annyi idő, hogy legalább 24 óráig ke
zünkben tartván ezen kir. leiratot, annak egyes 
tételeit megfontolhattuk volna. (Zaj jobb felöl.) Bi
zonynyal sokkal nagyobb megnyugvással lett 
volna e kérdés tárcfvalható és megoldható, ha ezen 
idő nekünk megadatott volna, mint igy, midőn 
csak a képviselőházba beléptünkkor értesültünk 
arról, hogy talán ezen ügy ma tárgyaltatni is fog. 
Azonban ez már megtörténvén, részemről nem ma
rad egyéb hátra, mint kinyilatkoztatnom azt, hogy 
én igen is azt, hogy a Horvátországgal való egyez
ség minél előbb törvénynyé legyen és minél előbb 
keresztül vihető legyen, magam is teljes szivem
ből kívánom és annak igen nagy fontosságát át
látom. Épen azért, a mennyire ezen kegy. kir. lei
ratot futólagosan átnéznem lehetett, azt látom be
lőle, hogy itt Fiúménak kérdése egészen és tisztán 
elkülönittetik; s miután azt is látom, hogy a vég meg
oldáshoz, a mi eddig nem volt, Fiúménak magának 
is hozzászólási jog adatik: ezen két szempontból te
hát — de egyenesen kifejezve a határozatban, hogy 
a magyar országgyűlés azonban Fiúméra nézve 
függetlenül attól, a mi most történik, fentartja ma
gának a jogot: minden praejudiciuma nélkül ezen 
előleges végzésnek határozni — részemről nem 
ellenzem, hogy ezen kegy. kir. leiratban foglalt 
nézpontok elfogadtassanak. (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Elíogadja a t. ház a kegy. kir.leira
tot azon kijelentéssel, hogy Fiúméra nézve fen
tartja magának a jogot, hogy e részben vélemé
nyét, akaratát függetlenül kifejezhesse? (Elfogad
juk !) 

Deák F e r e n c z : T. ház! A királyi javaslat 
elfogadása folytán, igen természetes, hogy a mi
nisztérium terjeszsze föl szentesités végett azon 
egyezményt; ha aztán azon egyezmény szentesítve 
leérkezik, akkor törvényjavaslatot készítsen el, 
mely mellett az egyezmény beczikkelyeztetik. föl
téve természetesen, hogy Horvátország is elfo
gadja a kir. javaslalot. Ha ez beczikkelyeztetett, 
akkor már megjelenhetnek a horvát képviselők, 

. (November 11. 1868.) 
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és már a delegatióban részt is vehetnek. Most alig 
lesz más teendő, minthogy határozatban is kimon
dassák, hogy a minisztérium most már az egyez
ményt sanctio alá terjeszsze fel ő felségéhez. 

E l n ö k : Ez ellen nem levén semmi észrevé
tel . . . 

I v á n k a I m r e : T . ház! Épen azt vitatom, 
mit t. barátom Tisza Kálmán mondott: elébb 
nem ért rá az ember átolvasni; s azért én, meg
vallom, hogy csak tapogatózom e kérdésben. Itten 
az van, hogy mind a magyar, mind a horvát or
szággyűlés küldöttséget válaszszon. E tárgyban 
tehát a küldöttséget nem akkor kell választani, 
mikor a horvátok már itt vannak, hanem a ma
gyar országgyűlésnek kell a küldöttséget válasz
tani. 

BÓniS Sámue l : Nekem az az észrevételem, 
hogy a küldöttség választásának akkor lesz helye, 
ha ezt a kir. leiratot Horvátország is elfogadja. 

Deák Ferencz : A mint az egyezmény szen
tesítve, törvény mellett, a ház eié terjesztetik, a mi 
előbb ugy sem történhetik, csak ha a horvátok is 
elfogadják : akkor megválasztjuk a küldöttséget. 

VukoviCS S e b ő : Én azt gondolom, ezen 
javaslat, mely a kir. leiratban foglaltatik, mely 
szerint ezen kérdés a három rész által kiküldendó' 
választmány által volna elintézendő . azaz ál
tala oly javaslat terjesztendő a törvényhozás elé, 
melynek nyomán a kérdés végkép eldönthető len
ne, valósággal azon jó hiszemmel történt, hogy 
ennek sikere is lesz. En tehát ennél fogva nem 
csak azt tartom lényegesnek, a mit előttem szóló 
barátom Ivánka már megemlitett, hogy ezen lei
rat közöltetvén a horvát tartomány-gyűléssel is, 
annak nyomán azután mind a két részről küldes
sék ki a választmány — vagy bizottság, mint most 
nevezik — hanem azt is tartom, és pedig főleg 
lényeges kérdésnek, hogy mondjuk ki, mikorra 
tartozik ezen hármas választmány beadni a maga 
jelentését. Vajon ugy van-e értve ez, hogy még 
ezen országgyűlésen döntessék el ezen kérdés ? 
vagy hogy az ügy elhalasztassék ad graecas ca-
lendas? A mint ez ügy lépésről lépésre tárgyalta
tott a jelen országgyűlésen, mindinkább magára 
vette azon jelleget, hogy kimondva volt néhány 
szép szavakban törvényes jogainkhoz való ragasz
kodásunk, mégis a tárgyat mindig elhalasztot
tuk időről időre. Én tehát szükségesnek tartanám, 
hogy mondassák ki, hogy ezen választmány ne 
csak kiküldessék a jelen országgyűlésből, hanem 
a jelen országgyűlésnek tegye is meg a maga je
lentését. 

N y á r y P á l : Én is azok közt vagyok, kik 
csak most kapták kezökbe ezen iratot, ennélfogva 
csak most olvashatták meg. De a mennyire futó
lag elolvashattam, azt látom, hogy két különböző 
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dolgot foglal magában. Az első mindenesetre az, 
hogy mi« l a magyar, mind a horvát országgyű
lés egyezzék bele abba, hogy ezen két tárgy, t. i. 
foganatosítása a közbejött egyezménynek és a fiu
mei kérdésnek, különittessék el. Én ennélfogva 
azt tartom, tévedésben vannak azok, kik azt hi
szik, hogy nekünk magunk részéről, ha azt, a mi
re felhivatunk ezen iratban, elfogadjuk, hogy ne
künk csak azután kell küldöttséget választanunk, 
ha majd azon egyezmény be lesz czikkelyezve. 
Tévedésben vannak véleményem szerint. Egyéb
iránt bővebb felvilágosítás után megengedem, hogy 
tán én vagyok tévedésben, azért, mert itt az mon
datik : „Minthogy pedig ezen tárgyak állandóan 
legbiztosabban az illető felek között, barátságos 
egyezkedés által, állapithatók meg, ennélfogva fel
szorítjuk ezennel mind Magyarország, mind Hor
vátország országgyűléseit, válaszszon e végből 
mindegyik saját kebeléből egy országos küldött
séget, és föl fogjuk szólítani Fiume városát is, hogy 
saját küldöttségével ezen barátságos egyezség 
iránti tárgyalásokban részt vegyen, hogy ekként 
kölcsönös egyetértéssel oly módozat találtassák, 
mely által a teljes kiegyenlítésnek ezen utósó aka
dálya is elhárítható leend. Addig is pedig, mig ez 
sikeresen bevégeztetnék, a Magyar-, Horvát- és 
Szlavonországok közt létrejött egyezmény életbe 
léptethetik," Én azt hiszem, az által, ha mi, ugy 
magyarázva ezt szintén, a küldöttséget is, a mely 
majdan egyezkedni fog Horvátországgal és ma
gával Fiúméval is, mindjárt most megválasztjuk, 
nagyon fogjuk siettetni a dolgot, és nem mond
hatják rólunk, hogy mi ezt ad graecas calendes 
el akarjuk halasztani. Véleményem tehát az, hogy 
a küldöttség megválasztása iránt is intézkedjünk ; 
de természetes, mielőtt ezen határozatunk foga
natba vétetik, szükséges, hogy ezen határozatunk 
a főrendi táblával közöltessék. {Helyeslés.) 

Deák Ferencz : Felvilágosítást kért a tisz
telt képviselő úr. Én, a ki többekkel együtt azt 
mondtam, hogy ezen küldöttség megválasztása az 
egyezmény szentesítése után is megtörténhetik, 
szívesen elfogadom, hogy most határozzuk meg 
a küldöttség választását, nunc pro tunc. Mert ab
ban semmi baj, semmi veszély nincs. S akkor bá
tor vagyok mindjárt a számra nézve is megjegy
zést tenni. A nagy szám mindig nagyon terhes. 
nehezen végez, lassan mozog. Ha pl. 12 tagú kül
döttséget küldenénk mi, Horvátország szintén, és 
Fiume i s : ez igen bajos, Fiúméra nézve pedig tán 
terhes is volna. Azt gondolom, ha Magyarország 
4, Horvátország 4 és Fiume szintén 4 tagot vá
laszt, ez untig elég lesz, (Helyeslés) s akkor most 
mindjárt javasolhatnék a főrendeknek, hogy mi 
intézkedtünk, hogy a mi házunkból három tag vá
lasztassák, és hogy a felső házból választandó egy 
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taggal a küldöttség négy tagból álljon, és mííkö- j 
dését az egyezmény szentesítése után megkezdje. 
(Helyeslés.) 

Elnök: A magyar-horvát ügyre nézve fel-
szólittatik és felhatalmaztatok a minisztérium, 
hogy szentesités végett ó' felsége elé terjeszsze az 
egyezményt. A mi Fiumét illeti, arra nézve a t. 
ház beleegyezik abba, hogy a ház a maga részéről 
a kiegyezési bizottságba három tagot választ, s a 
mélt. főrendekkel tudatni fog, hogy ők is a magok 
részéről egy tagot válaszszanak. 

G h y c z y K á l m á n : Meglehet, nem értettem 
az elnök kijelentését; nem tudom, ki van-e mond
va határozatilag, hogy a ház mai napi megállapo
dása hozzájárulás végett a főrendekhez átteendő ? 
{Ki van!) Én szükségesnek látom, hogy a jegyző
könyv minél előbb fogalmaztassék. és ennek hite-
lesitése végett ülést tartsunk. 

Elnök: : Holnap hitelesíttetni fog a jegyző
könyv. (Fölkiáltások : Ma!) Tehát a jegyzőkönyv 
szerkesztése végett az ülést 15 perezre felfüggesz
tem. 

{Egy órai szünet múlva): Az ülést megnyitom. 
Jegyző űr fel fogja olvasni a jegyzőkönyvet. 

P a i s s Andor j e g y z ő {olvassa a horvát ügyre 
vonatkozó jegyzőkönyvi pontot.) 

N y á r y P á l : Csak azon egy észrevételem 
van, hogy én nem azt mondanám, hogy „Fiume 
hozzájárulásával," hanem, a mint előszámlálva 
van: „Magyarország, Horvátország és Fiume.* 
Mert itt Fiume egyéniséget nyert, és ez épen az 
ok, a miért én ezt elfogadom. Holott ha azt mond
juk : „hozzájárulásával," az megint oly aeeessori-
umot tesz; az egyezkedésben pedig épen ö személy. 
Ennélfogva ugy kívánnám tétetni, hogy „Magyar
ország, Horvát-Szlavonország és Fiume'"' sat. (He
lyeslés.) 

Paiss Andor jegyző (oh >assa a jegyzőkönyv 
kijavított szövegét.) 

Deák FerenCZ: Nem az a helyes kifejezés : 
„Magyarország, Horvátország és Fiume által ala
kítandó," hanem : „Magyarország, Horvátország 
és Fiume küldöttségeiből alakuló." {Helyeslés.) 

Elnök: Bnjanovics Sándor jegyző át fogja 
vinni a jegyzőkönyvet a mélt. főrendekhez. 

Kérem a t. ház tagjait, méltóztassanak a dele-
gatio hiányzó tagjaira nézve a holnap 10 órakor 
tartandó ülésbe a szavazati jegyeket elhozni. 

Több tárgy nem levén, az ülést bezárom. 

Az ülés végződik d. u. J2l:-+ órakor. 

KÉPV H. NAPLÓ. 1866/B" X 3f> 



CCCXI. OHSZAlxOS UIJJES 
1868. november 12-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: Kérvények bemutatása. Vueheíich István a gyrnnasiumi tanterv iránt interpellálja a kormányt. Szavazás a dele-
gatiónak, a horvát tagokon kivül, hiányzó tagjaira. A pénzügyi bizottság jelentést nyújt be a bor- és husfogyasztási, úgyszintén a sze
mélyes kereseti adóról, a központi bizottság pedig a nemzetiségi törvényjavaslatról. A nemzetiségi bizottság kisebbsége külön törvény
javaslatot nyújt be. Orczy Béla b. lemond. Az 1869-diki államköltsegvetésnek a miniszterelnökségre, az ö felsége személye körüli, 8 
részben a vallási s közoktatási minisztériumra vonatkozó tételei megállapittatnak. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef-bn Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Wenckheim Béla h. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/Í órakor. 

ElnÖ.i: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit pedig Paiss Andor 
jegyző úr jegyzi . 

A műit ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa a november li

kén tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Hevesmegye közönsége kéri. hogy Szakolcza 

sz. k. városa panaszos felterjesztése a város terü
letéből és ez által az ország határszéléből elfog
lalt birtokrész visszaadatása iránt mielőbb elin
téztessék. 

Kővár vidéke közönsége Szakolcza sz. k. vá
rosának panaszos felterjesztését a területéből s ez 
által közvetlen az ország határszéléből elfoglalt 
rész visszaíöglaltatása iránt mielőbb elintéztet
ni kéri. 

Esztergom megye közönsége Szatmár-Né-
meti sz. k. városának Fiume tengerparti kikötő 
város és kerületének Magyarországba leendő visz-
szakebeleztetését kérő fölterjesztését tekintetbe 
vétetni kéri. 

K o n y á r y János windischfeistritzi lakos és 
honpolgár a benfektetett 186 frt 60 kr. p .p . ma

gyar papir pénzjegyeknek az állam főpénztárnál 
érvényben lévő bankjegyekkel kéri kiváltatni. 

E kérvények a kérvényi bizottsághoz tétet
nek át. 

Vuchetich képviselő urnák interpellátiója van. 
VuClhetich I s tván ; T. ház ! Azon bonyoló

dott állapottal, a melyben az ujabb időben ha
zánk minden magán és közügyei voltak, hasonló 
állapotban voltak országos tanodáink s tanügyi 
rendszerünk. Nem hiszem, hogy ezen széles hazá
ban csak egy tanférfiu is találkozik, a ki az oszt
rák kormány által behozott tanrendszert kielégí
tőnek találta volna, ámbár kétséget nem szenved, 
hogy általa országos tudományosságunk nagyobb 
és a kórnak megfelelőbb lendületet nyert. Öröm
mel üdvözölte tehát mindenki az általunk igen t. 
cultusminiszter úr intézkedését a tanügy terén 
és az uj tanterv mielőbbi életbe léptetését minden
ki teljes szívből óhajtotta. Ezen óhajtásunk telje
sült is az által, hogy az általunk mélyen tisztelt 
cultusminiszter ár 1867-dik évben uj tanterv 
létesítését eszközölte, melyet a kath. és állam-
gymnasiumokban részben már életbe is léptetett. 

Nem lehet szándékom, t. ház, most ezen tan
terv életrevalóságát vagy netaláni hiányait a t. 
ház előtt vitatni; csak is azon viszás állapotra 
vagyok bátor a t. ház figyelmét felhívni, melybe 
országos tanügyünk az uj tanterv életbe léptetési 
módja által juthat. A terv szerint a gymnasium 
nem 8, hanem 9. osztályból álland. Az éretségi 
vizsga eltöröltetik , a tantárgyak szaktudomá
nyok szerint osztatnak be, és a mint tudom- a föl-
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ső tanodákba való felvétel nem történik az érett
ségi vizsga alapján, mint eddig, hanem a felső ta
noda illető' tanárainak vagy egy bizottságnak íté
lete alapján, melynek kötelességévé tétetik a fel
veendőket megvizsgálni. Ezen tanterv ellen, mint 
mondám, felszólalni nem akarok, ámbár volnának 
ellene lényeges észrevételeim, melyeket felhozhat
nék. (Zaj. A dologra!) Ugy hiszem, a dologhoz 
szólok. Meg fogja bocsátani a t . ház, hogy én a más 
eszejárását nem követhetem. (Zaj. Dologra!) 

Mondom, az ellen felszólalni nem akarok, 
ámbár volnának lényeges észrevételeim, a melye
ket ellene felhozhatnék, csak is a mód ellen szóla
lok fel, a melylyel ezen tanterv behozatni czélozta-
tatik. A miniszteri rendelet, melynél fogva az új 
gymnasialis tanterv behozatik, csak is a katholi-
kus és államgymnasialis osztályokra vonatkozik, 
míg a protestánsok gymnasiumai ezen rendelet 
által nem is érintetnek. Már most mi fog ezen el
járásból következni ? Az én nézetem szerint nem 
más, mint hogy a kath. szülők kénytelenek lesznek 
gyermekeiket a protestáns gymnasiumokba kül
deni (Zaj), mert itt csak 8 évig köteleztetnek ta
nulni, hogy az egyetembe vagy feltanodákba fel
vétessenek , mig ellenben a kath. és államgymná-
ziumokban levő tanulók 9 évi cursus bevégezte 
után képesittetnek a főbb tanodákba való felvételre. 
S hogy ez szükségképen be fog következni, onnan 
is következtethető, mert azon törvény, melynél 
fogva a katholikusok eltiltattak a protestáns isko
lákba való járástól, az 1848. XX. törvényezikk 
alapján megszűnt, minélfogva már is igen sok 
katholikus ifjú látogatja a protestáns iskolákat. 
(Zaj.) Ezt, mondom, a törvény megengedi, s én 
nem ellenzem: de méltán lehet panaszkodni akkor, 
midőn ugy látszik, hogy maga a kormány — habár 
akaratlanul is — a szülőket erre kényszeríti. De 
azon feltevés sem nyugtat meg, hogy a protestán
sok az uj tanterv czélszerüségét be fogják látni, és 
azt iskoláikba be fogják hozni, nem pedig azért, 
mert ők autonomiájokra támaszkodva, ugy ren
dezhetik be iskoláikat, hogy 8 év alatt ugyan
azon tantárgyakat elvégezhetik, ugyanazt a czélt 
elérhetik, mit a katholikusok 9 év alatt. S hogy 
ez be fog következni, onnan is kitetszik, mert a 
katholikus és az államgymnasiumokkal egyidejű
leg az emiitett gymnasialis uj tantervet el nem fo
gadták. (Zaj. Tessék a dologra beszélni!) Jogom van 
a szóláshoz! Méltóztassanak kihallgatni. S igy 
méltán neheztelhetnek a szülők, hogy az 1869-
dik évben az uj tanterv a katholikus gymnásiu-
mokban életbe fog léptettetni, mig a protestáns 
gymnasiumoknal meg sem kisértetett életbe lép
tetése. Hogy ez által nagy zűrzavar fog támad
ni, az kétséget sem szenved. 

Mind ezen okoknál fogva bátor vagyok a t. 

cultusminiszter úrhoz a következő interpellátiót 
intézni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa az interpel
látiót) : „Szándékozik-e a t. cultusminiszter úr a 
katholikus és áílamgymnasiumokhoz bocsátott 
gymnasialis uj tantervet életbe léptetni, mielőtt biz
tos voboa az iránt, hogy u g y a n a z t egész terje
delmében a protestáns gymnasiumok is elfogad
ják ? és ha igen, mi módon fogja azt a t. minisz
ter úr elintézni, hogy a katholikus és 9 osztályú 
államgymnasiurnokat oda ne hagyják, és egy év 
elnyerése végett a 8 osztályú protestáns gymna
siumokba átlépni kénytelenek ne legyenek?" 

EÖtVÖS JÓZSef Oktatási m i n i s z t e r : Mél
tóztassanak az interpellátiót kiadni. 

E l n ö k : Ki fog adatni az illető miniszter 
urnák. 

Napirendre van kitűzve a szavazatok beadása 
a delegatió hiányzó tagjaira. Nem tudom, kiván-
ja-e a t. ház, hogy a szavazatok most adassanak 
be? (Most!) A szavazatok beadását a t. ház most 
kivánja. A körülmények ugy állanak, hogy a de-
legatióban való részvételről 9 rendes tag és két 
póttag mondott le ; de Horvátország részére négy 
hely leszen fentartandó, ennélfogva a póttagok 
közül hat fog rendes taggá lenni; mivel pedig 
még két tag lemondott, ennélfogva 8 póttagra lesz
nek a szavazatok beadandók. Méltóztassanak sza
vazati jegyeiket beadni. 

P a i s s Alldor j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névsorát, kik egyenkint beadják szavazati jegyeiket. 
A balközép és szélsőbal tagjai kijelentik, hogy nem 
szavaznak.) 

Elnök: A szavazatokat a jegyzők össze fog
ják számitni s az eredmény a holnapi ülésben hir
dettetik ki. 

Kemény Gábor előadó úr a pénzügyi bizott
ság részéről jelentést tesz. 

K e m é n y Gábor b . e lőadó (olvassa a pénz
ügyi bizottság jelentését a bor- és húsfogyasztást, to
vábbá a személyes kereseti adóról előterjesztett tör
vényjavaslatok tárgyában.) 

Elnök: Ki fog nyomatni3) és az osztályok
nak tárgyalás végett kiadatni. 

Kethelyi József a központi bizottság részé
ről a nemzetiségi kérdésben jelentést fog tenni. 

Kethelyi József előadó (olvassa a központi 
bizottság jelentését a nemzetiségi egyenjogúságról szó
ló törvényjavaslat tárgyában.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni2) és szét fog osz
tatni. 

Mocsony i Sándor: T . ház! A nemzetiségi 
ügyben kiküldött bizottság a ház elé két javasla-

') Lásd az Irományok 360-dik számát. 
2) Lásd az Irományok 361-dik számát. 

35* 
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tot terjesztett, t. i. a többségi és kisebbségi javas
latot, mely utóbbi köztudomásúlag a román és 
szerb nemzetiségű képviselők munkálata. A kép
viselőház, bár nem kötelezve, de mégis a házsza
bályok értelmében eljárva, mindkét javaslatot az 
osztályokhoz utasította. Miután én és elvtársaim, 
kik e kisebbségi javaslatot pártoljuk, nem leheténk 
oly szerencsések javaslatunknak egy osztályban is 
többséget szerezni; más részről azonban, tekintet
tel a kérdés rendkiviili fontosságára, kívánatos
nak tartjuk, hogy a képviselőház e kérdés fölött 
csak minden oldalú és kimerítő tanácskozás után 
hozzon határozatot, s ennélfogva a tárgyalás al
kalmával ne csak a többségi, hanem a kisebbségi 
javaslat is a ház asztalán feküdjék: ezért bátor va
gyok kijelenteni, hogy a ház minden tagját meg
illető kezdeményezési jog alapján ezen kisebbségi 
javaslatot, mint saját indítványomat azon kérés
sel teszem le a ház asztalára, méltóztassék azt is 
egyúttal kinyomatni s tárgyalásra kitűzni. 

E l n ö k : E kisebbségi javaslat már kinyoma
tott és szétosztatott. A t. ház azt a tárgyalás al
kalmával szintén fel fogja venni. 

Kérem az osztályok tisztelt tagjait, délután 
méltóztassanak összejönni a dalmátországi vám
tarifa iránti törvényjavaslat tárgyalása végett. 

Jelentem a t. háznak, hogy Orczy Béla b. 
képviselő képviselői állásáról lemondott; ennek 
következtében Pestmegye közponi bizottsága uj 
választás eszközlésére szólittatik fel. 

Napirenden van az országos költségvetés 
tárgyalása. Nem tudom, melyik részét kívánja a 
ház először tárgyalás alá venni ? 

L ó n a y Menyhér t pénzügyé i* : Bátorko
dom a t. házat kérni, hogy a tárgyalási sorozatot a 
miniszterelnökség költségvetésével méltóztassék 
megkezdeni. A két első tételre nézve utólag még 
bizonyos tételeket kell az összeg nevelése nélkül 
beigtatni, s bátor leszek annak idejében azt ja
vaslatba hozni. 

Ennélfogva kezdhetnők a tárgyalást a minisz
terelnökségköltségvetésével, sfolytatnók azon sor
ban, mint beadatott. 

Nyáry P á l : T. ház! Eljutottunk volna te
hát három éves nehéz, és azért nevezetes s az utó
korra nézve nagyon tanulságos képviselői pályánk
nak azon stádiumába, melyben két fontos s mond
hatni legfontosabb kötelesség teljesítése vár reánk. 
Ezek közül első, a törvény szavai szerint, az utol
só évi számadás megvizsgálása, a másik, a jövő 
évi költségvetésre nézve beadott miniszteri javas
lat iránti határozás. De, t. ház, valljuk be őszintén 
és igazán, vagyunk-e azon helyzetben, hogy e 
kettős feladatnak kellően megfelelhessünk? Véle
ményem szerint legalább nem vagyunk. 

A számadásokra vonatkozólag, miután az. 

. (November 12. 1868) 

hogy valamely számadás megvizsgáltathassék, 
szükséges, hogy be legyen mutatva, elég annyit 
mondanom, hogy azokat még ma sem látom, nem 
csak az utóbbi évről, de még az ezelőtti évről sem, 
a ház asztalára letéve. Nem tudjuk ennélfogva, t. 
ház. vajon ezen meg nem vizsgált számodásokből 
többlet tünik-e ki, vagy hiány ? A hiány iránt nem 
gondoskodhatunk a jövő évi költségvetésben és az 
által államháztartásunkban, s ha csakugyan van 
hiány, és nem ismerve azt, nem gondoskodunk pót
lásáról, zavar fog okvetlenül bekövetkezni. De azon 
szerencsés esetben is, ha tán többlet mutatkoznék, 
ezen többletnek az egész államra nézve hasznos 
beruházása iránt, és a mi véghetlen szükséges 
lenne, általa az adóterhek könnyítése tekintetéből 
sem intézkedhetünk. 

A mi a költségvetést illeti, a költségvetésnek 
két részének kellene lenni, és legfontosabb része, a 
jövedelmek kimutatása, még csak bejelentve sincs; 
a kiadási pontok is csak részben, csak darabokban 
vannak bemutatva. 

Érintetlenül akarom hagyni azon fő okot, 
mely ezt eredményzé; a fölött a jövőnek van 
fentartva a verdiktet kimondani; annyit azon
ban megjegyzek , hogy ha sem a bevételi, 
sem kiadási része a költségvetésnek nem áll 
előttünk, ki volna azon vakmerő, ki azt állithatná, 
hogy ez évben a költségvetésben s annak egyes 
pontjaiban is oly tételeket állapit meg, melyekből 
jövőre nézve következtetés lenne vonható ? Pedig 
t. ház! ha nézzük példányállamoknak budgeteit, azt 
látjuk, hogy azok már oda jutottak, miszerint két 
részre osztotfák költségvetéseiket. Vannak mind a 
bevételnél, mind a kiadásnál consolidált pontok, s 
azok meg levén állapítva, nem vétetnek évenkint 
a képviselőház által vizsgálás alá. Sokan tán azt 
hiszik, hogy ez hiány, azt hiszik, hogy tán ott a 
képviselő-ellenőrzési tiszt nem gyakoroltatík ugy, 
mint ott, a hol minden esztendőben kérdésbe vé
tetik minden pont. En azokkal, kik ezt hiszik, nem 
tartok. Az államok életében szintúgy, mint az 
egyesekében,kell bizonyos fokig consolidatiónak lé
tezni,mert azon consolidált pontokra épithetők aztán 
továbbá biztosan azon részei az állam főépületének, 
a melyek nélkül az örökké bevégezetlen marad. 

Ezek fontos okok, t. ház! De hozzájárul ezek
hez még egy harmadik is, t. i. az idő rövidsége : 
mert képviselői pályánknak már napjai is meg-
számlálvák. Képzelheti-e valaki, hogy e rövid idő 
alatt kötelességünk eme legfontosabb részét kellő
leg teljesithetjük ? Azt hiszem, ilyen senki sincs 
köztünk. (Jobbról: Van!) 

Ezért, ha az eddig elénk terjesztett részleteket 
tekintjük, alig tehetünk azokkal egyebet, mint 
azon utazó, ki kitűzött utjának legérdekesebb ré-

| szeit be nem járhatván, vigasztalásul kénytelen 
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elővenni a térképet, és képzelgését legeltetni a 
térkép festett vonalain. Mi sem tehetünk egyebet, 
t, ház, mint azt, hogy előveszszük a részletes kimu
tatásokat, végig megyünk rajtok és óvakodni fo
gunk oly valamit tenni, mi a jövő megrovását 
vonhatná reánk maga után. Óvakodni fogunk kü
lönösen, t. ház, azon nagy hajlamnak bókolni, mely 
nem a magyar kormánynak, de az európai kor
mányoknak átalában mintegy ellenállhatlan közös 
vonzalma, és igyekezzünk annak gátat vetni már 
kezdetben a tisztviselők nagy számának és tisztvi
selők nagy fizetésének mérséklése által. í g y leg
alább nem fogják mondani rólunk, a mi Franczia-
országról mondatott, hogy Francziaországban ugy 
látszik, nem a tisztviselők vannak Francziaország-
ér t , hanem megfordítva Francziaország a tisztvi
selőkért. {Helyeslés balról) 

Mig jelenben a budget tárgyalásával, véleke
désem szerint, jót keveset tehetünk, kötelességünk
ben áll ugy intézkedni, hogy legalább jövőre néz
ve ne tegyünk roszat. Ennélfogva bátorkodom in
dítványozni {Halljuk!) először azt, hogy határoza-
tilag jelentse ki a ház, hogy jövőben a miniszté
rium kötelességének tartsa az esztendő elején be
nyújtani az utolsó évi számadást és jövő évi költ
ségvetést. 

Nem akarom ezzel a múltra nézve a minisz
tériumot vádolni : mert valósággal nem tehetett 
egyebet az én meggyőződésem szerint is, mint a 
mit tett. Ha valaki bennünket és a kormányt idő
vesztegetéssel vádolna, felmutathatnék neki, ha 
fel birnók, azon nagy lom irathalmazt, mely mű
ködésünkről szól. idó'vesztegetéssel tehát nem vá
doltathatunk. Hogy helyesen cselekedtünk-e. he
lyesen míiködtünk-e, azt megítélni nem minket, 
hanem a nemzetet, és egykor a történelmet fogja 
illetni. 

A második, a mire felhívom a t. házat, az, 
hogy határozatilag mondja ki, hogy miután mi az 
idő rövidsége és az általam elősorolt okok miatt 
most kellőleg nem tárgyalhatjuk a budgetet, min
den, most általunk meghagyott pontok csak a jövő 
évre szólnak. {Természetes!) Jelentsük ki, hogy 
ezek közt végleg megállapított pont egy sincs és a 
mostani megállapodásból a jövőre nézve egyetlen 
egy pontra sem vonható következtetés. {Magától 
értetik!) 

Nem tudom, t. ház, hogy ezt, ha elfogadni 
méltóztatik, most látja-e jónak a t . ház kijelenteni^, 
vagy akkor, midőn a költségvetés minden tételein 
keresztülmenvén, végmegállapodásainkat a külföl
dön úgynevezett appropiationsbill alakjában tör
vénybe igtatjuk ? Ezt a tiszt, ház bölesesége fogja 
elhatározni. {Helyeslés a bal oldalon.) 

Lónyay Menyhért pénzügyéi*: Tiszt, ház! 
Nyáry Pál t. képviselőtársunk inditványnyal lé

pett fel, ennélfogva, ugy hiszem, az indítványa 
folytán hozandó határozatot is a házszabályok ér
telme szerint méltóztatott formulázni; kérem tehát 
legelőbb az indítványnak formulázott javaslatát 
félolvastatni , hogy ahhoz hozzászólhassunk. (He
lyeslés) 

Nyáry P á l : Nem méltóztatott figyelmezni a 
miniszter úr arra, hogy én a ház bölcseségére biz-
tam elhatározni, most akar-e ezen tárgyhoz hozzá
szólani, vagy pedig akkor, midőn a miniszter úr 
a már megállapított; budgetet törvényjavaslat 
alakjában fogja előterjeszteni ? 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: így fog 
ván fel a tárgyat, nincs ellene észrevételem; de 
miután későbbre tartja fen képviselő úr indítványa 
beadását, fölösleges az általa előadottakra részle
tesen válaszolni. Csupán csak azt kívánom meg
jegyezni, hogy a tett indítvány fölösleges. E te
kintetben bátran hivatkozom azon jegyzőkönyvre— 
akár fel is olvashatjuk — mely felvétett azon nap
ról, midőn a költségvetésre vonatkozó első füzete
ket, és az 1866. és 1867-ről szóló zárszámlára vo
natkozó adatokat volt szerencsém a t. háznak be
nyújtani. Azon alkalommal arra kértem a házat, 
és a ház méltóztatott ezen kérelmemnek helyt adui, 
s jegyzőkönyvbe is igtatni: hogy tekintettel a 
rendkívüli körülményekre, az idő rövidségére és 
különösen azon körülményre, hogy még a delega-
tio által a közös költségek tételei meg nem állapít
tattak, ennélfogva summarium, t. i. az összes be
vételek és kiadások összeállítását előterjeszteni 
nem lehet; idő közben a t. ház tárgyalván a költ
ségvetési tételeket, végleges megállapodás csak 
akkor jön léire, midőn tudva levén a költségvetés 
minden tétele, ez iránt törvényjavasl t fog a tiszt, 
ház elé terjesztetni. Ezt elfogadván akkor a t. ház, 
jegyzőkönyvbe méltóz:atott igtatni. Ennélfogva , 
megvallom, Nyáry Pál képviselő úr ezen hasonló 
értelemben tett indítványának és reservatájának 
szükségét nem látom. 

A t. képviselő úr által előhozott érvekre az 
idő rövidsége folytán nem kívánok felelni; csupán 
az előadása végén emiitett két főbb eszmére és 
két főbb kivánati'a vonatkozó észrevételemet kí
vánom megtenni. {Halljuk!) 

Azon kivánatot méltóztatott kijelenteni, hogy 
a költségvetés mindig az év elején nyujtassék be. 
Erre, mint megjegyzem, az 1867. X-dik tör-
vényczikk értelme szerint a költségvetést az év 
elején benyújtani nem lehet; nem lehet pedig 
azért mert ezt meg kell előznie a delegationalis 
tanácskozásoknak, s ezek alapján a közös költség
vetés megállapításának, mely, mint a költségvetés 
egyik első és nevezetes tétele, abba felveendő. De 
másutt sem mutatkozott czélszerünek az év kezde-

| tén már a jövő évi költségvetést előterjeszteni. 
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Egyébiránt az 1868. év átmeneti év volt, s e te
kintetben is rendkívüli, miután rendes alkotmá
nyos viszonyok között nem fordulhat elő azon kö
rülmény, hogy egy évben két költségvetés állapit-
tassék meg; s az átmenet korszaka hozta ma
gával, hogy ez évben nem csak az 1869, hanem 
az 1868. évi költségvetést is meg kellett állapítani. 
Tehát a törvény értelme s/ érint, a delegatiók mű
ködése befejezte után köteles a ministterium 
a jövő évre a költségvetést elkészíteni és a törvény
hozás elé terjeszteni. 

A mi indítványának másik részét illeti, mely
ben' azt méltóztatott mondani, hogy határozatilag 
mondjuk ki azt, miszerint a most megszavazandó 
költségvetés csak egy évreszóland, erre megjegy
zem, hogy ily határozat hozatala szükségtelen, 
mert e tekintetben a törvény világosan rendelke
zik, ugyanis az 1867. évi X. törvényczikkben az áll: 
„minthogy az évi költségvetésnek országgyülésileg 
történendő megállapítása mindig cs.;k egy évre 
terjed." Tehát azt, miről már a törvény világosan 
rendelkezett, ujabb országos határozatok által meg
erősíteni fölösleges. 

Ezeket az inditvány lénj-egére megjegyez
vén, bátor vagyok a t. házat, tekintetbe vévén ez 
országgyűlés tartamának rövidségét, arra kérni, 
méltóztassék átmenni a pénzügyi bizottság javasla
tának tárgyalására. (Helyeslés.) 

Nyáry P á l : T. ház ! Jogom van szólani in
dítványomhoz ; de most, bár inditványozó vagyok, 
nem e joggal élek, hanem az okból vagyok bátor 
szólani, mert nem egészen meritette ki a t. mi
niszter úr feleletében azt, a mit kívánok: neveze
tesen nem] meritette ki nz elsőre nézve azt, a mit 
kívánok, hogy t. i. nemcsak a költségvetést kívá
nom az év elején beterjesztetni, hanem a számadá
sokat is. 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: Ez lehe
tetlen ! 

Nyáry P á l : A másik az, hogy én is tudom, 
mi van a törvényben; s én csak azt indokoltam, 
miért szükséges nekünk a költségvetést tárgyalni, 
a mi most lehetetlen vélekedésem szerint. En
nélfogva nem azt kívánom én csupán, hogy csak 
egy évig tartson, hanem azt kívánom , hogy a kel
lően nem tárgyalt költségvetés alapul nem szolgál
hat a jövőre nézve és abból semmi következés ne 
vonassék. 

Vadnay LajOS: Egyik országgyűlés nem 
köti a másikat. 

SomSSich P á l : Én, mint a pénzügyi bizott
ságnak elnöke, bátor vagyok a t. háztél azon mél-
tánylatot kikérni': méltóztassék előbb a mi jelen
tésünkön végig menni, eredményeit megbírálni, és 
akkor, ha szükségesnek tartják, ily inditványt tenni 
és felette határozni. E véleményes jelentésben van

nak oly megjegyzések is téve, melyek vonatkoz
nak a be nem adott számadások miatti aggodal
makra. Tessék ezt meghallgatni, a felett határozni. 
Most ezen inditvány tárgyalásába ugy sem bocsát
kozhatunk : mert akkor előbb írásban kell beadni, 
kinyomatni, tárgyalására napot tűzni; ez pedig 
nem történvén, kérem a napirenden levő tárgyat 
elővétetni. (Hehjeslés jobb felöl.) 

BÓlliS S á m u e l : T. ház! Én csak röviden az 
előttem szóló érdemes barátom észrevételére va
gyok bátor azt mondani, hogy mielőtt a pénzügyi 
bizottság jelentése részletességben tárgyaltatnék, 
ha valaki kíván a ház szabályainak értelmében áta-
lánosságbau szólni, az átalános vitában részt vehet 
a nélkül, hogy ez által a pénzügyi bizottságnak 
valamit derogálna. (Felkiáltások: Arról szó sem voltl) 

E l n ö k : Nyáry Pál képviselő úr, ha jól ér
tettem, indítványát szintén azon alternatívával 
tette, hogy most kíván-e a t. ház felette határozni, 
vagy midőn a végleges költségvetés fog előterjesz
tetni ? Nem tudom, a t. ház beleegyezik-e abba, hogy 
majd mikor a végleges költségvetés adatik be. (He
lyeslés, zaj.) Áttérünk a napirendre. 

Tisza K á l m á n : Én azt gondolom, t. ház, 
hogy napirenden ezen előterjesztésekre vonatkozó
lag mindenesetre az átalános vita van: mert az 
átalános vita eddig még mindig megelőzte a rész
letes vitát, s csak ha az átalános vita befejeztetett, 
lehetett a részletes vitára átmenni. A napirendre 
térés által tehát nem méltóztatnak azt kimondani, 
hogy ehhez a tárgyhjz nem szólhatunk, és nem is 
méltóztatnak épen czéljokat elérni. 

Különben az mondatott itt egy igen t. képvi
selőtársunk által, hogy ezen indítványt kinyomatni 
s napirendre kellene tűzni. Én nem vagyok ezen 
véleményben. Először, mint épen maga Nyáry Pál 
t. képviselőtársam előadta, ő nem szándékozott 
forma szerint inditványt tenni, mert még csak nem 
is kivánta határozottan, hogy az általa felhozott 
eszmék felett a ház most határozzon. De továbbá 
emlékeztttem a t. házat a folytonos gyakorlatra 
is, mely szerint, midőn valamely tárgy napirendre 
volt kitűzve, az e tárgyra beadott inditványok, 
mint vélemények azon tárgy fölött tekintettek, s 
külön napirendre nem tűzettek ki, hanem azzal 
együtt tárgyaltattak. 

A mi különben magát a dolog lényegét illeti: 
Nyáry Pál nem kivánt most határozott inditvány-
nyal fellépni, hanem nézetem szerint is igen helyes 
nézeteket és elveket kivánt megemlíteni, fentartva, 
hogy ha ugy méltóztatik határozni, később foglal
tassák az rendszeres inditványba. Én magam is 
ahhoz, hogy a felett most ezen perczben határozat 
hozassák, nem ragaszkodom; de azt kénytelen va
gyok nyilvánítani, hogy igenis, magam is azon né
zetben vag . ok, hogy mindaz, a mit mi most ezen 
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egyes tételekre nézve teszünk, valósággal tökéle
tesen egyenlő a semmivel. Megmondom, miért. 
Mert lehetnek ezen előterjesztésben tételek, me
lyeket, ha telik, nagyon szivesen megadunk; lehet
nek tételek, melyeket részemről, ha telik, szeretnék 
megkétszerezni vagy megnégyszerezni. Igen, de 
minden egyes tételnél azt kell mondani, hogy ha 
telni fog, ennyit, ha pedig nem telik, ennyit adunk, 
szóval mindaddig, mig az összes kiadásról s az összes 
bevételről értesülve nem vagyunk, ez csak névle
ges és nem valóságos budgettárgyalás. 

S i m a y G e r g e l y : T. ház! Én részemről e 
közbejött vita okát abban látom, hogy talán igen 
tisztelt képviselőtársunk Nyáry Pál idő előtt tette 
meg felszólalását, mielőtt t. i. maga a napirendre 
tűzött pénzügyi bizottsági jelentés felolvastatott 
volna, és ez okozta, hogy a logikai rend mellőzé
sével ezen közbejött kis vita fejlődött. Mindeneset
re a mai napirend első teendője a jelentés felolvasása 
s csak azután lett volna helyén a vonatkozó fel
szólalás. 

Lónyay Menyhért pénzügyéi*: T. ház! 
Bátor vagyok a jelentés felolvasását és tárgyalását 
annál inkább kérni, mert nem vagyok azon nézet
ben, melyben Debreczen városa érdemes képvise
lője van: hogy t. i. ezen tárgyalás tökéletesen 
egyenlő a semmivel. Ezen ház nem szokott sem
mivel foglalkozni; az általa hozott megállapodá
sok érvényesek és igen fontosak ; a költségvetés 
tekintetében pedig annál inkább fontosak, mert 
erre nézve az átalános elvek megvitatása és meg-
állapittatása okvetlenül szükséges; ennélfogva mi
után azt nem semminek tartom, hanem nagyon is 
fontosnak, bátor vagyok a jelentés felolvasását és 
tárgyalását kérni. (Helyeslés) 

Elnök: Mindenekelőtt a miniszterelnöki költ
ségvetésre vonatkozó jelentés fog felolvastatni. 

Trefort Ágoston előadó (pl vassá a pénzü
gyi bizottságnak a miniszter'olnókségi költségvetésre vo
natkozó jelentését.) Ezután .•) Legczélszerübb lesz 
az előterjesztés egyes tételeit felolvasni, s azután 
az egyes tételeknél a bizottság észrevételeit elő fo
gom adni. (Helyeslés.) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a szükségle
tet a központi igazgatás és a nyugdijakra nézve. 

Trefort Á g o s t o n e l ő a d ó : Itt természetesen 
máskép á l l : mert a pénzügyi bizottság javaslata 
szerint az összes minisztériumok nyugdijai egy
szerre fognak tárgyalás alá vétetni. 

B o b o r y K á r o l y : Á múlt évben megállapí
tott előirányzatban a miniszterelnökségnek 75,000 
forintnyi költségvetése volt, most pedig az föl
emelkedett 121.400 frtra; ennek magyarázata ab
ban találtatik, mivel a miniszterelnökség személy-

J) Lásd az Irományok 344-ik számának III. részét. 

zete igen megszaporittatott. Nevezetesen itt látok, 
a mi az előbbi előirányzatban nem volt, egy osz
tálytanácsos és egy titkár helyett három titkárt, 
egy fogalmazó helyett öt fogalmazót, 2 segéd 
fogalmazó helyett 3 segédfogalmazót, ezeknek 
pedig nevezetes fizetéseik vannak; 3 szolga he
lyett 6 szolgát látok; a ruhailletményben a ta
valy fölvett 150 frt helyett 630 frtot. Minthogy 
még a jelen, de még a múlt évi költsévgetésről is 
semmi számadás nem fekszik előttünk, nekem ugy 
látszik, t. ház, ha elég volt azon előirányzat a 
jelen évre, és nem tudjuk, maradt-e vagy nem, ab
ból, a mi előirányozva volt, a jövő évre , és azt 
látjuk, hogy az ország terhei annyira megnöve
kedtek: én a miniszterelnöknek költségvetését visz-
szavitetni kívánnám azon összegre, mely 1868-ra 
volt megállapítva. 

De elmaradt a költségvetés tárgyalásából ő 
felségének kabineti irodája. Megvallom, ezt nem 
értem. 0 felségének kabineti irodája vagy az or
szág ügyében működik, és akkor nem állhat fen 
külön, hanem az ő felsége személye körüli minisz
ternek kell alárendelve lennie; vagy nem az or
szág ügyében működik, s akkor a legfelső udvar
tartáshoz tartozik. 

Ennélfogva az őfelsége kabineti irodája czim 
alatt előirányzott 36,400 frtot egészen kitöröltet
ni kívánom (Fölkiáltások : Ez most nincs napiren
den!) és a miniszterelnökség költségvetését a jelen 
1868. évre előirányzott 75,000 frtra reducáltatni 
kérem. 

Trefort Ágoston előadó .• Felvilágosításul 
bátor vagyok a következőtmegjegyezni. (Halljuk!) 
A képviselő úr azt monda, hogy a személyzet meg
szaporittatott. Ez nem áll. A költség szaporodása a 
központi fordító osztály felállításából eredt, mely 
igen szükséges intézmény ily polyglott az or
szágban. 

BobOry K á r o l y : Nem ellenzem tehát, hogy 
a központi fordító osztály . . . (Felkiáltások: Nem szól
hat többet! Menjünk tovább !) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a központi 
igazgatás első rovata 5 tételét.) 

Trefort Ágoston előadó: Ezen rovatra 
nézve lesz szerencsém felolvasni a pénzügyi bizott
ság észrevételét. (Olvassi a bizottság jelentését) : „A 
bizottság az 1. r. A) 5. tételre a miniszteri tanács
jegyző fizetésére nézve, mely a lakbérrel együtt 
5600 forintra van téve, elfogadja ugyan a minisz
térium azon nézetét, mely szerint a miniszteri ta
nács jegyzőkönyvének vezetésére tökéletesen meg
bízható magasabb képességű s állású hivatalnok 
szükségeltetik ; de miután a miniszleri tanácsosok két 
rendbeli osztálya — az első 5000, a második 4000 
forint fizetéssel — rendszeresítetett, a miniszteri ta
nácsjegyzőkönyve vezetésével megbízott miniszteri 
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tanácsos fizetését 4000 írtban véli megállapitan-
dónak, minek folytán a tétel 4600 forintra szállítta
tik le. i ; 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bizott
ság javaslatát ? (Elfogadjuk]) El van fogadva. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a központi 
igazgatás első rovata alatti többi tétet.) 

Trefort Ágoston előadó: Erre nézve a 
pénzügyi bizottságnak következő jelentése van. 
(Olvassa a jelentést): „A szervezendő központi for
dító osztály, az ország többféle nyelvű népessége 
mellett, a közigazgatás egyik mellőzhetien kellé
kének ismertetvén el, annak költségei, u. m. a mű
ködő személyzet fizetése (I. V. B. L, 2., 3. t.) 5820 
írt átalány (6. r. e.) külön fordítási munkák díjazá
sára, tolmácsok fizetésére, a szükséges helyiségek 
bérletére, a fűtésre s világitásra 9000 forint, egy j 
irodatiszt fizetése (1. r. A. 11. t.) 820 í r t , egy j 
szolga fizetése (3. r. 2. t.) 150 í r t , egy szolga I 
ruha-illetménye (A. r. 2. t.) 70 frt . összesen j 
10,060 frt, helybenhagyandók." 

Elnök: Elfogadja a t. ház a pénzügyi bízott- j 
ság ezen véleményét? (Elfogadjuk!) Elfogad- j 
tátott. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő {olvassa a központi 
igazgatás 2-ik 3., 4., ő., (?., 7., 8 és 9-ik rovatát.) 

Elnök : Elfogadja-e a t. ház e tételeket ? (El
fogadjuk !) Elfogadtattak. 

Trefort Ágoston előadó: Végső összeg , 
120,400 ft. 

Elnök: Méltóztatnak', ezen összeget elfo
gadni? (Elfogadjukl) Elfogadtatott, 

Trefort Ágoston előadó: Még egy átalá-
nos észrevétele van a pénzügyi bizottságnak. 
Ugyanis a bízottság ismétli az 1868-évi költség
vetésről szóló jelentésben tett azon megjegyzést, I 
miszerint a képviselőház által kimondatni véli, hogy I 
a kormány hivatalos közlönyének költségei s be
vételei összeállítva a maga idejében mutattassa
nak ki. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház magáévíí teszi a bizottság e 
kívánságát. 

S i m o n y í Lajos b . : T. ház! A pénzügyi bizott
ság által előterjesztett budgetben, mely a minisz
terelnök úr költségvetését előirányozza, én részem
ről egy hiányt látok, melyet egyedül csak feledé
kenységnek tulajdonitok, és ez: a mi az átruházási 
jogot illeti. Csak tévedésnek tulajdonítom azért,mert 
a többi miniszterek költségvetésében meg van em
lítve,kivévén az ő felsége személye körüli minisztert. 
A mi az átruházási jogot illeti, azt hiszem, hogy 
nem szükséges megemlíteni azt, hogy ha az átru
házási jog megadatik , akkor az egyes tételek 
megállapítása nincs hatáskörében a törvényhozás
nak, akkor azok tárgyalása nem egyéb, mint fö
lösleges időpazarlás : mert azon esetre, ha az illető | 

miniszternek az átruházási jog megadatik, akkor 
ő nem köteles az egyes tételeket ugy, mint a tör
vényhozás megállapította, megtartani, hanem ő 
az átalános összeget, mely neki megadatik, for
díthatja akként, a mint neki tetszik. Ennek követ
keztében én nagyon óhajtanám, hogy a miniszter
elnökség budgetjébe is beletétetnék, a, mi — csak 
egyet emlitek — a közoktatási minisztérium bud
getjébe is benne van, hogy t. i. az átruházási jog 
a miniszterelnökség költségvetése körében nem 
adatik meg. (Helyeslés.) 

SomSsich P á l : Fölvilágositásul szabad le
gyen előhoznom, hogy a bizottság a virement 
iránt mindenütt véleményt mondott, hol virement 
kéretett. Ezen minisztérium részéről nem kéretett 
virement, tehát nem mondott semmit. A hol pedig 
a, virement positive megadva nincs, ott nincs he
lye. (Helyeslé.) 

Simonyi Lajos báró: Csak egy észrevételt 
akarok tenni t. képviselőtársam nyilatkozatára : 
hogy t. i., ha ezt a pénzügyi bizottság is czélsze-
rünek látja, igen jó lesz ezt itt kimondani. (Helyes
lés balról.) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a módoát-
vonytj : „Az átruházási jog : a miniszterelnökség 
költségvetése körében nem adatik meg." 

P l l l s z k y FerenCZ: Én nemszeretem jogain
kat gyengíteni. A virement kivétel. Az mindenütt 
áll. hogy nincs virement. a hol különösen meg 
nem adatik. Ha hozzászokunk mindenütt azt mon
dani, hogy a virement itt meg itt megadatik, akkor 
az ellenkezője tételeztetnék fel szabályul, hogy t. 
i. a hol meg nem adatik, ott szabad. Ezért nem 
látom szükségesnek kimondani, mert igen világos, 
hogy virement csak ott engedhető, hol specialiter 
megadja a törvényhozás. (Helyeslés.) 

B ó n í s S á m u e l : Én részemről, t. ház, abba 
belenyugszom, hogy ezen a helyen, mivel a mi
niszterelnök nem is kérte, az átruházásról szó ne 
tétessék; hanem gondolom, a háznak jogát nem 
fogja gyengiteni, hakimondatik a jegyzőkönyvben 
határozatikig, hogy az átruházásnak helye csak 
ott lesz, a hol a ház elhatározza. (Helyeslés.) 

Gliyczy lg l lácz : Én ugyanazt akartam 
mondani, a mit Bónís képviselőtársam; azért elál
lók a szótól. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva e helyen az átruházás 
iránti módositványt el nem fogadhatja a t. ház, 
mert az átruházásnak csak ott van helye, hol az 
különösen elhatároztatik. 

Tisza K á l m á n : A t. ház méltóztatott elfo
gadni, hogy az iőjön a jegyzőkönyvbe, a mit Bó
nís barátom indítványozott, a mi az volt, hogy 
mondassék ki a jegyzőkönyvben egyszer minden
korra, s nem csak ezen ügyekre, nem csak a mi
niszterelnök budgetjére, hanem valamennyire áta 
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Iában, hogy virementnak csak ott van helye, ahol 
a ház azt kivételesen megengedi. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha beleegyezik aknáz,határozatikig 
kimondatik, hogy csak ott van helye a virement
nak, a hol a hájz különösen megengedi. (Helyeslés.) 

Trefort Ágoston előadó (olvassa a pénzügyi 
bizottság jelentését az ö felsége személye körüli n.inhz-
tei ium költségvetésére vonatkozólag^) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa az ö felsége 
személye körüli minisztériumra vonatkozó szükséglet 
1., 2., -3., 4.,, 5., 6., 7. és 8-dik rovatát.) 

Trefort Ágoston előadó: A bizottságnak 
a következő észrevétele van. (Olvassa): „A végleg 
kinevezett vagy szolgálattétel végett beosztott 
tisztviselőkre nézve (7. E. 1., 2., 3. t.), kiknek illet
ményei az ideiglenes kiadások közt vannak felvéve, 
de a bizottság által töröltettek, a minisztérium oda 
utasítandó, hogy azokat vagy más minisztériumok 
körében mielőbb helyezze el, vagy szabályszerüleg 
nyugalmazza, vagy pedig végképeni kielégités ál
tal az államszolgálatból bocsássa el." Tehát ez ál
tal a rendkívüli szükségletre előirányzott összeg 
7313 írtról 3600 írtra szállíttatik le. * 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az állandó pénz
ügyi bizottság véleményét? (Elfogadjuk!) Tehát 
elíogadtatik. 

Trefort Ágos ton e lőadó : Szerencsém lesz 
még a bizottság átalános észrevételeit fölolvasni. 
(Olvassa); ,,b) Kívánatosnak tartatik, hogy az osz
tálytanácsos állása (1. r. 4. t.), mely a f. évi elő
irányzatban nem fordul elő, megszüntettessék, mi
helyt a minisztériumnak az átmeneti időszak vi
szonyaiból következő számos teendői csökkenni 
fognak. 

,,c) E minisztérium hatásköréhez tartozván az 
ő felsége által adományozott czimekről szóló okle
velek kiállítása, felhivatott a minisztérium, hogy 
az azok után járó dijak jegyzékét, melyek a pénz
ügyi minisztériumhoz szállíttatnak s ez által bevé
telbe tétetnek, a bizottsággal közölje. 

„A minisztérium a kivánt jegyzéket bemutat
ván, a bizottság azt azon véleménynyel í erjeszti 
elő, miszerint a minisztérium íelhivassék, hogy a 
nemesség s annak magasabb czimeinek adományuz-
tatása tetemesen nagyobb dijak fizetésével terhel
tessék, s hogy azok elengedésének csak ritka kivé
teles esetekben lehessen helye. 

,,d) Az országos levéltárnál (8. r.) alkalma
zott személyzet megszavazott ideiglenes illetmé
nyeire vonatkozólag ismételve adja elő a bizottság 
azon javaslatát, mely szerint a minisztérium hivas-
sék fel, hogy a Bécsben levő országos levéltár át
szállításáról Budapestre gondoskodjék , hogy az 
az itt levő országos levéltárral, valamint a volt 

]) Lásd az Irományok 344-dik számának IV. részét. 

KíVV. H. NAPLÓ, 18GY8- x ' 

magyar udv. kamarai s az erdélyi kormányszéki 
levéltárral egyesítve, alkalmas helyiségben állittas-
sék fel, a tudomány kellékei szerint rendeztessék s 
a történelmi tudomány érdekében haszonvehetővé 
tétessék, hogy ez utón hazánkban is oly államle
véltár alakittassék, a minők más európai civilisált 
államokban léteznek." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bizott
ság jelentését ? (Elfogadjak!) Tehát e szerint lesz a 
budget kiigazítva. 

Az ő felsége körüli minisztérium költségve
tése be lévén fejezve, következik a vallás- és köz
oktatásügyi minisztérium költségvetése. Erre néz
ve Kemény Gábor b. fogja az előadást megtenni. 

Kemény Gábor b. előadó (olvassa a pénz
ügyi bizottságnak a vallás- és közoktatásügyi miniszté
rium 1869-dik évre szóló költségvetésének a központi 
veze'ésre vonatkozó jelentése elejét^). 

Tisza K á l m á n : Én részemről, megvallom, 
hogy azt, hogy arról, a mit valamely miniszter 
ilyen alapítványokból kezel, rendszeres kimutatás 
terjesztessék a ház elé, hogy ez igazság szerint a 
budgetnek rendes tárgya legyen, oly természetes
nek találom, hogy őszintén megvallva, csodálkozom, 
hogy most kell a háznak arra nézve határoznia, 
hogy a cultusminiszter tájékozás végett jövőben 
ezeket a ház elé terjeszsze. Azonban a jelen esetben, 
bár azt is be kell vallanom, hogy a jelentésben fog
lalt határozatot kielégítőnek nem tartom, mert 
hiszem, hogy a háznak többet van joga, sőt köte
lessége kívánni, mindazonáltal elfogadom azon 
fentartással, hogy a legközelebbi alkalommal, mi
dőn már tájékozva leszünk ezen alapítványok ter
mészete felől, részemről legalább okvetlenül kí
vánni fogom, hogy mindezen alapítványok jövő
re a budgeibe, jövedelmeikkel és kiadásaikkal 
együtt, rendszeresen bevétessenek és rólok száma
dás adassék. (27 lyeslés.) 

PllSkaril l J á n o s : Az állandó pénzügyi bi
zottság jelentése III . czikke 8. szakasza azt tar
talmazza a brassói görög keleti gymnásíumot ille
tőleg . . . (Felkiáltások: Az később következek!) Ha 
tehát reá kerül a sor, föntartom magamnak a szót. 

B o b o r y K á r o l y : A pénzügyi bizottságnak 
tökéletesen igaza van, midőn aránylag nagynak 
állítja a vallás- és közoktatásügyi minisztérium sze
mélyzetét ; lehetetlen azt el nem ismerni; azonban 
nem csak a vallásügyi minisztériumra nézve áll ez. 
hanem átalában áll az valamennyi minisztériumra 
nézve, és ennek legerősebb bizonyítvány a az, 
hogy ezen személyzetből annyian lehetnek egy
szersmind képviselők is. A provisorium alatt a 
megyei gyűléseket tiszti székeknek nevelték ; mi 

') Lásd az Irományok 347-dik számának bevezetését s I. 
részét. 

36 
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közel vagyunk a miniszteri hivatalnokok nagy 
száma mellett ahhoz, hogy az országgyűlést is el
nevezzék országos tiszti széknek. {Nagy zaj.) És 
mindamellett ezek az urak szolgálhatnak itt is, 
amott is. Természetesen, hogy akik az ország min
den vidékéről a minisztériumhoz fordulnak, azok
nak, ha netán velők volna dolguk, várniok kell 
ezen urakra. (Nem ide tartozik!) Ez csakugyan 
szintén a budgethez tartozik. Veszik azonban a 
kétféle szállásbért, holott pl. most Pest városában 
egyes emberek egy szállást sem kaphatnak. Ennél
fogva én, ha azon indítvány, melyet a napokban 
bemutattam a t. háznak, keresztül nem menne, azt 
fogom indítványozni, hogy ezek az urak, kik ak
kor, mikor mint képviselők működnek és mint 
tisztviselők nem működnek, legalább mint képvi
selők fizetést ne kapjanak. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költségve
tésnek a központi igazgatás alatti rovatait.) 

VukoviCS SebÖ : Érdemes képviselőtársunk 
Nyáry Pál azon indítványt terjesztette elő, hogy 
mindazon elvek, melyek a jelen budgetben fog
laltatnak, csak a folyó évre értessenek. (Jövőévre!) 
Ha jól értettem az érdemes pénzügyminiszter urat, 
6 ez ellen nem érdemileg tett kifogást, hanem azt 
jegyezte meg, hogy ez már ki volt jelentve ezelőtt 
valamely határozatban, (Törvényben]) és e szerint 
inkább mint feleslegest és nem mint helytelent 
ellenezte azon indítványt. í g y tehát elvben el lé
vén fogadva, a mit Nyáry Pál képviselőtársunk 
előterjesztett, én azon észrevételt vagyok bátor 
tenni, hogy azon itt elősorolt számos hivatalno
koknak fizetése ne tekintessék már a jelen budget 
által végkép megállapítottnak, hanem ép ugy, 
mint a többi elv is, melyek a budgetben szét van
nak szórva, csak a jelen [évre értessék. (FölLiáltá-
sok: A jövÖ évre!) Szóval, hogy a mint az ország
gyűlés ismét összeül és ideje és alkalma lesz ar
ra , érdemileg vétessék fel azon kérdés, vajon 
szükséges-e, hogy az egyes minisztériumokban, 
mint jelenben a közoktatási minisztériumban, oly 
nagyszámú s oly nagy fizetéssel ellátott tisztvise
lők legyenek. Csak ezt akartam kijelenteni. (He
lyeslés bal felöl.) 

Lónyay Menyhért pénzügyéi*: T. ház! 
Minden költségvetés egy évre szól, tehát az idén 
megszavazott tételek csak az 1869-ik évre lesznek 
érvényesek. A jövő évben ülésező országgyülés-
nek tlesz feladata az 1870-ki költségvetést a tör
vény értelme szerint megállapítani, s ennélfogva 
minden tételek a jövőre, illetőleg az 1870-ik évre 
csak akkor lehetnek érvényesek, ha az 1869-iki 
törvényhozás megszavazta. A pénzügyi bizottság 
azonban kijelentette, a mit t. képviselőtársunk ki
van : t. i. hogy a cultusminiszteriumnál levő hiva
talnokok számát lejebb szállitandónak véli, de 

nem már a jövő évben, hanem ezt, mint ezután és 
idő közben létesítendő rendszabályt hozta javas
latba. Ha a t. ház ezt elfogadja, igen természetesen 
az fog következni belőle, hogy a jövő évben ülé
sező törvényhozás elé terjesztendő költségvetésben 
már ezen elv alkalmazása fog a minisztérium által 
javaslatba hozatni, és azon törvényhozásnak teljes 
jogában álland ezen javaslat alapján, ugy mint 
czélszerünek látja, intézkedni. Ez irányban bármit 
határoznánk, ennek ÍIZ 1 870-ik évre érvénye ugy 
sem volna, mert a X-ik törvényczikk értelme sze
rint a költségvetésnek megállapítása mindig csak 
egy évre terjedhet. A törvény e:en rendelete any-
nyira határozott és minden kétséget kizáró, hogy 
e reservatára nincs szükség. (Helyeslés jobb felöl.) 

VukoviCS SebÖ: Igen meg vagyok elégedve 
azzal, uiít a miniszter ur mondott; hanem ezt egye
nesen a hivatalok rendezésére is kívánnám értetni: 
mert ha egyszer valamely hivatal már rendezett
nek jelentetik ki, akkor később azon hivatalra ki
nevezett tisztviselőktől i^en nehéz elvenni a íize-
test. En tehát azt kívánom, hogy mindezen hiva
talnokok, a kiknek száma és fizetése ezen költség
vetésben foglaltatik, ideiglenesen alkalmazottak
nak tekintessenek, azaz csupán a jövő évre al
kalmazottaknak. (Helyeslés balról.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház a központi igaz
gatás költségeire szánt 245,000 forintot? (El
fogadjuk!) Elfogadtatott. Egyszersmind elfogadja-e 
a t. ház azon kivánatokat, melyeket e rovatra 
nézve a pénzügyi bizottság előteijesztett? (Elfo
gadjuk !) 

K e m é n y Gábor b . e l ő a d ó : A pénzügyi bi
zottság véleménye szerint az átruházási jog a köz
ponti igazgatás költségeiben csak a 7-ik rovat té
telei közt engedtetnék meg. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház e véleményt ? 
(Elfogadjuk !) Elfogadtatott. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költség
vetésnek egyházi czélok alatti rovatait.) 

K e m é n y Gábor ClÖadÓ : Erre nézve a pénz
ügyi bizottság óhajtja, hogy: (Olvassa folytatólag a 
bizottság jelentését1). 

Zsedény i E d e : T. ház ! Itten az ág. hitv. egy
házra 36 ezer forint van felvéve. Én ezen 36 ezer 
forint iránt akarok szólani, mely az ágostai hitval
lású egyház számára vettetett ki, és arra kérem a 
t. képviselőházat, »hogy jegyzőkönyvbe méltóztat
nék fölvenni, a mint elfogadja a bizottság észre
vételét, egyszersmind azon végzést is, hogy azon 
36 ezer forint az öt superintendentia közt osztas
sák el, ugy hogy azon superíntendentiák szigo
rúan számolni tartoznak a minisztériumnak. Eddig 
gróf Thun alatt szokásban volt azon gyakorlat, 

' ) Lásd az Irományok 347-dik számának II. részét. 
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hogy egyes egyházi községek folyamodtak a mi
nisztériumhoz, a minisztérium meghallgatta a su-
perintendenst, azután vagy ennek véleménye, vagy 
saját belátása szerint a segélyt elrendelte, de sem
minemű bizonyos elv szerint, nem az egyháznak 
szükségei szerint. Tehát igen jó volna, hogy min
den supeiintendens minden év elején tudja, hogy 
mennyiről rendelkezzék, s azt bizonyos e!v sze
rint fordítaná haszonra, s erről adna be a minisz
tériumnak számadást. 

Ivánka I m r e : T. ház! A szabad egyház, 
szabad állam embere levén, legjobban szeretném, 
ha ilyen subventióról szó sem volna, ha pedig 
már subventióról szó van, akkor azt kérem, hogy 
ne az egyes superintendentiáknak, hanem az egye
temnek méltóztassék kiadatni. Ez majd fog in
tézkedni. 

Zsedényi Ede : Nem az egyetemnek, a szu-
perinte ndentiáknak. 

Ivánka I m r e : Igen is, az egyetemnek ké
rem kiadatni ; különben legjobb senkinek sem 
adni. 

E l n ö k : Elfogadja átaláncsságban a t. ház az 
összeget? {Elfogadjuk!) Tehát a t. ház az egyházi 
czélokra kivánt 290 ezer forintot elfogadja. 

Bi l lder Mihály : T. ház! Nekem ugy tet
szik, mintha azon elvnek, melynek a pénzügyi 
bizottság oly értelmet akar szerezni, miszerint az 
egyház az államtól semmiféle segedelmet ne kap
jon, visszaható erőt is akarnának adni. Ha ez így 
van, legyen szabad kérdeznem, meddig fog ez 
visszamenni ? tán Szent István idejéig ? Mert hi
szen Szent István király is tett alapítványokat 
az egyház számára. A mostan dicsőségesen uralko
dó fejedelmünk és királyunk az erdélyi ágostai 
hitvallású ev. egyház számára 16 ezer frtuyi ala
pítványt tett, melyet önállólag , az alapítvány 
értelmében, szabadon kezelt és most is kezel. 
En azt hiszem, hogy azt is csak azon az utón le
het elvenni, mint azon alapítványokat, melyeket 
egyátalában a magyar királyok állami vagyonból 
tettek. Zsedényi képviselőtársunk indítványa ezen 
emiitettem indítványt megsérti, mivel az a felosz
tás kulcsát nem határozza meg, s ennélfogva az 
egyaránti felosztását különféle vagyonnak se 
zárja ki. Én annálfogva azon inditvány ellen szót 
emelek s arra kérem a t. házat, hogy ne fogadja 
el azt. 

Zsedény i Ede : Az öt superintendentia 
közt az erdélyi szász superintendentia is benne 
van. Előttem szólott azt mondta, hogy alapítvány 
tétetett. Ezt tagadom, mert az adózók zsebjéböl 
alapítványt tenni nem lehet, hanem ó' felsége el
rendelte, hogy évenkint 16,000 forint adassék. En 
az összegnek elosztásáról nem szólok; aztaminisz-

| teriumra akarom bízni, a mely majd lélekszám 
szerint, vagy az eddigi szokás szerint fogja elosz
tani ; csak azt akarom, hogy a superintendentiák 
közt osztassák el. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház, hogy a már el
fogadott 86,000 írt az ágostai öt superintenden
tia közt osztassék el? {Felkiáltások: Marad' El
fogadjak !) 

Tanlárky Gedeon: Azon elvnek, melyet 
Zsedényi képviselő úr előre bocsátott, t. i. hogy 
azon összeg a superintendentiák közt osztassék 
szét, és ne osztassék ugy, mint most, az egyes egy
házak közt, annak elfogadása ellen, ugy hiszem, 
semmi nehézség nem forog fen ; de hogy milyen 
elvek szerint, a lélekszám aránya szerint osztas-
sék-e fel, vagy pedig megtartassék-e az eddigi 
gyakorlat, melyet átvett a minisztérium, bizo
nyára nem önként, nem jó kedvből, de mivel igy 
találta a dolgot — őfelsége ugyanis az erdélyi szász 
superintendentiának bizonyos meghatározott czé
lokra évenkinti 16,000 forintot adományozott, s ők 
azt ugy tekintették, mint alapítványt, mert min
den egyes positió meg van előre állapítva, hogy 
azokból mi czélra mi adatik — hog-v tehát a t. ház 
belebocsátkozzék ezekbe, azt feleslegesnek tarta
nám, és azért, ha ez egyetlen elvet ki is méltózta
tik mondani, óhajtanám és kérem a t. házat, hogy 
tovább, már magába az administrátióba ne méltóz
tassék bocsátkozni, 

KurCZ G y ö r g y : Nekem tulajdonképen sem
mi észrevételem arra, mit Zsedényi t. barátom mon
dott, annyival kevésbbé, miután Tanárky képvi
selő úr egészen tisztába hozta a dolgot; csak azt 
vagyok bátor megérinteni, hogy mért van épen 
csak az ágostai hitvallású egyházra nézve ez elv 
elfogadva, hogy igy történjék az eljárás? En azt 
hiszem, hogy ha erre nézve kimondatik, akkor a 
többire is ki kell mondani. {Nem ugy van!) 

Szontagh P á l {nógrádi): T. 'képviselőház ! 
Mellőzve azon körülményt, hogy a budgetet, az 
ország költségvetését terhelő ezen összeg azon 
időből ered, melyben ezen összeggel a pátenst 
kívánták az ágostai hitvallású evangélikus hitfe-
lekezetüek előtt megczukrozni, mellőzve, mondom, 
ezen körülményt, de figyelve arra, hogy itt kü
lönféle indítványok tétettek — t. i. egyik az, hogy 
adassék ki a superintendenseknek azon összeg, 
s hogy erről azok disponáljanak ; más részről t. 
képviselőtársunk, Ivánka Imre azt mondja, adas
sék ki az evangélikus egyetemnek, mely szintén 
diplomatikailag elismert testület és oly hatóság, 
melyet én részemről feláldozni valami más dolo
gért nem óhajtanám —- ez maga is mutatja, hogy 
különbözők a nézetek, maga a pénzügyi bizottság 
pedig az irányadó fő elveket, azon néhány szóba 
látta befoglalandóknak, melyek itt felolvastattak, 

36 
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n ° g y t- i- hegyen szabad egyház a szabad állam
ban, ezt tartja egyedül igazságosnak, s épen e/ért 
az egyháznak az államtól való elválasztását és 
függetlenségét tartja egyedül czélszerünek': én e 
tételhez elvben is, gyakorlatban is ragaszkodni 
kívánván, a budget ezen tételét szavazatommal 
törlesztetni véleményezem. {Helyeslés) 

B e t h l e n JánOS gr.: T. ház! Én azt hiszem, 
midőn a t. ház országos segélyt akar adni, akár 
egyes eklézsiáknak, akár hitfelekezeteknek, kö
telessége azt is tenni, hogy akként osztassék fel, a 
mint legczélszerübb. Azon mód, mely jelenleg 
használtatik, tökéletesen ezélszerütlen, a mintZse-
dényi barátom már kifejtette ; és ugy áll ez az 
egész országra nézve, hogy folyamodnak az egyes 
eklézsiák, nem foly be erre az illető egyház, mely 
jobban tudja, hol van a baj, hol kell segíteni, s így 
ezen pénz csaknem egészen el van veszve. Ennél
fogva pártolom Zsedényi képviselőtársam indít
ványát, hogy minden superintendentiának az il
lető összeg adassék ki szétosztás végett és az szá
moljon róla a minisztériumnak. 

Berzenczey L á s z l ó : Véleményem szerint 
Magyarországban, hol az egyházat egyesek és feje
delmek szokták dotálni — meg is van donálva úgy
annyira, hogy Magyarhon területének több mint 
tized része egyházi birtok — hogy a budgetben 
mégis helye legyen az egyház dotatiójának: ez 
furcsa, és mégis elkerülhetlen, mert mig az egyik 
egyház nagyon is gazdag, a másiknak meg sem
mije sincsen. Nem mondhatjuk, hogy szabadegy
házban szabad állam : mert nem szabad a segély ; 
azért jobb csak azokról beszélni; miután a kath. 
egyházat a szegényebbekkel megosztoztatni nem 
lehet, hát csak adjunk meg mi a státuséból azok
nak, melyek rászorulnak. 

Zsarnay I m r e : Én ezen ügyet sokkal na-
gyobbszerünek és fontosabbnak tartom, semhogy 
csak ugy felületesen és nem részletesen tárgyalva 
elhatározzuk. 

Habár az 1848-ki törvény szerint minden 
vallás egyházi és iskolai szükségei az állam által 
fedezendők, mindamellett fontos és még eddig el 
nem határozott kérdés az, hogy az e czélra szük
séges pénzösszeg mi kútfőből lesz meritendő, mi 
feltételek alatt fog ez az állam által az egyes val
lásfelekezetek intézeteire fordíttatni? Ezt igy 
mellékesen s rögtönözve[elhatározni nem lehet, sőt 
káros lenne. 

E lehet oka annak, hogy t. Zsedényi képvise
lőtársam indítványa iránt a reformált vallású kép
viselők közül senki sem nyilatkozott. A mennyire 
én ismerem e valláskövető'k nézetét — bármeny
nyire súlyos a teher, melyet ők viselni kénytele
nek, hogy egyházaikat s iskoláikat fentarthas-
sák, bár mennyire sajnálandó sorsuk azon szép 

tehetséggel biró , kiképzett honpolgártársaink
nak, kik nyomorban és Ínségben élve működnek 
a hazára nézve legfontosabb népnevelési pályán 
— mindamellett a reformátusok nincsenek tisz
tában az iránt, hogy elfogadják-e, és mi feltétel 
alatt fogadják el az állam segélyét ?s méltó aggo
dalmuk van , vajon ez által nem fog-e meg
szűnni önkormányzati joguk, melynél fogva ed
dig, bár szegénységben, de szabadon intézkedtek 
egyházi és iskolai ügyeikben? 

Nem tagadom, hogy az absolut kormány ál
tal megajánlott segélypénzben a protestáns egy
házak — még a legnépesebb superiutendentiát sem 
véve ki — felvették az államsegélyt; én magam 
is pártoltam több egyház folyamodását; igen, de 
ezt csak az iuség és nyomor kényszeritette., ez nem 
a törvényhozás ténye volt. 

Azért én nem kívánom, hogy e fontos kérdés 
a ház által most döntessék el ; ugy is a jelen intéz
kedések csak ideiglenesek, ez osztály-vita sok időt 
venne el ; azt inkább forditsuk a népnevelési tör
vény megalkotására, mely a nép érdekére s a haza 
felvirágzására fontosabb lesz minden eddig alko
tott törvényünknél. 

Én hiszem, e törvényt minden képviselőtár
séra egyformán óhajtja; az én véleményem szerint 
a tiszta hazafiság mérlege az áldozatkészség, mely-
lyel valaki a népnevelést előmozdítja; e nélkül 
a ki magát népbarátnak hirdeti, s állítja, hogy ő 
demokrata, csak ámító s hypokrita. 

Tisza K á l m á n : Én, t. ház, részemről az előt
tem szóló képviselő urnák annyit vagyok bátor 
megjegyezni, hogy azon állítása, mintha a superin-
tendentiák kénytelenek voltak volna azon kegy elem
adományt elfogadni, igen hamar tévútra vezethet
ne , amennyiben, midőn azon kegytlemadomány-
nyal megkináltattak, 1859- és 60-ban tudtomra 
azt valamenyi tuperintendentia visszautasitá. Nem 
szeretném, hogy félremagyaráztassék a képviselő 
úr nyilatkozata, miután ő maga is máskép nem ért
hette. A mi magát a dolgot illeti, szó sincs róla. 
hogy hitem és meggyőződésem szerint az egye
düli helyes viszony állam és egyház közt az, hogy 
mindegyik egyház fedezi a maga költségeit önálló
an, és az állam egyiknek is egy fillért sem ad. 
(Helyeslés.) De nálunk ezt ma még kivinni nem 
lehetvén, nem látom át, hogy midőn az állam az 
egyiket majdnem milliókkal dotálja, ha nem is 
készpénzzel, de alapítványokkal és jószágokkal, 
hogy, mondom, miért kelljen a többinek vissza-
utasitni, ha az állam valamivel segíteni akarja. 
(Helyeslés.) A szerkezetet pártolom. 

E l n ö k : A ház elfogadta az átalános össze
geket, ugy, mint a szerkezetben van, ugy, hogy 
másról nincs szó, csak Zsedényi képviselő úr in
dítványáról, mely a szerkezettel ellentétben nem 
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áll . . . (Fölkiáltások: Nem arról van szó!) Bocsá
natot kérek, indítvány tétetett, s azt hiszem, most 
a szavazás van hátra: méltóztassanak tehát azok, 
kik Zsedényi képviselő úr indítványát elfogadják, 
felállani. (Megtörténik.) A ház Zsedényi képviselő 
úr indítványát nem fogadja el. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költség
vetésnek a tankerületi főfelügyelőségek alatti rovatait). 

Kemény Gábor b. előadó: Ezen összeget 
a pénzügyi bizottság megszavazandónak véli. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 27,400 forintot? 
(Elfogadjuk!) Ennélfogva el van fogadva. 

M i h á l y i P é í e r j e g y z ő (olvassa a költségve
tésnek a tanintézetek fentartása és segélyezése alatti 
első rovatát.) 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház ! Igen saj
nálom, hogy az igen t. cultusminiszter úrhoz nincs 
szerencsénk, mert a pesti egyetem számára javas
latba hozott segélyre mielőtt [részemről szavazni 
tudnék, nagyon szükségesnek tartanám, hogy tud
juk azt tisztán és határozottan, hogy a tisztelt mi
niszter ur ezen egyetemet hogyan tekinti: ugy-e, 
mint államintézetet? ugy-e, mint felekezeti intéze
t e t ? mert meggyőződésem szerint az 1848. évi 19. 
t. czikk szerint ugyan az egyetem tisztán és kizá
rólag államintézet; de én sem az eddigi eljárásból, 
mely az egyetem irányában követtetetti sem ez al
kalommal nem látom, hogy a minisztérium határo-
rozattan e nézetből indult volna k i : nem látom 
pedig azért, mert felteszem, ha a miniszter ur ezen 
nézetből indult volna ki , az egyetemről nem 
csak az 50,000 frtnyi segélyre nézve tett volna ja
vaslatot, hanem kimutatta volna annak összes bud-
getjét jövedelmeivel és kiadásaival. Eu tehát ré
szemről azon meggyőződésben' vagyok, hogy kö-
telességszerüleg az 1848. XIX. tczikk folytán a 
cultusminiszter az egyetemet tartozik mint állam
intézetet tekinteni; de ha ebben csalatkoznám és 
másképen méltóztatnának itélni, azon esetben a 
kivánt 50,000 forintot megszavazni nem volnék haj
landó. Én tehát bátor vagyok indítványozni, 
mondja ki a t. ház, hogy (Olvassa:) „A tház az 
egyetemre kért 50 ezer frtot megszavazza, miután 
az egyetemet már az 1848. XIX. törvény czikk 
folytán, mely azt egyenesen a közoktatási miniszter 
hatósága alárendeli, tisztán államintézetnek taríja; 
de épen ezért elvárja, hogy a cultusminiszter ur ez 
egyetem összes vagyonáról, jövedelméről, kiadá
sáról mielőbb pontos kimutatást fog a ház elé ter
jeszteni." 

Gorovo István közgazdasági miniszter: 
Azon kérelemmel járulok a t. ház elé, méltóztassa
nak ezen pont felett a tanácskozást akkorra halasz
tani, midőn a t. érdekelt miniszter ur meg fog je
lenni. A miniszter ur, mint értesítve vagyok, nem 
tudta, hogy budgetje most tárgyalás alá fog vé

tetni, de intézkedés van téve, hogy azonnal meg
jelenjen. (Helyeslés.) 

ElnŐfe: Ezen pont elhatározása tehát elha-
lasztatik. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a költségve
tésnek a hcdai József-műegyetem költségeiről szóló 
pontját) 

Kemény Gábor b. előadó (olvassa a bizott
sági jelentés illető részét. J) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen pontot? (E^-
fogadjuk !) Elfogadtatott. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa költségvetés
nek az iparmuzeumra vonatkozó tételét.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen pontot? (El
fogadjuk!) Elfogadtatott. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költségve
tésnek a pesti Rókus-kórházra vonatkozó pontját.) 

Kemény Gábor b. előadó (olvassa a Uzott-
ságijvélewényt. 2) 

E l n ö k : Elfogadja a t, ház a pénzügyi bizott
ság véleményét e pontra? (Elfogadjuk!) Elfo
gadtatott. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költségve
tésnek a pesti angol kisasszonyok zárdájára vonat
kozó pontját.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház az e rovat alatti 
összeget? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a pozsonyi 
föreáltanodára vonatkozó rovatot) 

Kemény Gábor b. előadó (olvassa): „3). 
A pozsonyi főreáltanoda részére a bizottság ajánlja 
a kért 4000 frtot (14. 1. b.) megszavazni, azonban 
azon kikötéssel, hogy az állam által fizetett taná
rokat a kormány nevezze ki.CÍ 

E l n ö k : Elfogadja e a t. ház az e rovat alatti 
összeget? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 7. és 8-ik 
pontot.) 

Kemény Gábor b. előadó (oka ssa a vé
leményt. 3) 

E l n ö k : Elfogadja' t. ház a bizottság vélemé
nyét ? (Elfogadjuk !) Elfogadtatott. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 9. pontot.) 
Kemény .Gábor b. előadó (olvassa1). 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk !) 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a 10—12 

pontot^ melyek elfogadtatnak. Olvassa a 13-dikat.) 

*) Lásd az Irományok 847-ik száma alatt a III. rész 1-
pontját. 

*) Lásd az Irományok 347. száma alatt a III.' rész 2. 
pontját. 

3) Lásd az Irományok 347. száma alatt a III. rész 4 . 
pontját. 

4) Lásd az Irományok 347, száua alatt a III . rész 5 . 
pontját. 
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Kemény Gábor b., előadó (olvassa a bizott
sági véleményt '). 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a 14. és 15-ik 

pontot, mely szó nélkül elfogadtatik. Olvassa a 16-ik 
pontot.) 

K e m é n y Gábor b . e l ő a d ó (olvassa a bizott
ságijelentést 2). 

Elnök : Elfogadja a tiszt, ház? (Elfogadjiűt!) 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a 17-ik 

pontot.) 
Kemény Gábor b. előadó (olvassa a vé

leményt s). 
Puskaritt JállOS: T. ház! Bátor vagyok in

dítványozni, hogy e pontból kimaradjon a bizott
ság által feltett azon kikötés, hogy aa állam által 
fizetett tanárokat a kormány nevezze ki. Azért in
dítványozom ezt, mert a brassói gör. keleti gym-
nasium tisztán felekezeti és magán-iskola, melyet 
az egyházközség maga tart fen. Kimaradását in
dítványozón másodszor azért, mert mikor ö felsége a 
gör. keleti brassói gymnasiumnak ezen segélyt 
adományozta, akkor ezen feltétel nem volt legfel
sőbb akarata. (•Zaj.) Kérem, ő felsége legfelső ha
tározatában nincs erről semmi intézkedés. Indítvá
nyozom továbbá azért, mert a kormány sem vette 
eddig igénybe ezen kikötést vagy jogot, hogy t. i. 
maga nevezze ki a tanárokat, csak a bizottság 
tette belé. Továbbá azért indítványozom, mert 
akkor nem volna segélyezés, hanem ára annak, 
hogy az egyházközség ezen jogát adja fel. To
vábbá , uraim, azt gondolom, hogy ezen feltétel mel
lett a község a segélyezést nem is fogja elfogadni. 
(Felkiáliásí k: Nagyon helyes lesz, ha nem fogadja el!) 
T. ház ! Az állam ad más iskoláknak is efféle segélye
zéseket, és pedig itt az 5-ik pontban az újvidéki gym
nasiumnak a nélkül, hogy ott afféle kikötéseket 
tenne. Kérem a t. házat, miután a gör. kel. romá
noknak csupán csak ez egyetlen egy, brassói 
gymnasiumjok van, adja meg a segélyezést, de 
hagyja meg jogát is, és hagyja ki azon kikötést, 
hogy az állam által fizetett tanárokat a kormány 
nevezze ki. 

Tinku Á b r a h á m : Ha a t. háznak nincs 
valami utógondolatja, (Ohó!) akkor, azt gondolom, 
minden feltétel nélkül megadhatja ezen segélye
zést a brassói gymnasiumnak. Mert vegyük péld. 
a praxist: hogy fogja az állam ezen jogot gyako
rolni ? A brassói gymnasiumban meg vannak vá
lasztva a tanárok, ezen javaslat pedig csak az 

1) Lásd az Irományok 347. ez. alatt a III. rász 6. pontját. 
a) Lásd az Irományok 347. száma alatt a III. rész 7. 

pontját. 
3) Lásd az Irományok 34 7. száma alatt a III. rész 8. 

pontját. 

1869-ik évre szól. Ha most az állam 1. január 
után néhány tanárt nevezne ki a brassói gymna-
siumba, mit fognának csinálni azon tanárok, kik 
már ott működnek? De azonkívül is, tisztelt ház! 
ezen gymnasium akárhogy fentartotta magát, 
eddigelé is az állam segélyezésével, s az absolu-
tismus sem tett oly nehéz conditiókat, melyek a 
gymnasium autonómiáját veszélyeztetnék. Én te
hát pártolom Puskariu ur indítványát, és kérem 
a tisztelt házat, hogy a szóban levő kikötés, mely 
másutt sem fordul elő, hagyassák ki-

Bor lea Zsigmond : Tiszt, ház ! Szerintem a 
constitutionalismussal és a szabadság szellemével 
egyátalában össze nem egyeztethető, hogy azon 
hitfelekezetek és nemzetiségek, melyek az absolu-
tistikus kormány alatt is jogokat gyakoroltak, 
ezen jogaikban a constitutionalis kormány által 
csonkittassanak és igy károsittassanak. Mert, en
gedelmet kérek, a brassói gör. keleti gymnasium 
ezen jótéteményt az absolutismus korszakában is 
élvezte; akkor is 4,000 forintnyi segélyt kapott, 
a nélkül hogy ezen terhes conditió kiköttetett 
volna. Szerintem igazságtalan és inconstitutionalis 
dolog, hogy most, midőn e hazában annyira hangoz-
tatik a szabadság, valamely jog annyira korlátoz-
tassék, mint az az absolut kormány alatt sem tör
tént. Én legalább részemrőFezt nem találom he
lyesnek és igazságosnak, és azért Puskariu indít
ványát pártolom. 

Berzenczey László: Az igazságról levén 
szó, igaz, hogy én is furcsának találom, hogy míg 
a közoktatási minisztériumban már annyi tanácsos 
van, Erdélyország részéről ide egyetlen egy kath. 
sem neveztetett ki ; de az oláhok részéről mégis 
ott vau egy, és ez épen igen tisztelt Puskariu kép
viselőtársunk, ki ámbár maga is az igen t. köz-
oktatásügyi minisztérium által neveztetett ki, még
is tiltakozik az ellen, hogy az állam tanárt nevez
zen ki Brassóba; magát az állam által tanácsossá 
kineveztette, azt azonban már nem helyesli, hogy 
az állam tanárt is nevezzen ki. 

Utógondolatokról is hallottam valamit fel
említeni. Ez gyanúsítás. Hogy azonban önöknek 
itt utógondolatjok van: mind hátra néznek Oláh
országra s szeretnének az állam által nevez
tetni tanárokat s tán erdélyi hivatalnokokat : 
ezen utógondolatot az egész világ ismeri. 

Az is mondatott, hogy a donatióban ő felsége, 
mikor azt adományozta, ily feltételt ki nem kötött. 
Nem tudom, minő donatióról van szó; de azt gon
dolom, hogy nem donatió, hanem dotatió, azaz épen 
oly kormánysegély volt, mint midőn ma ezen nem
zeti gyűlés azt a budgetbe felveszi és megadja. 

Véleményem szerint, ha csakugyan oly inté
zetről volna itt a szó, minők az erdélyi protestánsok 
iskolái, melyek bár szegények, azt saját vagyo-
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nukból alapították és tartják fen, hogy ők jogosak, 
ezt értem ; de midőn a roppant nagy román nemzet, 
mely fenhangon mondja, hogy felfal minket pa
rányikat, az államsegélyezésre szorul: ez szomorú 
illustratiója az 6* müveltségöknek. 

Ha méltóztatnak külön gazdálkodói, ám mél
tóztassanak ezer tanárt választani. Hanem 
mig az állam ad segélyt, az államnak joga van 
belenézni, kik azon tanárok, kik az ifjúságot ta
nítják, nehogy az ifjúságot is valami utógondo
latra tanítsák. (Derültség, helyeslés.) 

BÓnis S á m u e l : T. ház! Én azt tartom, mi
dőn a t. ház költségvetéseit megállapítja, megálla
pítja a maga bölcs belátása szerint, a maga jövedel
méhez mérve, s bizonyos megállapított alapesz
mék nyomán; ott tehát a háznak utógondolatáról 
szólani nem csak joga nincs senkinek, sőt utógon
dolattal vádolni a házat illem ellen is van. (Helyes
lés.) Én azt gondolom, midőn a pénzügyi bizottság 
ezen véleményét adta, adta kiindulva azon alap
eszméből, hogy mindenütt, hol az államé az iskola, 
a kinevezés az állam kormányát illeti, a hol feleke
zeté az iskola, illeti a felekezetet, de ott a feleke
zet az állam segélyére nem is támaszkodhatik. Ha 
most azon intézet államgymnasiummá alakíttatott 
át, a mennyiben az állam fogja fentartani, igen 
természetes következtetés, hogy azon alapelveknél 
fogva az államkormánynak kell a kinevezéseket 
intézni. 

Tinkl l Á b r a h á m (szólani akar. Nem lehet 
kétszer szólani!) 

E l l i ö k : A kérdés az, hogy a 17-dik rovatot 
a pénzügyi bizottság véleménye szerint elfogadja-e 
a ház? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

P u s k a r i u J á n o s : Az én indítvány om nem 
került szavazás alá. 

E l l i ö k : A ház nyilatkozott arra, hogy a bi
zottság nyolczadik pontját elfogadja, következő
leg, ha e pontra nézve ellen-indítvány tétetett, az 
elesett. (Felkiáltások: De nem szavaztunk! Szavaz
zunk!) Én a kérdést feltettem. Ha felállással kí
vánja eldönteni a ház, méltóztassanak feíállani 
azok, kik a nyolczadik pontot, ngy, a mint szer
kesztve van, elfogadják. (Megtörténik.) A ház több
sége a nyolczadik pontot elfogadván, az indítvány 
elesik. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 18-ik ro
vatot.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Elfogadtatott. 

Délután osztály ülések levén, az ülést elosz
latom. 

Holnap d. e. 10 órakor folytatjuk a tárgya
lást. 

Az ülés végződik d. u. 11/2 órakor. 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása, A főrendek üzenik, bogy a póthitel irátiti törvényjavaslatot elfogadták. A Magyarország 
és Erdély egyesülésének részleteit szabályozó törvényjavaslat benyujtatik. A gyorsiroda rendezésére nézve bizottsági javaslat nynjtatik 
be. A delegatió hiányzó tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. Az 1867 diki államköltségvetésnek a vallási s közoktatási 
minisztériumra vonatkozó további tételei niegállapittatnak. A főrendek üzenik, hogy a fiumei ügyben keletkezett határozathoz hozzájá
rultak. A magyar-horvát egyezményről szóló törvényjavaslat benyujtatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla b.; később 
Andrásy Gyula gr., Eötvös József b. 

Az ülés kezdődik d, e. 10XU órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzökönyvét Mihályi Péter jegyző lír vezeti; a 
szólani kívánók neveit Paiss Andor jegyző úr 
Jegyzi-

A múlt ülés jegyzökönyve fog hitelesíttetni. 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a november 

12-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök: A jegyzőkönyv hitelesitve van. 
A temesvári ipar- és kereskedelmi kamara a 

volt absolut kormány és a cs. kir. szab. államvas
pályatársulat közt lb55.évben az oraviczaiésbog-
sáni kir. kincstári uradalom iránt kötött adásve-
vési szerződésnek megvizsgáltatása, a társulat által 
véghezvitt erdó'pusztitások meggátlása és a bán
sági bánya-ipar emelése tekintetéből létesítendő 
intézkedések iránt kérelmez. 

Nagy-Kikinda kerületének képviselőtestü
lete és a nagy-kikindavárosi szerb egyház közön
sége a nemzetiségi kérdésben már előbb általok 
beadott kérvényt megújítván, küldöttségileg ké
rik, hogy azt a képviselőház figyelembe venni 
méltóztassék. 

E két kérvény a kérvényi bizottsághoz téte
t ikát . 

MiletiCS SzvetOZáT : Miután Nagy-Kikinda 
városa kérvénye a nemzetiségi kérdésre vonatko
zik, mely tárgyban már a központi bizottság vé

leményét a háznak beadta, ugy hiszem, e kér
vényt a kérvényi bizottsághoz oly hozzáadással 
kell utasítani, hogy azt praeferenter tárgyalván, je
lentését minél előbb beadja. 

E l n ö k : Tehát a kérvényi bizottsághoz téte
tik ;it, azzal a hozzátétellel, hogy mielőbb adja 
bejelentését. 

Zsedél iy i E d e : Nem értettem a végzést. A 
központi bizottság a nemzetiségi kérdésben jelen
tését már beadta; nem tudom tehát, hová utasit-
tassék ? 

E l n ö k : Nem azt kérte a t. képviselő úr, hogy 
a nemzetiségi bizottsághoz utasittassék, mely e 
tárgyban már befejezte működését, hanem azt, 
hogy a kérvényi bizottsághoz menjen és ez a tárgyat 
előzetesen tárgyalva, jelentését minél előbb adja 
be. (Helyeslés) 

Nyáry Gyula b. a felső háztól üzenetet hoz. 
N y á r y G y u l a b. f ő r e n d i j e g y z ő (az el

nöki szék ele áll): Méltóságos elnök! Tisztelt kép
viselőház ! Van szerencsém jelenteni, hogy a fel
ső ház a képviselőház példáját követve, apóthitelről 
szóló törvényjavaslatot elfogadta. Én pedig bá
tor vagyok a jegyzőkönyvi kivonatot tisztelettel 
átnyújtani. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a főrendek 
jegyzőkönyvi kivonatát.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
Horváth Károly: Az 1848-ki XXIII-ik 

törvényczikk a sz. k. városokat ugyanoly önálló 
köztörvényhatósági joggal látta el, mint a megyé
ket. Az önkormányzat gyakorlatául a választó 
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polgároknak jogot adott, hogy tisztviselőiket sza
badon válaszszák, miként ezt a megyék közönsé
gei alkotmányos jogaik szerint választották. Sőt 
a sz. kir. városok választó közönségeit azon kiváló 
joggal látta el, hogy mig a megyékben a főispáni, 
főkormányzói állomások a legfelső hatalom, a fel
ség által töltettek be, a sz. kir. városokban a ha
sonló hivatásu főpolgármesteri állomás betöltését 
is a polgárok szabad választására bízta. Azon 
esetre azonban, ha a polgármesteri állomás ha
lál, lemondás vagy más módon megürülne, annak 
végleges betöltéséről a törvény nem gondoskodott. 
Sz. kir. Pest városának polgármesteri állomása kö
zelebb leköszönés által megürülvén, a városi ha
tóság közgyűlése ez állomást, általa helyettesítés 
utján határozta betölteni, éa pedig maga a köz
gyűlés által hozott s kormányilag jóváhagyott 
ház szabályaira támaszkodva. Ezer és néhány száz 
választó polgára Pest városának ezen, a t. képvi
selőházhoz intézett kérvényökben azon vélemé
nyüknek adnak kifejezést és az iránt panaszlanak, 
hogy a választó polgárok az ő érdeklett kiváló 
joguk gyakorlatában sérelmet szenvedtek eme 
közgyűlési intézkedés, illetőleg házszabályok ál
tal. És a folyamodók azon nézetben levén, hogy a 
tisztelt ház állítólagos sérelmöket orvosolhatja, kí
vánták tőlem kérvényüknek benyújtását. Én tehát 
azon alázatos kéréssel adom ezt be a t. háznak, 
hogy ezt a kérvényi bizottsághoz azon utasítással 
méltóztassék küldeni, hogy ez iránti véleményét 
még jelen ülésszak alatt a t. háznak mutassa be. 

Elnök: A kérvényi bizottságnak ily utasí
tással kiadatik. 

Belügyminiszter úr törvényjavaslatot kivan 
benyújtani. (Halljuk! Halljuk!) 

Wenckheim Béla h. belügyminiszter: 
T. ház! Az 1847 és 48-ik évi pozsonyi országgyű
lés VII., és a kolozsvári 1848-ik évi országgyűlés 
I-ső törvényczikke alapján és rendelete folytán 
készült, Magyarország és Erdély egyesülésének 
részletes szabályozásáról szóló törvényjavaslatot 
van szerencsém a t. ház asztalára letenni. (Éljen
zés.) Fölösleges, azt hiszem, indokolnom, meny
nyire kívánatos, mennyire szükséges, igazságos és 
fontos az erdélyi lakosok és egész Erdélyre nézve, 
és méltányos, hogy ezen ideiglenes viszony vala
hára a törvények értelmében rendeztessék. Kérem 
ennélfogva a t. házat, hogy ezen törvényjavaslat ki
nyomását elrendelvén, az osztályokat oda utasítani 
szíveskedjék, hogy ezen törvényjavaslatot praefe-
renter tárgyaláa alá vegyék (Helyeslés); egyúttal 
méltóztassék azt is elhatározni, hogy mihelyt az 
osztályok e törvényjavaslat fölötti tárgyalást be
fejezték, az a szőnyegen levő tárgyalások félbe-
szakasztása mellett is napirendre tűzessék. (He
lyeslés.) 

KSPV. H. NAPLÓ 1865/g- *• 

E l n ö k : A törvényjavaslatot a t. ház felolva
sottnak tekintvén, az ki fog nyomatni') s az osz
tályoknak azon utasítással adatik ki, hogy azt a 
belügyminiszter úr kivánata szerint előzetesen 
tárgyalják. 

A t. ház a gyorsirodára nézve hozott egy 
határozatot, mely által a gyorsirodát állandósította. 
Egyszersmind a gyorsiroda szervezésére bizottság 
küldetett ki. E bizottság beadván jelentését, a t. 
ház azt felolvasottnak veszi, s ez is ki fog nyomatni2) 
és szét fog osztatni. 

A tegnapi szavazás eredménye fog kihirdet
tetni. 

Mihályi Péter jegyző: A közös ügyek 
tárgyalására kiküldött bizottság póttagjainak vá
lasztására beadatott 200 szavazat, melyek között 
üres volt 2. Németh Károly nyert 197, Dellima-
nics István 196, Szelestey László 196, Dapsy 
Vilmos 194, Hováth Antal 194, Hunfalvy Pál 194, 
Kethely József 193, Paiss Andor 132 szavazatot. 

E l n ö k : Az illető tagoknak tudomására fog 
hozatni. 

Napirenden van az országos költségvetés tár
gyalása, és pedig a vallás- s közoktatási miniszté
rium költségvetésének folytatása. 

PaiSS AlldOí' j e g y z ő (olvassa a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium költségvetésének az 'ösz
töndíjakra vonatkozó első rovatát.) 

K e m é n y Gábor b . e l ő a d ó : A központi bi
zottságnak nincs észrevétele e pontra nézve. 

E l n ö k : Az első pont változatlanul elfo-
gadtatik. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a második 
pontot.) 

K e m é n y Gábor b . e lőadó (olvassa a pénz
ügyi bizottság jelentésének erre vonatkozó pontját.') 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 3-ilc pontot.) 
Kemény Gábor b. előadó: Nincs észrevé

tel. (Elfogadjuk!) 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 4-ik pontot.) 
Kemény Gábor b. előadó (olvassa a bi

zottsági jelentés illető pontját.*) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) Kö

vetkezik az 5-dik pont. 
PaiSS AnÜOl* j e g y z ő (olvassa az 5— 10-dik 

pontot, mdyek változtatás nélkül elfogadtatnak. Olvassa 
a 11-dik pontot.) 

Kemény Gábor b. előadó: A pénzügyi bí • 
zottságnak nincs észrevétele. 

í ) Lásd HZ Irományok 362-dik számát. 
a) Lásd az Irományok 363-dik számát. 
3) Lásd az Irományok 347. száma alatt a III. résznek az 

ösztöndíjakról szóló szakasza l ) pontját, 
*) Lásd EZ Irományok 3á7-dik száma alatt a III. résznek as 

ösztöndijakról ezóló szakasza 2) pontját. 
37 
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E l n ö k : Elfogadtatik. 
Bethlen János gr. : Nekem ugy tetszik, 

hogy ez: ,,a nagy-enyedi collegiumnak kárpótlás 
fejében" nem helyes ezim , mert a nagy-enyedi 
collegium kárpótlását kikapta. A segélyezés, me
lyet a nagy-enyedi collegium huz, ha ezen czimen 
marad, zavart okozhat. Legjobb lenne valamely 
helyes czimen megállapodni. (Marad!) 

E l n ö k : A t. ház az ösztöndijak és egyéb 
tanulmányi kiadások rovatait ezek szerint meg
állapította. 

PaiSS Al ldor j e g y z ő (olvassa a népnevelés 
alatti 1-sö rovatot.) 

Kemény Gábor b. előadó (olvassa a pénz
ügyi bizottság jelentésének erre vonatkozó részét.1) 

Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 2—5. rova

tokat, mehjek észrevétel nélkül elfogadtatnak. Olvassa 
a 6-dikat.) 

Kemény Gábor b. előadó (olvas sa a pénz
ügyi bizottság jelentésének erre vonatkozó megjegy
zését.'1) 

ElnÖk : Elfogadja-e a t. ház a pénzügyi bizott
ság véleményét? (Elfogadjuk!) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 7-ik rovatot) 
ElnÖk : E szerint a népnevelés alatti összes 

rovatokat a t. ház elfogadta. 
P a t a y I s tván : Tisztelt ház ! A tisztelt ház 

átalánosságban keresztül ugorva fogadta el az 
összegeket. Méltóztassanak megengedni, ha az 
utóbbi tételekben figyelmemet magára vonta az, 
hogy a föloszlatott testőrségi alapítványok emiit
tettek. Ma kénytelen vagyok csupán felszólalni és 
figyelmébe ajánlani ezt a miniszter urnák; néhány 
nap múlva azonban erre vonatkozólag interpella-
tiót fogok benyújtani. A t. háznak és az egész ha
zának ugyanis nincs tudomása arról, hogy a fel
oszlatott testőrök alapja hová lett. 

Tanárky Gedeon államtitkár: Előttem 
szólott t. képviselő tír fölszólalására bátor vagyok 
fölvilágositásul megjegyezni, hogy az itt emiitett 
föloszlatott testő'rségi alap nem azon testőrségi 
alap, mely 1848-ban oszlattatott fel, hanem 1780-
ban, midőn a testőrséget alapittották, Erdélyre néz
ve több számú egyénre volt az számitva; de 
később ugy látta az akkori kormány, hogy azon 
egyén sok lenne Erdélyre nézve, és igy évenkint 
20,000 forint az Erdélyre kivetett testőri alapból 
fenhagyatott Erdély részére tanulmányi czélokra. 
Itt tehát ezen testőri alap nem azon tettleges testőri 

J) Lásd az Irományok 347-dik száma alatt a IV. réz* 1) 
pontját. 

2) Láed az Irományok 347. azáma alatt a IV. rész 2-dik 
pontját. i 

alapból van megtakarítva, hanem még az 1780-
ban reducált erdélyi testőri alapból. (Helyeslés.) 

P a t a y I s t v á n : Köszönöm a felvilágosítást, 
de fentartom magamnak e tárgyra nézve az in-
terpellatiót. 

E l n ö k : Tehát a népnevelés alatti rovatokra 
nézve megállapított összeg 295,700 forintot tesz. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a különféle 
nemzeti intézetek segélyezése és tudományos czélok 
előmozdítása alatti 1-sö és második rovatot.) 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk !) Elfogadtatott. 

PaiSS Andor jegyZő (olvassa a 3-dik, 4-dik 
és 5-dik rovatot. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A t. ház mind az öt rovatot elfogadja, 
és ezekre nézve 63,000 frtot állapit meg. 

H o r v á t h K á r o l y : T. ház! Alkalmat veszek 
magamnak felszólalni egy tárgyban, mely már 
egyszer felemlittetett a tisztelt ház előtt, még pe
dig a t. háznak, mint akkor kivettem, tetszésével. 
Jelesen az ifjúság nevelésének fő feladata annak 
szellemi és physikai tehetségeinek és képességeinek 
kifejtése. A physikai képesség tekintetében legkiseb
bet sem látok, hogy itt történnék, hogy legkisebb 
áldozatot is hozna az ország: pedig most különösen, 
midőn az ifjúságot átalában a honvédelmi kötele
zettséggel terheli az országgyűlés, ugy hiszem, ki
váló tekintetet érdemel az, hogy testi nevelésére 
némi figyelem fordittassék. Pest városában egy 
idő óta fen ál], de csak teng, az ifjúság physikai ne
velését előmozditó torna-egyesület. Ezen egyesület 
országos czélti, a mennyiben az nem csak a hely
beli ifjúságot gyakorolja testi gyakorlatokban, ha
nem egyszersmind torna-tanitókat az egész ország 
számára szándékozik és igyekszik kiképezni. E 
tekintetben én azt vélném és arra kérném a tiszt, 
házat, hogy ezen egyletet méltóztassék ez alka
lommal némi figyelembe venni, és legalább egy 
pár ezer frtta] segélyezni. (Helyeslés.) 

Deák FerenCZ Az előttem szóló vélemé
nyét én is párolom. Igaz ugyan, hogy a népokta
tási törvényben mind az iskoláknál, mind a prae-
parandiáknál átalában a testgyakorlat kötelezőleg-
fel van véve ; hanem, hogy mindezeket teljesíteni 
lehessen, igen fontos'volna a torna-egyletet ugy ala
kítani, hogy az tanitókat neveljen. Erre nézve pe
dig nagyon czélszerü az, a mit előttem szóló kép
viselő mondott. Tudom, hogy szűkek az ország 
pénzkörülményei, de nagyon nagy összeg erre nem 
igényeltetik ; legalább a már meglevő torna-egyle
tet alakitsuk tehát át ugy, hogy előkészítse az 
egyéneket arra nézve, hogy annak idejében, mint 
gyakorlati tanítók, egyleteknél és iskolákban fel
léphessenek. (Helyesles.) 

H o r v á t h K á r o l y : Bátorkodom tehát 5000 
forintot e czélra inditványba hozni. (Ez sok!) 
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Tanárky Gedeon á l l a m t i t k á r : T. képvi
selőház ! Én a torna-egylet segélyezését elvben egy-
átalában nem ellenzem, s azt hiszem, hogy nem 
lesz ellene a miniszter úr sem ; hanem mégis na
gyon kérném a t. képviselőházat, hogy minden 
oly indítványt, a mely uj tételt foglal magában, 
méltóztassék a bizottsághoz utasítani, hogy az 
mégis tájékozhassa magát az összegre nézve. 

E l n ö k : Hogy a tisztelt ház szabályszerüleg 
intézkedhessek, szükséges az indítványt Írásban 
beadni. (Nem szükséges!) 

H o r v á t h K á r o l y : Azt látom, t. ház, hogy 
némelyek sokalják az általam indítványozott 5000 
frtot; hogy tehát könnyebben keresztül essünk 
rajta, 4000 frtot hozok indítványba. (Nem so
kaljuk!) 

BÓniS S á m u e l : Én azt tartom, tiszt, ház, 
ha tanácskozás közben valaki hasonnemü indít
ványt tesz, azt írásban mindig benyújtani nem 
szükséges. De talán először meg kellene a. háznak 
határozni, elfogadja-e azt, hogy a torna-egyletet 
segítse az ország ? és ha elfogadta, akkor lehetne 
az összeghez hozzászólani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Kívánja a tiszt, ház a tornaegyletet 
segíteni ? (Kívánjuk !) Ennélfogva elvileg a segé
lyezés ki van mondva. Most méltóztassanak az 
összegre nézve megállapodni. 

Deák FerentCZ: Az inditvány indokolását 
ugy értettem és azon szempontból is pártoltam, 
hogy az a tornaegylet egyszersmind s főképen 
torna-egyleti tanítókat képezzen. Ezt min' köteles
séget hozzá kívánom tétetni, mert igy van legin
kább indokolva, hogy az állam költségén segélyez-
tetik. Mái* most ezt a kötelezettséget hozzákötni és 
2 — 3000 frtot adni : ezt nevetség nélkül nem te
hetjük. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Az 5000 frtba beleegyezik a t. ház? 
{Beleegyezünk!) Ennélfogva az 5000 frt elfogadta-
tik ugy, hogy az a képezde fölsegélésére fog for
díttatni azon emiitett föltétellel. 

Tanárky Gedeon államtitkár: Miután a 
közoktatási minisztérium költségvetésének tételei, 
egyet kivéve, t. i. a pesti egyetem segélyezését, a 
t. ház által már megszavaztattak , a most is távol 
levő cultusminiszter úr nevében a tegnapi inter-
pellátióra az 8 megbízásából bátor vagyok jelen
teni, hogy az egyetemnek összes vagyona jövedel
mei és kiadásairól szóló pontos kimutatást mielőbb 
a ház elé fogja terjeszteni. Miután igy az inter-
pellátióban tett kívánatnak a cultusminiszter úr 
egész készséggel megfelelni kivan, bátor vagyok 
kérni a t. házat, hogy a kért 50,000 frtot ez évre 
a pesti egyetemnek megszavazni méltóztassék. 

S i m o n y i Lajos b.: Én azt hiszem, Tisza 
Kálmán képviselő úr felszólalása nem egyedül ar
ra vonatkozik, hogy az egyetem költségvetése 

terjesztessék a ház elé, hanem fő czélja felszólalá
sának az volt, hogy a ház nyilvánítsa ki, hogy az 
egyetem, miot intézet, olyan, mely egyik felekezeté 
sem. Azon esetre, ha olyan intézet, mely egyik 
felekezeté sem, akkor kész megajánlani az 50 ezer 
frtot, különben nem. {Atalános helyeslés.) 

Gál JánOS: T. képviselőház ! Méltóztassék 
' nekem megbocsátani, ha t. Nyáry Pál képviselő 
urnák tegnap a költségvetés feletti tárgyalásun
kat megelőző nyilatkozatára bátor vagyok a t. 
házat figyelmeztetni. 

A t. képviselő úr jelen tanácskozásainkat a 
költségvetés felett az idő elkésése miatt nem ta
lálta olyanoknak, hogy az oly alaposan vitattas-
sék meg, mely szerint a jövőre nézve abból valami 
consequentia vonassék. Ugyanazért indítványt 
tett arra, hogy a képviselőház már most mondja 
ki azt, hogy t. i. most valamely dolog alaposan 
alig vitattathatván meg és határoztathatván el 
ezen rövid idő alatt, mostani végzéseink a jövőre 
nézve alapul ne szolgáljanak. A t. képviselő urnag 
ezen indítványa nagyon alapos vol t ; hogy pedik 
határozatba nem ment, a pénzügyminiszter urnák 
azon nyilatkozata szolgált indokul, ho,-y a költ
ségvetésben minden csak egy évre szavaztathatik 
meg. 

És most, t. ház, Tisza Kálmán képviselő úr 
inditványa mit lárgyaz? Hogy oldassák meg ezen 
igen bonyolult kérdés, hogy t. i. az egyetem fe
lekezeti-e ? vagy országos, és semminemű felekezeti 
szinezettel épen nem bir? 

Engedje meg a t. ház, hogy igen röviden 
figyelmeztessem ezen egyetemnek keletkezésére. 
(Nem, ide való! Zaj.) Nagyon röviden teszem azt. 

1635-ben Magyarország akkori prímása Páz
mán Péter a bölcsészet és theologiai facultást ala-
pitotta, később Lózsy és Lippay érsekek a jogi facul
tást. Miután az orvosi facultásnak ily dotatiója nem 
volt, és az 1548-ki-XII. törvényczik azt rendelte, 
hogy a pusztán maradt, az elpusztított kolostorok és 
apátságoknak birtokai tanintézetek felállítására és 
az ifjúság tartására és nevelésére fordíttassanak : 
épen az 1548. évi XII. törvényczikk alapján adott 
M. Terézia az universitásnak alapitványuí némely 
kolostorokat és apátsági jószágokat, az orvosi fa-
cultás alapitása végett. 

Csalhatatlan, hogy ezen universitás alapja 
felekezeti alapból tétetett le. 

Az 1848-iki XIX. törvényczikkben látom 
ugyan, hogy ezen universitás magyar egyetemnek 
neveztetik, és a vallási és közoktatási miniszter 
hatósága alá adatik ; de azért e kérdés még telje
sen és alaposan eldöntve nincsen, mert a 3-ik sza
kaszban tisztán kifejezi azt, hogy a cultusminisz
ter az universitás körül teendőkre nézve az ország
gyűlésnek kimerítő tudósítást tegyen. (Kozbeszó-

37* 



292 CCCXII. OESZÁGOS ÜLÉS. (November 13. 1868.) 

lások: Nem ctdtus-, hanem közoktatási miniszter /) 
Ezt értem én is. (Ez egészen más!) 

Ennélfogva tehát én ezen kérdést nem most, 
a budget rendén látom eldöntendőnek ; hanem 
véleményem az, hogy miután ngy is különböző 
alapok fordíttattak az universitás alapítására: a 
képviselőház alaposan csak akkor határozhat, ha 
a katholikus status azon orgánumát, mely erre 
nézve nyilatkozni tulajdonképen hivatva van, t. i. 
a katholikus autonómia organisatiójával ennek 
statusgyülését a t. miniszter úr meghallgatja. 

Azon körülmény, hogy fejedelmi dotatio jött 
közbe ezen universitás alapításában, ennek termé
szete felett nem változtat. Igen jól tudjuk, hogy 
Erdélyben ugy a kolozsvári lyceum, min tanagy-
enyedi református collégiumnak doíatiója szin
tén fejedelmi adományokból került ki, a nélkül 
hogy ezért akár az egyiknek, akár a másiknak 
vallásos typusa megváltozott volna. 

Az sem szolgálhat ezen kérdés eldöntésére, 
hogy ha az egyetem katholikus jelleme megtartatik, 
netalán más vallásbeíi tanároknak alkalmazása 
lehetetlenné tétetik. A kolozsvári lyceumról senki 
még kérdésbe sem hozta, hogy az katholikus tanin
tézet, és nekem magamnak azon lyceumban két 
protestáns tanárom volt, kik mindketten az akko
ri gubernium katholikus bizottsága által nevez
tettek ki. 

Továbbá az sem jöhet tekintetbe, hogy talán 
ez által lehetetlenné fog tétetni más vallásfeleke
z e t e k r e nézve az universitásban leendő tanulás. 
Erre nézve 1848-dik évi XX. törvényezikk világo
san azt rendeli, hogy vallás tekintetéből az egyik 
vallásbeíi növendékek a másik vallásfelekezet 
iskoláiba járástól el nem zárathatnak, s ugyanezen 
elvek a gyakorlatban is követtetnek. 

Bátor vagyok egyébiránt a t. képviselőház 
figyelmébe ajánlani, hogy Tisza Kálmán indítvá
nya feletti határozatát addig méltóztassék elha
lasztani, mig a katholikus status autonómiája szer-
veztetik, s ezt illetőleg írásban is következő indít
ványomat nyújtom b e : „A ház képviselő Tisza 
Kálmán indítványa feletti elhatározását elhalaszt
ja addig, mig a katholikus status autonómiája szer-
veztetvén, az illetőket a cultus- és közoktatási mi
niszter e tárgyban meghallgatja, és ez az 1848-
diki XIX. törvényezikk 3-dik szakasza rendele
teihez képest tudósitását az országgyűlésnek meg-
teendi." 

G h y c z y K á l m á n : Részemről átalában nem 
tartom helyesnek, hogy az előttem szóló t, kép
viselő úr oly térre vitte a vitatkozást, melyen 
az könnyen oly mérvet vehetne fel, melyet a 
fenforgó kérdésre alkalmazni nem szándékunk. 
A t. képviselő úr oly érvekkel élt, melyek ha itten 
vitatás alá vétetnek, egészen más kérdések merül

hetnek fel, más alapítványok, sőt más jószágok is 
jöhetnek kérdés a lá ; s azt hiszem, hogy a háznak 
nem áll érdekében, nem czélja most e kérdésekkel 
foglalkozni. {Helyeslés.) Itt sokkal tisztább, egysze
rűbb ténynyel álunk szemben, ez nem bonyolódott 
kérdés: a törvény,az 1848-dikXIX. törvényezikk 
ezen kérdést már eldöntötte, midőn az egyetemet 
minden tekintetben a magyar vallás- és közoktatási 
miniszter rendelkezése alá helyezte. (Helyeslés.) 

A mit képviselő úr még mondott, hogy t. i. 
az emiitett törvényezikk 3-ik szakasza annak első 
szakaszát meggyöngítette, az nem ál l : mert a 3-ik 
szakaszban csak az foglaltatik, hogy a már ki
mondott elvnek, t. i. az egyetemnek a cultusmi-
niszter alá lett rendeltetésének miképen alkalma
zása iránt tegyen a minisztérium további javasla
tot ; és csakugyan nem is történt helyesen, hogy 
ez iránt mindeddig a ház elé jelentés nem tétetett. 
(Helyeslés.) 

En tehát azt hiszem, t. ház, ne menjünk azon 
térre, melyre bennünket a t. képviselő úr vezetni 
akart, s maradjunk a mellett, a mit a törvény már 
megrendelt: mert azok, a miket a képviselő úr 
mond, ha netalán érvényesek volnának is, akkor 
lettek volna előhozandók, mikor a törvénv hoza-
tot t ; most nem de lege, hanem secundum legem 
kell határoznunk. 

T. államtitkár vélekedésein szerint tévedésben 
van, mert ő interpellatióról szólott, midőn ugy em
lékszem, hogy tegnap nem interpellatio történt, 
hanem egy formulázott inditvány adatott be, s ha 
egyszeri hallásra jól fogtam fel azon inditvány 
tartalmát, az abból áll, hogy az indítványozó maga 
is megadatni kívánta az egyetem részére követelt 
50,000 forint segélyt azon tekintetből, hogy ezen 
intézet a törvény által már állami intézetnek van 
kimondva, és egyszersmind ezen megállapított elv 
folytán felszólittatni kívánta a miniszter urat arra, 
hogy az egyetem alapjairól rendes számadást és 
költségvetést terjeszszen annak idejében az or
szággyűlés elé. A cultusminiszter úr részéről ezen 
inditvány második részének teljesítése megajánl-
tatott, az elsőt pedig, azt t. i., hogy ezen egyetem 
állami intézet, a törvény világos rendelete ellen 
kétségbe vonni ugy sem lehet. 

Azt tartom tehát, hogy ezen tárgyban nem az 
interpellatióra adandó válaszról, hanem arról van 
szó, hogy a tett inditvány elfogadtassák-e, vagy 
ne ? s én részemről nem látok érvet, mely útjá
ban állhatna annak, hogy ezen indítvány, ugy a 
mint tótetetett, elfogadtassék. 

P a c z o l a y J á n o s : T. ház! Előttem szóló 
képviselő úr előadását nem helyeslem: mert az 
1848. esztendei XIX. törvényezikkely arról, hogy 
az egyetem országos egyetem lett volna, egy szót 
sem mond; de igen is intézkedik arról, hogy az 
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egyetem jövőre miként kezeltessék ; ennek pedig 
szüksége, megmondom, honnan keletkezett. Min
denki előtt tudva levő dolog az, hogy 1848 előtt 
ugy az egyetem, mint a katholikus oktatás ügyét 
a helytartótanács egy eommissiój* intézte , mely 
eommissiónak az esztergomi érsek, mint katholikus 
főpap, volt elnöke ; miután azonban 1848-ban a di-
casteriális rendszer helyett a miniszteri rend
szer állapittatott meg, igen természetesen az or
szágnak gondoskodni kellett arról,hogy az egyetemi 
és egyéb iskolai ügyek miként fognak kezeltetni, 
í g y keletkezett a XIX. törvényczikk. Ezt bizo
nyítja azon körülmény, hogy azon törvényczikk-
ben egy szóval sincs kifejezve az, hogy az egye
tem országos egyetem lett volna. Ugyanezt iga
zolja a tegnapi napon beadott indítvány : mert ha 
az 1848. évi XIX. törvényczikkben ki lett volna 
mondva az, hogy a magyar egyetem országos 
egyetem, ha ez ugy lenne, akkor ez indítvány 
kétségen kivültökéletesen felesleges volna; hanem 
épen azért tartotta szükségesnek az indítványozó 
az 50 ezer irtot feltételesen megajánlani, mert nem 
tekintette az egyetemet országos egyetemnek, 
melyre rá lehetttt volna mondani, hogy országos 
közintézet, különben indítványának semmi értelme 
nem lett volna. 

Tovább menve, nem helyeselhetem előttem 
szóló képviselőtársam előadását azért sem, mert itt 
valósággal arról van szó, vajon az egyetem alapjai 
országos alapok-e, vagy sem? mert csak azokat az 
alapokat lehet és szabad országos alapoknak nyil
vánítani, a melyek országos alapból vannak felál
lítva. Már pedig, t. ház, ki fogja tagadni, hogy a 
magyar egyetem alapját legelsőben nem Pázmány 
Péter, és nem egyedül a katholikus ifjúságnak a 
magasabb tudományokban való kiképzésére tette 
le? Továbbá ugyanazon alap neveltetett Lippay 
György és azután Szelepcsényi érsek hagyomá
nyai által. (Zaj.) Később tehát a magyar egyetem
nek alapja Szelepcsényi hagyományaiból nevelte
tett, és a magyar egyetem egész 17 7 7.^esztendeig 
mint kizárólag a magyar kath. fiatalság nevelésé
re és kiképzésére rendelt intézet Nagy-Szombat 
ban létezett. Azonban 1770-ben az akkori időben 
dicsőségesen országló Mária Terézia királyné a 
jezsuitákat eltörölvén, a jezsuitáknak azon vagyo
nából, a melyet a jezsuiták nem adományképen 
szereztek, hanem magán utón, ebből fölállította az 
orvosi kart is, és ennek következtében tétetett át 
a kir. egyetem, mint általa királyi adomány nyal 
dotált egyetem, 1777-ben Budára. 1777-ig, mig 
a magyar egyetem királyi dotatióval nem volt 
ellátva, senki m á s , mint az esztorgomi érsek ál
tal nem kezeltetett. í g y áll a dolog. Azonban az 
1790-ki XXIII-ik törvényczikk, és igy ugyazon 
évben kelt törvényczikk, melyben a protestáns 

| atyafiaknak az ö alapítványukat biztositák, bizto-
[ sitott minden alapítványt, a mennyiben világosan 

ki van mondva, hogy az alapítvány más czélok 
ra, mint az alapítók szándéka volt, nem fordittat-
hatik. 

Méltányos és igazságos-e, hogy a nélkül, hogy 
megvitatnék és adatokbői merítenénk tudomást az 
iránt, hogy az egyetem mennyire állam- s mennyi
re magánalapítványokon alapszik? mennyire tö
kéletesen a kath. hitfelekezetüeké az alapítványok 
egy része, mennyire államalapitvány ? hogy mon
dom, annak előleges megvizsgálása s egyszer
smind az illető fél kihallgatása nélkül, egy tollvo
nással egy hitfelekezetnek, mely bizonyára az or
szágban érdemel egy kis figyelmet, (Ugy van!) 
miután az orsz. lakosságnak több mint felét képezi, 
(Ugy van!) hogy ezen kitfelekezet minden kihall
gatás nélkül egyszerre egy tetemes alapítványtól 
megfosztassák? (Helyeslés.) En, t. ház, ezen eljá
rást sem a méltányossággal, sem az igazsággal 
megegyeztethetőnek nem tarthatom , (Helyeslés) 
annál kevésbbé tartom pedig a jelen alkalommal, 
mert a t. közoktatási miniszter úr, ki a kath. val
lás alapitványait mintegy bizományosként kezeli, 
még csak érdemesnek sem tartotta, hogy ezen ügy 
vitatásánál személyesen megjelent volna. 

En tehát jelenleg az indítvány feletti határo
zathozatalt elnapoltatni kérem. (Helyeslés.) 

Deák Ferencz: T. ház! (Halljuk ! Halljuk !) 
Ha ezen kérdést azon modorban tárgyaljuk, mely
ben Gál János képviselőtársunk kezdette és Pa-
czolay képviselő úr folytatta, akkor igen is azt 
mondom, halaszszuk el ezen kérdést minél később
re, mert sokkal több lesz belőle a kár, mint a ha
szon. (Igaz!) 

Ha itt a törvényhozásnál valakinek azon szán
déka lett volna, hogy a kath. hitfelekezetet ala
pítványi javaitól megfoszsza. annak én is határo
zottan ellene mondanék. Hanem a szenvedélynek 
rendesen hibája az. hogy a kérdést nem fogja fel 
egyszerű tisztaságában, hanem a külön eszméket 
összezavarja. (Helyeslés.) Ez történt a jelen esetben 
is azoknál, a kik azt mondják, hogy Pázmány, 
Szelepcsényi s több érsek katholikus alapitvá
nyait az állam el akarja foglalni. Ezt itt senki sem 
akarja, nem is mondotta senki; csak az volt em
lítve, hogy az egyetem állami tanintézet. Nem a 
Pázmány és Szelepcsényi által határozottan kath. 
czélokra alapított egyetemről, nem az emiitett ér
sekek által e czélra adott vagyonról van szó, ha
nem a jelenleg Pesten fenálló magyar királyi 
egyetemről, mint állami tanintézetről. (Helyeslés.) 

Mária Terézia mint Magyarország király
néja alapította ezen egyetemet, s az emiitett érse
kek által tett alapítványokat felhasználta arra. S 
mi ezen egyetemnek neve ? Nem országos egye-
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tem, mint Paczolay képviselőtársam ismegjegyzé, 
hanem magyar királyi egyetem. Magán-vagy hit
felekezeti tanintézeteket szorosan véve királyi in
tézeteknek nem kihatnak, mert a király fejedelme 
az egész országnak, s a mit alapit mint feje az 
államnak, arról nem lehet állítani, hogy kizárólag 
az egyik vagy másik külön felekezet részére ala-
pitotta, {Tetszés) kivált ha az alapitó levélben a 
czél és szándék nem is említtetik. 

Nem ereszkedem egyébiránt jelenleg histó
riai vitatkozásokba. Föl tudnék erre vonatkozólag 
némelyeket én is hozni, miket cultusminiszter úr 
nálam rész-etesebben itsmer, minthogy ő e kér
dést különösen tanulmányozta. Megemlíthetném, 
hogy maga Mária Terézia egykor kérdést tett az 
egyetemnél fölállitandó protestáns tanszék iránt, 
nehogy a protestáns ifjak kénytelenek legyenek 
külföldre menni. (Igaz!) Megemlíthetnék több 
egyes adatot, miből világos, hogy az egyetem 
Mária Terézia idejétől kezdve kizárólag hitfeleke-
Z3ti tanintézetnek nem tekinthető. 

De mellőzöm mindezeket, s csak azt kívá
nom megjegyezni, hogy felekezeti intézeteknél 
azon felekezetnek, a melyhez tartozik az illető 
intézet, túlnyomó, sőt az állam felügyeleti jogát 
ide nem értve, minden egyebekben kizárólagos 
befolyása van az intézet minden viszonyaira, a 
tanárok kinevezésére , a tanrendszer megállapítá
sára. Hogyan állott ez eddig is a magyar királyi 
egyetemre nézve ? A tanárok kinevezése, a tan
rendszernek átalános és részletes meghatározása 
nem a kath. egyháztól függött, hanem egyenesen 
az állam kormányától. Az 1848-dik évi XIX. tör-
vényczikk ezt határozottan a közoktatási minisz
ter teendői közé sorozta, s az ö kötelességévé tette, 
mindezekben a törvényhozás közbenjárásával, a 
hol szükséges, intézkedni. 

Nem arról van itt tehát kérdés, hogy vala
mely alapitvnny, mely jogilag a kath. egyházat 
illeti, attól s annak czéljaitól elvonassék, hanem 
egyenesen arról, hogy a magyar királyi egyete
met állami tanintézetnek tekintvén, megszavaz
zuk-e azon 50,000 frtot, melyet ezen intézetnek 
fentartására a minisztérium kér és a pénzügyi 
bizottság javaslatba hoz? (Tetszés.) 

Én határozottan kijelentem, hogy a magyar 
királyi egyetemet állami tanintézetnek tekintem, 
s ezen alapon a kért 50,000 frtot kész vagyok 
megszavazni. 

Ettől különvált kérdésnek tartom a vagyon
nak, jövedelmeknek és alapítványoknak kérdé
sét. Mint akatholikus egyház hive, sohasem fogom 
az állam vagyonát megcsorbitani akarni, s mint 
képviselő, nem fogok járulni ahhoz, hogy a kath. 
egyházat jogilag illető javak s alapítványok attól 
elvonassanak. {Helyeslés.) 

Ennélfogva szükségesnek látom határozat 
által a közoktatásügyi minisztériumot oda utasitat
ni : teljesítse azon megbízást, melyet az emiitett 
1848-dik évi XIX. törvény különösen a tanrend
szerre nézve foglal magában, terjeszsze elő részle
tesen a magyar királyi egyetem állapotát, fejtse 
ki vagyoni állását, és érintkezvén e czélból a kath. 
egyházzal, hozza tisztába, mik azon javak, jöve
delmek és alapítványok, melyek az egyetem jelen 
vagyonából, mint tisztán római katkolikus czélok-
ra tett alapítványok, a római katholikus egyházat 
illetik, mik azok, melyek annak, mint államinté
zetnek, tulajdon gyanánt tekinthetők, és mik a 
netalán kérdésesek? Mindezekről kimerítő jelenté
sét az országgyűlésének adja be, mely azután a 
miniszter előterjesztését vagy helyeslendi, vagy 
a mennyiben szükséges leend, a netalán előforduló 
jogkérdéseknek — ha egyébként nem lehet, törvé
nyes utón — leendő elhatározásáról is íog rendel
kezni. (Élénk helyeslés.) 

Tisztába hozatván ezek szerint a magyar k. 
egyetemnek, mint állami tanintézetnek, vagyona 
és jövedelmei, azokat a közoktatási minisztérium 
jövő évi költségvetésébe vegye föl, mint bevéte
leket ; vegye fel továbbá minden, az egyetemre 
szükséges kiadásokat is, hogy azok szerint az or
szággyűlés elhatározhassa, szükséges-e, és mily 
összegben szükséges a jövedelmeken felül a meg
kívántató költséget az ország egyéb jövedelmei
ből pótolni. (Helyeslés.) 

Ezeken fölül szükségesnek tartom, kérdést 
intézni a közoktatásügyi miniszter úrhoz, vajon 
azon 50,000 frtban, melyet ő jelenleg a magyar 
királyi egyetem költségeinek fedezésére megajání-
tatni kér, benne foglaltatik-e azon összeg is, mely 
az egyetemi tanárok fizetésének a körülmények 
szerint s a méltányosság tekintetbe vételével leen
dő fölemelésére szükséges? Ha ez az 50,000 frtban 
benne nem foglaltatik, akkor kérem a t. házat, 
mondja ki, hogy e fizetések fölemelését szükséges
nek látja, szólítsa fel a minisztériumot, hogy erre 
nézve tegyen javaslatot, s azt az állandó pénz
ügyibizottságnak adja át, mely azután javaslatát a 
ház elé terjeszsze. (Helyeslés.) 

En részemről előre is kijelentem, hogy a föl
emeléshez, melyet méltatlanság, sőt talán nem vé
tek, ha mondom, botrány nélkül megtagadni sem 
lehetne, szavazatommal hozzá fogok járulni. (Elénk 
htlyeslés.) 

Besze János Ha a vallás- és közoktatási 
miniszter úr azon garantiákat, melyeket Deák Fe-
rencz képviselő tír elősorolt, magáévá teszi és ez a 
jegyzőkönyvbe be fog jönni, akkor elállók a szó
tól. (Helyeslés.) 

Podmaniczky Frigyes b.: Elállók. 
Pulszky Ferencz: Elállók. 
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Hoffmann Pál: Elállók. 
Berzenczey László.- Elállók. 
Manojlovics Emil: Elállók. 
Zsedényi Ede: T. ház! {Zaj. Eláll!) Nem 

szokásom a t. háznak bő beszédekkel alkalmatlan
kodni ; de a jelen esetben a tényálladék consta-
tálása és tisztába hozatala végett az előbbi két 
szónok előadásaira észrevételt kell tennem. (Zaj.) 
T. i. a mint elismerem azt, hogy midőn Pázmány 
Péter lC35-ben (Zaj) az egyetemet Nagy-Szom
batban alapította és annak vezetését a jezsuiták
nak adta át, ez tisztán katholikus intézet volt, s az 
ország az ottani tanrendszer iránt soha törvény által 
nem rendelkezett: de azt nem fogják tagadhatni, 
hogy midőn Mária Terézia, mint Magyarország 
királynéja, a földvári apátsággal ajándékozta meg 
az egyetemet és ennek nyomán ó' nevezte ki az 
egyetemi tanítókat, és az állam, költségén állította 
fel az orvosi és természettudományi osztályokat, 
hogy akkor az már államintézetté vált. Es mikor 
1773-banajezsuita-rendnek feloszlatása után a tőlök 
elvett adományi jószágokat a magyar korona ügyé
sze, mint a jezsuiták vagyona törvényes örököse 
elfoglalta (Helyes!)és részét liezitatió utján el is adta, 
a pénzt az egyetem iskolai alapitványai számára 
adta be. Királynénk, Mária Terézia, az országhoz 
intézett levelében az egész örökséget, 10 milliót, 
az ország rendéinek a magyar ifjúság kiképczte-
tése végett ajándékozta: tehát megint az állam if
júságának, melyhez nem csak katholikus ifjak tar
toznak. Ezeknek nyomán ezen universitás az 
1848. XIX. t. ez. által államintézetnek is kimonda
tott, mert a közoktatási miniszter rendelkezése alá 
bocsáttatott. 

Bóni s S á m u e l : Én részemről Deák Ferencz 
képviselő urnák indítványát egész kiterjedésében 
magamévá teszem, Nincs a házban senki, nem is 
lehet, ki a tisztán katholikus alapítványt, ha az 
olyannak bizonyul be, el akarná venni vagy más 
czélra forditani. Ha tehát a miniszter úr az alapít
ványok természetét közelebbről megvizsgálva, az 
iránt véleményes jelentést ad a ház elé, s az, hogy 
az egyik vagy a másik alapítvány milyen termé
szetű, a ház által megvizsgáltatik és megállapítta
tik : akkor, véleményem szerint, sem a felekezetnek 
nem lesz semmi nehézsége, sem az államnak. Én 
tehát fentartva az országgyűlésnek a miniszter elő
terjesztésére hozandó határozati jogát, Deák Fe
rencz indítványát elfogadom. 

Eötvös József b. oktatásügyi miniszter: 
Nézetem szerint nincs egyéb hátra, mint hogy a 
pénzügyi bizottságnak azon összegekre nézve je
lentést tegyek, melyek azon czélból szükségesek, 
hogy az egyetem tanárai valamivel méltóbb fize
tést nyerjenek, mint jelenleg van, mely csakugyan 
olyan, hogy sem a kor igényeivel, sem a létező 

körülményekkel, sem az ország méltóságával arány
ban nem áll. Egyetemi tanáraink egy része ugy 
van fizetve, hogy valóban más civilizált országok
ban még a gymnasiumi tanítók fizetése is jobb ; 
s épen azon kathedrák tanárai vannak igy fizetve, 
kik a legmagasabb, a legabstractabb tudományokat 
tanítják s ennélfogva a tandijakból semmi jövedel
met nem nyernek. Ha méltóztatnak megengedni, 
én ezen adatokat a pénzügyi bizottságnak e na
pokban átadom. (Helyeslés.) 

N y á r y P á l : Én Deák Ferencz képviselőtár
sunk indítványát épen azon értelemben vettem, 
mint most legközelebb előttem Bónis Sámuel ba
rátom annak kifejezést adott. Azt hiszem, akár a 
praemissákat tekintem, akár az azokból folyó kö
vetkeztetéseket, nem jelenthet az egyebet, mint 
azt, hogy az egyetem államintézetnek törvényesen 
már ki lévén jelentve, szükséges azon intézetnek 
mikénti létele iránt az országgyűlésnek véglege
sen határozni; ez pedig, természetesen, máskép nem 
történhetik, mint ugy, hogy a tisztelt miniszter úr 
a legközelebbi országgyűlésre annak állapota. 
constitutiv részei iránt jelentését beadja. Ha akkor 
azon katholikus alapítványok iránt az követeltet
nék, hogy ne az universitásba ruháztassanak be s 
ne legyenek kiegészítő részei az universitás alap
jának, akkor nem marad egyéb hátra, mint, ha ők 
e kath. alapokat felekezeti czélokra akarják for
ditani, azokból külön tanintézetet állítsanak föl; az 
egyetemet illetőleg pedig az ország pótolja, azt, 
a mi eddig a katholikus alapítványok által pó

toltatott. Ennélfogva, megvallom, megnyugtatá
somra szolgálna, ha indítványozó ur kijelentené, 
hogy ő ugyanezen értelemben tette indítványát. 

Deák F e r e n c z : Bátor vagyok kijelenteni, 
hogy én a véleményt egyszerűen azon értelemben 
vettem: a minisztérium meg van bizva, hogy az 
egyetem állapotáról kimerítő jelentést terjeszszen 
a jövő országgyűlés elé. E jelentés egyik tár
gyát az egyetem vagyonának tisztába hozatala 
képezi; ezt pedig nem lehet másképen eszközölni, 
mint ugy, hogy a minisztérium az addig, remélem, 
megalakult kath. autonóm egyházzal vagy annak 
főpapjaival értekezik , és tisztába hozzák, hogy ezen 
alapítvány tisztán katholikus , amaz kérdéses, a 
harmadik meg állami alapitvány. Vagy megegyez
nek e részben, vagy nem. Egyik esetben ugy, mint 
a másikban, a miniszter jelentését ide terjesztendi, 
és az országgyűlésnek mindig szava lesz ahhoz, 
hogy akár ezen egyezkedést elfogadja, akár pe
dig, ha a kiegyezés' nem sikerül, miképen és mi
csoda bíróság által intéztesse el a fenforgó jogi 
kérdéseket. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Szólásra senki sem lévén felírva, sza
vazás következik. Méltóztassanak tehát a kérdés 
feltevéséhez szólani, ha netalán észrevétele lenne a 
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háznak a feltevésre nézve. A kérdés ez: a magyar 
királyi egyetemre, mint állami intézetre az 50,000 
frtot megszavazza-e a t. ház, vagy nem? {Helyeslés.) 
Ennélfogva méltóztassanak azok. kik a magyar kir. 
egyetemre mint államintézetre az 50,000 forintot 
megszavazzák, felállani. {Megtörténik.) Amagy. kir. 
egyetemre, mint államintézetre, a ház az 50,000 frtot 
megszavazza. 

Most következnek azon indítványok, melyek 
a ház határozatában lesznek foglalva. 

Deák Ferenez képviselő ur azon indítványt 
tévé, hogy az egyetem vagyoni álhipotjára nézve 
a vallás- és közoktatási miniszter jelentést fog ten
ni a háznak; továbbá intézkedést kért arra nézve, 
hogy azon esetben, ha az 50,000 forintban nem 
foglaltatnék az egyetemi tanárok fizetésének föl
emelése, erre nézve a vallási és közoktatási minisz
ter jelentést tegyen a pénzügyi bizottságnak, s az 
jelentést teend a háznak, és a ház intézkedni fog a 
továbbiak iránt. 

Gajzágó S a l a m o n : Tisztelt ház ! Ha jól 
fogtam fel Deák Ferenez tisztelt képviselőtársunk 
indítványát, e szerint a közoktatási miniszter ne 
csak az egyetem vagyoni állásáról tegyen jelen
tést, hanem értekezvén a rom. kath. egyház köze
geivel, hozza tisztába az egyetem v a g y o n á n a k . . . . 
{Zaj) 

Deák FereilCZ : T. ház ! En a miket előad
tam, indokolásául adtam elő azon nézetnek, hogy 
szavazzuk meg az egyetem, mint államintézet ré
szére a szükséges 50 ezer forintot. Ezen indoko
lásban előadtam a módot, melyet ez eljárásra nézve 
szükségesnek tartottam. Minthogy a ház számos 
Tagjai, a mint észrevettem, azt kívánják, hogy az 
indokolás azon része, mely szorosan azon kérdés
hez tartozik, a határozatba igtattassék : ezt nem 
ellenzem. Szükséges ez a felek s átalában minden 
rész megnyugtatására azért, mert ezek az indokok 
bírták a ház egy részét arra, hogy indítványomat 
elfogadja. Nevezetesen sokan azt kívánják a hatá
rozatban világosan kimondatni, hogy a miniszter 
az egyetem vagyoni állapotáról tegyen jelentést a 
jövő országgyűlésnek, hozza tisztába, az egyetem 
vagyonából mi illeti azt egyenesen mint államin
tézetet, és mi az, mi csupán felekezeti vagyonnak 
tekintendő : mert mi a felekezeti, a kath. autonóm 
egyház vagyonából nem akarunk semmit elfog
lalni, csak az állam vagyonát akarjuk arra hasz
nálni. Az indokolás ezen része tehát a határozat
ban megemlíthető. {Helyeslés.) 

Indítványom második részére nézve a mi
niszter ur kijelentette, hogy az 50 ezer írtból a 
tanárok fizetését nem lehet emelni. Erre nézve te
hát ismétlem, hogy ez a pénzügyi bizottsághoz 
volna utasítandó, hol erre nézve a miniszter javas
latot fog tenni, melyet a pénzügyi bizottság meg- j 

vizsgálván, jelentését a ház elé fogja terjeszteni. 
(Helyeslés.) 

G h y e z y K á l m á n : Hogy azok, miket Deák 
Ferenez képviselő úr előadott, t. i. nem csak ma
ga a határozat, hanem annak motivatiója is, a jegy
zőkönyvbe jöjjön, az ellen nincs észrevételem, ha
nem ahhoz képest, a mit Pest b. v. t. képviselője 
előbbi felszólalásában szives volt nyilvánítani, 
szükségesnek látom, hogy hozzá tétessenek még a 
következők : oda t. i., hol az mondatik, hogy 
hozza tisztába a közoktatási miniszter az egyetem 
vagyoni állapotát, tétessék még az, a mit Pest b . v. 
t. képviselője már maga is elfogadott, hogy a köz
oktatási miniszter jelentését további határozatho
zatal végett az országgyűlés elé terjeszsze. {Helyes
lés.) 

ElnÖk: E határozat szerint fog felvétetni, a 
mint Deák Ferenez inditványozá, azzal a hozzáté
tellel, melyet Ghyczy Kálmán képviselő űr hoz
zátétetni kivan. 

Somssic i l P á l : Kérem e sző : „határozat" he
lyébe e szavakat tenni: „további intézkedés vé
gett." Határozatról ne szóljunk, mert meglehet, 
bíróság elé kerül a kérdés. {Helyeslés.) 

B ó n i s S á m u e l : Azt tartom, tökéletesen meg
felelő ezen szó „határozat," mert ha további intéz
kedésre van szükség, majd azt fogja az országgyű
lés elhatározni. 

E l n ö k : Deák Ferenez indítványa tehát elfo-
gadtatik,T Ghyczy Kálmánnak Somssich Pál által 
módositottt hozzátételével. 

PaiSS Al ldor j e g y z ő {olvassa a 7-dik mellék
let alatti rovatot.) 

Kemény Gábor b. előadó.- A nyugdijakra 
vonatkozó részt a pénzügyi bizottság nem vette 
külön tárgyalás alá ezen minisztériumnál, mert 
azon meggyőződésben volt, hogy azt átalánosan, 
s így a többi minisztérium részére is kell elintézni; 
erre nézve tehát nincs külön megjegyzése. 

Pa iSS Al ldor j e g y z ő {olvassa a járulékok s 
egyéb bevételek alatti rovatokat.) 

K e m é n y Gábor b . e l ő a d ó : Az ezen rova
tokban számított tételeket a pénzügyi bizottság 

j észrevétel nélkül hagyja. 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen pontokat? 

[Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 
PaiSS A l ldor j e g y z ő {olvassa a rendkívüli 

szükségletre vonatkozó pontokat.) 
K e m é n y Gábor b . e l ő a d ó : A pénzügyi bi

zottság nem tartja szükségesnek ezen összeget 
már most megszavazni. {Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bizott
ságvéleményét? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

SomOSSy IgnáCZ : T. ház ! A vallási és köz
oktatási minisztérium költségei megállapításánál 
bizonyosan azon feltétel szerepelt, mint a többiek-
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nél is, melyeken eddig keresztül mentünk : hogy 
mindezen költségek az országnak még előttünk 
ismeretlen menyiségü bevételeiből ki fognak telni. 

Azt hiszem, ez oly természetes dolog normális 
időkben, hogy a jövedelemből kiteljék a költség, 
hogy ezt kétségbe vonni sem lehet. Nem is kíván
nék reá észrevételt tenni, ha nem volna az igaz
ságügyminiszter költségvetésére vonatkozó pénz
ügyi bizottság jelentésének végén eziránt tett kü
lön észrevétel, a mit itt a cultusmiuiszterium költ
ségei részéről a bizottság jelentésében nem látok. 
Nevezetesen az igazságügyi minisztériumnak költ
ségvetésére tett pénzügyi bizottság jelentése vé
gén ez ál l : „Van még a pénzügyi bizottságnak 
egy fontos megjegyzése, melyet kijelenteni köte
lességének ismer, s ez az, hogyj a felhozott össze
geknek megszavazását csak azon hiszemben ajánl
hatja, ha a pénzügyminiszter a szükséges fede
zetet rendes forrásokból előteremtem képes, kü
lönben ha a fedezetnek felmutatása alkalmával 
kitűnnék, hogy az nem felel meg az előirt 
követeléseknek, ez esetben a létező hiányhoz 
mért reductiónak kellene bekövetkeznie, hogy 
az államháztartásban a bevétel és kiadások közt 
megkívántató öszhang és egyensúly meg ne 
zavartassák.u Áz hiszem, a mi itt van, nem kivé
telesen áll csak az igazságügjd minisztériumra 
nézve, hamm ez a többi minisztérium költségve
tésére is értendő. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyőr: A Somossy 
képviselőtársunk által tett megjegyzésre bátor 
vagyok megjegyezni azt, hogy a költségvetés be
adása alkalmával már jegyzőkönyvileg annak 
fentartása ki volt mondva, tehát ujabb óvás nem 
szükséges. Egyébiránt jelenthetem a t. háznak, 
hogy a bevételekre vonatkozó számadások már a 
pénzügyi bizottság előtt tárgyaltatnak s nem so
kára a t. ház elé fognak terjesztetni. Átalában 
feleslegesnek tartom jegyzőnyvileg kijelenteni, a 
mit indítványozni méltóztatott, miután az összes 
költségvetés egybeállítása alkalmával, t. i. az er
re vonatkozó törvényjavaslat előterjesztésekor, a 
melyben minden kiadás s bevételek benne foglal
tatnak, fog a ház erre nézve véglegesen határozni, 
(Helyeslés.) 

Somossy IgnáCZ: A t. miniszter úr nyilat
kozatában annyival inkább megnyugszom, mivel 
a jegyzőkönyvbe tételt nem kívántam ; csak ft 1-
hivtam a ház figyelmét arra, hogy azon kivételes 
megjegyzés, mely egyedül az igazságügyi minisz
térium költségvetésénél áll, azon következést von
hatná maga után, hogy a többiekm nem vonatko
zik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A vallás- és közoktatásügyi minisz
tériumra vonatkozó költségvetés tárgyalása be lé-
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vén fejezve, következik az igazságügyi miniszté
riumé. 

Kai l tz G y i l l a e l ő a d ó : T. ház! Bátor va
gyok a t. házat felkérni, szíveskedjék mindenek
előtt néhány igen nagy s értelemzavaró hibát, 
mely a nyomatott jelentésben van, kijavítani, ne
hogy tárgyalás közben zavar jójön elő. (Helyeslés) 
Nevezetesen az első lap közepén előforduló e szó 
helyébe: „illetőleg" tétessék: „illó'leg." A jelen
tés második lapján, ott, a hol e kifejezés van : „és 
így 9«,095" hibásan van e helyett: „9895", azaz 
egy zéróval több van, tehát kihagyandó. Végre 
harmadszor a 13-dik lapon ezen tétel: „445,800" 
helyet t : „545,800" kell lenni. 

PaiSS Andor j e g y z ő ( avassa az igazságügyi 
minisztérium költségvetésének a központi igazgatás 
alatti első és második rovatát.) 

Vukovics S e b ő : Nekem e második tételre 
nézve a minisztériumhoz intézendő egy kérdésem 
van, melyre nézve, reménylem, a felelet teljesen 
megnyugtató lesz. Több oldalról hallottam, hogy 
az államtitkár egyszersmind septemvir is ; már ez 
az én véleményem szerint incompatibílis dolog; 
tehát első kérdésem is az volna, áll-e az, hogy az 
államtitkár egyszersmind septemvir? második 
kérdésem az, hogy ha az mind a két hivatalt vise
li, huzza-e mind a két hivatallal járó fizetést is ? 
Ezt kötelességem kérdezni. 

Szabó Miklós államtitkár: Bátor vagyok 
kijelenteni, hogy egyik sem ál l : mert az államtit
kár kizárólag az igazságügyi minisztériumban 
foglalkozik, tehát másodszor természetes, hogy 
egy hivatalt látván el, csak az egy hivatallal járó 
fizetését húzza. 

Kailtz Gy i l la e l ő a d ó (olvassa a bizottsági 
jelentés bevezetését.l) 

Nyáry P á l : Vukovics Sebő barátom felszó
lalása következtében az államtitkár úr által a 
kérdés a ház megelégedésére tisztába hozatott. De 
ha ezt helyesnek itéli a t. ház, akkor azt hiszem, 
személy megnevezése nélkül is ki lehet mondani 
azt , hogy attól, ki államhivatalt visel s a mellett 
még a királyi táblánál vagy a septemviratusnál 
van alkalmazva, megvárja a t. ház, hogy azon 
princípiumnál fogva, hogy csak egy fizetést húz
hat mindenki, második hivatala után fizetést nem. 
hus. Nem akarok személyeket megnevezni; de ha 
az elv már el van fogadva, a nélkül, hogy valaki 
ezt rósz néven veheti, érvényesítendő is ; és ez által 
me» gazdálkodás eszközölhető. 

E l n ö k : Ha vannak a t. képviselő urak kö
zött, kik ehhez szólani kívánnak, méltóztassanak 
nyilatkozni. 

Nyáry P á l : Azon kétely merült fel, hogy az 

') Lásd az Irományok 348-dik számának elejét. 
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o-rszágos képviselői állásra is terjed inditványom. 
Erre nézve kijelentem, hogy nem; én csak a tiszt
viselőkre értem. Eöviden abban foglaltatik indít
ványom, hogy a t. ház határozat erejére emelje 
az t , hogy egy hivatalnok két fizetést nem húzhat 
az állam pénztárából. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Az ígaz-
ságügyminiszterium költségvetésének tárgyalása 
alkalmával Vukovics képviselő úr kérdést tett az 
iránt, ha vajon az államtitkár más államhivatalt 
visel-e és két fizetést huz-e? A válasz egyszerűen 
az volt, hogy nem. Helyesnek látom, hogy budget 
tárgyalása alkalmával ez iránt felvilágosítást le
hessen kérni ; azonban a ház szabályai szerint oly 
kérdéseket, melyek nem szorosan a budget egyes 
tételeihez tartoznak, csak akkor és ugy lehet el
dönteni, ha formulázott külön indítvány adatik be. 
Egyébiránt ez elv alkalmaztatok is, és tudtomra 
nincs egy Ltagja is a minisztériumnak, a ki két ál
lamhivatalt viselne; csak azon nézetben vagyok, 
hogy e kérdés a jelenlegi napirenden levő tárgygyal 
szoros összefüggésben nincs, és ha a ház akar iránta 
határozni, külön indítvány előterjesztése szükséges. 

SÜnay G e r g e l y : T. ház ! Nekem egyene
sen a költségvetéssel összekötött tételre nézve van 
alázatos észrevételem: az t. i. ha a képviselő egy-
szermind állami hivatalt visel, veszi-e a szállásbért 
mind az államhivatal után, mind a képviselőséggel 
járó illetményekben? Véleményem az, hogy mi
után egy képviselő, habár államhivatalnok is, két 
szállást nem tart, az egyik szállásbérről mondjon 
le. (Helyeslés.) 

SomSSich P á l : T. ház! Mégis furcsa, hogy 
mi egy igen fontos minisztériumnak költségvetését 
tágyaljuk, holott tudjuk, hogy az illető miniszter 
nem lehet itt. mert a felső ház tárgyalásán kell 
jelen lennie. Kérem tehát a t. házat, halaszsza el a 
tárgyalást addig, mig az igazságügyi miniszter itt 
megjelenhet, s vegyük elő egy másik miniszté
rium költségvetését. (Hdyeslés.) 

E l n ö k ; Ha kivánja a ház, hogy a belügy
minisztérium költségvetését vegyük tárgyalás alá, 
miután a belügyminiszter úr értesített arról, hogy 
szükség esetén rögtön megjelenik l az ő megjelené
séig felfüggesztem az ülést. (Helyeslés.) 

(Félórai szünet mulva :) A belügyminiszter iír 
megjelenvén, tárgy alhatnók a belügyminiszteri 
költségvetést; most azonban az előadó nincs jelen. 
(Derültség.) 

NiCOliCS SándOr : A pénzügyi bizottságnak 
a belügyminiszteri költségvetésre vonatkozó je
lentése csak tegnap este osztatván szét a háznak, 
igen kevés tagja olvashatta azt át, és még keve
sebb tanulmányozhatta. Kérem tehát e költségve
tés tárgyalásának holnapra halasztását. 

E l n ö k : Ezt annyival inkább tehetjük, mert 
az előadó úr sincs jelen. 

U g y értesültem, hogy a méltóságos főrendek
től üzenet fog érkezui. Addig is felfüggesztem az 
ülést. 

(Negyedórai szünet mulva:) A mélt. főrendek 
jegyzője megjelent. 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 
szék elé áll): Van szerencsém a mélt. főrendeknek az 
országos választmányra vonatkozó határozatát tar
talmazó jegyzőkönyvi kivonatot tisztelettel átadni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a főrendi 
ház üzenetét.) 

ElllÖfe: Örvendetes tudomásul szolgál. 
Andrásy Gyula gróf miniszterelnök: 

T. ház ! Az ő felsége kir. leiratában történt leg
magasabb előterjesztés mindkét ház határozata 
által elfogadtatván, a kormánynak kötelességéül 
tétetett, hogy a Magyar- és Horvátország közt 
történt egyezmény beezikkelyezésére nézve javas
latot terjeszszen a ház elé. Ennek következtében 
van szerencsém a t. háznak az ezen határozathoz 
módosított javaslatot ezennel átnyújtani, azon ké
réssel , méltóztassanak azt kinyomatni és az idő 
rövidsége ruiatt minél előbb napirendre tűzni. 
(Holnap.') 

E l n ö k : Fel fog olvastatni. (Felolvasottnak 
tekintjük!) 

Andrásy Gyula gróf miniszterelnök: 
Csak a bevezetésben vau némi változtatás, és azon 
kivül a 66-ik szakasznál. A többi szó szerint az 
egyezmény szövege. Méltóztassanak tehát megen
gedni, hogy csak az eltérő pontok olvastassanak 
fel. (Helyeslés.) 

Csengery Imre j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat bevezetésé! és 66-ik szakaszát.) 

G h y c z y K á l m á n : Én azt gondolom, t. ház, 
a kinyomatás elősegítése s az idő rövidsége miatt 
csak a bevezetést s az uj 66-ik szakaszt kellene 
kinyomatni; a többit ugy is bírjuk; s kérném hol
napra tárgyalásra kitűzni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A határozat e szerint az, hogy az 
előterjesztett törvényjavaslatnak csak bevezetése s 
a 66. szakasz fog kinyomatni '), s a törvényjavas
lat holnapra tárgyalásra tűzetik ki. 

Zsedényi Ede: T. ház! Miután a napiren
den levő tárgyak felvétele iránt mai napon némi 
zavar okoztatott, leginkább pedig azért, mert írás
ban ki nem volt téve, hogy a sorozatban először 
a vallás-, aztán az igazságügy- s belügyminisztéri
um költségvetése tárgyaltatik, s másodszor azért, 
mert az illető miniszterek nem tudósíttattak, hogy 
az ő budgefjök fog tárgy al ta tni : most tehát arra 
kérném a t. elnök urat, hogy ezután írásban mél-

JJ Lásd az Irományok 364-dik számát. 
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tóztassék kitenni, ha a megállapított napirenden 
változás történik, s tessék az illető minisztert fel
szólítani, jelenjék meg. Ez az én vélekedésem ; kü
lönben el nem járhatunk, és zavar lesz. 

E l n ö k : Az országos költségvetés tárgyalá
sának folytatása volt napirenden, először a val
lás-, azután az igazságügyniiniszteri költségvetés; 
azonban csak itt a házban merültek fel olyan kö
rülmények, melyek lehetetlenné tették, hogy a 
kitűzött napirend szerint az igazságügyminiszter 
költségvetése tárgyalíassék; tehát itt a tanácsko
zás alatt történt változás; és a t. ház most a napi
rendet annyiban változtatta meg, hogy kitűzte a 
belügyi minisztérium költségvetésének tárgyalá
sát ; de közbejött akadályok miatt ez sem tárgyal-
tathatik. 

Wenckheim Béla b. belügyér: T. ház ! 
Én gyanitottam, hogy rám kerül a sor, s azon in
tézkedést tettem, hogy ha a belügyi költségvetés 
tárgyalása elkövetkezik, azonnal kivjartak át a fel
sőháztól; miről csakugyan értesíttettem és nem is 
késtem megjelenni. (Felkiáltások; De az előadó nem 
volt jelen !) 

G h y c z y Ignácz T. ház! Miután a költség
vetésnek egyes tárgyai nem feküsznek mind előt
tünk és azokat a pénzügyi bizottság [csak részle-
tenkint terjeszti elő, csekély nézetem szerint leg
jobb volna itteni tárgyalásukat azon rendben föl
venni, a mely rendben azokat a pénzügyi bizott
ság ide beterjeszti. Mert épen ez okoz most is 
fenakadást, hogy a belügyi költségvetés csak ma 
osztatott ki, mig az igazságügyi márki lévén oszt
va, mindenikünk olvashatta, és képes hozzászólni. 
Azt volnék tehát bátor ajánlani, méltóztassék a 
ház elhatározni, hogy az illető költségvetési rész
letek azon rendben jőjenek tárgyalás alá, a mely 
rendben a pénzügyi bizottság beadja. 

Mihályi Péter jegyző : Az előttem ezóló 
képviselő urnák legyen szabad megjegyeznem, 
hogy a tegnapi ülésnek ma felolvasott jegyző
könyvében határozatilag ki van mondva, hogy az 
egyes minisztériumok költségvetései azon sorrend
ben fognak tárgyaltatni, mely rendben a pénzügyi 
bizottság jelentését előterjeszti; tehát azt ujolag 
határozatilag kimondani felesleges. Azonban min
denesette igazolva van a ház abbeli határozata, 
hogy az igazságügyi költségvetés helyett a belü
gyit óhajtotta előlegesen tárgyalni , miután elfo
gadta a t. ház az idokolást. és méítánylotta, hogy 
az illető miniszter jelen legyen költségvetése tár
gyalásánál. Már pedig az igazságügyi miniszter 
nem lehetett jelen. 

G h y c z f IgnáCZ: Ez eset is mutatja, mily 
káxos az, hogy a jegyzőkönyvnek hitelesítésénél 
nincs meg a kellő csend, és igy érteni nem lehet 
azt, a mi felolvastatik. 

Zsedényl E d e ; Nem ismerem el, a mit jegy
ző úr mondott, hogy t. i. az igazságügyi miniszter 
jelen nem lehetett: mert itt van az államtitkár úr, 
ki helyét pótolhatja, ha az illető miniszter úr a fő
rendeknél van; ha pedig itt fordulna elő fonto-
sabb tárgy, jelenjék meg itt a miniszter úr, s jelen
jék meg a főrendeknél az államtitkár. Tehát nem 
áll az, hogy nem lehetett tárgyalni. 

E l n ö k : Csakugyan kívánatos levén, hogy az 
illető miniszter urak költségvetéseik tárgyaiásá
sában jelen legyenek, kérdés, hogy az igazságügy
miniszter iir holnap a főrendeknél nem lesz-e el
foglalva? Egyébiránt a t. képviselőház tagjai, leg
alább tudtomra, ugy nyilatkoztak, hogy a belügyet 
kívánják tárgyalni. {Helyeslés) 

Ennélfogva holnap 10 órakor folytatjuk a 
tanácskozásokat. 

Az ülés végződik d. u. 1 órakor. 
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Tárgyai: Eszterliázy István gr. és Széiy Péter a delegatióból kilépnek. Schvarcz Gyula megbizó levele és kérvények 
bemutattatnak. Hosszú József törvényjavaslatot nyújt be az erdélyi képviselőválasztások iránt. A magyar-horvát egyezményről szóló 
törvényjavaslat elfogadtatik. Az 1869. államköltségvetésnek a belügyminisztériumra vonatkozó tételei megállapittatnak. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrásy 
Gyula gr., Gorove István. Horvát Boldiziár, Lónyay 
Menyhért, Wenckhehn Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10]/i órakor. 

E l n ö k : xlz ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző' úr ve
zeti ; a szólani kívánók neveit Mihályi Péter jegyző 
úr fogja jegyezni. _ 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni, 
Mihályi Péter jegyző (kezdi olvasni a no

vember 13-án tartott ülés jegyzökönyvét azon pontig, 
mely az erdélyi unió részleteit targyazó törvényjavas
latról szól.) 

Gajzágó S a l a m o n : T. ház! Azt hiszem, e 
szó : „törvényczikk" nem egészen szabatos, mert 
utóvégre mindaddig csak törvényjavaslatról lehet 
szó, mig az országgyűlési tárgyaláson keresztül 
nem ment és ő felsége által nem tzentesittetett. 
Ennélfogva a belügyminiszter úr csak törvényja
vaslatot nyújthatott be. {Helyeslés.) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő : Igazolásomul va
gyok bátor fölhozni, hogy a belügyminiszter úr 
által benyújtott szövegben is „törvényczikk" szó 
van, a mi nekem is föltűnt. Különben eszerint fog 
a jegyzőkönyv kijavíttatni. (Folytatja ajegyzökönyv 
olvasását azon pontig, mely az egyetemről szól.) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Nekem a jegy
zőkönyv két lényeges pontjára van észrevételem. 

Először ott, a hol a jegyzőkönyvben a hatá
rozat szövegének mindjárt elején az mondatik, 
hogy 50,000 frt szavaztatik meg az egyetemnek, 
én ugy emlékszem, ez azon a jogalapon szavazta

tott meg, hogy az egyetem államintézet. (Ugy 
van!) Óhajtanám azért ott, hol az mondatik, hogy 
50,000 frt az egyetem számára^ megszavaztatik, 
hozzátétetni: „az egyetem, mint államintézetnek.* 

Mihály i P é t e í j e g y z ő (olvassa a jegyzőkönyv 
illető részét.) 

G h y c z y K á l m á n : A fölolvasott szerkezet 
helyes, s igy alkalmasint az első olvasást roszul 
értettem. 

Mihályi Péter jegyző: Először nem iery 
volt, hanem a megjegyzés szerint igazítottam most 
ki. Egyébként ki van mondva ezen határozat har
madik bekezdésében: „Ezek szerint az egyetem
nek, mint államtanintézetnek, jövedelmei." 

G h y c z y K á l m á n : Másik észrevételem az, 
hogy több foglaltatik ezen határozatban — a mi in
kább a naplóba tartoznék — mint indokolása az itt 
előterjesztett indítványoknak. Ehhez azonban nem 
akarok szólni. Mégis egy lényeges változtatást 
meg kell említenem: t. i. midőn a discussio végé
vel Pest belváros nagyérdemű képviselője reassu-
málta indítványát, melynek lényeges tartalma 
egy részről az volt, hogy a cultuszminiszter érte
kezvén az illetőkkel, hozza tisztába az egyetemnek 
vagyoni állását, erre nézve én bátor voltam azon 
hozzátételt javasolni: „és erről jelentését határozat
hozatal végett a ház elé terjessze;" erre Somssich 
Pál képviselő úr a „határozat* szó helyett „intéz
kedést" kivan tétetni. Mi ment határozatba, e szó-e : 
,,intézkedés", vagy e szó-e: „határozat1 '? azt bizo
nyosan nem tudom ; nem is akadok fen ezen kité
telen „intézkedés ;" azonban a jegyzőkönyvben 
ennél több foglaltatik, a mennyiben előre arról 
foglaltatik benne intézkedés, hogy azután a jelen-
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tésnek folytán a ház vagy perre utasítja a kérdést, 
vagy pedig másképen fog intézkedni. Meglehet, az 
egyetem vagyonának mikénti léte iránt hozandó 
vég elhatározás előtt talán peres kérdések is fognak 
fölmerülni; de erre nézve bátor vagyok az egész 
t. házra hivatkozni, hogy a határozat kimondásá
nál perre utalásról szó sem volt. (ügy van!) Azért 
én részemről csak igy kívánnám a jegyzőkönyv 
illető pontját szerkesztetni. Egyik bekezdése ugy 
kezdődik, hogy „a miniszter úr az illetőkkel az 
egyetem vagyoni-állását tisztába hozván, jelenté
sét a ház elé terjeszsze." Ezután a mi következik 
ezen bekezdésben, a jegyzőkönyvből részemről 
kitöröltetni óhajtanám, és csak ezt hozzátétetni: 
,,e jelentését — ha ugy tetszik — intézkedés vé
gett az országgyűlés elé terjeszsze." [Helyeslésa bal 
oldalon.) 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő : A jegyzőkönyvben, 
kérem, igy áll; „Mindezekről kimerítő jelentését 
az országgyűlésnek adja be, mely azután a mi
niszter előterjesztését vagy helyeslendi, vagy a 
mennyiben szükséges leend, a netalán előforduló 
jogi kérdéseknek — ha egyébként nem lehet — 
törvényes utón leendő elhatározásáról is fog intéz
kedni." 

P a t a y I s t v á n : Az ilyen motivatio nem való 
a jegyzőkönyvbe! 

Deák FerenCZ : Én csak arról szólhatok hatá
rozottan, a mit mondtam. Azt pedig igen is világosan 
mondtam, és — miután észrevétel tétetett, hogy ne 
a minisztérium döntse el az egész dolgot, hanem a 
házhoz tegyen jelentést — ismételtem: hogy a 
minisztérium először teljesitse azokat, mik az 
1848-diki törvényben különösen a tanrendszerre 
nézve reá vannak bizva ; másodszor, hogy jelentést 
tegyen az egyetem állapotáról, hozza tisztába a 
magyar királyi egyetem vagyonát, s pedig hozza 
azt tisztába a kath. egyházzal érintkezve ; mondot
tam továbbá, hogy ezeket tisztába hozva, terjeszsze 
az országgyűlés elé jelentését; elmondottam azt 
is, hogy ezek a javak lehetnek olyanok, melyek 
kétségtelenül katholikus alapítványok , lehetnek 
olyanok, melyek az egyetemet mint állami taninté
zetet illetik, és lehetnek kérdésesek. Mindezeket 
határozottan elmondtam, s kimondtam még azt is, 
hogy ha a miniszter jelentését beadja, azokat, a 
miket végzett s tisztába hozott, vagy helyeselni 
fogja a ház, vagy intézkedni azok fölött. A kérdése
sekre nézve pedig azt a szót használtam, a bíró 
elé utasitja. (Ugy van!) Hogy ezeket mondtam, 
erről kezeskedem, erre nézve hivatkozhatom a 
gyorsirókra, és ebben volt indítványom lényege. 
A motivátióban elmondtam azt — mert a motivá-
tióhoz tartozik — hogy én sem mint kath. ember 
a status vagyonát valamiben megcsonkítani, sem 
mint képviselő a kath. egyház vagyonából valamit 

elvenni nem akarok. Ez volt motivatióm, és ebből 
következtettem azt, hogy a kérdésesekre nézve, ha 
egyébként nem lehet, bírói utón is kell intézkedni; 
és nincs is más ut, mert magának az országgyű
lésnek sem ismerem el azon jogát, hogy a hol jogi 
kérdések forognak fen, hol a meum és tuumrol 
van szó, a törvényhozás maga bíráskodjék. Elfo
gadta-e a ház ezen eszmét vagy nem ? erről szólani 
az elnök, a jegyző stb. képviselő uraknak dolga; 
én erről határozottan nem szólhatok. Hanem, hogy 
ezt indítványoztam, s hogy ez ellen észrevétel nem 
tétetett, és ellenkezőleg nem határoztatott, azt bi
zonyosan tudom. 

A jegyzőkönyv hitelesítéséről levén szó, szól
janak, a kik tudják, hogy ezen indítványomat e 
részben is elfogadta-e a t. ház, vagy nem? (He-
lyeslés.) 

Mihályi Péter jegyző: T. képviselőház! 
Mégis szükségesuek tartom magam igazolása vé
gett megjegyeznem, hogy ezen jegyzőkönyv szer
kesztésénél csakis azon eljárást követtem, melyet 
a t. ház a jegyzőkönyvek eddigi vezetésénél min
dig követett. Megengedem, hogy némely indoko
lásnak, mely az egyik vagy másik indítványban 
foglaltatik, talán a naplóban volna inkább helye; 
de miután az írásban beadott inditványok, ugy a 
mint beadattak, vezettetnek be a jegyzőkönyvbe, 
de tegnap írásban indítvány be nem adatván és a 
t. ház Deák Ferencz indítványát elfogadván, s az 
elnökség az indítvány elfogadását ki is mondván, 
nem tehettem egyebet, hanem kénytelen voltam 
azon jegyzetek után indulni, melyeket igen t. 
indítványozó úr beszéde alkalmával feljegyeztem. 
Annak bebizonyítására, hogy e jegyzetekben ben-
fos'laltatik az is. a mit neheztelni méltóztatott, le-
szék bátor jegyzeteimből némelyeket felolvasni. 
(Olvassa:) „A miniszter megbizatik, hogy az egye
tem állapotáról kimeritő jelentést tegyen a jövő 
országgyűlésnek; a vagyonkimutatást, ériutkezvén 
az egyházzal, kimutassa, melyik egyházi, melyik 
állami; azt ide beterjeszsze, és vagy kiegyeznek, 
vagy bíróság által intéztetik el a kérdés." Ezeket 
én az indítvány lényegesebb kifejezéseinek tart
ván, magamnak följegyeztem, s a szerint készí
tettem a jegyzőkönyvet. (FJelyeslés.) 

GhyCZy K á l m á n : Én is kénytelen vagyok 
az iránt nyilatkozni, hogy positive csak azt állit
hatom, a mit most van szerencsém előterjeszteni. 
A miket jegyző úr felolvasott s Deák Ferencz t. 
képviselőtársam elmondott, csakugyan mind el
mondattak tegnap Pest belváros érdemes képvi
selője által, és a jegyzőkönyvnek azon a helyén, 
hol most felolvastattak, mint motívum csakugyan 
helyén is vannak. De midőn a határozat kimon
dására került a sor s az elnök úr feltette a kér
dést, hogy Deák Ferencz képviselő úr indítványa 
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elfogadtatik-e ? én felszólaltam és e szavakat ki-
vántam hozzátett tni : „A miniszter jelentése to
vábbi határozathozatal végett a ház elé terjesz
tendő. a Eire , mint már említem, Somssieh képvi
selő úr tevén némi módositást, az elnök a hatáío-
zatot ugy mondotta ki, hogy : az én hozzátételem
mel ugy, a mint ezt Somssieh képviselő úr mó
dosította, Deák Ferencz indítványát elfogadja a 
ház. Én tehát, ennélfogva bátran követelhetem, 
hogy a jegyzőkönyvbe ne jőjön több annál, mint 
a mit elnök úr kimondott :bogy t. i. Deák Ferencz 
képviselő úr indítványa Somssieh Pál képviselő 
úr által módosított ezen általam javasolt hozzáté
tellel fogadtatik el : „a miniszter jelentését további 
intézkedés végett a ház elé terjeszsze." (Helyeslés 
a bal oldalon.) 

P a t a y I s t v á n : Hogy jövőre ily zavarok él-
kerültessenek a jegyzőkönyv felolvasásakor, bátor 
vagyok azon indítványt tenni, hogy az indítványo
zó vagy írásban adja be indítványát, vagy ha 
írásban nem adja be, az elnöknek kötelessége le
gyen az indítványnak azon részét, melyet a ház 
elfogadott, a végzésben egész terjedelmében ki
mondani. (Helyeslés.) 

S o m s s i e h Pál : Részemről épen azért nem 
fogadtam el Ghyczy képviselő úr azon javaslatát, 
hogy az előterjesztett jelentés íölött határozzon a 
ház, mert ez megsemmisítette volna magát Deák 
Ferencz indítványát, mely épen nem foglalta ma
gában azt, hogy e kérdések felett a ház mintegy 
bíróság intézkedjék, és Deák Ferencz indítványát 
csak azért fogadta el a ház, mert ebben azon meg
nyugtató motivatio benne foglaltatott; annálfogva 
szükségesnek tartom, hogy a jegj^zőkönyvben is 
ben maradjon. Az „intézkedés" szót tehát azért 
javasoltam, mert a „határozat44 szó ezen indítványt 
lényegében változtatta volna meg. Egyébiránt nem 
hiszem, hogy Ghyczy Kálmán képviselő úr, vagy 
bárki a bal oldalon azt kívánja, hogy egy magán
jogi kérdésben a meum és tuum fektt valaha tör
vényhozási testület határozzon vagy Ítéljen. Tehát 
alapos kifogást nem tehetni az ellen, a mi a jegy
zőkönyvben foglaltatik, kivált mikor az a ház nagy 
részét megnyugtatja. (^Helyeslés.) 

Besze JánOS : En a tegnapi napon a szótól 
csak azon föltétel alatt állottam el, hogy Deák Fe
rencz mélyen tisztelt képviselő úr motivatiójának 
minden okai végzés-erőre emeltetnek, és egyáta-
lában ugy tapasztaltam, hogy mindaz, a mit mon
dott, motivatiójával együtt a jegyzőkönyvbe felvé
tetni rendeltetett ; azért, a mint a jegyzőkönyv 
föl van téve, helyesnek tartom, és kívánom, hogy 
megmaradjon. 

B e r z e n c z e y Lász ló : Ebben a kérdésben, 
ugy látom, mintegy előre ki van mondva a hatá
rozat. A fő kérdés az volt: az államé-e az egyetem, 

vagy nem ? ebből keletkezett a vitatkozás ; és mal
most a határozat túlmegy azon fő elveken, és ki
mondja, hogy ebben az egyháznak is van része. 
A kérdés meg van e határozat által előzve, és ki van 
mondva, hogy az per tárgya is lehet, és a miniszter 
kötelességévé tétetik, és kimondatik, hogy ő nem 
adhat perköltséget, hacsak az egyházzal nem érint
kezik, ha ezek az urak nem engedik meg, hogy 
belenézhessen azoknak számadásába. Ennélfogva 
nem kivánom, hogy e kérdés megelőztessék. Ghy-
czj itt csak annyit mond a kérdéshez, hogy lás
suk egyszer az egyetem költségvetését és ne ve-
gyitsük bele az egyházat és magánjogi kérdése
ket. Ennélfogva Ghyczy Kálmán kivánátát pár
tolom . 

S i n a y Gerge ly : Én az egész vitatkozást 
fölöslegesnek tartom, miután a házszabályok az 
ily kétes esetekben tisztán kijelölték az utat, me
lyet a háznak követni kell. Az 52. szakasz tisztán 
mondja : „Ha a jegyzőkönyv szerkezete ellen oly 
kifogás tétetik, melyet az illető jegyző el nem osz
lathat, az elnök megkérdi a házat, és ha a többség 
e kifogást alaposnak találja, a jegyzőkönyv még 
azon ülés alatt újra szerkesztetik." Itt tehát vitat
kozásnak nincs helye : méltóztassék az elnök 
föltenni a kérdést, vajon a ház határozata értelmé
ben van-e szerkesztve a jegyzőkönyv, vagy nincs ? 

Elnök : Szavazat által kívánja-e a ház el
dönteni, hogy a jegyzőkönyv ugy, mint szerkeszt
ve van, maradjon-e, vagy nem ? (Igen !) A kik a 
jegyzőkönyvet ugy, a mint szerkesztve van, elfo
gadják méltóztassanak felállani. (Megtörténik) A 
többség a jegyzökönyvet, ugy mint szerkesztve 
van, elfogadja. 

Mihályi Péter jegyző (o hassa végig a 
jegyzökönyvet.) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
T. ház ! Eszterházy István gr. és Széky Pé

ter képviselők lemondanak a delegatiónalis tag
ságról. 

G h y c z y K á l m á n : Erre vonatkozva pótlólag 
kénytelen vagyok bejelenteni a t. háznak, hogy 
Bethlen Gábor gr. képviselő úrtól táviratot kap
tam, melyben kinyilatkoztatja, hogy ő is helyesli 
azon nézeteket, melyeket előterjeszteni bátrak vol
tunk, és csatlakozik elhatározásunkhoz a delega
tiónalis állásunkról való lemondásra nézve. De 
eddig távirati íudósitásnál egyebet tőle nem kap
hatván, ezt a háznak csak előlegesen vagyok bátor 
tudomására hozni. (J?cy'.)Nem tudom, elfogadja-e a 
t. ház a lemondást ezen bejelentésem szerint ? 
(Nem lehet!) 

E l n ö k : A t, ház tehát három uj póttagot fog 
választani. (Nem lehet !) Tehát csak kettőt. 

Székes-Fehérvár városa részéről országgyűlési 
képviselőnek megválasztott Schvartz Gyula úr 
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megbízó levelét van szerencsém bemutatni. (Éljen
zés a szélsőbal oldalon.) Az állandó igazolási bizott
sághoz fog utasittatni. 

Komárom megye közönsége Fiume tengerparti 
kikötő város és kerületének Magyarországhoz le
endő' visszacsatoltatását törvényhozásilag eszkö
zöltetni kéri. 

Vas megye közönsége Fiume magyar tenger
parti kikötő város ós kerületének Magyarország
hoz visszacsatoltatását mielőbb törvényhozásilag 
eszközöltetni kéri. 

Komárom megye közönsége a Buda, Esztergom, 
Tata, Uj-Szó'ny közti vonalon egy vaspálya építé
sét elhatároztatni és eszközöltetni kéri. 

Somogy megye a hasonszenvi gyógymódot 
pártoltatni kéri. 

Vas megye a hasonszenvi gyógymód iránt 
Sáros megye fölterjesztését figyelembe vétetni kéri. 

Vas megye közönsége a nemzetiségi kérdés 
megoldását; Zólyom megye fölterjesztése szerint el
intéztetni kéri. 

Szatmár-Németi városa Szakolcza városának 
a morvaországi strasnitzi uradidom által véghezvitt 
határsértés iránti panaszát megszüntetni kéri.f 

Vas megye közönsége Szakolcza városának a 
morvaországi strasnitzi uradalom által véghezvitt 
határsértés iránti panaszát elintéztetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Hosszú József képviselő úr törvényjavaslatot 
terjeszt a ház elé. 

HOSSZu J ó z s e f : T. ház ! Ama törvényja
vaslat, melyet tegnap az igen tisztelt belügymi
niszter úr a ház asztalára szives volt letenni, smely 
Erdély unióját Magyarországgal végleg szabá
lyozza, fentartja továbbra is Erdélyre nézve az 
l848dd lí-ik, azaz a követválasztásróí szóló íör-
vényczikket. Minthogy e törvényczikk az én né
zetem szerint a jogegyenlőség, a népképviselet, 
a hon egysége elvével nem egyez meg, bátor va
gyok a ház asztalára uj törvényjavaslatot elő
terjeszteni, s kérem a t. képviselőházat, méltóztas- I 
sék ezen törvényjavaslatnak, úgyszintén mellékle
teinek kinyomatását és szétosztását elrendelni, hogy i 
midőn a miniszteri törvényjavaslat tárgyaltatni i 
fog, egyszersmind ez istárgyaltassék. Kijelentvén, 
hogy bővebben e törvényjavaslatot akkor, amikor 
tárgyaltatni fog, fogom indokolni, most csak any-
nyit jegyzek meg, miszerint Erdély az unió által 
Magyarországgal egygyé vált ; következőleg íigen 
természetes, hogy a hon egységének elvénél fogva 
itt is, ott is egy választási törvény legyen. Azért 
én e törvényjavaslatban semmit sem kivánok egye
bet, mint hogy az 1848-ki pozsonyi V. törvény- , 
czikk, mely Magyarországnak választási törvé-
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! nyét tartalmazza, Erdélyre is terjesztessék ki. 
| (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni1) és kiosztatni. 
Napirenden van a Magyarország és Horvát-, 

Sziavon- és Dalmátországok kiegyezéséről szóló 
törvényjavaslat tárgyalása. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot. 2) Megjegyzem, t. ház, hogy a nyom
tatási hibából kimaradt két szót. Magyarország 
után : „országgyűlése", s Horvát-, Szia von- s Dal
mát „országgyűlése" szót beolvastam. Kérem a 
szöveget e szerint kiigazitani. 

Elnök : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk l) 
El levén fogadva, ezek szerint lesz a törvényjavas
lat szerkesztve. 

Napirendre volt kitűzve az igazságügymi-
niszteriumra vonatkozó költségvetés tárgyalása ; 
azonban a közbejött körülmények miatt annak 
tárgyalásához a ház a tegnapi napon hozzá nem 
foghatott. Most nem tudom, a t. háa az igazság-
ügyminiszterium költségvetését akarja-e elővenni, 
vagy pedig a belügyminiszterét ? (Az igazságügyit 
folytassuk !) 

Zsedény í E d e e lőadó : Miután tegnapi na
pon a belügyminiszteri költségvetés vétetett napi-

| rendre, annyival inkább kérem, hogy ezt most 
í folytassuk, mert én a jövő héten a delcgatióban 
I is el levén foglalva, mint előadó a, bizottság jelen

tését alig terjeszthetném elő. Jobb volna tehát most 
! elővenni a belügyi költségvetést. (Hdyeslés,) 

E l n ö k : Tehát a belügyminiszteri költségve-
! tés vétetik elő. 

M i h á l y i Péter j e g y z ő (olvassa a belügyéri 
költségvetésnek a kőzpoisti igazgatásra vonatkozó 
r észéi X 

Zsedényi EŰe e l őadó (olvassa a pénzügyi 
bizottságnak a belügyminisJerium költségvetését tár-
gyazó jelenteié elejét.!) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 020,000 forin
tot ? (Elfogadjak'!) 

Zsedényi Ede e l ő a d ó : Most következnek 
a pénzügyi bizottság kivánatai. (Olvassa az első és 
második kivánaii pontot.) 

N y á r y P á l : Nekem ezen pontra nézve rövid 
észrevételem van. Miután ezen hivatalok nincsenek 
még végkép rendszeresítve, azt kivánom a minisz
tériumnak utasításul adatni, hogy a jövő ország
gyűlés elé a számvevői osztálynak rendszeresítése 
tekintetéből terjeszszen javaslatot, nem pedig azt, 
hogy ő rendezze azt maga, mert ez nem a minisz
térium dolga, hanem a törvényhozásé. Azt kivá-

') Lásd az Irományok 365-ik számát 
2) Lásd az Irományok 354-dik számát. 
3) Lásd az Irományok 358, száma alatt az I. rész A) rova

tát, a kivánati pontok elejéig. 

• 
F 
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nom tehát csak, hogy a bizottság a minisztériumot 
ezen rendszernek mielőbbi megjavítására felszólit
ván, oda utasítsa, hogy e részben a jövő törvény
hozás elé jelentést terjeszszen. 

Zsedényi Ede e lőadó : A pénzügyi bizott
ság azon elvből indult ki, hogy ez tisztán admi-
nistrationalis kérdés és igy e részben a törvény
hozás közbenjárása nem szükséges, 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter : 
A pénzügyi bizottság a belügyminisztériumot fel-
hivandónak véli, hogy az ügymenetre való tekin
tettel a számos hivatalnokból álló személyzetet 
egyszerüsitse és a hivatalnokok számát, a mennyi
re lehet, apaszsza. E tekintetben bátor vagyok 
figyelmébe ajánlani a háznak a belügyminiszté
riumhoz intézett beadványok és kiadványok rop
pant számát, melyeknek száma eddigelé, e rövid 
tiz hónap alatt is, az 50,000-et fölülmulta; figyel
mébe ajánlom a t. háznak azt, hogy a belügymi
nisztériumnál jelenleg alkalmazott hivatalnokok 
száma csekélyebb, mint a volt helytartótanács 
azon hivatalnokai száma, kik tisztán a belügymi
niszteri tárgyakkal foglalkoztak. Ha figyelembe 
veszszük, hogy az erdélyi kormányszék feloszlat-
tatván, ez által ismét a belügyminisztérium teen
dői szaporodnak, azt hiszem, akár én, akárki legyen 
utódom, azt kilátásba nem helyezheti, hogy a hi
vatalnokok számát kevesbítse, mert merem állíta
ni, hogy jövőre az elintézendő ügydarabok száma 
folytonosan szaporodik : ezt hozza magával a civi-
lisátio, a vállalkozási szellem, azon szorgalom, mely 
most mutatkozik; annálfogva a kívánságnak alig 
fog elég tétethetni. 

A földtekermentesitési igazgatóságára nézve 
azt véli a bizottság, hogy ez a pénzügyminiszté
riumhoz lenne átteendö. Ha ezen igazgatóság egy
szerűen csak a pénzügyi dolgokkal volna elfog
lalva, és csak a papírok kihúzásáról volna szó: 
akkor ez könnyen megtörténhetnék. De maga ezen 
földtehermentesitési alap igazgatósága számtalan 
úrbéri kérdés, még fenniaradt s megoldatlan vi
szony elintézésében közigazgatási utón intézkedik; 
azt hiszem ennélfogva, hogy az igazgatóságnak to
vább is a belügyminisztériumban kell maradnia. 
Fizetni akár itt, akár ott, igy is, ugy is kell, tehát 
maradjon továbbra is a belügyminisztériumnál. 

A mi a számvevőséget illeti, magam is elisme
rem, hogy a rendszerben hibák vannak, melyek 
elejétől fogva fenállanak. Föltűnően nagynak lát
szik a számvevői hivatalnokok száma ; de tapasz
talás szerint ugy látom, hogy minden nagy szám 
mellett, alig elegendő az elintézendok végzésére, 
Figyelmezted tehát a pénzügyi bizottság a minisz
tériumot, hogy a mennyire talán a rendszer volna 
hiányos, vagy eléggé kiképzett egyének e hiva
talban nem volnának, e tekintetben tervet készít

sen ; de azt hiszem, az a közigazgatás köréhez 
tartozik. 

Szontagh P á l (nógrádi): T. képviselőház ! 
Én a pénzügyi bizottságnak jelentésében foglalt 
elvet s javaslatot fentartani kívánom, s annál is 
inkább ajánlom a t. képviselőháznak, hogy mél
tóztassék ezt figyelmére méltatni, szivére venni s 
határozat erejére emelni, mert hosszasabban nem 
akarva indokolni nézetemet, csak azon egy körül
ményre vagyok bátor figyelmeztetni a t. házat, 
hogy valamint a már eddig tárgyalt úgynevezett 
költségvetési előirányzatoknál, ugy a belügymi
niszternél is, azon körülmény kiváló figyelmet ér
demel, hogy addig, mig a központi igazgatás a laj
tántuli tartományokban 375,20 ) frtrarug, addig a 
magyarországibelügyminiszteriumban473,000ftra 
rug. Igy van ez a többi előirányzatoknál is. Furcsa 
lépés, ha azzal akarjuk inaugurálni az uj aerát, 
hogy túlbecsülvén állásunkat, de túlbecsülvén 
fizetési képességünket is, mindenütt egyszerre na
gyobb összeget szavazunk meg, mint a lajtántuli 
minisztériumokban épen a központi igazgatóság
nál , mely lajtántuli kormányzat pedig bureau-
craticus hírnevéről volt eddig difíámálva. 

S z l á v y József : T. ház! Az előttem szólott 
képviselő úr elfeledni méltóztatott, hogy a lajtán
tuli minisztériumok és az alsó hatóságok, a „Kreis"-
ok és „Bezirka-ek közt a „Stattkalterei"-ok van
n a k , melyek pedig nevezetes számú hivatalno
kaikkal jelentékeny költségeket absorbeálnak. 
Ezen közbenső hatóságok Magyarországban nem 
léteznek, és azon teendők nagy része, melyeket 
az ottani Statthaltereiok végeznek, itt mind a mi
nisztériumokra háramlik. Ez a különbség. Azon 
hasonlat tehát, melylyel a tisztelt képviselő úr élt, 
nagyon claudicál. (Helyeslés.) 

Elnök : Elfogadja-e a ház a pénzügyi bizott
ságnak javaslatát? (Elfogadjuk!) 

Z sedény i Ede e lőadó (olvassa a harmadik 
livánnti pontot. Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház magáévá teszi a pénzügyi 
bizottság ezen kivánatát. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvaassa a kolozsvári, 
főkormányszéki rovatot.) 

Zsedényi Ede e lőadó (olvassa a pénzügyi 
bizottság jelentésének illető részét1). 

Tisza L á s z l ó : T. ház! A mi az állandó 
pénzügyi bizottíág e pontra tett megjegyzését illeti, 
azt csak elismeréssel vagyok köteles fogadni, a 
mennyiben itt kijelentetik, hogy maga az állandó 
pénzügyi bizottság reményli, miszerint az erdélyi 
főkormányszék, melynek másfél év alatt czélszerüt-
len működésére kitérni nem akarok, végre meg fog 

x) Lásd aa Irományok 858-ik száma alatt az 1-BŐ rész B) 
rovatát. 
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szüntettetni; midőn ezt köszönettel fogadom, bátor 
vagyok kijelenteni, hogy az egész szövegen csak 
annyit szeretnék változtatni, miszerint mondassák 
ki, hogy ezen összegek a ház által csakis addig 
adatnak meg, mig az nniotörvényben a kormány
szék főloszlatása el nem határoztatik. {Helyeslés.) 

Zsedény i Ede e l ő a d ó : Benne van a jelen
tésben, hogy „azon idó'ig, mig." 

Tisza L á s z l ó : Csak ezen két szót kívánnám 
bele tétetni: „csakis ." 

S o m s s i c h P á l : Fölvilágositásul csak annyit 
vagyok bátor felhozni, hogy a pénzügyi bizottság 
is igy értette. Tehát elfogadom a módosítást. 

Zsedényi Ede előadó: Tehát e sző tétetik 
hozzá: „csakis." 

Z e y k K á r o l y : Ha a kormányszék, a mint 
itt tervezve van, május 1-ső napján meg is fog 
szüntettetni, a fizetések nem szűnhetnek meg azon 
napon, mert a hivatalnokok egy részét, vagy má
sokat, mindenesetre a minisztériumnál kell alkal
mazni, mivel a minisztériumnak több teendője lesz ; 
de másrészt azon hivatalnokokat elbocsátani sem i 
lehet, hanem vagy nyugdíjazni kell őket vagy pe
dig bizonyos összeg mellett véglegesen elbocsátani. 
Ennélfogva azt, hogy akkor megszűnjék fizetésök, 
röviden kimondani nem lehet, mivel különben a 
minisztériumnak nem lesz mivel pótolni a szüksé
geket, melyek ezen fizetések elenyészése által elo-
állanak. 

E l n ö k : Az erdélyi fó'kormányszékre vonat
kozó tétel tehát a pénzügyi bizottság véleménye 
szerint azon módositással fogadtatik el, melyet 
Tisza László képviselő úr előadott. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költségve
tésnek a kolozsvári fóldtehermentesitési alapigazgatóság 
és a hozzátartozó számvevőségre vonatkozó rovatot.) 

Zsedényi Ede előadó (olvassa a bizottsági 
je leníés illető részét1). 

Gál János : T. ház ! a kolozsvári földteher-
mentési alapigazgatóságot illetőleg bátor vagyok 
alázatosan figyelmeztetni, hogy, a mint a pénzügyi 
bizottságnak véleménye is megérinté, itt a földte-
hermentési alapigazgatóságnak újjászervezése fo
rog fen. Ha a fóldtehermentesitési alapigazgató
ságra vonatkozó költségvetést nézem, azt látom, 
hogy lesz egy elnök 4000 frt fizetéssel és szállás
bérrel, egy előadó 2000 írttal; és még több más 
hivatalnok is javasoltatik oda, a mi azon hiva
talnál most nincs. Tulajdonképen, a mint a pénz
ügyi bizottságnak véleménye kifejezi, összesen 

l) Lásd az Irományok 358. száma alatt az I. rész C) 
rovatát. 

K.ÉPV. H. XAFLÓ. 1 8 6 % . X 

15,588 frtal több költség ajánltatik most, mint a 
múlt évre volt. (Fölkiáltások: Csak 13,0001) Tehát 
13,588. Már kérem, ha ezen fizetésemelés a czélból 
történik, hogy minél hamarabb vége legyen ennek 
a fóldtehermentesitési ügynek Erdélyben , megsza
vazom örömest: mert igy, ha az idén valamivel 
több költséget is adunk: miután a földtehermen-< 
tesitési alapigazgatóság már 10 éve fizettetett, a 
nélkül, hogy czélra vezetett, s a munkát véghez 
vitte volna: akkor a javasolt 13,000 frt idei több
let az ezutáni évek költségeitől fogja az országot 
megmenteni. De van a dolognak más oka is, mely 
szerint hijába emeltetik ott a hivatalnokok száma, 
mert a földtehermentesitési ügynek még sem lesz 
vége , hacsak bizonyos munkálatok , bizonyos 
elvek a minisztérium által el nem határoztatnak. 
Jól tudjuk, hogy Erdélyben a földtehermentesitési 
ügy egészen, máskép vitetett keresztül, mint Ma
gyarországon. Erdélyt illetőleg alapelve volt az 
akkori kormánynak, hogy a földtehermentesitési 
összegeknek a földes urak minél kevesebb hasznát 
vehessék; ugyanazért ezen földtehermentesitési 
összegeket apránkint, darabkákban adatta ki, me
lyeket ha egyszerre kaptak volna kézhez, jószágaik 
beruházására s más hasznot hajtó dolgokra fordít
hattak volna. Jelenleg ugy áll ezen ügy, hogy 
miután Erdélyben előbb egy előleges, azután egy 
utólagos úrbéri kárpótlást kaptak a földes urak, 
most kilátásba volt helyezve a végleges kárpótlás. 
De tetszett az akkori kormányoknak az úrbéri 
status szabályai ellenére bizonyos földek után, 
melyek mint terméketlenebb szántók és kaszálók 
az erdélyi úrbéri kárpótlás elhatározásának alap
jául szolgáló földadó katasteri könyvekben részint 
a legelők, részint az erdők sorába írattak be , a 
kárpótlást a földes uraktól megtagadni, valamint a 
vegyes szolgálmányoktól is lehető legcsekélyebb 
összegre alásülyesztetni. E miatt nagyon nehéz 
ezen ügynek véget vetni, s száz meg száz ilyen 
ügy áll a miatt függőben, mert e kérdések a mi
nisztérium által még megoldva nincsenek. Én tehát 
midőn szavazatommal ezen költségek felemeléséhez 
hozzá járulok, miután a ház a minisztériumnak 
Erdélyre nézve teljhatalmat adott, bátor vagyok 
azon kérést intézni a t. bel- és pénzügyminiszter 
urakhoc: méltóztassanak azon kérdéseket, amelyek 
miatt a végleges kárpótlás ügye Erdélyben be nem 
fejeztethetik, elhatározni, és ezt minél előbb meg
tenni, hogy így az egésznek minél hamarabb vége 
legyen. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bizott
ság jelentését? (Elfogadjuk!) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a magyaror
szági megyék, kerületek és vidékek költségeiről szóló 
rovatokat.) 
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Zsedényl Ede előadó (olvas&a a bizottsági 
jelentés illttö részét.1) 

BÓníS S á m u e l : Magában véve csekélység, 
a mit említek; de a mennyiben az iratok közt fog
lal helyet az ily sajtó-, vagy irály-hiba, ki kell iga
zítani, mert nem tudja az ember a kettő' közül, 
hogy minő hiba. T. i. igy kell lenni: „a megyék 
rendezésére", és nem : „a megyék rendelkezésére"; 
mert az két külön dolog. 

StOjáCSkOViCS S á n d o r : Az ezen rovat alatt 
a magyar megyék, kerületek és vidékek költségei
nek fedezésére 6.500,000 frt vétetvén fel, ezen 
szükséglet megállapításánál a nagy-kikindai kerü
let egészen számításon kívül hagyatott, a mint az 
idei államköltségvetéshez csatolt részletes jegyzék 
mutatta, melyben a nagy-kikindai kerület elő nem 
fordul. Miután azonban a nagy-kikindai kerület 
nem csak a múlt provisorium ideje alatt foglalt el 
önálló törvényhatósági állást, hanem hazai alkot
mányunknak a múlt évben történt visszahelyezése 
után, magát a Jász-Kun kerületekre nézve fenálló 
1847/8

 : XXV. törvényczikk alapján ujonan szer
vezvén, jelenben is egy önálló municipium min
den atributumaival bir, a mennyiben t. i. közigaz
gatás tekintetében a minisztériumnak közvetlen 
van alárendelve, kerületi törvényszékének ítéletei 
pedig egyenesen a kir. táblához felebbeztetnek ; 
miután továbbá a nagy-kikindai kerületnek ezen 
törvénykezési jogköre a t. ház részéről is a köze
lebb elfogadott perrendtartás 1-ső és 18. szakaszai 
folytán implicite el van ismerve: kétségkívül áll 
az, hogy ily viszonyok közt a nagy-kikindai ke
rület központi hatóságának fentartási költségei is 
ugyanazon pénztárból fedezendők, melyből a 
többi municipiumok és illetőleg kerületek ebbeli 
költségei fedeztetnek. De mindazonáltal a nagy-
kikindai kerület nem kivan egyebet, mint azt, 
hogy csupán csak a törvénykezési költségek, me
lyeknek viselésére saját kerületi pénztára egyáta-
lában nem képes, fedeztessenek az állami pénztár
ból, habár egyéb megyék-, kerületek- s vidékeknél 
ugy a törvénykezési, valamint a közigazgatási s 
rendőrségi költségeket is egészen az állami köz
pénztár viseli. A nagy-kikindai kerület törvényszé
kének ebbeli költségei a kormány részéről 30,000 
írttal lettek megállapítva, mely összeg — tekintettel 
a kerületnek 20 négyszög mértföldnyi kiterjedésére s 
63,000 lélekből álló népességére—túlságosnak épen 
nem mondható, főleg ha figyelembe vétetik, hogy 
hasonló s csekélyebb népességű megyék fentartá-
sára aránytalanul nagyobb költség-összegek szol
gáltatnak ki az állampénztárból. A kerületnek 
ezen jogos követelése a t. kormány részéről is fi-

' ) Lásd az Irományok 858-dik száma alatt a II. rész beve
zetését a 1. rovatát. 

gyelemre méltattatván, a kerület részére törvény
kezési költségek fejében ugy a múlt, mint a íolyó 
évben is némi segélyösszegek utalványoztattak a 
szab. kir. városok javadalmazásából. Miután azon
ban a nagy-kikindai kerület részére a törvényke
zési költség fejében megszavazandó 30,000 frtnyi 
összeg ezen szab. királyi városi javadalmazásból, 
melyben a szab. kir. városok szoros s elkerülhet-
len szükséglete 690,000 írttal van előirányozva, 
a szab. királyi városok megrövidítése nélkül ki 
nem telik: átalános indítványom az, hogy a kikin-
dai kerület központi törvényszékének költségei, me
lyek akormány részéről ez évben 30,000frttal voltak 
megállapítva, ezen összeg erejéig az állampénztár
ból fedeztessenek, és ehhez képest az ezen rovat 
alatt a magyar megyék, kerületek és vidékek ré
szére előirányzott 6.500,000 frtnyi javadalom 
6.530,000 frtra emeltessék. 

Zsedényi Ede előadó: T. képviselőház! A 
mennyiben a képviselő' úr a kikindai kerületnek 

\ ide fölvételét, mint oly kerületét sürgeti, mely 
j ugy, mint a Jász-Kun kerület, a 16 szepesi város, 
j és a Haj du-kerület, ezen költségvetésben foglaltatik, 
| azt hiszem, hogy ez oly jogi kérdés, mely nem 

ide való. A mi pedig Kikinda város törvényszékét 
illeti, az majd a városok rovatában ugy is előfor
dul. De hogy, mondom, a kikindai kerület is fel
vétessék, az oly közjogi kérdés, mely nem ide 
tartozik, hanem a megyei kérdés tárgyalásakor 
lesz eldöntendő. 

Wenekheim Béla b. belügyminiszter: 
A kikindai kerület csak a törvénykezési költségek 

] tekintetében vesz igénybe költségeket, mert köa-
s igazgatási tekintetben maga látja el magát. En

nélfogva én is azon véleményben vagyok, hogy a 
kikindai kerület ügye akkor vétessék föl, midőn a 
városok törvénykezési költségeiről lesz szó. A 
megyék, kerületek költségvetéseinek jegyzékét az 
1868-diki budgethez volt szerencsém mellékelni, 
az idénre is készíttetett ily kimutatás; de né
mely megyék késedelmesen küldték be , és azért 
azt csak néhány nap múlva pótlólag mutathatom 
be a t. háznak. (Helyeslés.) 

Dimitrievics Milos: T. ház! Itt az első 
rovatban a magyarországi megyék, kerületek és 
vidékek részére 6.500,000 frtnyi kiadás hozatik 
javaslatba, s miután a nagy-kikindai kerület nem 
egyedül a törvénykezési teendőket, hanem a köz
igazgatási teendőket is ellátja, s miután e kerület, 
mely a közigazgatási és törvénykezési dolgokban 
önálló, ép oly önálló, mint bármelyik megye, s 
miután e kerülettől a jelenlegi adórendszer mellett 
nem lehet követelni, hogy a többi megyék- és ke
rületeknek költségeit fizesse, és azon kivül saját 
költségeit is fedezze: e szerint én méltányosnak és 
igazságosnak tartanám, hogy e tekintetben e ke" 
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rtiletnek nem csak egyedül a törvénykezési, ha
nem közigazgatási költségei is az állampénztárból 
fedeztessenek. 

Sz lávy József : Ha elfogadja a tiszt, ház a 
pénzügyi bizottság véleményét, akkor elállók a 
szótól. (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a bizottság véle
ményét? (Mfogadjukl) 

Következik a főispánok rovata. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a főispánok

ra vonatkozó rovatot.) 
Zsedényi Ede előadó (olvassa a bizottsági 

jelentés illető részét.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) 
Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa az erdélyi 

megyék, kerületek és székekre vonatkozó pontot.) 
Zsedényi Ede előadó (olvassa a 358. sz. 

Iromány II. részének 3. rovatát. Helyeslés.) 
JKilnÖk: Méltóztatván elfogadni, következnek 

a szász székek. 
Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a szász szé

kekre vonatkozó rovaton.) 
Zsedényi Ede előadó (ol vassá a fentebbi 

Iromány II. részében a 4., &., és 6. rovatot. Helyeslés.) 
E l n ö k : A t. ház elfogadja a pénzügyi bi

zottság jelentését. 
Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a szab. kir. 

városok költségvetéseit.) 
Zsedény i E d e e lőadó (olvassa ugyanazon 

Iromány III. részét.) 
Deák Ferencz: T. ház! A pénzügyi bizott

ságnak ezen előterjesztéséből azt látjuk, hogy azon 
20 százalék,mely 1868-ban leszámittatott az igénybe 
vett 709,582 frtból azért, mert mint önálló köz
ségeknek egyébként is vannak bizonyos hely
hatósági kiadásaik, melyeket saját pénztáraikból 
kényszerültek volna fedezni, miután kimutatták 
ezen városok, hogy rabtartást és az efféle kiadá
sokat úgyis saját költségeikből fedezik, ezen 20 
százalék levonásától elállott a bizottság. Azt is 
látom, különösen a minisztérium nyilatkozatából 
és átalában az egész eljárásból, hogy a most már 
levonás nélkül a kir. városoknak megszavazni ja
vasolt 690,000 frt azok költségeinek fedezésére 
szükséges. í g y jelentette be a minisztérium, és 
azt kivánta, hogy ezen 690,000 frt a kir. városok 
részére megszavaztassák. Ha ez szükséges, ebből a 
nem királyi városok költségeinek fedezésére levonni 
valamit annyi, mint a kir. városoktól elvenni azt, 
a mi nekik mulhatlanul szükséges. (Helyeslés.) Már 
pedig azok oly törvényszékekkel birnak, honnan 
az ügyek egyenesen a kir. táblához vitetnek föl. 
Hogy tehát itt is szükséges pótlást adni, maga a 

') Lásd az Irományok 358-dik száma alatt a II, rész 2. 
rovatát. 

bizottság is elismeri: mert azt mondja, hogy azon 
690,000 frtból ezeknek is adassék. Én ezt nem 
látom rendes eljárásnak. Ha a kir. városoknak 
szükséges a 690,000 frt, ha azonfelül azon mező
városoknak, melyeknek törvényszékeitől a felébb-
vitel egyenesen a királyi táblához megy, szintén 
szükséges a pótlás .• természetes, hogy ezt a pótlást 
abból levonni nem lehet, hanem külön kell s.rra 
bizonyos összeget megszavazni. En tehát azt in
dítványom, hogy utasitsa a t. ház a belügyminisz
tériumot és a pénzügyi bizottságot, hogy javasol
jon módot, miképen lehetne ezen nem szabad kir. 
városok költségeire nézve is a szükséges pótlást esz
közölni ugy, hogy a királyi városok törvény
kezési költségeire szükséges összeg meg ne csorbit-
tassék. (Élénk helyeslés.) Erre nézve Írásban is be
adom indítványomat, mely így szól. (Olvassa:) 
„Miután a belügyminiszter urnák a pénzügyi bi
zottmány előtt tett nyilatkozata szerint is, a szabad 
királyi városok törvénykezési költségeire az egész 
69 0,000 frt szükséges ; ha pedig azon nem királyi 
városok részére, melyek törvényszékeinek ítéletei 
egyenesen a királyi táblához felebbeztetnek , va
lami levonatik, akkor a fenmaradott összeg a kir. 
városok költségeire nem lesz elegendő ; miután 
továbbá azon nem királyi városokat, melyek tör
vényszékeinek ítéletei a kir. táblára felebbeztetnek, 
törvényszékeik költségeire nézve a pénzügyi bi
zottmány nézete szerint sem lehet pótlék nélkül 
hagyni : indítványozom : szólittassék fel a belügy
minisztérium és a pénzügyi bizottság, adjanak 
javaslatot az iránt, mikép lehetne az emiitett nem 
kir. városok költségeit pótolni anélkül, hogy azon 
összeg, mely a kir. városok hasonló költségeire 
mulhatlanul szükséges, meg csorbittassék. E ja
vaslatot a pénzügyi bizottmány határozathozatal 
végett mielőbb terjeszszeaház elé." 

Zsedény i Ede e lőadó : Felvilágosításul 
csak azt akarom felemlíteni, hogy a belügyminisz
térium által bemutatott ezen jegyzékben 4 város 
van, a mely nem szabad királyi város: Grölnicz-
bánya, Nagy-Bánya, Kecskemét és Versecz. Te
hát ezen indítvány szerint csak is az eddig elis
mert szabad királyi városok között osztandó fel a 
690,000 forint, mert ott a 690,000 írtban négy 
város van, mely nem szabad királyi város. 

Somss ich P á l : Vélekedésem szerint nem 
lenne most helyén ezen részletekbe belebocsát
kozni, hanem inkább akkor, midőn a pénzügyi 
bizottság megteszi jelentését. (Helyeslés.) 

G e d u l y LajOS : Deák Ferencz képviselő úr 
indítványát egyszerűen elfogadván, egy külön 
indítványt, illetőleg kérelmet vagyok bátor a tiszt, 
ház elé terjeszteni. 

Emlékezem, valahányszor a megyék ügye e 
házban szőnyegre került, mi meleg érdekeltséget 

39* 
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keltett az, mint villanyozta fel mindig a kedélye
ket és napokig tartó, lelkesültséggel fogadott és 
folytonos feszült figyelemmel kisért vitákra szol
gáltatott alkalmat. Én, mint a városi, szorosabban 
vett polgári elem választottja és képviselője, felette 
örvendenék, ha a városok ügye is ily meleg rész
vétre és rokonszenvre tarthatna itt mindig számot, 
és nagy megelégedésemre szolgál, hogy Pest vá
rosa nagyérdemű képviselőjének indítványa fo
gadtatásából itélve, csakugyan tarthat is erre szá
mot. Ez természetes is, hiszen a városok minden
ütt a világon a civilisatió gyupontjai, és én kedves 
hazámra nézve is azt hiszem, hogy a megyéké a 
múlt, a városoké a jövő. Innen következik, hogy 
az, ki a civilisatiónak barátja — és ki merne kétel
kedni, hogy e tisztelt ház minden tagja az — kell 
hogy a városok érdekeit melegen felkarolja és 
mindent meggátoljon, mi azoknak megrontására 
szolgálhat. A városok, t. ház, az utolsó évtizedben 
meglettek rontva; meglettek rontva az által, hogy 
mig a megyék törvénykezésének, közigazgatásá
nak minden költségei az állam pénztárából fedez
tettek, a mihez tehát a városok is nagy részben 
járultak, addig a városok magok voltak kényte
lenek ezen költségeket fedezni.Igy történt, hogy Po
zsony városának •— ezt hozom föl, mint a melynek 
viszonyait legjobban ismerem, és a melynek érde
kei mellett fölszólalni, a mennyiben azok a köz
haza érdekeivel nem ellenkeznek, köteles vagyok 
— terhei e czimen két év alatt 233,000 írtra sza
porodtak, ugy, hogy ha ez pár évig így tart, ezen 
nem régen vagyonos és active álló város banque-
routot lett volna kénytelen csinálni. A múlt és a 
folyó évre engedélyeztetett a minisztérium részé
ről ezen városnak némi subventió; de az sem tör
vénykezési költségei fedezésére nem volt elégsé
ges, sem az ezzel szorosan összefüggő törvénykezési 
rendőrség és rabtartás költségei benne nem voltak 
számba véve. Remonstrált ez ellen a város, és is
mételve és újra remonstrált. Mind hasztalan ! In
nen oly 'ingerültség, oly elkeseredettség fejlett, t. 
ház, hogy én szeretném, ha csak egyszer lehetné
nek ezen képviselőháznak tagjai tanúi azon kifa-
kadásoknak, melyek ott mindannyiszor kitörnek, 
valahányszor e tárgy szóba jön. Kérdem, méltó-e 
egy pár ezer forintért oly hazafias érzelmű polgár
ságot, mint a pozsonyi, az uj aera iránt, melyet 
örömtapsokkal fogadott, ily hangulatba ejteni ? 
Vannak bajok, t. ház, melyeken csak ugy lehet 
segíteni, ha egészen segit az ember rajtok. Nem 
nagy jótétemény történik azon meztelen emberrel, 
kinek két rőf posztóra van szüksége kabátjára, 
ha csak egy rőf posztót adunk neki. A jelen, vagyis 
inkább a jövő évre Pozsony részéről 26,800 frt 
szükséglet lett felmutatva, és a minisztérium illető 
osztályában az megint 24,000 frtra reducálva, 

holott Kecskemétnek 36,000 forintot praelimi-
náltak. Nem tudom okát, miért történt ezen reduc-
tió. Ha talán azért, mert azt gondolta az illető 
osztály, hogy ott tulcsigázások történtek, akkor 
biztosithatom, hogy egy fillérrel sem kéretett több, 
mint a mennyi mulhatlanul szükséges, elannyira, 
hogy ha ezen összeg meg nem adatik Pozsony 
városának, diurnistáinak egy részét deczember vé
gével kénytelen lesz elbocsátani, és igy az ítéletek 
meghozatnak ugyan, de nemievén, a ki lemásolja, 
a felek nem fogják megkaphatni. 

Alázatos kérésem tehát: méltóztassanak Po
zsony városa részére a jövő évre az általa utolsó 
fillérig szükségelt 26,800 foriutot megszavazni, 
egyúttal a minisztériumot oda utasítani, hogy a 
törvénykezési, rendőrségi és rabtartási költségek fe
jében Pozsonynak méltányos kárpótlást adjon. 

SztOjacSkOViC8 S á n d o r : Tisztelt képviselő
ház ! Miután a nagy-kikindai kerületi törvényszék 
költségeinek az államkincstárból megtérítésére vo
natkozó indítvány ómra nézve az mondatott, hogy 
ugyan az csak akkor fog tárgyalás alá vétetni, 
midőn a sz. kir. városok törvénykezési költségei
nek kárpótlásáról lesz szó : bátor vagyok ezen 
indítványomat most itt megújítani, mely is oda 
irányul, hogy az emiitett kerületi törvényszéknek 
évi 30,000 írtban megállapítandó költségei az 
állami közpénztárból fedeztessenek s e végből a 
szőnyegen levő kiadási rovat alatt előirányzott 
javadalmazás is megfelelőleg emeltessék. 

Áttérve az ezen III . czim alatt a sz. kir. vá
rosok törvénykezési költségeinek az államkincs
tárból fedezését tárgyazó bizottsági jelentésre, ki 
kell nyilatkoztatnom, hogy én részemről az állandó 
pénzügyi bizottságnak azon javaslatát, miszerint a 
sz. kir. városoknak 1869. évre 690,000 írttal elő
irányzott törvénykezési költségei 20 százalék le
vonása nélkül fedeztessenek az államkincstárból : 
igen szívesen pártolnám, ha a pénzügyi bizottság, 
ezen, saját javaslatával ellentétben, nyomban azon 
megjegyzést nem tette volna, hogy a megszava
zandó ezen összegből, melyben csakis a sz. kir. 
városok által 1869. évre kimutatott törvénykezési 
költségeik találják fedezetöket, a független tör
vényszékkel ellátott városok, illetőleg mezőváro
sok ebbeli költségei is a lehetőségig pótoltassanak; 
mi a sz. kir. városok jelentékeny megrövidítése 
nélkül nem eszközölhető. 

Én tehát részemről az előttem szóló Deák 
Ferencz igen tisztelt képviselő urnák e tekintetben 
tett indítványához csatlakozom; e mellett azonban 
nem mellőzhetem azon észrevételt, hogy a tárgya
lás alatt levő költségvetésben a sz. kir. városok 
által 1861—1866. évig sajátjukból viselt törvény
kezési költségek utólagos megtérítése fejében mi 
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összeg sem vétetett föl, s hogy átalában ezen kár
pótlási ügy egészen figyelmen kivül hagyatott. 

Tisztelt ház! Szerény nézetem szerint itt nem 
segélynyújtásról, hanem jogos igénykövetelések 
érvényesítéséről levén szó, ennek továbbra ha
lasztását nem találom indokoltnak. A sz. kir. vá
rosok évek óta szorgalmazzák ezen rajok nézve 
életkérdést képező kártalanítási ügyök eldöntését, 
melyért már a tisztelt képviselőházhoz is bizalom
teljesen fordultak. 

Maga a pénzügyi bizottság is, f. é. augusztus 
hó 8-án tett jelentésében, a sz. kir. városok ezen 
igényeit, ha nem is törvényben gyökerezőknek, 
de még is méltányosaknak ismerte el ; habár én 
részemről ugyanazokat nem csak méltányosak
nak, hanem teljességgel jogosaknak is találom, 
szemügyre véve az 1848. év előtti jogviszonyokat, 
valamint a múlt absolut rendszer előidézte azon 
viszásságokat is, melyeknek folytán a sz. kir. vá
rosok jelenlegi nyomasztó állapotukba jutottak. 

T. ház! A sz. kir. városok polgársága, bizván 
a tisztelt képviselőház elismert igazságszeretetében, 
nyugodtan várja a törvényhozótestületnek ezen a 
múltra nézve támasztott igényköveteléseik iránt 
is hozandó határozatát. De miért is legyenek a 
városok mostoha gyermekei a hazának ? Vagy 
igazságos-e az, hogy akkor, midőn a közjogi te-
kintetben hason állású megyei autonóm hatóságok 
összes költségei 1861. évtől kezdve szakadatlanul 
az állami közpénztárból fedeztettek; a sz. kir. vá
rosoknak a múlt években sajátjokból viselt nem 
összes, hanem csupán törvénykezési költségeik 
kárpótlása megtagadtassák ? 

Az előadottak alapján alázatos véleményem 
oda irányul, hogy a sz. kir. városok részéről a 
múltra nézve támasztott ebbeli igények jogosult
ságának elvben elismerése mellett, a miniszté
rium oda volna utasítandó, hogy a kért megtérítés 
mikénti eszközölhetése iránt tüzetes javaslatot ké-
szitsen és azt a ház elé terjeszsze ; addig is pedig, 
minthogy a sz. kir. városoknak megtérítendő mint
egy 3.500,000 forintnyi összeg ugy sem lesz egy
szerre, egy évi államköltségvetés terhére róható 
föl : annak részben érvényesithetése czéljából már 
most, 1869. évre, legalább is 260,000 frt vétessék 
föl, mely költségösszeg azon évben a sz. kir. vá
rosok közt a múltra nézve kimutatott költségeik 
arányához képest részletfizetéskép lenne kiosz
tandó. 

Ezen indítványomat, mint a Deák Ferencz 
igen t. képviselő ur által tett indítvány toldalékát, 
kérem a minisztériumhoz s illetőleg a pénzügyi 
bizottsághoz a nevezett képviselő úr által kijelölt 
irányban leendő további elbánás végett áttétetni. 

Jendrass ik Miksa : Én semmi hazafiságra 
hivatkozni nem fogok, mert a hazafiság minden 

honpolgárnak kötelessége; de követelem a logikai 
következetességet, követelem, hogy egyenlő mér
tékben osztassék az igazság egynek ugy, mint 
másnak. (Helyeslés.) A városok törvénykezési költ
ségeinek a belügyminisztérium budgetébe való 
felvétele nem keletkezett a kormány akaratából, 
hanem keletkezett, mint a ház tudja, a városoknak 
a ház elé terjesztett kérelme folytán. Kérelmez
ték pedig azt nem csak a szabad királyi vá
rosok, hanem mezővárosok, sőt még oly váro
sok is. melyek kiváltságaiknál és a törvénynél 
fogva kötelesek igazságot szolgáltatni. Vissza
menve magára azon dologra, hogy mi jogczi-
men követeltetik és mi jogczimen adatik meg: 
e czimet képezi egyrészt a városoknak azon 
elébbi jog-a, hogy különféle törvénykezési pénz
bevételeik voltak; másrészt hogy az igazság
szolgáitatás terhe jelenleg is , még pedig eles
vén a nemesi osztály fori privilégiuma, a vá
rosok vállait nyomja. Ezen városok sorába 
tartozik a szepesi XVI. város is, melyek ugy, 

I mint asz. kir. városok, bizonyos dijakat slaudemiu-
í mokat szedtek, mik az 1850-ben beállott osztrák 
rendszer következtében a városoktól elvétetvén, 
egyenesen államjövedelmekké tétettek. Legyen te
hát az szab. királyi város vagy nem szabad 
kir.város, mihelyt azon jognak élvezetében volt, 
hogy azokat a jövedelmeket maga részére szed
hette, azonos jognál fogva követelheti, hogy tör-

\ vénykezési költségei neki megtéríttessenek, ha kö
telességének eleget tesz. Deák Ferencz javaslata 

! folytán elfogadta a ház, hogy oly nem szab. kir. 
i városok is. melvektől a felebbvitel nem történik 

valamely megye vagy kerület törvényszékéhez, 
hanem egyenesen a kir. táblához, a megtérítést kü
lön nyerjék el. A szepesi XVI. város tudvalevő
leg még- e nyár folytán a képviselőházhoz e tárgy
ban folyamodással járult; e folyamodvány a pénz
ügyi bizottsághoz lett utasítva, és mindez ideig 
elintézve nincs. Ismételte e kérést Igló város is, 
mert a mindekkoráig tüzetesen e házban nem tár
gyalt jelentése a pénzügyi bizottságnak, azon vá
rosoktól elvonandónak véleményezte a költség-
megtérítést, melyektől a felebbvitel nem történik 
közvetlenül a kir. táblához. U g y látszik, a pénz
ügyi bizottság abból a szempontból indult ki né
zetében, hogy a városok szabadságában áll a tör
vénykezésiköltségek terhétől az által menekülhetni, 
hogy a bíráskodásról lemondhatnak. Megengedem, 
hogy teheti ezt némely mezőváros, de nem teheti 
azt a szepesi XVI. város, mert ezek ugy privi
légiumaik, mint az 1861. évi törvénykezési szabá
lyok szerint első birósági törvényszéket tartani, 
személyes s dologi igazságot szolgáltatni kötele
sek; tehát e teherről le sem mondhatnak- Ki is 
venné azt á t? A megye nem, mert a szepesi váró-
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sok nem tartoznak a megye hatósága alá; de a ke* 
rületi törvényszék sem, mert ennek organisatiója s 
rendeltetése nem az, hogy polgári jogtéren mint 
fórum primae instantiae, hanem mint felebbviteli bí
róság működjék. 

E l n ö k : Deák Ferencz ur indítványában benne 
van az, hogy ezen kérdésben a pénzügyi bizottság 
jelentését a ház elé terjeszsze. Talán méltóztatnának 
a t. képviselő urak beleegyezni, hogy e kérdés ak
kor tárgyaltassék, a mikor a bizottság jelentése 
fog a ház elé kerülni ? 

JendraSSik M i k s a : Volt szerencsém említe
ni, hogy a szepesi XVI. város folyamodott a ház
hoz, s e folyamodás mind ez ideig nincs elintézve, 
s ezek ez alkalommal Deák Ferencz képviselő ur 
által nem lettek felemlítve; ennélfogva kérem, 
hogy a szepesi városok e részben tett kérelmét a 
ház szintén oda utasitani méltóztatnék, a hová Deák 
Ferencz csak azon városok kérelmét utasittatni 
kérte, melyeknek törvényszékeitől a felebbvitel 
közvetlenül a kir. táblához történik. Hiszen a sze
pesi városoktól hova leendő appellata felett nem 
ezek, hanem a privilégiumok, törvények s a tör
vényerővel biró 1861. országbírói értekezlet szab
ványai rendelkeztek; e rendelkezések, nem lehet, 
hogy anyagi kárára váljanak a hódolni kénytelen 
XVI. városnak. 

KiSS M i k l ó s : T. ház! Én is azon vélekedés
ben vagyok, hogy most ezen tárgyhoz tüzetesen 
hozzászólni nem lehet, hanem akkor, a midőn 
Deák Ferencz ur indítványa folytán a pénzügyi 
bizottság meg fogja tenni előterjesztését; de kény
telen vagyok Zsedényi^Ede előadó ur egy monda
tára észrevételt tenni. O tudniillik azt monda, hogy 
Kecskemét nem kir. város j legyen szabad nekem en
nek ellenében azon megjegyzést tennem, hogy igen 
is, Kecskemét az én tudomásommal őfelsége kegyes 
adományozása folytán kir. város, a mennyiben 
minden, a kir. városokat megillető jogok gyakor
latában van, és csak annyi hiányzik, hogy nincs 
beczikkelyezve. (Derültség.) Ha ezt méltóztatott 
volna mondani, akkor igen is, elfogadtam volna az 
állítást, különben nem. Fentartom magamnak, 
hogy annak idején a tárgyhoz szólhassak. 

Gubody S á n d o r : Csak annyiban szólok e 
tárgyhoz, amennyiben ha valakinek, nekem is kö
telességem volna azon város érdekében felszólalni, 
mely a privilégiumok országában talán egyetlen a 
maga nemében. De miután Pest belvárosának igen 
tisztelt képviselője azon indítványt megtette, én 
szentül hiszem, hogy annak tárgyalása nem fog ad 
graecas calendas halasztatni ; annál is inkább hi
szem ezt, mert a pénzügyi bizottság kijelentette, 
hogy nem tekintve arra, hogy az illető városok 
kir. városok-e, vagy mezővárosok, a kormány fog 
gondoskodni törvényszéki költségeiknek fedezésé

ről ; és igen helyesen mondja a pénzügyi bizottság, 
hogy ez azon égető szükség, mely minden felada
tok közt legjobban megérdemli, hogy annak ide
jében igazságosan megfejtessék. Én elfogadván az 
igen t. képviselő ur inditványát, fentartom magam
nak, hogy akkor, midőn a bizottság be fogja adni 
jelentését, feszólalhassak. 

N é m e t h K á r o l y : Nem szónoklati viszke-
tegből kivánom nézeteimet előladni, hanem tisztán 
azért, mert az ország érdekében áll, hogy ezen 
fontos tárgy, mely az összes királyi városoknak, 
fájdalom, már öt millióra terjedő veszteségeire 
vonatkozik, elvégre s legalább egyszer érdemleges 
vitatás alá vetessék, s legalább az által nyugtas
sanak meg ezen városoknak felette számos lako
sai, hogy minden, érveikre való figyelmezés mellett 
is, csakis az ajánlatba hozott segedelmezésök le
gyen elfogadható. 

Az én meggyőződésem szerint az e tárgy-
beli egész eljárás valamely szilárd alapra fektetve 
nincsen, nem valamely törvényes nézet szab ebben 
mérvet, hanem tisztán a provisorium idejében ren
deletileg felállított azon elv, hogy kegyelmi segélye
zés utján nyerjenek némi kártalanítást azon váro
sok, a melyek saját vagyonukból a törvénykezési 
költségeket nem győzik, szolgál még a mostani 
törvényes állásunkban is egyedül sinórmértékül. 
(Zaj.) Kaptak eredetileg segedelmezés fejében ezen 
sz. kir. városok 500,000 frtot; utóbb megszavaztatott 
a tisztelt ház által is számukra ezen összeg; de mi
vel igényt támasztottak ily segedelmezésre a ren
des tanácscsal biró egyéb városok is, elrendeltetett 
ezeknek segedelmezése is ugyanazon 500,000 
írtból, az előbbiek megrövidítésével ; kaptak a fo
lyó évre 567,000 frtot, és van a jövő évre ajánlva 
690,000 frt. I ly mérvű szükségletre történvén 
hivatkozás, mindezen fluctuátiók azt igazolják, 
hogy ez ideig még az sincsen megállapítva, hogy 
mi képezi valódi tárgyát a városok jogos kártala
nításának? Mert hiszen ez esetben az összeget az 
egyszerű kimutatás szabályozná. (Zaj. Majd a jövő 
rendezésnél fog tárgyaltatni!) Ha ez most nem tár
gyaltatik, meg vagyok győződve, hogy a jövő 
években sem fog; de hivatkozom tehát nem az én 
saját meggyőződésemre, hanem a városok s kerü
letek majdnem összes képviselőinek meggyőződé
sére, mely a tisztelt házhoz benyújtott határozati 
indítványban nyert kifejezést: ebben ki van fejez
ve, hogy a tulterheltetése és vesztesége javazatok-
ban a városoknak s szabad kerületeknek csak ak
kor nyer aránylagos kártalanítást, hahogy ezek
nek törvénykezési, rabtartási s közrendőrségi költ
ségeik megtéríttetnek. (Zaj.) Kérem tehát a tisztelt 
házat, hogy a szab. kir. városoknak törvényszéki 
költségei fedezésére szánt 690,000 frthoz még 
ezeknek rabtartási s fogházi kiadásait, a melyek a 
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törvénykezéssel elválaszthatatlan kapcsolatban ál
nak, a kimutatott 70,000 frtbeli összeggel hozzá
vetni, egyébiránt pedig a kormányt oda utasítani 
méltóztassék, hogy a szab. kir. városoknak a múlt 
évekre vonatkozó kárositásaik kimutatását a leg
közelebbi budgettel okvetetlen beterjeszsze. 

H o r v á t h D ö m e : T. ház! Én azt hiszem, 
hogy a pénzügyi bizottság jelentésének 8-ik feje
zete azok után, a mik . . . {Eláll!) Nem állok el! 
T. ház! Én azt hiszem, hogy azok után, mik in-
ditványoztattakDeákFerencz és Somssich Pál kép
viselőtársaim által, ezen kérdés se egyik részről 
a királyi városok érdekében, se másik részre, a ren
dezett tanácscsal biró városok érdekében ezúttal 
nem fog tárgy altatni, hanem miután ezen kérdés 
a pénzügyi bizottság kellő fölvilágositása nélkül 
elemeire nem osztható és külön nem tárgyalható, 
mindenesetre a pénzügyi bizottsághoz és illető mi
niszterhez fog utasíttatni. Ezen szempontból óhaj
tottam volna, hogy most ne tárgyaltassék, és a t. 
ház ezt határozatilag ki is mondja. {Elfogadtuk 
már!) Ha azonban a t. ház nem méltóztatik e sze
rint kimondani a végzést, fentartom magamnak a 
jogot, hogy tüzetesen hozzászóljak. 

Vadnay LajOS: T. ház! {Felkiáltás : Eláll!) 
Hisz elállók a szótól! hadd mondjam ki, hogy el
állók. {Halljuk!) Azt hiszem, uraim, hogy rövideb
ben nem nyilatkozhatom, mint ha azt mondom, 
hogy mindazok, mik itt elmondattak, nem ide 
valók. Én pártolom Deák Ferencz indítványát, és 
a további szólástól elállók. 

K u b a János : Ha Deák Ferencz indítványa 
elfogadtatik, elállók a szótól. 

E l n ö k : Mindenekelőtt a Deák Ferencz t. kép
viselő ur által beadott indítvány fog felolvastatni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő {olvassa Deák Fe
rencz indítványát. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Mint látom, a t. ház helyesli az in
dítványt. Méltóztassanak tehát azok, kik elfogad
ják, felkelni. {Megtörténik.) A t. ház Deák Ferencz 
képviselő ur indítványát elfogadja. 

írásban adatott be még több indítvány; a 
jegyző ur fel fogja olvasni. 

Mihályi Péter jegyző {olvassa Stojacsko-
•vics Sándor két indítványát:) „A nagy-kikindai 
kerület részére központi törvényszékének 30,000 
frtban melállapitandó költségei szintén az állam
kincstárból fedeztessenek." 

„A sz. kir. városok által a múlt években vi
selt törvénykezési költségek réazbeli kárpótlása 
fejében az 1869. évre már most 260,000 frtnyi 
részlet-összeg szavaztassák meg, egyidejűleg pedig 
a minisztérium utasittassék, hogy a kérdéses kár
pótlási ügy iránt részletes javaslatot készitsen és 
ezt a t. ház elé terjeszsze.í: 

E l n ö k : E két indítvány a pénzügyi bizott
ságnak fog kiadatni. 

Következnek az átalános közigazgatási költ
ségek. 

Mihály i Péter j e g y z ő {olvassa a költségve
tésnek az egészségügyi kiadásokra vonatkozó rovatát) 

Zsedényi Ede előadó {olvassa a 358. számú 
Iromány IV. részének I. rovatát.) 

Besze J á n o s : T. ház! Én megilletődve ol
vastam azon tételt, hogy az erdélyi bujasenyve-
sek költségeire 42,000 frt fordittatik. {Elálll elálll) 
Én nem akarok valamit megszavazni azért, hogy 
a bűnt elősegítsem. Arra való az egészségügyi bi
zottság, hogy az oly betegségeknek eleje vétessék, 
hogy 42,000 frt szegény sorsú betegeknek gyó
gyítására ne fordittassék. Ezt pedig követeli közös 
érdekünk s az emberiség érdeke. Közös érdekünk 
azért, mert Erdélyben vannak helységek, melyek
ből az összeírás alkalmával egyetlen ujoncz sem 
került ki. {Igaz!) Ha már most a kormány képes 
járványok ellen cordont húzni, ilyen nyavalyák 
terjedését is gátolni köteles. A mit nem azzal ér 
el, ha 42,000 frtot utalványoz; arra való áz egész
ségügyi tanács, az egészségügyi orvosok, s azért 
fizettetik nekik 10,000 frt, hogy ennek elejét 
vegyék. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni e pontot ? (El
fogadjuk !) 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő {olvassa a szülházak-
ra vonatkozó pon'ot.) 

Zsedényi Ede előadó (olvassa a 358. sz. 
IroraánybCl a IV. rész 2. rovatát?) 

E l n ö k : Elfogadja a tisztelt ház ? (Elfogadjuk \) 
Mihá ly i Pé ter j e g y z ő : Lelenez - kiadások 

1869-re 10,000 frt, 
Zsedényi Ede e lőadó (olvassa ugyanazon 

Irományból a IV. rész 8. rovatát.) 
Elnök: Elfogadja a tisztelt ház ? (Elfogadjuk V) 
Mihály i P é t e r j e g y z ő : Tébolydai kiadások 

1869-re 191,500 frt. 
Zsedényi Ede előadó (olvassa a IV. rész 

4. rovatát.) 
E l n ö k : Elfogadja a tisztelt ház ? (Elfogadjuk l) 
Mihá ly i Pé ter j e g y z ő : Közbiztossági ki

adások 1869-re 150,000 frt. 
Zsedényi Ede e lőadó (olvassa ugyanonnan 

az 5. rovatot.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Mihá ly i Pé ter j e g y z ő : Toloncz-kiadások 

1869-re 35,000 frt. 
Zsedényi Ede előadó (olvassa a 6. rovatot.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk \) 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : Rablók elfogatása

ért dijak 1869-re 20,000 frt. 
Zsedényi Ede előadó (olvassa a 7. rovatot.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk \) 
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Mihály i P é t e r j e g y z ő : Ragadozó állatok 
elejtéseért 4,000 frt. 

Zsedényi Ede előadó (olvassa a 8. rovatot.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) 
Mihály i Pé ter j e g y z ő : Életmentési dijak 

2,500 frt. 
Zsedényi Ede előadó (olvassa a 9. rovatot.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) 
Mihály i P é t e r j e g y z ő : A nemzeti színház

ra 54,000 frt. 
Zsedényi Ede előadó (olvassa a 10, rovatot.) 
Dim i tr ieviCS MilOS: T. ház! A nemzeti 

szinház segélyezéséi-e 54,000 frt van előirányozva. 
Nem szólalok fel a végett, hogy ennek ellene 
mondjak, sőt ellenkezőleg kész vagyok élő szóval 
is kijelenteni, hogy ezen pontot elfogadom; hanem 
felszólalok a végett, hogy a t. háznak emlékezeté
be hozzam, miszerint a szerb nemzeti szinház igaz
gatósága folyamodványt nyújtott b e a t . képviselő
házhoz . melyben segélyezésért folyamodott. A 
mint látom, ezen folyamodvány a költségvetésben 
nem vétetett figvelembe; de miután, t. ház, ez in
tézetnek íeladata és hivatása a szerb nyelvet és ez 
által a nemzetet is művelni, és miután a t. képvi
selőház a vallási és közoktatási minisztérium költ
ségvetésében a nyolczadik lapon az egyházakra 
290,000 frtot és a 26-dik lapon különféle nemzeti 
intézetek segélyezésére és tudományos czélok elő-
mozditására 63,000 frtot, és e szerint összesen 
353,000 frtot, szavazott meg a nélkül, hogy ezen 
összegből saját egyházam és saját nemzetem tudo
mányos intézetei csak egy fillért is kaptak volna: 
azt hiszem, méltányos és igazságos volna ha a t. 
ház a szerb nemzeti színháznak a kért segélyt meg
szavazná: mert hogy ha a t. ház ezen segélyezést 
megszavazná, csak is a feliratok szellemének felel
ne meg, miután is az 1861-diki H-dik feliratban 
ez áll : „Mi a különböző nemzetiségek érdekeire 
vonatkozó törvények alkotásában is az igazság és 
testvériség elveit követendjük." Itt volna tehát az 
alkalom, hogy a t. ház a felirataiban adott szót 
tettel beváltsa az által, hogy a szerb nemzeti szin
ház segélyezésére kért 5000 frtot megszavazza. 
(Helyeslés.) Vagyok bátor indítványomat Írásban is 
beadni. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa Dimitrie-
vics Milos indítványát): „A 10-dik rovat után jöj
jön a következő tétel: „A szerb nemzeti szinház 
segélyzésére 5000 frt áilapittatik meg." 

Wenckheim Béla b. belügyér: Nem a 
pesti nemzeti szinház segélyezése van itten kitéve, 
hanem az ének s zenészeti szaknak előmozdítása. 
A pesti nemzeti szinház biztosítva van azon összeg 
s azon tőkék által, melyek szabad ajánlás utjain 
gyűltek össze, s melynek kamataiból a magyar 
dráma támogattatik. A zenének s éneknek nemze

tisége nincs, s épen azt akartuk kikerülni, nehogy 
a kassai, a debreczeni, a pozsonyi s még nem tu
dom miféle szinházak is követeljenek. En részem
ről ezen inditványt nem fogadhatom el. 

NicoliCS Sándor: A belügy miniszteriura 
budgetjében, hol a magyar nemzeti színházról van 
szó, egy jentékeny összeg nem csak az ének- és ze
nészeire van szánva, hanem egyúttal a nyugdíj
intézetre is. Azt gondolom tehát, hogy a segély 
nemcsak az énekesekre szól, hanem átalában min
den színészre. A nyelv, irodalom, művészet fej
lesztésére, segélyezésére azon egy alternatíva áll, 
hogy vagy egy intézetet sem kell segélyezni, 
vagy aránylag minden intézetet: mert ha egy in
tézet segélyezésére az ország pénztára járul, mely 
pénztárba az adózók — nemzetiségi különbség nél
kül — oda viszik filléreiket: azt gondolom, méltá
nyos, hogy más intézetek is segélyeztessenek. 
Egész készséggel megszavazom azon összeget, a 
mely a magyar nemzeti szinházra felvétetett"; ké
rem a t. képviselőházat, szavazza meg az 5 ezer 
frtot is az újvidéki szerb szinház számára. Mahol
nap egy törvényjavaslat kerül a t. képviselőház 
elé, melynek czime : S A nemzetiségek egyenjogúsá
gáról :" itt az alkalom tényleg és gyakorlatilag be
bizonyítani a nemzetiségek egyenjogúságát. 

í fyá ry P á l : T. ház ! Én ezt igen fontos kér
désnek tekintem, nem terjedelménél fogva, a meny
nyiben csak 5000 frt kívántatik, hanem termé
szeténél fogva. Ha azon szenvedélyesség, mely 
most a nemzetiségek némely szóvivői által tanu-
sittatik, egyszer le fog csillapulni, meg vagyok 
győződve, a nemzetiségi kérdés legnagyobb rész
ben ugy fog tekintetni Magyarországon, mint 
culturkérdés. Magyarországot mindenki józanul 
mindig ugy fogja tekinteni, hogy Magyarország 
egységes állam, a melynek lakosai nem mind egy 
nyelvet beszélnek. Ha egyik vagy másik ezen 
nemzetiségek közül a benne rejlő életrevalóságnál 
fogva a durvaság, hátramaradás bilincseiből, asso-
tiatio utján, s talán maga a nemzet által is segit-
tetve, előbb emancipálta magát, ebből nem az kö
vetkezik, hogy az jogosan követelje magának az 
előnyt, hanem az következik, hogy ha elérte a 
szabadságot, hogy ha az egész államnak érdekében 
intézkedhetik, segitseelő azokat is, a kik elmarad
tak. Ila igy tekintem a dolgot, Magyarországon 
van két nemzetiség, a mely művelődési intézetek
kel bir, részint maga erejéből, részint az állam ál
tal segittetve. E két nemzetiség Magyarországban 
a magyar és német: a magyar és németnek van 
már ily művelődési intézete, a többieknek nincs. 

DímitrieviCS MilOS : De kérem, van ! 
N y á r y P á l : A többieknek nincs ; legalább 

nincs kellő terjedelemben. 
Dimitrievics MilOS : Az már más. 
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Nyáry P á l : Ilyen az újvidéki szerb szinház. 
Miután ennek érdekében szólalt fel egyik képvi
selőtársam, nem tehetem, hogy ne pártoljam indít
ványát ; nem ugyan ugy, hogy „szerb nemzeti szin
ház , " hanem „újvidéki szerb szinház." Azon 
okoknál fogva, melyeket nem annyira kimerítet
tem — nem is volt szükség hozzá ez alkalommal — 
mint inkább érintettem, ez indítványt pártolom és 
az újvidéki szerb színház részére 5000 irtot megsza
vazok. 

L ó n y a y Menyhért pénzügyé i * : Azt hi
szem, mindenkit tökéletesen megnyugtathat azon 
felvilágosítás, melyet e kérdésben belügyminiszter 
úr adott. Ha e tételben a magyar drámának, a ma
gyar színészetnek adatnék a közjövedelmekből 
bizonyos segély : természetesnek találnám, ha más 
nemzetiségűek szinházai javára hasonló kívánat 
nyilvánulna. De e költségvetésben az ének és zené
szét! szak előmozdítására kéretik ama összeg; azt 
pedig mindenki el fogja ismerni, hogy a zenészét 
a művészetnek egyik fontos ága, és igy ez ellen 
jogosan senkinek sem lehet kifogása. Hivatkozom 
e részben Nyáry Pál képviselő társunk azon állí
tására, hogy a művészet előmozdítása eulturai 
kérdés; és igy senki sem ellenezheti, hogy Magyar
ország fővárosában a művészet ezen ágának eme
léséhez csekély összeggel járuljunk s ez által a 
cultura igényeinek e tekintetben is megfelelni igye
kezzünk. 

Engedje meg Nyáry Pál képviselőtársunk, 
hogy figyelmeztessem arra, minő nagy horderejű 
következése volna indítványa elfogadásának, minő 
nagy költségeket kellene a méltányosság és viszo
nosság elvének teljes alkalmazása mellett a költ
ségvetésbe fölvenni; s épen Nyáry Pál képviselő úr 
előtt fontossággal kell birni ezen körülménynek, 
ki a vita kezdetén főleg a takarékosság szempont
ját emelte k i : mert ha az újvidéki szerb szinház 
részére az 5,000 frtnyi segély megadatnék, méltán 
lehetne követelni, hogy a pesti nemzeti szinház 
nagyban adományoztassék. 

De tovább megyek. A pestin kívül hány ma
gyar szinház van Magyarországban ? A kolozs
vári, debreczeni, kassai, miskolczi, stb. Mi követ
kezik abból, ha a magyar nemzeti szinház részére 
drámai szakra nevezetes összeg ajánltatik meg? 
Az, hogy a vidéki színházaknak is kell adni. 

Méltóztassanak tekintetbe venni azon körül
ményt, hogy minden müveit államban a főváros 
emelésére még e tekintetben is nagy áldozatokat 
hoznak; hoznak annyival inkább, mivel utoljára 
is a fővárosnak állapota műveltségi tekintetben a 
nemzetre nézve — értem minden nemzetiségét— 
nagyfontosságú kérdés. De itt nem követeltetik a 
nemzeti szinház drámai szakára semminemű se-

KÉPVH. NAPLÓ. 1865/8. X. 

Ha azonban az újvidéki szerb szinháznak ré
szére adatnék segély,adni kellene a pesti szinháznak 
is, de minden színháznak a vidéken is. Pest váro
sa lakosságának nevezetes része német nyelven 
beszél, és ugyanezen elv alapján méltán követel
hetné, hogy színháza nevezetesen doíáltassék. 

Miután pedig, ugy hiszem, pénzviszonyaink 
egyátalában nem olyanok, hogy minden színházat a 
vidéken ugy, mint a fővárosban, segélyezhetnénk, 
azon elvek alapján, melyeket épen Nyáry Pál képvi
selőtársunk tegnap előadott, t. i. a takarékosság 
elve alapján egy szinház részére sem kívánok se
gélyt a költségvetésbe felvétetni, mely drámai 
előadásokra szoiitkozik; hanem igen is, az ország 
fővárosában a zenészeti és énekszak kifejlődésére, 
és előmozdítására azon magasabb szempontokból, 
melyeket itt a művészet igényel, kell mérsékelt 
áldozatot hozni, áldozatot, milyent erőnk megbír,. 
(Helyedés.) 

Hrabovszky Zsigmond: T. ház! Én a 
szerbeknek ezen kívánságát nem csak tökéletesen 
méltányosnak, hanem jogosnak is találom, (Moz
gás. Halljuk!) épen a mostani időben, midőn tud
juk, mily nagy ingerültséget okoz a nemzetiségi 
kérdés. Azt mondjuk nekik, hogy mindazt meg" 
fogják kapni, mi az ország egységét nem fogja ve-
széh eztetni. Ok szintén egyaránt fizetik az adó t ; 
felállítottuk ez elvet mindenütt, fel a községi ügyek 
kezelésénél is : hogy ha a közterhekhez járulni tar
toznak, nem tagadhatjuk meg ezen keresőket sem, 
parányi véleményem szerint. Sime, a nemzeti szin
ház igen bőkezűen van dotálva a budget szerint, 
mig azon kérdésnek vitatásába sem akarunk bo
csátkozni, hogy mennyire érdemli meg a segély-
zést. Tudjuk, hogy a sajtó utján felszólalások tör
téntek a magyar szinház kezelése ellen. De nem is 
szólalnék fel, ha azt látnám, hogy már sok ilyen 
folyamodás fordult elő, tehát ez nagy teher volna. 
De miután azt látom, hogy ez az első egyetlen
egy eset, hol más nemzetiség az országtól segélyt 
kért nyelve müvelésére, megvallom, mikor saját 
nyelvünk művelődésének emelésére a segélyezést 
bőkezűen megadjuk, azt tó'lök sem lehet meg
tagadni. 

Ivánka I m r e : T. ház! Azt tartom, művelt 
emberek mindig könnyebben megértik egymást, 
mint a kik a műveltség különböző fokán állanak; 
és ugy értem és alkalmazom ezt a nemzetekre isf 
hogy oly nemzetek, melyek a műveltség egyenlő 
fokán állanak, sokkal könnyebben férnek meg-
egymással, mint akikközött t e részben nagy a kü
lönbség. Én a nemzetiségi kérdést a jogegyenlő
ség alapján kívánom megoldatni, de nem oly mo
dorban, hogy az ország integritása az által szen
vedjen , hanem hogy nyelvét kiművelhesse min
den nemzetiség a maga körében az által, hogy 
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ilyen közművelődési intézete legyen, minőnek a 
színházat is tartom. Az állam segélyezése bizonyo
san azon nemzetiség közművelődését mozdítja elő. 
Ezen szempontból tehát, és azon szempontból is, 
hogy ha az állam egy ily színházat segélyez , an
nak irányára is jogosan befolyhat, e segélyt oly 
modorban, mint azt NyáryíPál képviselőtársam 
ajánlotta, megszavazandónak vé!em. 

Deák Ferencz: T. ház ! {Halljuk! Halljuk!) 
A nemzetiségi kérdés felett alkalmunk lesz kimon
dani nézeteinket akkor, mikor a nemzetiségi kér
dés tanácskozás alatt lesz. 

Én e részben azon elvet követem — a mint azt 
talán, ha szükséges lesz, a nemzetiségi kérdés tár
gyalásánál bővebben előadandom — hogy mivel 
én az egységes osztatlan magyar nemzetet is
merem el politikai nemzetnek, minden, a mi az 
állam nevében történik, menjen annak nyelvén is. 
De hogy a színház oly politikai tér legyen, mely
nél ezen elvet alkalmazni kelljen, azt nem látom be. 
Én a nemzetiségi kérdésben sem akarok más el
vet követni, mint azt. a mit igazságosnak látok. 
Engem nem az fog vezetni ott is. hogy egyik vagy 
másik nemzetiség tagjai mennyire lesznek meg
elégedve, hanem az, hogy az igazság érzetét kö
vetvén, mennyire leszek én magam azon vélemény -
nyel megelégedve, mely előadatik, az igazság szem
pontjából ; de sehogy sem tudom megegyeztetni 
az igazsággal azt, hogy az állam, mely politikai 
tekintetben egységes és osztatlan magyar állam, 
magára a színházra, mint a magyar nyelvet műve
lő s egyátalában művelődési intézetre, egyedül és ki
zárólag csak egyik nyelvű és nemzetiségű nép 
számára költsön a közös adókból. Erre nézve én 
azt gondolom, hogy vagy mindegyikre, vagy 
egyikre sem, {Helyeslés.) Ha nem vagyunk oly álla
potban, hogy valamennyire adhassunk, akkor 
mondjuk ki, hogy kizárólag erre sem adunk. 

Szégyen gyalázat volna Magyarország ma
gyar népességére, ha azon néhány ezer frtot, ugy, 
mint eg}Tes polgárai a magyar nemzetnek, előte
remteni nem tudnák! 

Én tehát nem az indítványt akarom pártolni, 
hanem a javaslatban a magyar színházra ajánlott 
segélyt nem akarom elfogadni. 

Méltánylom azon tekintetet, hogy itt az ének 
és zene müvelésére van azon segélyezés, ez pedig 
nem egy nemzetiségé. Igaz, bizonyos mértékig áll; 
de átalánosságban nem igaz: mert az ének-isko
lákban bizonyosan semmit sem tanítanak németül, 
a gyakorlatok nem németül, nem más nyelven, 
hanem magyarul folynak, de a tagok is rendesen 
a nemzeti színházhoz kerülnek onnan. Ha ezen in
tézet oly alapú volna, hogy ott minden más nyel 
ven is taníttatnék az ének, máskép állana a dolog. 

En tehát azt óhajtom, hogy sem az, a mi javas

latban van, sem az, a mi inditványoztatott, el ne 
fogadtassék. 

Ha módunk volna valamennyinek adni : igen 
i s ! ha módunk nincs , az állam-költségvetésből 
ne adjunk a magunk nyelveért se. 

A műveltségre adakozott, és Isten kegyelmé
ből a Magyar Akadémiához igen szép összeggel 
tudott járulni a magyar nemzet. 

Töröljük ki az egészet, mert nem akarok 
semmi igazságtalanságot pártolni, még akkor sem, 
ha belőle hasznot húznánk. (Atalínos helyeslés.) 

Szontagh P á l (nógrádi): Elállók. 
Podmaniczky Frigyes b.: Elállók. 
DimitrieviCS MilOS : Tisztelt ház ! Midőn 

indítványba hoztam, hogy a szerb nemzeti színház 
részére ötezer forintnyi segély adassék : ezen in
dítványomat nem azzal indokoltam, hogy : ime, a 
magyar nemzeti szinház részére 54 ezer forint van 
előiránvozva, következőleg a szerb nemzeti szin-
házra is adassék valami; nem azzal indokoltam 
indítványomat, és igy e tekintetben Deák Ferenez 
t. képviselő úrral nem lehetek egy nézetben, hogy 
a nemzeti szinház részére előirányzott 54 ezer fo
rint kitöröltessék. Beszédem elején is kimondám, 
hogy nem csak szavazatommal, hanem élő szóval 
is kész vagyok kijelenteni, miszerint ez 54 ezer 
forintot a' legnagyobb örömmel és készséggel meg 
akarom szavazni. Mivel indokoltam indítványo
mat? Kimondottam, hogy a közoktatási minisz
ternek költségvetésében 353 ezer forint szavazta
tott meg, jelesen egyházi czélokra 290 ezer frt, 
tudományos czélokra és intézetek segély zésére 63 
ezer frt, a nélkül, hogy saját egyházam ezen 
összegből egy fillért is kapott volna. Annálfogva 
a képviselőháznak indítványomat teljes tisztelettel 
pártolásába ajánlom. Egyszersmind ujolag kijelen
teni, hogy a magyar nemzeti szinház részére kért 
54 ezer frtot megszavazom. 

Berzenczey László: (Zajos felkiáltások: 
Eláll! Eláll!) Már egy negyedórája, hogy felakar
tam magamat iratni, de a jegyző úr nem hallott, 
s egyszerre csak felállott az indítványozó és szó
lott. 

E l n ö k : A képviselő úr nem irattá fel magát 
a maga idején. 

B e r z e n c z e y Lász ló : A jegyző nem tekin
tett ide. Csak azt jegyzem meg, hogy nagyon fur
csa, hogy akkor, midőn nyugdijakra 100 ezer frtot 
ajánlunk meg, oly kis összeget, mint 5 ezer frt, 
nem akarunk megszavazni. 

HodOSiU Józse f : T. ház! Igaz , hogy az 
indítványozó másodszor is beszélt; hanem itt egy 
más indítvány is tétetett Deák Ferenez képviselő
társunk által, a mely mellett és ellen még senki sem 
nyilatkozott; ez indítványt is tárgyalás alá kell ven
ni , mielőtt szavazásra kerülne a dolog. (Helyeslés.) 
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Ennélfogva szabadságot veszek magamnak Deák 
Ferencz indítványa következtében a mellett nyi
latkozni. Én sem akarok nemzetiségi szempontból 
beszélni; majd helyén lesz az akkor, mikor a nem
zetiségi törvényjavaslat lesz napirenden. Csak cul-
turai szempontból veszem a dolgot. A pénzügy
miniszter úr azt monda, hogy központosítani kell 
a culturát; én ellenkező nézetben vagyok. A cul-
turát is terjeszteni kell nem csak az ország fővá
rosában, hanem az ország minden városában. Deák 
Ferencz képviselőtársunk azt monda, ha az egyik
nek megszavazzuk, akkor a másiknak is meg kell 
szavazni, és ebben tökéletesen igaza van. Ha a 
magyar színháznak segélyezést adunk, minden 
nemzetiségű szinháznak kell, hogy segélyezést ad
junk. Én tehát pártolom Deák Ferencz indítványát. 

E l n ö k : A házszabályok értelmében mindenek
előtt a szerkezetre kell szavazni. Ennélfogva a 
kérdés az: elfogadja-e a t. ház a pénzügyi bizott
ság véleményének 10-dik pontját? A kik elfogad
ják, niéltóztasanak felállni. (Megtörténik.) Elfo
gadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Dimit
rievics Mii s indítványát.) 

Nyáry P á l : Én ezen indítványra nézve 
módositványt tettem; nevezetesen azt, hogy ne té
tessék : „szerb nemzeti színház," hanem : „újvidéki 
szerb színház." (Helyeslés.) 

DimitrieviCS MilOS: Kénytelen vagyok 
még egyszer felszólalni, minthogy Nyáry Pál 
képviselőtársunk módositványt tett arra nézve, 
hogy az általam kért segély ne a szerb nemzeti j 
színháznak, hanem az újvidéki szerb szinháznak j 
adassék. Ha szemem előtt egyedül az lebegne. 
hogy a kért segély megadassák, azaz hogy a szín- • 
házat pénzhez juttassam, és ha áruba bocsáthat- j 
nám e szót: „nemzeti" a kért segélyért: hozzája- j 
rulnék Nyáry Pál képviselő úr módositványához. j 
D J miután ezt nem tehetem, és miután indítva- j 
nyommal egyszersmind azt czéloztam, hogy a : 

képviselőháznak egy létező tényről: a szerb nem j 
zeti színház fenállásáról tudomása legyen : e J 
szerint nem is lehetséges az újvidéki szerb szín- j 
háznak valamit megszavazni, mert ilyen nincs. ! 
(Felkiáltások: Akkor nem adunk semmit!) Tartóz- \ 
tam e felvilágosítással a t. háznak : mert ha a t. j 
ház az újvidéki szerb szinháznak 5 ezer frtotmeg- j 
szavazna, szavazna oly testületnek segélyt, mely j 
tettleg, legalább ily czim alatt, nem áll fen. Mél
tóztassanak tehát a tényeket ugy venni , a mint • 
vannak, és a segélyt méltóztassanak a szerb nem- j 
zeti színház részére megszavazni, a mint indítvá
nyomban van. 

Feltűnőnek találom, hogy a t. képviselőház 
megütközik azon, hogy a szóban levő színház szerb 
nemzeti szinháznak neveztetik, noha a t. képvise

lőház 1861. évben, tehát talán nem oly kedvező 
körülmények között, egyik feliratában kijelen
tette, hogy még a szerb vajdaság is, mely a szerb 
nemzet kedvéért állit tátott fel, csak nevére volt 
szerb. Ha tehát l b 6 1 . évben nem perhorrescálta 
az országgyűlés ezt a kifejezést: „szerb nemzet,* 
ne méltóztassék most se perhorrescálni. 

Deák F e r e n c z : T. ház ! Több időt vesztünk, 
ha most e tárgy felett tovább vitatkozunk. U g y 
tetszik, az enyémen kivül még két indítvány v a n : 
egyik Dimitrievics képviselőtársunké, ki a szerb 
nemzetnek kíván subventiót adni ; a másik Nyáry 
Pálé, ki az újvidéki szinháznak kíván subventiót 
adatni. E kérdéseken leghamarabb átesünk szava
zás által: ha elesik Dimitrievics kéjoviselő inditvá
nya, következik Nyáry képviselő uré ; s ha ez is-
elesik, ugy az enyém. (Helyeslés.) 

N y á r y P á l : Ha valaki méltónak tartotta kö
vetni eszmemenetemet, melyen haladva én oda 
jutottam, hogy az újvidéki szerb színházat pártol
jam : láthatta, hogy nálam azon föltevés volt en
nek alapja, hogy a szerb nemzetiségűek már Ma
gyarországon megkezdették azt, mit a magyar 
nemzetiségűek már bevégeztek, t. i. hogy önere
jükből már építettek színházat. Miután most t. ba
rátom előadásából tévedésem helyreigazittatott, 
hogy t. i. ilyen színház még nincs: én azt gondo
lom, ha a t. ház ki fogja jelenteni in principio, a 
mit én indítványoztam, "hogy minden ily művelő
dési eszközökre, s nem csak egy nemzetiség, ha
nem mindenek részére igen szívesen fog járulni; 
ha ezt a t. ház elvileg elismeri, ha jegyzőkönyvé
ben ki nem mondja is, hogy minden ily mivelő-
dési intézeteket, nem tekintvén a nemzetiséget, 
mindenkor szívesen fog segélyezni, sőt azt bizo
nyos tekintetben erkölcsi kötelességének ismeri a 
törvényhozás; ha ezt, mondom, elvben kijelenti 
vagy elfogadja a t. ház: akkor nem marad egyéb 
hátra, mint az, hogy megkívánja az illető segély -
zendő külön nemzetiségi intézetektől , hogy 
előbb létezzenek. Miután t. barátom azt mondja, 
hogy ilyen nem létezik, a t. ház erre vonatkozó 
határozatának nem volna semmi alapja, mert nem 
volt alapja indítványomnak sem, mely azon föl
tevés mellett történt, hogy egy ilyen szerb szin-
ház létezik. Ennélfogva én módositványomat visz-
szavonom. 

Elnök: A kérdés az, hogy a t. ház elfogad
ja-e Dimitrievics Milos ur indítványát, vagy nem ? 
(Felkiáltás: Fel kell olvasni!) Már egyszer fe] volt 
olvasva: de ha kívánják, még egyszer felolvas
tatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Dimit
rievics Milos indítványát.) 

Elnök: A kik a most felolvasott indítványt 
elfogadják, méltóztassanak feláílani. (Megtörténik.) 

40* 



>. (November 15. 1868.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő : Előre nem látható 
különféle költségekre 20,000 frt. 

Z s e d é n y i Ede e lőadó (olvassa a 13-dik ro
vatot. Megadjuk!) 

E l n ö k : Elvan fogadva. 
Zsedél iy í Ede e lőadó (olvassa a 358. számú 

Iromány V. és Vl-dik fejezetét végig, s a sommáza' 
tot, mi mind észrevétel nélkül elfőgadtatik) 

E l n ö k : Holnap déli 12 órakor ülés lesz. 
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A ház Dimifrievics Milos úr indítványát nem fo
gadja el. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : Lóversenyekre 
33 ezer forint. 

Zsedényi Ede előadó (oh -ássa a 358-dik 
számú Irtmúny IV. részének II. rovatát.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Mihály i P é t e r j e g y z ő : Elemi csapások 

által sújtottak segélyezésére 20,000 frt. 
Zsedényi Ede előadó (olvassa a 12-dik 

rovatot. Megadjuk!) 

A kormány részéről Andrásy Gyula gróf van 
jelen. 

Az ülés kezdődik déli 12 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Buj'anovics Sándor jegyző' úr fogja 
vezetni; a szólani kívánók neveit Mihályi Péter 
jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor j e g y z ő (olvassa a no

vember 14-én tartott ülés jegyzőkön vét). 
P a t a y I s t v á n : Figyelemmel végighallgat

tam a jegyzőkönyvet; de ha jó i emlékszem, a ház
nak tegnap tett felszólalásomra hozott határozata 
a tollból kimaradt. (Derültség.) 

Bujanovics Sándor jegyző: Kérem alá-
san, nem volt elnökileg kimondva a végzés. 

P a t a y I s t v á n : Már, kérem alásan, bocsásson 
meg, kétszer szólaltam fel, és ki volt mondva. 

E l n ö k : Kern tudom, óhajtja-e a t. ház, hogy 
Patay képviselő úr tegnapi indítványa betétessék 
a jegyzőkönyvbe? (Felkiáltások: Szó sincs róla!) 
Azt akarom megjegyezni, t. ház! hogy a szabá
lyok ugy is gondoskodtak arról, hogy minden 
módositvány vagy indítvány az elnöknek beadas-
sék; másodszori ismétlése tehát e szabálynak, mely 
ugy is megköveteli, hogy mindenki, ha indítványt 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

tesz, köteles az elnöknek azt Írásban beadni, egé
szen fölösleges. 

P a t a y I s t v á n : Most tessék hát kimondani 
a végzést : elfogadtatik-e, vagy nem? 

E l n ö k : Már kimondottam, ha a t. ház ren
deli, akkor ez végzésileg a jegyzőkönyvbe fog 
vezettetni, s ebben az esetben kérem a t. képviselő 
urat, hogy, épen saját indítványa érdekében és 
saját indítványa következtében, méltóztassék azt 
formulázva beadni. 

P a t a y I s t v á n : Nagyon szívesen! 
E l n ö k : Van szerencsém bemutatni a beérke

zett irományokat. 
Csanád megye közönsége a Fiume magyar 

tengerparti kikötőváros és kerületének Magyar
országhoz való visszacsatoltatása iránt Szatmár-
Németi városa által beadott felterjesztést foganato
síttatni kéri. 

Ugyanaz Szakolcza város területéből a mor
vaországi strazniczi uradalom által erővel elfoglalt 
részeket, az ország határszéleinek helyreállítása 
végett, visszafoglaltatni kéri. 

Győr megye közönsége a n orvaországi 
strazniczi uradalom által elfoglalt Szakolcz;a váro
sa területének egy részét, mint az országnak is 
határszélét, ugyanezen város fölirata értelmében 
visszafoglaltatni kéri. 

CCCXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. november lő éa 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A magyar-horvát egyességrSi szóló törvényjavaslat végleg elfogadiatik. 
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Sáros megye ugyanazt kéri. 
Tallián Imre, görgény-kerületi voltsótiszt, az 

absolut kormány által visszatartott nyugdiját ki
adatni kéri. 

Horváth József honvéd főhadnagy, f. é. jun, 
20-án 2416 sz. a. beadott kérvényét, melyben az 
1849-ik évben a magyar kormánynak kölcsönzött 
pénzét megtéríttetni, vagy magát állami hivatalba 
alkalmaztatni kéri, ujabban pártoltatni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Somss ich P á l : T. ház! Somogy vármegyei 
knposvár-vidéki néptanítóknak egy folyamodvá
nyát van szerencsém beadni, azon kéréssel, hogy 
tartalmát a most épen a népnevelés ügyében ki
küldött bizottsággal közölni méltóztassék, mely 
azt figyelembe vévén, a néptanítók anyagi és er
kölcsi helyzete javittassék, hogy így ezek azon 
magasztos feladatuknak, melyre életöket szánták, 
megfelelhessenek. 

Trefort Á g o s t o n : Miután a népnevelési 
bizottság befejezte munkáját, jó volna e kérvényt 
a kérvényi bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog utasít
tatni. 

Napirenden van a Magyarország és Horvát-
Szlavon és Dalmátországok közt létrejött egyez- ] 

meny beczikkelyezése iránt készült törvényjavaslat 
végleges megszavazása. 

Bujanovics Sándor jegyző (olassa a tör
vényjavaslatot.) 

E l n ö k : Mielőtt a szavazási kérdést föltenném, 
bátor vagyok a t. házat figyelmeztetni, hogy a 
felolvasott szövegben egy helyen e kitétel fordul 
elő: „Magyarország országgyűlése," másutt pedig 
e kitétel: „Magyarország s a vele egyesült Erdély 
országgyűlése." Bátor vagyok a t. házhoz azon 
kérdést intézni: ne használjuk-e mindenütt e kité
telt : „Magyarország országgyűlése?" (Helyeslés.) 
A szöveg e szerint fog kijavíttatni. Már most fel
kérem azon t. képviselő urakat, kik a Magyaror
szág és Horvát-, Szlavón- és Dalmátországok közt 
fenforgó közjogi kérdések kiegyezése iránt létre
jött egyezmény beczikkelyeztetéséről szóló tör
vényjavaslatot harmadszori felolvastatása után 
végleg elfogadják, méltóztassanak felállaui. (Meg
történik.) A t. ház e törvényjavaslatot végleg elfo
gadja. Paiss Andor jegyző úr át fogja vinni e 
törvényjavaslatot a mélt. főrendek legközelebbi 
ülésébe. 

Holnap d. e. 10 órakor ülés tartatik. Napi
renden lesz az igazságügyminiszterium költség
vetése. 

Az ülés végződik d. u. 1 órakor. 



1868. november 16-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 : Kérvények bemu'atása. A kormány törvényjavaslatokat nyújt be :% vegyes házassági váló perekről s a gyula
fehérvári g. k. érsekség s lugosi és szamos-ujvári g. k. püspökségek iránt. Kuba János egy tolnamegyei szolgabiró önkenykedése iránt 
interpellálja a kormányt, mely is azonnal felel. Majtbényi Dezső magyar ujoBC2oknak nem magyar csapatokba történt sorozása iránt 
interpellálja a kormányt. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a közgazdasági minisztérium 1869-dik évi költségvetéséről, a központi 
bizottság pedig a dalmát vámtarifa módosítását tárgyazó törvényjavaslatról. Az igazságügyi minisztérium költségvetése 1869-re 
megállapíttatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Meny
hért; később Andrásy Gyula gr., Festetics, György gr., 
Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr vezeti ; a 
szólani kivánók neveit Bujanovics Sándor jegyző 
űr fogja jegyezni. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesittetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a no

vember 15-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök : Varjas, Mollidorf, Csősztelek és Ka

talinfalva teltpitvényes községek lakosai a telepit-
vényesek ügyének törvényhozási eldöntéséig az 
1848-ki birtok- s szolgálati állapotot fentartó, ille
tőleg helyreállító határozatért esedeznek. A kérvé
ny! bizottsághoz tétetik át. 

Ráth Péter képviselő úr kérvényt kivan be
nyújtani. 

Ráth P é t e r : T. ház ! Buda város közönsége 
által a t. háznak egy kérvény átadásával bízattam 
meg, melyben a buda-szőnyi vasúti vonal kiépí
tései kéretik. Miután ezen vasút előmunkálataira 
az engedélyt a minisztérium részéről egy consor-
tium megkapta, és az illető előmunkálatok már 
be is befejeztettek, miután továbbá ennek kiépitése 
Buda városára nézve égető kérdés: bátor vagyok 
a t. házat felkérni, hogy ezen vasút vonal fölötti 

tárgyalását még a jelen ülésszak alatt felvenni 
méltóztassék. 

E l n ö k : E kérvény a kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: 
T. ház ! Az 1848-iki törvény a vallások egyenlő
ségét és viszonosságát állitotta fel elvképen. Hogy 
ezen elv a vegyes házasságokból eredő válóperek
nél is tökéletes alkalmazást nyerjen : ez ügyben 
törvényjavaslatot teszek le a ház asztalára, azon 
kéréssel, hogy azt az osztályoknak tárgyalás vé
gett átadni méltóztatnék, együtt-tárgyalás végett 
azon más törvényjavaslatokkal, melyeket hasonló 
czélból a ház asztalára már előbb szerencsés vol
tam letenni. 

Ez alkalommal még egy más törvényjavas
latot is vagyok bátor a ház asztalára letenni, 
melyben a gyula-fehérvári gör. kath. érsekség és 
a lugosi és szamos-ujvári gör. kath. püspökségek 
beczikkelyezése kéretik. 

E l n ö k : A tisztelt ház felolvasottnak vévén e 
két törvényjavaslatot, az ki fog nyomatni1), a ta
gok közt szétosztatni és tárgyalás végett az osztá
lyokhoz utasíttatni. 

K u b a János : T. ház ! Hogy a személy- és 
vagyonbiztosság honunk némely vidékén rosz-
lelkü emberek által meg van zavarva, köztudo
mású dolog. De hogy a személybiztosság némely 
vidéken épen a személybiztosság felügyelésére 

' ) Lásd az Irományok 366. és 367-dik számát. 
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rendelt közegek által zavartassák meg, ez oly tény, 
mely az illető tisztviselőnek soha, de soha nem 
fog igazat adni. 

Folyó október hó 23-án a „Pester L l o y d s b a n 
egy ezikk jelent meg, ezen czim alatt : „Wünsche 
und Beschwerden", melyben egy holicsi borke
reskedő előadja, hogy f. évi október 14-én Paksra 
jővén borvásárlás végett, ott a postahivatalnál az 
általa előleg postára tett 500 írttal terhelt levél 
átadását kérvén, az illető postaexpeditor tőle 
ezen levél kiadását, bár az illető vevényt előmu
tatta, nem csak hogy megtagadta, de a kereskedőt 
a postaszobából ki is dobta ; nem elég, hanem 
ezenkívül az udvaron levő megyei hajdú által 
karddal verette. Nem tudora, micsoda összekötte
tésben lehetett az illető expeditor ezen érdemes 
hajdúval ; annyi bizonyos, hogy ez ama szegény 
kereskedőt kardcsapásokkal annyira érintette, hogy 
ez többé nem bírván ellentállani, kénvtelen volt 
az utczflra menekülni, és az ott elmenó'knél kere
sett ótalmat; s talált is az utczán menő egy egyén
re, kinek felszólítása után a hajdú csakugyan a 
kegyetlenséggel felhagyott. De elkérvén ezen, a 
kereskedő előtt ismeretlen egyén tőle a vevényt, 
a hajdút újra kardlapozásra szólította fel, minek 
az lett a következése, hogy a hajdú ezen egyént 
kardjával ugy főbe találta vágni, hogy ez eszmé
letlenül a földre rogyott. Sőt ezen egyén ezen
kívül a kereskedőt tömlöczbe hurczoltatta, s ott 
addig tartotta, inig a paksi nép őt onnan ki nem 
szabadította. Ez az illető egyén Tolna megye érde
mes szolgabirája, neve Szeniczey Ödön. 

Uraim, ha az igazságszolgáltatás, ha a sze
mélybiztosság ily alapon áll országunkban, ugy 
hiszem, ily tisztviselő nem érdemli meg, hogy 
Tolna megye szolgabirája, hanem hogy paksi ka
nász legyen. (Derültség.) 

Miután a kereskedő az igazságügyi minisz
tériumhoz 16,742. síám alatt a panaszt már be
adta, bátor vagyok a tisztelt igazságügyi minisz
ter úrhoz azon alázatos kéréssel járulni, méltóz
tassék engem felvilágosítani, van-e tudomása ezen 
merényletről ? s ha van, tett-e lépéseket, hogy 
a közbiztosságot veszélyeztető ezen szolgabíró kel
lőleg megfenyíttessék és hivatalából elujozdit-
tassék ? 

Horvát Bo ld iz sár igazságügyé i ' : T. kép
viselőház ! Az lehetetlen, hogy a miniszternek 
minden egyes esetről tudomása legyen ; biztosit
hatom azonban a képviselő uratjés az összes házat, 
hogy én nem csak a magán-uton beérkezett folya
modásokat, hanem a nyilvánosság közegeiben meg
jelent panaszokat is figyelemmel szoktam kisérni, 
(Helyeslés) és a hol a magyar administratio hitele és 
becsülete ellen merényletet látok elkövettetni, min
den hatalmamban álló eszközzel a torló szabályok 

iránt intézkedni szoktam. Ha az interpelláló urnák 
azon nyilatkozata, hogy 16 ezer szám alatt adatott 
be az erre vonatkozó panasz, tévedésen nem alapul, 
akkor e panasz csak e napokban adathatott be ; 
épen azért átaláuosan csak azon megnyugta
tást adhatom a t. képviselő urnák, hogy rögtön 
legnagyobb erélylyel fogok ez iránt intézkedni. 
(Helyeslés.) 

Majthényi D e z s ő : T. képviselőház ! Na
gyon sajnálom, hogy a honvédelmi miniszter úr 
épen nincs jelen, a mennyiben szándékom hozzá 
interpellatiót intézni. Nagyon sajnálom, mert az 
ügy, mely iránt kérdést vagyok hozzá intézendő, 
oly fontos, hogy ennek tudomása nélkül a honvé-
delmi miniszter nem lehet; és azért ha jelen van, 

I bizton hiszem, hogy azonnal válaszol is, nehogy 
ily nagyfontosságú ügyben akár csak egy perez
re is bizonytalanságban hagyja a kedélyeket. 
Különben én az előttem interpelláló képviselőtár
samat nem követem, nem indokolom interpellatio-
mat, mert azon meggyőződésben vagyok, hogy a 
mely interpellatio íelolvastatván, maga magát nem 
indokolja, az el is maradhatott volna. 

Mihályi Péter jegyző (oh a sa Majtliényi 
Dezső interpellatióját): „Azon kérdést intézem hon
védelmi miniszter úrhoz, hogy szemben az 1868-ik 
évi ujonczállitási törvény azon világos rendeleté
vel, hogy az állítandó ujonezok, az egészségügyi 
csapatok egyedüli kivételével, kizárólag magyar 
csapatokba soroztassanak, miként történhetett, 
hogy az idei ujonezozás alkalmával eddig köz
tudomásúlag nem-magyar tüzérezredekbe soroz-
tattak magyar ujonezok?" 

E l n ö k : A honvédelmi miniszter úrral kö
zöltetni fog. 

Bethlen Farkas gróf, a pénzügyi bizottság elő
adója, a közgazdasági minisztérium költségvetése 
iránti jelentést kívánja benyújtani. 

Bethlen Farkas gr. előadó : T. képvise
lőház ! Van szerencsém a pénzügyi bizottságnak 
a földmivelési, ipar-és kereskedelemi minisztérium 
költségvetésére vonatkozó jelentését tisztelettel 
bemutatni. 

Elnök : Ki fog nyomatni'), szétosztatni és 
tárgyalás alá vétetni. 

E l n ö k : Bujanovics Sándor a dalmátországi 
vámtarifáról szóló központi bizottsági jelentést 
fogja felolvasni. 

Bujanovics Sándor előadó (olvassa a dal-
mátországi vámtarifáról szóló központi bizottsági 
jelentést.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni2), szétosztatni és 
az igazságügyi minisztériumra vonatkozó költség-

' ; Lásd az Irományok 368-dik számát. 
'i) Lásd az Irományok 369-ik Mamit 
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vetési tárgyalás után azonnal tárgyalás alá fog 
vétetni. 

Napirenden van az igazságügyi minisztérium 
költségvetésének tárgyalása. 

Kailtz G y u l a e lőadó (olvassa a 348. számú 
Iromány bevezetését.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa azigaz-
ságügyminiszteri költségvetésnek a központi igazga
tásra vonatkozó átalányát.) 

Kailtz Gyula e lőadó (olvassa a fenemiitett 
Iromány 1. részét.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ezen tíz ro
vatot a pénzügyi bizottság jelentése szerint ? (El
fogadjuk!) Elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor j e g y z ő (olvassa az or
szágos törvénykezésre megkívántató költségi rovatot.) 

B o b o r y K á r o l y : T. ház! Miután biztosan 
remélhető, hogy a t. ház által elfogadott polgári 
törvénykezési perrendtartás mielőbb életbe fog 
lépni, t. i. ő felsége által mielőbb szentesítést fog 
nyerni , előttem igen nagyon feltűnő , hogy az 
igazságügyi minisztériumnak előirányzatában mind 
a királyi tábla, mind pedig egyéb országos tör
vényszékek ugy vannak előadva, mintha e tekin
tetben semmi változás nem volna remélhető. En
nélfogva bátor vagyok felszorítani az igazságügy
miniszter urat: vajon kilátásba tehető-e, hogy mi
nél előbb ő felségétől a polgári perrendtartás, mely 
elfogadtatott a t. ház által, szentesittetvén, életbe 
fog lépni ? 

Horvát Boldizsár igazságügyér: Midőn 
a miniszter a költségvetést összeállítja, annak kell, 
hogy előbb alapot keressen. Oly alapot, mely még 
ajövö eshetőségeitől függ, nem kereshet, hanem a 
létező statusquot kénytelen alapul venni. Tehát bud-
getemben is nem reflectálhattam azon birósági szer
kezetre, a mely még a törvényhozás mindannyi 
factora által megállapítva nincsen, hanem alapul 
kellett vennem a jelenleg tényleg fönálló birósági 
szervezetet. Mihelyt a polgári perrendtartás szen
tesítve lesz, gondoskodni fogok az abban elfogadott 
bírói szervezet életbeléptetéséről. Mikor követkéz-
hetik az be, azt ma nem vagyok képes elhatároz
ni. Meglehet, a fenálló birósági szervezetet kény
telen leszek még a jövő év 1-ső vagy 2-dik hónap
jában megtartani, ugy a mint van. Magától értetik 
tehát, hogy ezen költségvetés, mely jelenleg a ház 
előtt fekszik, érvényes lesz mindaddig , mig az 
uj birósági szervezet életbe nem lép; ennek életbe 
léptetésétől kezdve pedig azon uj budgetlesz irány
adó, melyet az uj birósági szervezet alapján én 
még ezen törvényhozási ülésszak alatt a t. ház elé 
akarok terjeszteni. 

B o b o r y K á r o l y : Bár a t. miniszter úr által 
fölvilágositás adatott, mégis meg kell jegyeznem, 
hogy a miniszter úr a hivatalt viselőkre nézve a 

rendszeresítést magának a perrendtartásnak élet
be léptetésétől feltételezte, azért a mostani birákat 
ugy kell tekintenünk, mint a kik miniszteri ellen
jegyzés nélkül vannak nagy részben kinevezve, a 
kik tehát ideiglenesek; és miután ez így van, 
igen feltűnő előttem, hogy mielőtt e rendszeresítés 
csakugyan megtörténnék, a királyi táblai bírák 
fizetése tetemesen fölemeltetik. Én, t. ház, azon 
véleményben vagyok, hogy miután a rendszeresí
tés ugy is előttünk van, miután a rendszeresítést 
már az első évnegyedben kir. szentesítéssel re
mélhetjük megerősítettnek, a múlt évben elő
irányzott fizetés a kir. táblai bírák és hétszemélyes 
bírákra nézve hagj^assék el. Nevezetesen pedig a 
hétszemélyes bíráknál ugy látom, hogy némelyek
re nézve a fizetés 5000, némelyekre nézve pedig 
csak 4000 írtban van előirányozva. Én azt tartom. 
t. ház, a kik egy rangban vannak, azoknak fizeté
seiben sem kell klilönböztetést tenni; nem kell 
annyival inkább, mert ha a fizetésben különbség 
tétetik, épen azon bírák, a kiknek függetleneknek 
kellene lenni, mindig arra fognak törekedni, hogy 
a kormány szolgálatában minél nagyobb fizetést 
nyerjenek. 

E l n ö k : A szerkezet elfugadtatik. 
B o b o r y K á r o l y : Kérem, méltóztassék sza

vazásra bocsátani, mert a vélemények külön
bözők. 

Horvát Boldizsár igazságügyér.- T.ház! 
x\zt hiszem, midőn a bírák fizetéseinek megállapí
tásáról van szó, nem lehet azt kérdeznünk: vala
mely intézmény ideiglenes-e, vagy pedig végleges? 
A birói függetlenségnek első feltételei és biztosí
tékai közé tartozik az, hogy a birák oly fizetéssel 
legyenek ellátva, mely őket, a megélhetés terhes 
gondjaitól megmentse. Ezt követeli az ország mél
tósága, és követelik az igazságügy szent érdekei. 
Arra, hogy egy ideiglenes bíróság tagjai roszab-
bul legyenek fizetve, mint a végleges bíróság tag
jai, egyátalában semmi ok nem forog fen. Kérem 
tehát a t. házat, méltóztassék azon okoknál fogva, 
melyeket a pénzügy: bizottság előtt is már kifej
tettem . a költségvetést ugy , mint azt a pénz
ügyi bizottság megállapította, helybenhagyni. (He
lyeslés.) 

Elnök : A kérdés az, hogy a pénzügyi bizott
ság által előterjesztett pontokat elfogadja-e a ház ? 
(Elfogadjuk!) Méltóztassanak azok, a kik elfogad
ják, feíállam. (Megtörténik) A tisztelt ház elfo~ 
gadja. 

Bujanovics Sándor j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetésnek a hétszemélyes táblára vonatkozó tételét) 

KautZ G y u l a e lőadó (olvassa a 348. számit. 
Iromány II. részének 1) pontját.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen 297,800 fo
rintnyi tételt ? (Elfogadjuk!) 
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Bujanovics Sándor jegyző (olvassa ezen 
'ősszegnek az egyes rovatokra való felosztását.) 

' E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a költ' 

ségvetésnek a királyi táblákra vonatkozó átalányát.) 
KantZ G y u l a e lőadó (olvassa a II. rész 2. 

pontját.) 
Elnök : Elfogadja a ház? (Elfogadjuk!) 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 3-ik 

czimet a váltófeltörvényszékröl.) 
K a n t Z G y u l a e lőadó (olvassa a 11. rész 3. 

pontját. Helyeslés.) 
Elnök : A t. ház az e rovatban foglalt tételt 

elfogadja. 
Bujanov ics Sándor j e g y z ő .• (olvassa a nagy

szebeni feltörvényszék költségeit.) 
KaUtz G y u l a e lőadó (olvassa a II. rész 4. 

pontját.) 
Várady Gábor : Tisztelt képviselőház! Ezen 

tételre n^kem nincs észrevételem, hanem e helyütt 
bátor vagyok a tisztelt képviselőház figyelmét föl-
hivni a pénzügyi bizottság azon javaslatára, a me
lyet a kerületi táblákra nézve tett. Ezen javaslat 
kapcsolatban áll a jelenleg szőnyegen lévő tétellel. 
A kerületi táblákra vonatkozó javaslat igy szól: 
„ A biróságok szerkezete küszöbön állván,addig, mig 
ez és a kerületi tábláknak valószinü felosztása bekö
vetkeznék : ez összeget kerek számban 84,000 
frtban megszavazandónak ajánlja a pénzügyi bi
zottság." U g y de, t. képviselőház, a nagy-szebeni 
feltörvényszék megszűnik, mert az ideiglenes tör
vénykezési rendtartás 3-ik Bzakasza igy szól: „A 
másodbiróságot a kir. Ítélőtábla gyakorolja M.-Vá
sárhelyen azon területre, melyre a m.-vásárhelyi 
kir. tábla és nag3rszebeni feltörvényszék hatásköre 
kiterjedt." Nézetem szerint, tisztelt képviselőház. 
azon elvnél fogva, mely a kerületi táblákra nézve 
a pénzügyi bizottság részéről javaslatba hozatik, 
ezen összeg a nagy-szebeni feltörvényszék részére 
csak ideiglen volna megszavazandó. Azon esetről, 
t. képviselőház, midőn majd a nagy-szebeni feltör
vényszékteendőit a m.-vásárhelyi kir. tábla magá
hoz vonja, a pénzügyi bizottság az 1868-iki költ
ségvetés alkalmából előterjesztett javaslatában kel
lően intézkedik : mert ezen esetre — a pénzügyi bi
zottság elfogadott javaslata szerint is — a t. igazság-
ügyminiszter is póthitelt kért. Én tehát inditványo-
zom: méltóztassék a képviselőház kimondani, ugy. 
mint ez a kerületi táblákra nézve is javaslatba ho
zatik, hogy az itt kitett 29,400 frtnyi összeget 
csak a nagy-szebeni feltörvényszék ideiglenes fen-
állása idejének megfelelő arányban szavazza meg. 

Horvát Bo ld iz sár i g a z s á g ü g y é r : Termé
szetesen, erre nincs semmi észrevételem : mert a 
budgetnek a nagy-szebeni feltörvényszékre vonat
kozó tételei csak addig fognak fenállani, mig a 
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nagy-szebeni feltőrvényszék meg nem szűnik ; azon 
tul a budget ezen tétele el fog esni. 

E l n ö k : A ház tehát a 29,400 forintot csak 
ideiglen szavazza meg. 

Bujanovics Sándor jegyző (okassa a 
költségvetésnek a kir. közvádlói hivatalra vonatkozó 
átalányát.) 

KautZ G y u l a e lőadó (olvassa, a 348. sz. Iro
mány 11. részének ő. pontját.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvass a a kir. 
közvádlói hivatal költségvetésének 1. 2. és 3-ik rovatát.) 

Ghyczy IgnáCZ: T. ház! A lakbérek közt 
előfordul itt az igazgató számára 600 forint, az 
aligazgató számára pedig 300 forint. Tudtommal a 
kir. ügyek igazgatójának, és ugy az aligazgató
nak is tiszti lakása volt azon házban, hol Pesten 
mindig a kir. ügyek igazgatósága volt. Bátor va
gyok a t miniszter úrhoz azon kérdést intézni: 
mire használtatik jelenleg ezen ház ? és vajon nem 
lehetne-e ezt most is arra használni, a mire ez
előtt használtatott, t. i. lakásra a kir. ügyek igaz
gatója és az aligazgató számára? (Helyeslés.) 

Horvát B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y é r : Bocsá
natot kérek, de a t. képviselő ur aligha tévedésben 
nincs , mert a korona ügyészének naturális szál
lása nincs; hanem hihetőleg a közalapitvány ügyé
szének, Hamar urnák szállását érti. 

G h y c z y IgnáCZ : A kir. ügyek igazgatója 
mindig a seminarium-utczában levő házban lakott ; 
a közalapítványi ügyész pedig hajdan a kis se-
minariumban lakott; akir. ügyek igazgatója pedig 
ugyanazon utczában.az innenső oldalon, a Széche
nyi-féle ház mellett levő házban. 

Horvát Boldizsár igazságügyér: Én csak 
azt válaszolhatom a t. képviselő urnák, hogy ezen 
ezélra semmiféle épületet nem vettem át, és ezen 
épület talán más ezélra fordittatik jelenleg; a mire 
nézve meglehet, hogy a közoktatási miniszter ur 
adhat felvilágositást. A királyi ügyek igazgatói 
hivatala az akadémiának átellenében van elszállá
solva ; azonban sem az igazgatónak, sem az al
igazgatónak természetes lakása nincs. Erről a t. 
képviselő ur meggyőződhetik. 

G h y c z y IgnáCZ: Van arról tudomásom, 
hogy ezelőtt a Széchenyi-ház melletti házban la
kott. Az tehát a kérdés : mi történt azon házzal? 
Csekélv nézetem szerint, miután itt 900 forint 
ineggazdálkodásáról van szó, mindenesetre érde
mes megtudni, hogy a kincstár birtokábin van-e 
még azon ház, és mire használtatik ? (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyéi': Ha jól 
vagyok értesülve, azon épület, melyben előbb a 
kir. ügyek igazgatója lakott, a múlt időben elcse
réltetett a közaiapitványnyal. Azon ház tehát je
lenben a fundus studiorumé. és a mely ház cserébe 
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adatott, abban a pénzügyi ügyészség van jelenleg 
elhelyezve. Tehát jelenleg nincs szállás akir . ügyek 
igazgatójának rendelkezésére. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 3-ik rovatot? 
(Elfogadjuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (Olvassa a 
4—11-ik rovatot) 

Kautz Gyula előadó: A pénzügyi bizottság 
ezen czim alatt kerek számban 31.500 irtot kivan 
megszavaztatni. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen összeget ? 
( E l/oga djuh!) El fogadtat o tt. 

Bnjanovics Sándor jegyző (olvassa az 
összes kerületi táblák költségei fedezésére vonatkozó 
átalányt) 

Kautz G y u l a e lőadó: E czélra 1869-re 
igényeltetik 84,223 frt, 1868-ban volt 88,000 frt, 
tehát az idén kevesebb 3,777 frttal. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa a ke
rületi táblák czime alatti egyes rovatokat.) 

Kautz G y u l a e l ő a d ó : A biróságiszervezet 
küszöbön állván, addig, mig a kerületi táblák 
valószínű feloszlatása bekövetkeznék, ez összeget 
kerekszám 84,000 frtban megszavazandónakajánlja 
a pénzügyi bizottság. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bizott
ság véleményét? (Elfogadjuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 
clsö-birósági váltótörvényszékek költségvetésének áta
lányát) 

Kautz Gyula előadó (olvassa a 348. sz. 
Iromány II. részének 7,*cziméf) 

H a l m o s s y E n d r e : T. ház! A váltótör
vényszékekre nézve alázatos megjegyzésem az, 
hogy a pénzügyi bizottság az 1-ső pont alatt fel
hozza, hogy lehetőleg tökéletes igazságszolgáltatás 
elérhetése mellőzhetlenül követeli, hogy a birák 
anyagi tekintetben illó'leg elláttassanak s igy ez 
irányban is függetlenek legyenek. A pénzügyi 
bizottság ezen elvet keresztül vitte a kir. táblánál 
és a kerületi tábláknál, a melyek most feloszlatás 
alatt állanak ; de épen a vidéki váltótörvényszé
keknél ezen elvetnem alkalmazta; nem alkalmazta 
annyiban, hogy itt a közbirákat ma is 1,200 fo
rinttal hagyta meg. 1848 előtt 1,200 pengőfrtot húz
tak ezen birák, de jelenleg a viszonyok változtával 
3,200 frttal nem lehet megélni. Ha tehát mi köve
teljük, hogy a birák legnagyobb pontossággal 
járjanak el, és ha azok legszigorúbb felelősség 
alatt állanak : adjunk a biráknak annyi fizetést, 
hogy illö'leg megélhessenek és anyagilag függet
lenek legyenek. 

Ezen birák egy rangban állanak a segéd 
előadókkal a királyi táblánál, és mig ez utóbbiak
nál 1,500 frt vétetett, fel, addig amazoknak megha
gyatott l ,200frtnyi fizetésük. De továbbá a belügy

minisztérium költségvetésében is fölemeltetett a 
megyei törvényszéki ülnökök fizetése; a mennyi
ben 1,500, 1,400 és 1,200 frtban állapíttatott meg. 
Azért alásan kérném a t, házat, hogy a vidéki 
váltótörvényszékek, t. i. aa eperjesi, debreczeni, 
aradi , soproni és pozsonyi váltótörvényszékek 
közbiráinak fizetését is 1,500 forintra felemelni 
méltóztassék. A költség ennek folytán csak 3,000 
forinttal lesz több ; oly összeg, mely nagyon cse
kély, és a birákat függetlenebbekké teszi. Azért is 
a t. ház figyelmébe ajánlom. (Helyeslés) 

Horvát Boldizsár igazságügyéi': T.ház! 
Lehetlen Habno<sy Endre képviselő urnák indit-
ványát nem helyeselnem. Hogy mért nem ja
vasoltam a költségvetésben azt eredetileg? annak 
oka abban rejlik, hogy midőn a költségvetés ké
szült, még nem tudtam, hogy a megyei törvény
székek bíráinak fizetése 1,200 frtról fel fog emel
tetni 1,500, 1.400 forintra. Ezidőközben következett 
b e ; és most mindenesetre anomália van a dolog
ban, a mennyiben a bíróságok tisztviselői a me
gyékben jobban vannak fizetve, mint a vidéki 
váltótörvényszéki birák. A t. ház méltányosságától 
és igazságszeretetétó'l függ ezen anomáliának végef 
vetni az által, hogy e birák fizetését fölemell, mely 
szerint a vidéki váltótörvényszéki birák fizetés 
tekintetében ugyanazon színvonalra emeltessenek, 
mint a megyei törvényszékek biráié a belügymi
niszteri költségvetésben. Én részemről minden
esetre kijelentem, hogy ezen indítványt igazságos
nak „ méltánvosnak találom és elíoandhatónak 
ajánlom. 

Kautz Gyula előadó: T. ház! Én azt 
tartom, hogy mielőtt ily nem eg-észen jelentéktelen 
kérdés felett szavazunk,érdemes volna — különösen 
a miniszter ur előleges nyilatkozata után — arról 
gondolkodni, mennyi lenne körülbelül azon ösz-
szeg, rnel}? által a költségvetés szaporodnék. 

Horvát B o l d i z s á r igazságügyé i ' . - A kü
lönbség az összes váltóíörvényszékeknél 3,000 fo
rintot fog tenni, azért elfogadhatónak ajánlom. 
(Elfogadjvk) 

Elnök: Mindenesetre szavazás által kell e 
kérdést eldönteni. Annálfogva méltóztassanak azok, 
kik a vidéki városokban levő váltótörvényszékek 
biráinak fizetését—a mint az praehmínálva vol t— 
elfogadják, felállani. (Megtörténik. Fölkiáltások: Nem 
értettük a kérdést!) A fővároson kívül levő váltó
törvényszéki tagok, illetőleg birák fizetésére nézve 
a különbség 1,200 és 1,500 ft. (A szerkezetre kell 
szavazni!) A szerkezetre nézve már megtörtént a 
szavazás. Méltóztassanak most azok felkelni, a kik 
az 1,500 frtot akarják elfogadni. (Megtörténik) A 
többség a szerkezetet, vagyis az évi 1,200 forintot 
fogadja el. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a költ-
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ségvetésnek a kerületi lányabiróságokra vonatkozó 
tételeit.) 

KaultZ G y u l a e lőadó {olvassa a 348. sz. 
Iromány II. részének 8. czimét.J 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bi
zottság által javasolt 25,000 frtot? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva ezen összegben állapittatik meg a költ
ségvetés illető tétele. 

Bujanovics Sándor j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetésnek a sajtóbiróságokra vonatkozó átalányát.) 

Kautz G y u l a e í ő a d ó (olvassa a II. rész 9. 
czimét.) 

Csiky Sándor : Hiszen kérem más van a 
költségvetésben nyomtatva arra nézve, hogy mibe 
kerülnek a sajtóbiróságok. (Az a részletezéshez tar
tozik !) De ezeket is érdemes volna felolvasni. 

E l n ö k : Most fog felolvastatni. 
BtljanOViCS Sálldor j e g y z ő (olvassa a saj

tóbiróságokra vonatkozó egyes tételeket.) 
E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a 18,500 

forintot ? (Elfogadjuk!) 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 10-ik 

czimet a pénzügyi tövvényszékekről atalánosságban.) 
Kautz Gyula előadó (olvass a a II. rész 10. I 

czimét.) 
Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 

részletes kimutatást.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 

BlljanOViCS SánŰOl* j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetésnek az erdélyi megyei törvényszékekre vonat
kozó átalányát.) 

Kautz Gyi l la e lőadó (olvassa a II rész 11. 
czimét.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a rész
letes kimutatást.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk !) 
BlIjailOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa az er

délyi kir. városok költségvetésének átalányát.) 
KailtZ G y u l a e l ő a d ó : Erre a pénzügyi bi

zottságnak nincs megjegyzése. 
D o b o l y i Sándor : T. ház ! Ha kényszerítő ok 

nem volna, mely felszólalásomat parancsolja, nem 
zavarnám egy perezig sem a t. ház figyelmét; de 
midőn legszigorúbb és legalaposabb számítás után 
tudom, hogy a 6,000 írt Maros-Vásárhely törvény
székének nem elég: akkor méltóztassanak megen
gedni, hogy alázatosan kérjem, hogy a különben 
jelentékeny városnak e tekintetben segélyt nyújt
sunk , a 6,000 forintot 8,000 ftra emelni méltóz
tassék. 

S i m a y G e r g e l y : T . ház ! Nekem az erdé
lyi városok törvényszékeinek segélyezési rovatára 
vannak némi észrevételeim. 

Mindenekelőtt meg kell jegyeznem, hogy azon 
városok, melyek e rovat alatt mint erd. szab. kir. 
városok vannak megnevezve, nem mindnyájan kir. 

városok, hanem azok közül csak az első öt kir. 
város; Szász-Régen a provisorium alatt nevezte-, 
tett kir. városnak; a többiek pedig nagyrészint 
taksális városok, részint nemes városok. 

Ezen megjegyzés után magára a dolog érde
mére nézve megjegyzem, hogy azt hiszem, midőn 
kirovás tétetik, akár teherre, akár javadalomra 
nézve: annak alapjául egy kulcsnak kell szolgálni, 
különben minden kirovás önkényessé válik és 
igy bizonyosan jogos igényeket fog megsérteni. 
Már maga ezen rovat bevezetése mutatja, hogy 
mind a minisztériumnak, mind a pénzügyi bizott
ságnak melyik kulcsot kellett volna alapul fel
venni. Itt a bevezetésben áll, hogy az adjutum 
salariale czim alatt kell az erdélyi városok részére 
69.500 forint. Az adjutum salariale, tisztelt ház, a 
régibb időkből veszi eredetét, és e szerint a váro
sok oly mértékben voltak segélyezve, a mint adó
zási összegök megkivánta a segélyezést. A jelen 
kirovásnál ezen kulcs nincs fentartva. Irányadó 
lehetne ugyan e tekintetben még az is,hogy valóság
gal mennyire mennek jelenleg a segélyezendő vá
rosok törvénykezési költségei. 

De bármelyik vétessék is fel alapul ezen kul
csok közül, akár együtt, akár külön-külön: teljes 
lehetetlen, hogy főkép Szamos-Ujvár és Erzsébet 
kir. városok részére csak 2,000 frtnyi segélyezést 
lehessen megszavazni. Hitelesen kimutatható, t. ház, 
hogy Szamos-Ujvár városának jelenleg évenkinti 
igazságszolgáltatási költségei körülbelül mintegy 
10,000 írtra rúgnak. En teljességgel nemkivánom 
ezen összeget megközelítő összeget ezen város s Er
zsébet város részére követelni; hanem igen is kívá
nom azt,hogy a költségvetésben foglalt összeg fele
meltessék • e mellett azonban nem akarok levonni 
valamit a többi városok összegéből. Ez okból tehát 
kérném a tisztelt házat: méltóztassék ezen két ki
rályi város törvénykezési költségeire egyenkint 
5,000 forintot megszavazni és az egész összeget 
69,000 frtról 75,000 frtra emelni. (Marad!) En, 
tisztelt ház , az államháztartásban a takarékos
ságnak ép oly barátja vagyok, mint bár ki más a 
tisztelt ház tagjai közül, de bűnnek tartanám fukar
nak lenni az igazság rovására. 

Berzenczey László: Tisztelt ház! Nem 
tudom, statistikai adatok, vagy sympathiai nézetek, 
vagy micsoda adatok vezérelték azokat, a kik ezen 
összegeket megállapították. Nem tudom, Kolozsvár 
mióta lett Maros-Vásárhelynél két akkora, és igy 
nem tudom, miért kap Kolozsvár 15,000 forintot, 
és Maros-Vásárhely — mely pedig a székely föld fő
városa — 6,000 forintot. Ezt indokolni semmivel 
sem lehet.Meglehet, nagy ságtoknak több rokonszen
vük van Kolozsvárhoz, mint Maros-Vásárhelyhez. 
(Derültség.) Ne tessék nevetni,mert valóban ugy lát
szik, mintha az urak ajándékot adnának; pedig ez 
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nem ajándék, hanem mindez a közös adóból megy, 
csakhogy nálunk a domestica nincs elválasztva. 
Kolozsvárnak nincs kótszerannyi népessége, mint 
Maros-Vásárhelynek s kap 15,000 ftot, mig Ma
ros-Vásárhely csak 6000 frtot; én tehát nem tudom, 
mily alapon határozták meg ezen összegeket. (Zaj.) 
Méltóztassanak nem lekiabálni az embert, hanem 
okot adni rá. 

Továbbá bátor vagyok Szamos-Újvárt s Er
zsébetvárost is felhozni. Hogy ezek kir. városok, 
tudom ; de pl. Gyula-Fehérvár bizonyosan nem 
nagyobb város, mint Szamos-Ujvár, shogy Gyula-
Fehérvár kap 6000-et, a mely kisebb Szamos-
Újvárnál, és hogy ez kap 2000-et, ezt teljességgel 
nem értem. Itt, nem hiszem, hogy az arány meg 
volna tartva. 

Arra kérem tehát a t. házat, hogy Maros-
Vásárhely részére, mely csakugyan város, habár 
székely földön van is,méltóztassanak 8000-et meg
adni , valamint Szamos-Ujvár és Erzsébetváros 
részére, melvek kir. városok, ne méltóztassanak e 
tekintetben gazdálkodni, hanem az ezekre kért 
összeget megszavazni. (Marad!) 

Arad csak akkora.mint Kolozsvár.s kap 2 7.000 
forintot, s Kolozsvár kap csak 15,000 et. Méltóz
tassanak a motívumokat felhozni. Én tudom, hogy 
a t. háznak unalmas dolog volna „Rechnung^-okat 
csinálni; tudom, hogy a mi itt be van adva, az ma
rad, s unalmas mindenkinek számadást készíteni; 
de hogy ez nem igazságos eljárás, azt méltóztas
sanak megengedni! (Zaj.) 

Papp Zs igmond : T. ház! Egy kis felvilá
gosítássá] tartozom a t. háznak s az előttem, szólott 
képviselő urnák, ki azon kérdést állítja fel, hogy 
miért kell adni 15,000 forintot Kolozsvárnak,s Ma
ros-Vásárhelynek csak 6000-et V Azt mondja a 
tiszt, képviselő ur, hogy ez is főváros a székely 
földön; igen, de én meg azt mondom, hogy Kolozs
vár is főváros, habár nem is a székely földön. Ha 
egyébként figyelmére méltatta volna a statistikai 
kimutatásokat, ezt nem hozta volna föl. Ugyanis 
Kolozsvár népessége 17,496, mig Maros-Vásárhelyé 
csak 9,263. Ebből tehát igen természetesen követ
kezik, hogy többet kell adni azon városnak, a 
melynek több az agendája és kötelessége, hol na
gyobb a lélekszám. Ha pedig arról van a szó, hogy 
elvileg meg kell-e tartani a kir. városok részére a 
subventiót, vagy nem: kimondom tisztán vélemé
nyemet, hogy én a kir. városoknak subventiót nem 
adnék: mert midőn kir. várossá alakultak, ki kel
lett mutatniok, hogy fen tudják magokat tartani; s 
ha nem tudják magokat fentartani, el kell venni 
tőlök azon privilégiumot, mely ugy sem egyez meg 
a kor szellemével. (Helyeslés.) Jelenleg a kir. vá
rosok részére a 69,000 frtot magadom. de elvileg 
a subventiót el nem fogadom. (Maradjon!) 

CsiJty I s t v á n : Igen bajos azon nagy nyo
matékú érv ellenében •" „maradjon" elegendő érve
ket felhozom arra, hogy a t. képviselőházat más 
véleményre bírjam. Azok után, miket Maros-Vásár
hely s Szamos-Ujvár érdemes képviselői mondot
tak, nekem igen kevés mondani valóm van; de ha 
valaki ezen osztályozást kezébe veszi, s látja, hogy 
Szamos-Ujvár s Erzsébetváros örmény városok, s 
Szászrégen szász város csak 2,000 frtban részesittet-
nek, mig a magyar és székely városoknál sokkal 
alsóbbrendű városok több segélyben részesittetnek: 
lehetetlen, hogy azok után azon gyanúra ne jöjjön 
valaki, hogy itt is nemzetiségi tekintetek forogtak 
fen. En teljességei nem helyeslem azon nézetet, 
nem is hiszem, hogy e költségvetés megállapításá
nál oly tekintetekből indultak volna k i ; hanem a 
látszat csakugyan az. Egyébiránt midőn Gyula-
Fehérvárnak, mely Szamos-Ujvár és Erzsébetvá
roshoz hasonló, 6,000 forintot adnak, ezen két vá
rosnak pedig csak 2 000 frtot, az valósággal sem 
e városok állapotával, seni az egyenjogúsággal meg 
nem fér. 

Nekem nézetem az. hogy az igazságügyi mi
nisztériumnak, vagy annak, ki ezen osztályozást 
készítette, valamely bizonyos alapot kellett volna 
felvenni; alap pedig lett volna egyfelől az összes 
törvénykezési költségek mennyisége, másfelől az 
adó mennyisége. Azon meggyőződésben vagyok, 
hogy miután az idő igen rövid, nem lehet már 
most végére járni annak, hogy az egyes erdélyi 
városoknak mennyi a törvénykezési költség ok. 
Minthogy azon elv van elfogadva a magyaror
szági városokra nézve, hogy a tettleges törvény
kezési költségekhez képest javadalmaztaüsanak : azt 
hiszem, hogy jövőre az erdélyi városokra nézve 
is ezen elv lesz irányadó. Miután azonban az idő 

I rövidsége miatt azt jelenleg alkalmazni nem lehet, 
nézetem az. hogy e tekintetben a másik kulcs 
alkalmazható, tudnillik az adómennyiség, és igy az 
adómennyiséghez képest legyen felosztva ezen 
69,000 frt. 

Egyébiránt azon nézetben vagyok, hogy a 
69,500 frt által azon elvnek, hogy a városok tett
leges törvénykezési költségei fedeztessenek, nincs 
elég téve, hogy ezen összeg nem elég az erdélyi 
városok e részbeli szükségleteinek fedezésére. 

Én részemről azon nézetben vagyok, hogy 
miután a belügyminisztériumi költségvetésben a 
magyarországi királyi városokra nézve tetemes 
összeg vétetett fel; miután Deák Ferencz indítvá
nya következtében azon városok is, melyek nem 
királyiak, de törvényszéket tartanak, tetemes ösz-
szeggel fognak segittetni; tekintve azt, hogy az 
erdélyi városok 1866és 1867-ben segélyezést nem 
kaptak, mig a magyarországi királyi városok 

I 1866. és 1867-ben 1.000,000 forint segélyben ré-
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flzesittettek ; méltóztassék a tisztelt ház az erdélyi 
városokra nézve a 69,000 frtot 100,000 forintra 
emelni i 

Bátor vagyok ezen módositványomat a tisz
telt ház figyelmébe ajánlani. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa Csiky Ltván 
módositványát): „Az erdélyi magyar és székely 
szab. kir. és taksális városok törvényszékei költ
ségei fejében 100,000 frt. 

„Egyébiránt a minisztérium oda utasittatik, mi
szerint az erdélyi részekben levő, magyar és székely 
szabad királyi és törvényszékeket eddig is tartott, 
és jelenleg is független állásuknál fogva tartani 
kényszerült taksális városok között az ezen városok 
által eddig is élvezett salariale adjutumok meny-
nyiségéhez képest az utalványozott 100,000 frtot 
felosztván, az egyes városokra jutandó mennyisége
ket évnegyedenkint szolgáltassa ki." 

Deáky LajOS: T. ház! midőn a szab. kir. 
várot>ok törvénykezésének segélyezéséről volt szó, 
figyelemmel kisértem egyszersmind szab. kir. Zi-
lah városa érdekeit is, melynek egyik választott 
képviselője vagyok, és ugy tapasztaltam, hogy e 
város sem a magyarországi, sem az erdélyi szab. 
kir. városok közé nem vétetett fel. E város, visz-
szakapcsoltatá^a előtt, Erdélyhez tartozott és ott 
„salariale adjutum" czim alatt,törvénykezési segély
ben részesittetett. Ezen segélytől legközelebb meg' 
fosztatott, és akkor, midőn nincs Erdélyben egyet
len egy város sem, mely ezen segélyben nem ré
szesittetett volna, feltűnő, hogy egyedül Zilah az, 
mely e segélyben nem részesül. Mi oka ennek, 
teljességgel meg nem foghatom. Midőn a Bach-
korszak elérkezett, olvastunk birodalmi városok
ról ; Bécset, Triesztet és Zilahot a birodalmi váro
sok közé sorozták. Meglehet, most adjutumot az
ért nem kap, mert a birodalmi városok közé soroz-
tatott. (Felkiáltás: Ugy van!) De ennek sem adha
tok hitelt, mert ha tekintem Bécset és Triesztet. 
e két városnak annyi áldozatot hozotté ház. hogy 
ha Zilah városa ennek csak század részében is 
részesittetnék, igen megelégedettnek erezhetnék ma
gokat. Midőn a visszakapcsolás megtörtént, az e 
végre kiküldött királyi biztosok Zilah városa tör
vénykezésének szükségleteire „salariale adjutu-
mot" szabtak meg, melyet a visszakapcsolás sza
bályának az országgyűlésen leendő elfogadásáig-
a magyar minisztérium, legalább az 1848-ki mi
nisztérium meg is tartott. Azonban a jelenlegi mi
nisztérium ezen „salariale adjutumot" megtagadta: 
pedig midőn Zilah városának telekkönyvi hatóság
gal kapcsolatos külön törvényszéke van, mely tör
vényszék fenállása által tetemes bélyegilletéket, 
százalékokat hoz be az államnak, ha nem is veszem 
,azt, mit fizet egyenes adót és közvetettet: azt hiszem, 
nagy méltánytalanság, hogy ezen állam jövede

lemből e városi hatóságnak akkor, midőn Oláhfalu-
nak is 1000 forint ajánltatik, valamint Bereczk 
városának is, mely népességre nézve Zilahot meg 
sem közelíti, segély nem adatik. Ámbár a legköze
lebbi napokban beadatott azon indítvány, mely sze
rint a szab. kir. városok és rendezett tanácscsal 
biró városok, melyeknek fölebbviteíi törvényszé
kük a magyar kii\ .puria, törvénykezési költségeik 
fedezésében segélyeztessenek, ezen tárgyra tartozik; 
mindamellett, minthogy a visszakapcsolás által 
magyarországi szab. kir. város lett Zilah város, a 
visszakapcsolás szabályának sérelme nélkül, a se
gélyezésből ki nem zárathatik, mint ezt a belügyér 
úr rendeletileg tette: addig is, mig e visszacsatolási 
szabályok felett az országgyűlés határoz, én leg
alább is 1000 forintnyi salariale adjutumot kérek 
Zilah város részére megadatni. Azon esetre azon
ban, ha ez meg nem adatnék, fenhagyom magam
nak azon jogot, hogy midőn a szab. kir. és rende
zett tanácscsal biró városok törvénykezési költ
ségei napirenden lesznek, e tárgyhoz ujabban hoz
zászólhassak. (Helyeslés a bal oldalon.) 

H o r v á t h D ö m e : Felvilágosítást kívánok 
adni a t. képviselő urnák, midőn azt vagyok bátor 
állítani, hogy a magyarországi városok közöl Zilah 
nem maradt ki, és pedig nem 1000 forinttal sze
repel, hanem inie itt Zilah részére 4730 forint van 
jelölve. (Derültség.) Miután tehát a magyarországi 
városok közt benfoglaltatik, fölösleges a fölött 
több szót vesztegetni, (Helyeslés.) 

Csiky Sándor : Én nem tudom, hogy t. 
Horváth Döme képviselő' urnák minő igazságügy
miniszter által tett költségvetés van a kezében ; 
nekem is van egy, de ebben ugyan nincs benne. 

Horváth D ö m e (elmegy Csiky Sándorhoz és 
megmutatja, neki.) 

E l n ö k : Miután indítvány adatott be, mely 
azt mondja, hogy 100,000 forintra emeltessék az 
összeg, a ház szabályainak G8. szakasza pedig azt 
mondja, hogy a két javaslatnál mindig a legna
gyobb összeg j'ön szavazás alá, ennélfogva az in
dítvány el vagv el nem fogadására kell szavazni, 

Mihá ly i Pé ter (olvassa Csiky István módo
sitványát.) 

E l n ö k : A kik a 69,500 frt helyett a 100,000 
frtot kívánják elfogadni, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) Az inditványt a ház nem fogadja el. 

Maros-Vásárhelyre inditványoztatottaz, hogy 
nem hat, hanem 8000 frt praelimináltassék. 

Berzenczey L á s z l ó : Ha Kolozsvárnak meg
adják a 15,000 frtot, ennek is megadhatják a 
8000 frtot. (Zaj.) 

E l n ö k : A kik a 8000 frtot kívánják elfo
gadni, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) Á 
ház nem fogadja el. 

Berzenczey L á s z l ó : Bátor vagyok a kér-



58. (November 16. ] 868.) 326 CCCXV. ORSZÁGOS ÜLI 

déshez szólani, a kérdés feltételéhez. (Menjünk to
vább !) Sohse menjünk tovább, mikor én akarok 
szólani. Én azt voltam bátor kérni, hogy hatezer 
frt helyett Maros-Vásárhelynek adassék meg nyolcz 
ezer frt. 

Elnök: Erre nézve most már szavaztunk ; a 
8000 frtot nem adja meg a ház. 

Már most méltóztassanak azok fölkelni, kik 
Simay képviselő úr indítványa szerint Szamos-Új
vár és Erzsébet városnak egyenkint 5000 frtot 
kivannak megszavaztatni. (Megtörténik.) A t. ház 
nem fogadja el. 

BujanoviCS Sándor j e g y z ő (olvassa az er
délyi kir. városok költségvetésének egyes rovatait.) 

KautZ G y u l a e lőadó : Nincs észrevétel. 
Elnök : Elfogadja-e a ház a 69,500 frtot ? 

{Elfogadjuk !) 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a Mt-

ségvetésnek uZ erdélyi első bírósági urhéri törvényszé
kekre vonatkozó átalányát?) 

Kau tZ G y u l a e lőadó : Ezen összeget a 
pénzügyi bizottság megszavaztatni kéri. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 
egyes rovatokat.) 

Kail tz G y u l a e lőadó : Erre nézve a pénz
ügyi bizottság 71,800 frtot kér megszavaztatni. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (El !) 
Bujanovics Sándor j e g y z ő (olvassa a költ

ségvetésnek a fegyintézetekre vonatkozó átalányát.) 
Kautz G y u l a e lőadó (olvassa a 348. számú 

Iromány II. részének 14. czimét.) 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 

egyes rovatokat.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a te-

lekkönyvezésre vonatkozó átalányt.) 
Ka i l tz G y u l a e lőadó (olvassa a 348. számú 

Iromány III. fejezetét.) 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 

egyes rovatokat) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bi

zottság javaslatát ? (Elfogadjuk!) 
Bujanov ic s Sándor j e g y z ő (olvassa a nyug

dijakra vonatkozó fejezetet.) 
KaultZ Gy i l ía e l ő a d ó : A nyugdijak iránt 

külön jelentésben fogja a bizottság minden minisz
tériumra vonatkozó együttes jelentését utólag be
mutatni. 

Elnök: Elfogadja a t. ház a bizottság véle
ményét ? (Elfogadjuk '.) Tehát a bizottság véleménye 
el van fogadva. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvas sa a rend
kívüli költségekre vonatkozó tételeket.) 

Kautz Gyula előadó (olvassa a 348. számú 
Irományból a rendkívüli költségekről szóló fejezetet) 

Várady Gábor : T. képviselőház! A javas

lat ezen tételének: „az átruházás csak egyes ezi-
meknek rovatai közt engedhető meg," sem értelmét,' 
sem helyét nem látom, s azt hiszem, hogy csak 
tévedésből csúszott be. Ezen tétel az igazságügy-
minisztérium összes költségvetésére nemvonatkoz-
hátik, mert a pénzügyi bizottság ott, hol jónak 
látta, minden egyes fejezet végén javaslatba hozta 
az átruházási jog megadását, mint p . történt a» 
1-ső és 3-dik fejezetnél. De nem vonatkozhatik a 
pénzügyi bizottságnak ezen javaslata a rendkivüli 
költségekre sem, mert ezeknek más czimök nincs, 
mint csupán „rendkivüli költségek", és ezen czini 
csak két rovatot foglal magában: úgymint a co-
dificationalis munkálat keresztül vitelére, és a kir* 
curia újjáépítésére szükséges költséget. Nem 'hi
szem, hogy a pénzügyi bizottság szándékában lett 
volna két ily heterogén tételnél az átruházás jogát 
javaslatba hozni, s meg vagyok győződve, hogy 
ezt igazságügyminiszter úr sem kívánja. Kérem 
ennélfogva ezen tételt, melynek itt értelme nincs, 
és mely ellenkezésben áll a pénzügyi bizottságnak 
már fenérintett és elfogadott javaslatával, egysze
rűen kihagyatni. 

Horvát Bo ld izsár igazságügyé i 8 : Azt hi
szem, t. képviselőház, hogy ezen félreértés onnan 
eredhetett, mert nincs megjelölve a nyomtatvány
ban, hogy a budgetnek szakaszonkinti tárgyalása 
be van fejezve, mert az átruházás csak a rendes 
kiadásokra vonatkozhatik, de a rendkívülire nem ; 
ki is jelentem, hogy nem fogom azt igénybe 
venni. 

B é n i s S á m u e l : Azt hiszem, t. ház, hogy 
ezen kitétele a pénzügyi bizottságnak a többire 
sem vonatkozhatik, mivel a budget tárgyalásánál 
minden pontnál, hol az átruházásnak helyét látta 
a pénzügyi bizottság, későbben pedig a ház, minden 
pontnál kimondta, hogy ott helye van az átru
házásnak. Ennélfogva ha az igazságügyi bud-
getnél is néhol helye van az átruházásnak, azt az 
egyes pontoknál kell kimondani: különben ha a 
végén mondatnék ki, ez annyit tenne, hogy min
den egyes tételnél, minden egyes rovatnál a rova
tok közt mindenhol helye van az átruházásnak; 
ezt pedig a t. ház nem akarhatja kimondani, mert 
ily átalános átruházási jognak nincs helye. Hagy
juk tehát ki innét, mert az valósággal nem is ide 
való. 

Horvát Boldizsár Igazságügyér : Igaz, 
tisztelt képviselőház, hogy az átruházás némely 
tételeknél világosan kimondatott, más tételeknél 
pedig kimaradt; de épen ezen hézagot akarta 
pótolni a pénzügyi bizottság. Hogy a t. képviselő 
urak nem akarják a rendkivüli szükségletre kiter
jeszteni ezen átruházási,' jogot, azt természetesnek 
találom, s kinyilatkoztatom, hogy nem is volt azt 
szándékom igénybe venni. De a többi czimnél 
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ezen átruházásnak mindenhol lehet helye. (Ellen
mondás.) Bocsánatot kérek, én szigorúan akarok 
az ország pénzével gazdálkodni; de még sem lehet 
annyira megszorítani a miniszter kezét, hogy 
ugyanazon czimben felvett különböző rovatok 
között ne tudja a kiegyenlítést megtenni: mert 
akkor bizonj^os kiadásokat nem fog fedezhetni. 
így p. a sajtóbiróságoknál, meglehet, hogy valami 
meggazdálkodható, a közvádlóknál ellenben az 
utazási költség valamivel többre mehet, mint a 
mennyi eló're felvétetett, és ez esetben az egyiket 
a másikból pótolom; de az ugyanazon ezim alatt 
megállapított összegen tul semmi körülmények 
közt nem fogok kiterjeszkedni. Utóvégre is min
den egyes tételt az utósó krajczárig kiszámítani 
nem a budget, hanem a számadás köréhez tarto
zik; azért a budgetnél e részben a miniszternek 
némi latitudet engedni okvetlenül szükséges, mert 
oly pontosan minden kiadást egy esztendővel előre 
nem lehet meghatározni. 

S i m o n y i Lajos b . : A t. ház e napokban 
azt határozta, hogy a kormánynak a virement 
joga átalánosságban meg nem adatik. Azon alka
lommal kifejezte a t. ház azt is, hogy egyes téte
leknél, egyes fejezeteknél fogja a budgetben meg
határozni a kormány azon jogát, hog}^ átruházás
sal élhet-e vagy nem ? Ha tehát itt átalánosságban 
kimondatnék, hogy az igazságügyminiszter bud-
getjében megadatik az átruházás joga, ez még a 
ház határozatával is ellenkeznék. Ugy ^udom, az 
igazságügyi miniszternek az 1-ső és 3-dik fejezet
ben meg van adva a virement, és így, ha még 
más fejezeteknél is óhajtaná a miniszter, azt ott 
kellene kitenni. Azt átalánosságban kimondani, 
hogy az átruházási jog megadatik, ellenkezik a 
napokban hozott határozattal. Ami a gazdálkodási 
szempontot illeti, ott , hol az átalános virement 
megadatik, rendesen bizonyos százalékot, 2-től 
5-ig, leszoktak vonni: mert történnek halálozások, 
nem neveztetnek ki az illető hivatalnokok; szóval 
2—5 százalék levonásának lehet helye, mint a 
mennyi meggazdálkodható; de én ezt czélszerü 
eljárásnak nem tartom, és ezen pausális levonásról 
említést tétetni nem óhajtok, hanem a ház e na
pokban hozott határozatához képest az egyes feje
zeteknél mondjuk ki, hogy megadatik-e a virement, 
vagy nem ? {Helyeslés.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : Pár nappal ezelőtt 
azon határozatot méltóztatott hozni a ház, hogy 
az átruházás csak is ott engedtetik meg, hol nyíl
tan megadatik a ház által ; annálfogva ezen költ
ségvetés második fejezetében kimondotta a ház, 
miszerint az átruházást az első fejezetben, a köz
ponti igazgatásnál az egyes rovatok közt megadja, 
továbbá a harmadik fejezetben, a telekkönyvezés
i é i , az egyes czimekre nézve szintén megadja. 

Azonban ha méltóztatnak elfogadni az igazságügyi 
miniszter lír óhajtásához képest azt, hogy ezen 
költségvetés egyes czimein belül az átruházás 
megengedtessék, akkor kérem azt határozatilag 
kimondani, mert a jegyzőkönyvbe csak is ugy 
lehet bevenni a pénzügyi bizottság jelentésének 
ezen tételét. 

Várady Gábor: Én nem szólaltam fel az 
átruházás jogának megadása ellen, midőn az bizo
nyos korlátok között az első fejezetben javaslatba 
hozatott. Nem szólaltam fel a harmadik fejezetnél 
sem, midőn az helyes és kellő indokolás mellett 
javaslatba hozatott; és ha ezen átruházási jog kel
lően indokolva hozatik vala javaslatba a többi 
fejezetnél, az ellen sem szólaltam volna fel. Most 
azonban ezen a dolgon, ugy a mint t. igazságügy
miniszter lír kívánja, már segíteni sem lehet: mert 
e kifejezést: „az átruházás csak az egyes czimek 
rovatai közt engedhető meg" a jelen helyzetben 
elfogadni lebetlen, miután az első fejezetben vilá
gosan ezen kifejezés használtatik : „az átruházást 
csak az 5-, 6-, 7- és 8-dik rovatok közt véli megen
gedhetőnek a pénzügyi bizottság": tehát ugyan
azon fejezetben is csak néhány rovat közt enged
tetett meg a pénzügyi bizottság javaslata nyomán 
az átruházás; holott ha most ezen kifejezés fogad
tatnék el, akkor minden czim minden rovata közt 
minden kivétel nélkül megengedtetnék az átruhá
zás. A t. miniszter úr ezen kívánsága ellenkeznék 
a háznak alig pár órával ezelőtt hozott határoza
tával. {Felkiáltások: Szavazzunk! Szavazzunk! Hall
juk a kérdést!) 

E l n ö k : A kérdés ez: az átruházást elfogad
ja-e a t, ház ugy, mint azt a pénzügyi bizottság-
javaslatba hozza ? A kik elfogadják, méltóztassanak 
felkelni. {Megtörténik.) Az átruházást az egyes 
czimek rovatai közt nem fogadja el a t. ház. 

Horvát Boldizsár igazságügyéi1: Nem 
tudom, ez a kérdés hogyan van eldöntve ? meny
nyiben fognak az átruházási joggal a t. képviselő 
urak engem felruházni ? Hogy az egyik czimbó'I 
nem mehetünk át a másikra, azt természetesnek 
találom ; hanem hogy ugyanazon czimek külön
böző rovatai közt ne legyen megengedve az átruhá
zási jog,az lehetetlenné fogja tenni az administratiót. 
Tessék felvenni a fegyintézeteket. Nem számítha
tom ki előre, hány fegyencz fog az egyik vagy 
másik fegyintézetbe átszállittatni : mert ha a váczi 
fegyintézetben a fegyenczek száma megszaporodik, 
átteszem Illavára; de ezt nem leszek képes meg
tenni, ha nem adják meg az átruházási jogot. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! A szavazás már 
megtörtént; azért, azt hiszem, többé kérdés nem 
lehet, hogy a mit a t. ház kihagyatni rendelt a 
határozatból, az abba ismét visszavétessék. En 
részemről annak folytán, hogy az igazságügymi-
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niszter úr ismét felszólalt e tárgyban, kötelessé
gemnek tartom azon véleményemet kijelenteni, 
hogy nem látom indokoltnak igazságügyminiszter 
úr ujabb előterjesztését sem : mert ha csak az 
egyes czimek rovatai közt engedtetik is meg az 
átruházás, kérdem, t. ház, miért határoztuk meg az 
egyes rovatokra fordítandó összegek sommáját ? 
Pontonkint meghatároztuk, hogy ennyi legyen p. 
o. a királyi tábla személyzetének fizetése, eny-
nyi legyen az illetőknek lakbére, ennyi legyen 
az irodára forditandó összeg , ennyi a szol
gák fizetése. Ha azok közt is virement-t méltóz
tatnak engedni, akkor nem határoztunk semmit, 
akkor el fogunk térni az eddigi határozattól, és 
egész meghatározása a költségvetésnek merőben 
illusoriussá fog válni. Annyi szám foglaltatik itt 
egy-egy ezikkben, annyi heterogén szám , hogy 
azok közt, nézetem szerint, az átruházási jogot meg
engedni nem lehet. Hanem szükséges azon ezélra 
az egész összeg, melyet a ház arra rendelt, ez meg 
fog takaríttatni az állam részére, és nem forditható 
oly ezélra. a melyre a t. ház bizonyos összeget 
határozott. Ennélfogva tisztelettel kérem a házat, 
hogy az eddigi határozat mellett megmaradni 
méltóztassék. 

Bezerédj Lász ló : Ha a szavazás eredmé
nye továbbá is fenáll, én sem emelek szót; külön
ben kötelességemnek tartom a tisztelt házat egy 
körülményre figyelmeztetni : arra t. i., hogy ha 
meghagynék végén az átruházásra vonatkozó 
pontot, ellentétbe jönne a tisztelt ház önmagával : 
mert az első és harmadik szakaszban az átruházás 
iránt már méltóztattak rendelkezni, bizonyos kikö
tés mellett; mármost, haátalános szabályt hozunk 
arra nézve, hogy az átruházás egyes fejezeteknél 
megmarad, akkor fölöslegessé vált az előbbi hatá
rozat. Azt gondolom én is, hogy miután minden 
egyes tételre kimondottuk az átruházást, azt itt a 
végén kimondani teljesen fölösleges, sőt a ház ez 
által ellenmondásba jönne önmagával. Azért én 
teljesen kihagyandónak vélem ezen pontot. (Ki 
van mondva a határozati) 

B ó n i s S á m u e l : Nézetem szerint, midőn a 
ház a költségvetést megszavazza, midőn az össze
get kimondja, melyet szükségesnek vél az állam
háztartás egyik vagy másik pontjára, akkor nem 
csak azon jogával él, hogy a mennyiséget megha
tározza, hanem él azon jogával is, hogy meghatá
rozza azon hivatalnoki személyzet számát, melyet 

az államgépezet vezetésére szükségesnek tart ; ha 
pedig egyes rovatok közt a virement mindenütt 
megengedtetnék, akkor a háznak ezen joga illuso
riussá válnék. 

E l n ö k : Erre nézve a határozat már ki
mondatott. 

KautZ Öyi l la e lőadó (olvassa a 348. számú 
Irományban foglalt vég megjegyzést.) 

E l n ö k : Elfogadja a tisztelt ház a pénzügyi 
bizottság azon véleményét, hogy a rendkívüli 
költségek azon esetre szavaztatnak meg, ha a ren
des jövedelmekből kitelnek ? (Elfogadjuk !) 

Holnap tárgyaltathatnék, ha a tisztelt ház 
beleegyezik, a dalmátországi vámtarifára vonat
kozó törvényjavaslat, mely még ma ki fog osz
tatni. S ha a tisztelt ház beleegyezik, holnap a ház
szabályok is tárgyalás alá vétethetnek. (Helyeslés.) 

Az osztályok tisztelt elnökeit kérem, méltóz
tassanak délutánra összehívni az osztályokat, az 
erdélyi unióra vonatkozó törvényjavaslat tárgya
lása végett. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Arról le
vén szó, mi tűzessék ki napirendre ? miután ugy 
vagyok értesülve, hogy a hus- és borfogyasztási, 
valamint a személyes kereseti adóról szóló tör
vényjavaslatok már a központi bizottság tárgya
lása alatt vannak : vagyok bátor a t. házat kérni, 
hogy ha belebocsátkozik is a házszabályok tár
gyalásába, méltóztassék kimondani, hogy a köz
ponti bizottság jelentését annak kinyomatása után 
mindjárt tárgyalás alá veszi. 

B ó n i s S á m u e l : A t. háznak tökéletesen jo
gában áll oly munkálatot, mely bizottság előtt már 
tárgyaltatott, az osztályok mellőzésével itt a ház
ban tárgyalás alá venni ; de ezt mégis szükséges 
elnökileg kimondani. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, a házszabályok
ra nézve, melyekből ugy sem lesz törvény, kimon
dottam, hogy, a ház beleegyezésével, az osztályok 
tárgyalásának mellőzésével fognak itt felvétetni. 
(Helyeslés.) Ez ugy sem levén törvényjavaslat, ha 
a t. ház beleegyezik, holnap tárgyaltatni fog. 

A mi a hus- és borfogyasztási, valamint a 
személyes kereseti adóról szóló törvényjavaslato
kat illeti, ezekre nézve a központi bizottság holnap 
reggel fog összeülni. 

A népnevelési tárgyban pedig ma délutánra 
kérem a központi bizottságot. 

Az ülés véazödifc d. u. 1 órakor. 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények benyújtása. A királyné neve napján tartandó isteni tisztelet bejelentetik s a ház üdvkivánatait fejezi 
ki ö felségének. A főrendek üzenik, hogy a polgári törvénykezési rendtartásról szóló törvényjavaslatot módosításokkal, továbbá a ma
gyar-horvát egyességet s az arad-temeevári vasutat tárgyazó törvényjavaslatokat változatlanul elfogadták, Fiume ügyében pedig az or
szágos bizottságba az illető tagokat megválasztották. Mednyánszky Dénes b., Freyseysen Gyula és Schwartz Gyuia igazoltatnak. A 
népoktatási bizottság beadja törvényjavaslatát, a központi bizottság ptdig jelentését a bor és húsfogyasztás , úgyszintén a személyes 
kereseti adó iránti törvényjavaslatokról. A dalmát vámtarifát módosiró törvényjavaslat átalánosan és részletesen megállapíttatik. A 
házszabályi bizottság beadja jelentését s javaslatát. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b. Festetics György gr., Gorove István, Lónyay 
Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10V* órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja vezet
ni ; a szólani kivánók neveit pedig Mihályi Péter 
jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a november 

16-án tartott ülés jegyzökönyvét). 
S o m s s i c h P á l : Tegnap nem lehetvén jelen 

a tanácskozások alatt, egy hibát, mely az igazság
ügyi minisztérium budgetje felett beadott jelen
tésbe becsúszott — Írásbeli vagy nyomdabeli 
hiba-e, nem tudom — nem lehettem szerencsés 
helyreigazitani.T.i. az átruházásnak az egyes cziroek 
közötti megengedésére vonatkozó tétel a rendkí
vüli költségek után fordul elő, hol annak értelme 
sincs, mert azon fejezetben csak két tétel: a codifi-
cationalis és a királyi curia építésére kívánt költsé
gek foglaltatnak. Ezek magokban oly határozott 
tételt képeznek, melyekben nem is lehet átruhá
zásnak helye. Azonban ezen megjegyzés kimaradt 
a második fejezet végéről, hol az igazságügymi
niszter a törvénykezési költségekre nézve kéri az 
átruházást, és szüksége is van rá, szüksége van 
különösen a fegyenczintézeteknél, hol ez alkalom-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/8- x. 

mai tesznek először kísérletet, a házi kezeléssel és 
az ujabb czélszerübb építkezéssel; nem lehet tehát 
még egyelőre meghatározni, hogy melyik fog 
többe kerülni. Én tehát ezen körülményt, e hibát 
kívántam a ház előtt utólag földeríteni, a ház böl-
cseségére bizván, vajon a hibának megértése után 
kiván-e utólag segíteni, és az igazságügy minisz
ternek legalább egy részben a kívánt és méltányos 
átruházási jogot megadni. (Helyeslés.) 

BÓnis S á m u e l : Tisztelt ház !• Ezen felviiá-
gositás nyomán én magam is azon véleményben 
vagyok, hogy még most nem késő a bajon segitni. 
Azonban igy, a hogy áll a kitétel, hogy t. i. vire-
mentnek csak az egyes rovatok közt van helye, 
igy, mondom, ez nem mehet be a határozatba ; 
hanem ki kell tenni, hogy csak a fegyenczek czirae 
alatt engedhető meg az átruházás. (Helyeslés.) Ezen 
esetben elfogadhatjuk. 

SomSSich P á l : Akkor tehát a 14-ik czim 
alatti a fegyenczek rovatára vonatkozik. (Helyeslés.) 

Mihá ly i P é t e r : Tisztelt ház! Nekem is van 
egy észrevételem, nem a jegyzőkönyvre, hanem a 
tanácskozás menetére nézve. (Felkiáltások : Hall
juk a határozatot az előbbire nézve !) 

E l n ö k : A határozat az , hogy az átruhá
zás csupán csak a fegyenczekre vonatkozó 14-ik 
czim tételei között engedtetik meg. 

M i h á l y i P é t e r : T. ház ! Méltóztatott a teg
napi indítvány folytán elhatározni, hogy miután 
az uj perrendtartás életbe léptetése után a nagy-

42 
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szebeni főtörvényszék fel fog oszlattatni, tehát ezen 
czim alatti kiadás azon kikötéssel lett megsza
vazva, hogy a fő törvényszék ideiglenes fenállása 
idejének megfelelő arányban történik csak a meg
szavazás ; azonban a kerületi táblák költségei 
megszavazásánál, noha tudjuk, hogy a perrendtar
tás életbe léptetése után azok is fel fognak oszlat
tatni, nem méltóztatott ezen kikötést megállapíta
ni, hanem a szavazás minden feltétel kikötése nél
kül történt. 

E l n ö k : Turócz megye Szatmár-Németi szab. 
kir. városának Fiume magyar tengerészeti kikötő 
város és kerületének Magyarországba való vissza 
kebleztetése iránti felterjesztését pártoltatni kéri. 

Turócz megye közönsége Szakoleza városá
nak a saját határából a magyarországi straczmiczi 
uradalom által elfoglalt terület — mint az ország 
határszélének — visszafoglalása iránti felterjeszté
sét pártoltatni kéri. 

Turócz megye közönsége a kedvezményi so
ri dagon kivül még a ló és szarvas marhákra da
rabonként ü — a juhok és sertésekre 22 fontot 
évenkint a kedvezményi árakon kiadatni kéri. 

Szabad kir. Arad város közönsége 1868. évi 
2561—2704. sz. alatt, melyben Sáros megye kö
zönsége által f. é. september hő 1-én 504. sz. alatt 
felterjesztett — a hasonszenvi gyógytannak az or
szágos pesti egyetemben rendes tanszék felállítását 
tárgyazó — kérelmét méltányosnak találva, azt elő-
mozdittatni kéri. 

Szabad kir. Arad város közönségé 1868-dik 
évi 2605—2705. szám alatt, Pest, Pilis, Solt tör
vényesen egyesült megyék közönsége által f. é. 
augusztus hó 28-án 4618. sz. a. a budai népszin-
háznak az országos pénztárból leendő segélyezte-
tése iránt felterjesztett kérelme folytán az iránti 
törvén}' alkotását kéri. 

Abauj megyebeli Abaujvár község helvét hit
vallású egyháza elöljárói a tagosítás által az egy
ház vagyonán ejtett sérelmeket orvosoítatni kérik. 

Pozsonymegyei Nagy- és Kis-Senkvitz közsé
gei az 1866. évi hadjáratnál szenvedett károk meg
térítését kérik. 

Mindezek a kérvényi bizottsághoz tétetnek át. 
Wenckheim Béla b. belügyminiszter lirnak 

hozzám intézett hivatalos levele arról értesit, hogy 
ő fölségének mélyen tisztelt kh'álynénknak neve
napja következtében holnap a budai vártemplom
ban isteni tisztelet fog tartatni. O fölsége minden 
alkalommal kegyes jó akaratát bizonyitá a ma
gyar nemzet iránt, (Zajos éljenzés) valamint a 
nemzet viszont soha sem mulasztotta el ő fölsége 
iránt mély hódolatteljes tiszteletét kifejezni. Azt 
hiszem, a t. ház akaratát nondom ki, midőn a 
belügyminiszter urat megkérem, hogy ő fölségé

nek neve napja alkalmából a ház szerencse ki vána-
tait jelentse ki. (Éljenzés.) 

Nyáry Gyula b. felsőházi jegyző a mélt. fő
rendek részéről üzenetet hozott. 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 
szék déjáribl): Mélt. elnök ú r ! Tiszt, képviselőház ! 
A Fiumét illető országos küldöttségbe a főrendek 
Mailáth Antal gr- főasztalnok mestert rendes tagnak, 
Szőgyényi Marics Lászlót, Fehérmegye főispánját, 
póttagnak megválasztották. Továbbá Magyaror
szág és társországai jogügyi viszonyaira s az épí
tendő arad-temesvári vasútvonalra vonatkozó tör
vényjavaslatot a felsőház, a t. képviselőház példá
ját követve, elfogadta. Végül a polgári perrendtar
tást tárgyazó törvényjavaslat a felsőházban érdem
leges tárgyalás alá vétetvén: a főrendek ezen al
kalommal a t. képviselőház határozatához elvileg 
hozzájárultak, a tett módosításokra vonatkozólag 
pedig kérik a t. képviselőház szives hozzájárulását. 
Ekként bevégezvén alázatos jelentésemet, van 
szerencsém az ide vágó ügydarabokat, név szerint 
magát a perrendtartásra vonatkozó törvényjavas
latot ; továbbá a főrendi jogügyi bizottság vélemé
nyes jelentését, mely a kérdéses módositványok 
alapjául szolgált, végül az illető jegyzőkönyvi ki
vonatot, mély tisztelettel kézbesiteni. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a főrendiház 
jegyzőkönyvi kivonatát.) 

E l n ö k : T. ház! A polgári perrendtartás tár
gyában több észrevételt tettek a méltóságos főren
dek, melyek külön ki vannak mutatva. A t. ház 
talán czélszerünek fogja találni, hogy ezek kinyo
massanak és szétosztás után vétessenek tárgyalás 
alá. (A jogügyi bizottsághoz!) 

Szabó Miklós : T. ház ! Legczélszerübbnek 
vélném, hogy valamint a polgári perrendtartásról 
szóló törvényjavaslat a jogügyi bizottsághoz uta
síttatott: ugy ezen észrevételek is mindenekelőtt a 
jogügyi bizottságnak adatnának ki. (Helyeslés.) 

ElnÖk : Tehát ki fognak nyomatni, a jogügyi 
bizottságnak kiadatni és azután az osztályokhoz 
áttétetni. 

A mélt. főrendeknek a másik két tárgyra vo
natkozó üzenete tudomásul vétetik. 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! Miután a t, ház 
többsége el méltóztatott határozni, hogy a főrendi
ek észrevételei a jogügyi bizottsághoz utasíttassa
nak : talán ezúttal nem ártana, ha a ház eltérne 
azon szokástól, hogy kinyomatja és ugy utasítja a 
jogügyi bizottsághoz • hanem elég volna a jogügyi 
bizottság részére litografáltaim, különben kifo
gyunk az időből. U g y is a jogügyi bizottság jelen
tést fog a háznak tenni; s azon jelentést, igen is, 
ki kell nyomatni, mert azt fogja a ház használni. 
(Helyeslés.) Ha kifogyunk az időből, megtörténhe-
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tik, hogy törvény nem lesz ezen nevezetes javas
latból. (Helyeslés) 

E l n ö k : Ennélfogva nem kinyomatni, hanem 
litografáltaim fogom annyi példányban, a hány 
tagja van a jogügyi bizottságnak. 

Lázár Dénes képviselő úr igazolási eseteket 
fog előadni. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság jelentését, Mednyánszky Dénes b., 
Sdmecz és Bélabánya városok kerületében megválasz
tott képv'slö választása tárgyéiban, kit is a bizottság 
föltételesen igazoltatni ajánl.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen véleményt elfo
gadni? {Elfogadjuk!) Ennélfogva Mednyánszky 
Dénes b., a szabályszerű harmincz nap fentartása 
mellett, igazoltatik. 

L á z á r Dénes e lőadó {olvassa az állandó iga
zoló bizdtság jelentését a munkácsi választókerületben 
megválasztott Freyseysen G'yida képviselő megválasz
tása tárgyában; a bizottság föltételes igazolást ajánl?) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen véleményt elfo
gadni ? {Elfogadjuk !) Ennélfogva Freyseysen Gyu
la képviselő, a szabályszerű 30 nap fentartása mel
lett, igazolva van. 

Lázár D é n e s e lőadó {olvassa az igazoló bi
zottság jelentését Schvarcz Gyulának Székes-E el tér véi-
rott történt megválasztatása tárgyában, kit szintén fel
tételesen igazoltatni ajánl) 

Elnök: Méltóztatnak az igazoló bizottság vé
leményét helybenhagyni? {Eljogadjvk!) Schvarcz 
Gyula úr, a törvényszerű 30 nap fentartása mellett, 
feltételesen igazolt képviselőnek nyilvánittatik. 

A legutóbbi beosztások következtében a má
sodik osztályba Freyseysen Gyula képviselő úr, 
a harmadik osztályba Mednyánszky Dénes b., a 
negyedik osztályba Schvarcz Gyula képviselő úr, 
soroztatik. 

Zichy Antal képviselő úr a központi bizott
ság részéről fog jelentést tenni. 

Z i c h y Anta l e lőadó {olvassa a központi bi
zottság jelentését a népoktatási törvényjavaslat tár
gyában. 

E l n ö k : Kifog nyomatni1) és a képviselők 
közt kiosztatni. 

Csengery Imre úr a központi bizottság részé
ről fog jelentést tenni. 

Csengery Imre előadó {olvassa a központi 
bizottság jelentését a bor-és Misfogyasztási adóról, va
lamint a személyes [kereseti adóról szóló törvényjavas
lat tárgyában.) 

E l n ö k : Szintén ki fog nyomatni2) szét fog 
osztatni, a t. ház annak idejében a tárgyalási na
pot ki fogja tűzni. 

) Lásd az Irományok 370-ik számát. 
*) Lásd HZ Irományok 371-dik számát. 

A vallás és közoktatási miniszter ur e napok
ban a vegyes-házasságok iránt törvén yjavaslatot 
terjesztett elő s a t. ház elhatározta, hogy az osz
tályok azt vegyék tárgyalás alá. Talán czélszerü 
volna, ha a t. ház egyúttal elhatározná, hogy ezen 
törvényjavaslat a felekezetközi törvényjavaslattal, 
mint vele rokon szelleművel, egyszerre vétessék föl. 
{Helyeslés.) Ennélfogva a t. ház határozatát ily ér
telemben kimondom. 

Most következik a dalmátországi vámtarifa 
szabályozása iránti törvényjavaslat tárgyalása. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő {olvassa a törvény
javaslatot'1). 

E l n ö k : A törvényjavaslat mellett szólani kí
vánók neveit Mihályi Péter jegyző, az ellene szó
lók neveit pedig Csengery Imre jegyző urak fog
ják feljegyezni. 

Az átalános tárgyalás megkezdődik. 
Bujanovics Sándor előadó (olvas sa a köz

ponti bizottság jelentésének bevezetését.2) 
E l n ö k : Méltóztassanak hozzászólni. 
Csiky Sándor: T. ház! Hajó i hallottam, a 

dalmátországi vámtarifa kiigazítását és megálla
pítását tárgyaló törvényjavaslatról van szó, s ehhez 
a t. ház tagjainak most hozzá kellene szólani. De 
valóban, meg kell vallanom, vagy nem hallok jól, 
vagy csakugyan nem lehet hallani, de én azt sem 
tudom, hogy mit olvastak. Kérem azért a t. házat, 
méltóztassék ugy intézkedni, hogy azon tárgyak, 
melyek, nagy fontosságukat tekintve, közfigyelmet 
érdemelnek és hatásukra nézve nagy jelentőségűek, 
akként olvastassanak fel, hogy meg lehessen ér
teni. {Derültség.) 

Elnök : A jegyző úr felolvasta a törvényja
vaslatot, és miután az jó előre ki volt osztva a t. 
ház tagjai közt, azt hiszem, a képviselő urak ezen 
törvényjavaslatra nézve tisztában vannak. Tehát 
a kik szólni akarnak hozzá, méltóztassanak szólani! 
{Elfogadjuk) Szólásra senki felirva nem levén, sza
vazás következik. A kérdés az, hogy a dalmátor
szági külön vámtarifa tárgyában beadott törvény
javaslatot átalánosságban a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadja-e a ház, vagy nem ? A kik elfo
gadják, méltóztassanak felállani. {Megtörténik) A 
törvényjavaslatot átalánosságban részletes tárgya
lás alapjául a ház elfogadja. Következik a részle
tes tárgyalás. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a dalmátor
szági külön vámtarifának némi módosítása iránt elő
terjesztett törvényjavaslat bevezetését.) 

Bujanovics Sándor előadó.- A központi 
bizottságnak a bevezetésre nézve nincs észrevétele, 

1) Lásd az Irományok 340-dik számát. 
2J Lásd az Irományok 369-dik számát. 

42* 



CCCXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 17. 1863.) 

E l n ö k : Elfogadja a ház a bevezetést? (Elfo
gadjuk !) 

Mihályi Péter jegyző (ol vassá az 1-sö sza
kaszt, mely változatlanul elfogadtatik. Olvassa a 2-ik 
szakaszt.) 

Csengery I m r e : Tudom ugyan, hogy ezen 
kitétel: „füstölt és besózott hús 90 krt fog fizetni," 
ily módon előfordul más nyelvekben, de azért 
nem szeretném, hogy a mi nyelvünkben is előfor
duljon ; tehát azt vélném, hogy ne a hús fizessen, 
hanem „füstölt és befőzött hústól 90 krajczár fize
tendő'.''' (Helyeslés.) 

Elnök: Tehát a 2-dik szakasz igy módosí
tandó: „füstölt és befőzött hústól." 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 3. es 4-ik 
szakaszt, melyek szó nélkül elfogadtatnak. Olvassa az 
ő-diket.) 

Bujanovics Sándor előadó (oh ássa az ő-
és tí-aik szakaszra nézve a központi bizottság vélemé
nyét. Helyeslés.) 

EinÖk: Ennélfogva az 5. és 6-dik szakasz a 
szerint fog megállapittatni, a mint a központi bi
zottság javasolta. 

Elfogadtatván e törvényjavaslat, végleges 
megszavazása a holnapután 10 órakor tartandó 
ülésben fog megtörtéimi. 

Napirenden van a házszabályok tárgyalása. 
Kirá ly i P á l e lőadó (olvassa a házszafályok 

tárgyaiámra kiküldött bizottság véleményes jelentését1). 
VukOViCS Sebő : T. ház ! Nem szenved két

séget, hogy a háznak mindenkor joga van, a ma
ga által alkotott házi szabályokat javítani, módosí
tani s változtatni. Hogy ennek szüksége beállott 
a jelen jnllanatbau, eléggé van indokolva a kikül
dött bizottságnak jelentése által. Nekem azonban 
különösen annak egyik pontjára van csekély ész
revételem, melyet azért hozok most elő, mert az 
illető pontban előhozott elv többé elő nem fordul 
a küldöttség által bemutatott javaslatban. 

Észrevételem a küldöttség munkálatának azon 
részére vonatkozik, mely a követek igazolásáról 
szól. 

Nem szenved kétséget, hogy azt minél inkább 
egyszerűsíteni, és minél előbb oly móddá alakí
tani át, hogy árnyéka is eltávoztassák annak, 
mintha az igazolások feletti tanácskozásokban a 
pártokat bármi szenvedély vezetné: okvetlenül 
szükséges. Én azt látom e javaslatban, hogy a 
küldöttség javasolja, hogy ezen, az igazolásokra 
vonatkozó uj javaslatok házszabályok formájában 
fogadtassanak el. Ez ellen van csekély észrevéte
lem : először azért, mert magának ezen eljárásnak 
fontossága megkívánja azt, hogy annak valamivel 
nagyobb állandósága legyen, mint a házszabályok 

) Lásd az Irományok 350-dik számát. 

többi részleteinek ; másodszor meg azért is, mert az 
igazolásnak azon módja, melynek gyakorlatában 
most a ház van, szintén törvényen alapszik, és 
nem házszabályokon; és én megvallom, nem tudom 
megegyeztetni a küldöttség javaslatával az 1848-
diki törvénynek idézését. Azon véleménynek iga 
zolására, hogy elegendő a házszabály arra, hogy az 
eddigi eljárás megváltoztassák, a küldöttség hi
vatkozik az 1848-diki törvényre. Már pedig azt 
hiszem, hogy épen azért, mert a jelenleg gyakor
latban levő eljárás ezen törvényen alapszik, eb
ből világosan' következik, hogy az ezen törvény
ből következett eljárás megváltoztatása is törvény 
által eszközöltessék. Én tehát a nélkül, hogy a 
később előforduló részletes javaslatokat érinteném, 
most csak azon elvet bátorkodom a t. ház figyel
mébe ajánlani, hogy sokkal biztosabb az eljárás ál
landósítására nézve, ha már ez kellő alapon fogad
tatik el ; tanácsosabb volna, ha ezen a követek ígazo 
lására vonatkozó szabályok nem házszabályok, ha
nem törvény által intéztetnének el. 

Deák F e r e n c z : T. ház! A házszabályok 
megállapítása nag\ fontosságú tény, és sok tekin
tetben még nagyobb óvatosságot kivan, mint a 
törvény megalkotása; mert a házszabályokat, 
melyeket mi most megállapítunk, a jövő ország
gyűlés folyama alatt nem lehet megváltoztatni ; 
vagy ha megváltoztatják, az csak a jövőre fog 
szolgálni. A törvényt pedig, melyet ma alkotunk, 
akármelyik hetében, akár kezdetén az országgyű
lésnek a törvényhozás beleegyezésével meg lehet 
változtatni. 

Nagy fontosságú dolog minden tekintetben a 
tanácskozások rendét s az alakulást szabályozni. 

Hogy a házszabályok, ugy a mint azok eddig 
fenállottak. a gyakorlatban több nehézségeket tün
tettek fel, az kétséget nem szenved ; csak egyre 
emlékeztetem a t. házat: hogy az 1865-ki ország
gyűlés kezdetén egy ideig azon aggodalomban 
voltunk, hogy nem lesz képes alakulni a ház, mert 
a választások egy nagy része ellen kérvények 
adattak be, és azon aggódtunk, hogy ha netalán 
az absolut többség ellen adatik be kérvény, benne 
vagyunk a circulus vitiosusban, és nem tudunk 
belőfo kimenekülni. Mindezen segíteni kell. 

Óhajtottuk volna, természetes, hogy ezen sza
bályok korábban kerülhettek volna elő és nem az 
utolsó hetekben. Most belemenni ezek vizsgála
tába, én nagy nehézséggel járónak látom; mert 
hiszen csak a napokban kaptuk meg, s legtöbb 
embernek nem volt ideje tanulmányozni, és hogy 
figyelemmel olvasta volna el mindannyi képviselő, 
azt állítani alig lehet. 

Igaz, hogy a törvényjavaslatokra nézve mondja 
határozottan az eddigi szabály, hogy azok osztály
ülésre mennek, s azt nem mondja határozottan a 
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nem-törvényezikkekre; de azt sem zárja ki, hogy 
a tisztelt ház megtehesse. 

En tehát indítványozom : tegyük át az osztá
lyokhoz és vitassuk meg osztály-ülésekben, sőt 
akár mindjárt bele bocsátkozhatunk. (Helyeslés.) 
Mert attól tartok, ha itt ezen 222 szakaszt végig 
tárgyaljuk, a nélkül hogy előre értekezvén, előle
ges megállapodásra jutottunk voina: kifogyunk 
az időből és semmi sem történik. Pedig másfelől 
meglehet, hogy az osztályok majd kiszemelik azon 
pontokat, melyek niulhatlanul szükségesek és 
legalább azokra nézve határozunk. Ismétlem te
há t : méltóztassék a javaslatot az osztályokhoz 
u: ásítani. (Helyeslés.) 

11 BÓnis S á m u e l : Ha a tisztelt ház azon véle
ményben van, hogy az osztályok tárgyalása köny-
nyiteni fogja ezen munkálat keresztül menetelét: 
akkor én ez indítványt nem ellenzem; azonban 
mindenesetre méltóztassék a ház ugy rendelkezni, 
hogy még ez ülésszak alatt valami történjék az 
igazolásokra nézve; mert épen mint Deák Ferencz 
képviselőtársam monda, megtörténhetik a jövő 
országgyűlésen, hogy a ház nem lesz képes ala
kulni a régi házszabályok nyomán. Nekem azon 
aggodalmam van, ha az osztályokhoz utasittatik, 
elmarad ezen ülésszakról. Én tehát azért voltam 
bátor tegnap megkérdezni az elnökséget, kijelen
tette-e a háznak, hogy az osztályokhoz ne menjen? 
és az elnök úr ezt kijelentette; azonban én azt tar
tom : a ezélszerübb eljárás indokolja azt is, hogy a 
ház. tegnapi határozatát,, ha akarja, megváltoz
tassa. Csak az iránt szeretnék biztositva lenni, hogy 
az osztálye)k tárgyalása ezen tárgyat végleg nem 
fogja elnapolni, különben meg fo» történni, hogy a 
jövő országgyűlésen a ház nem lesz képes megala
kul n i. (Ha (áridöf!) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Én azt tartom magam 
is. hogy a házszabályoknak az osztályokhoz való 
utasítása által csak nyernénk, mert ime oly nagy 
fontosságú elvi kérdések jőnek szőnyegre, milyent 
pl. Vukovics képviselőtársam is emiitett. Hogy 
pedig megszűnjék Bónis képviselő úr aggodalma 
i s , méltóztassék a tisztelt ház záros határidőt tűzni 
ki, mely alatt az osztályok e tárgyat elintézzék. 

E l n ö k : Elfogadja-e a tisztelt ház Deák Fe
rencz képviselő 111* azon indítványát, hogy a ház
szabályokra vonatkozó munkálat az osztályokhoz 
utasíttassák ? (Elfogadjuk !) 

C s i t y Sándor: Nekem, tisztelt ház, (Zaj. 
Halljuk! Elnök csenget) az iránt, hogy az osztályok
hoz utasittassék, semmi észrevételem nincs; sőt 
inkább tegnap kifejezett nyilatkozatommal az tö
kéletesen öszhangzik. Ehhez képest tehát az 
osztályokhoz való utasítás, nézetem szerint is, szük
séges s kívánatos; hanem magának a központi 
bizottságnak jelentésében van egy pont, melyben az 

foglaltatik, hogy Vajda-Hunyad és Hátszeg vidé
kének, a képviseltetésnek, a házhoz intézett ké
relme, mint köréhez nem tartozó, általa nem tár
gyaltatik alaposan ; sőt a jelentésben javaslat sem 
tétetik az i ránt : miként lenne az elintézendő. Az 
egyik ez. A másik pedig Szabolcsmegyének ha
sonló kérvénye, melyben azt kívánja, hogy kép
viselőnek a miniszterek s államtitkárokon kivül 
miniszteri kinevezéstől függő hivatalnok ne válasz
tassák. E kérvényt szintén nem tárgyalta a bizott
ság. Kérem ez iránt különösen a t. házat, mél
tóztassék intézkedni, hogy ezen kérvények szintén 
tárgyalás alá kerüljenek azon alkalommal, midőn 
a ház rendszabályai fognak tárgyaltatni. (Zaj.) 

G h y c z y K á l m á n : Én azt vélem t. ház, ha 
az osztályokhoz utasittatik a bizottság' je'entése. 
azon részletek iránt is, melyeket Csiky Sándor 
képviselő dr előadott, ha az osztályok jónak látják, 
tanácskozhatnak és véleményt adhatni fognak. 
Mint az e tárgyban működött bizottság egyik tagja 
nekem is óhajtanom kell azt, hogy ezen tárgy a t. 
ház által minél érettebb megfontolás után intéztes
sék el ; mert sokkal fontosabb az, mint első tekin
tetre látszik. Én részemről azt hiszem, ha e tárgy 
az osztályokhoz utasittatik is — a mit magam is 
épen azért, hogy minden oldalról kellőleg megí'on-
toltassék, óhajtok — azért még ez országgyűlés-
szak alatt a legszükségesebbekre legalább, minden 
esetre történhetik intézkedés. Miután itt házsza
bályról s nem törvényhozásról van szó, a végelha
tározás stádiumai sokkal rövidebbek, mint ha tör
vény alkotásáról kellene intézkedni. Épen azért 
voltam bátor fölszólalni a tárgyban, mert t. kép
viselőtársam Vukovics Sebő, ugy látszik tévedésben 
van. 0 azon vélekedését nyilvánította, hogy az 
eddigi igazolási eljárás törvényen alapszik. Nem, 
t. ház! Alapszik ez a háznak 1848-ban alkotott 
szabályain. Törvényen nem az igazolási eljárás 
alapszik, hanem alapszik az országgyűlésnek, ille
tőleg a képviselőháznak azon joga, hogy az iga
zolási eljárás iránt önmaga önállólag, a törvény
hozás más factorainak befolyása nélkül intézkedik. 
Ezen jogot kivárja a bizottság fentartani, ezen jo
got gyakorolta eddig a ház : s a ház függetlenségé
nek, souverenitásának érdekében van, hogy ezen 
jogát jövőre is maga gyakorolja. (Helyeslés.) 

Egyébiránt az osztályokhoz való utasítást ma
gam is elfogadom. (Helyeslés.) 

Simony i LajOS b . : T. ház! Én is helyes
lem azok nézetét, kik e javaslatot az osztályokhoz 
utasitani akarják; de tekintve az idő rövidséget, 
tekintve a tárgy fontosságát, részemről óhajtanám, 
hogy mindenesetre oly eljárás követtessék, mely
nek következtében a házszabályok még ezen ülés
szak alatt intéztessenek el; és épen azért óhajtanám, 
hogy a ház bizonyos határidőt szabna az osztályok-
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nak, mely alatt azok beadják véleményeiket, 
(Nem lehet!) hogy minél elébb és minél gyorsab
ban intéztethessék el ezen tárgy. (Zaj.) 

Elnök: Némely osztályok az unió törvény 
tárgyalását már el is kezdették, és talán vannak 
osztályok, melyek már be is fejezték. Ha a t. ház 
bele méltóztatik egyezni, határozatba lehetne hozni, 
hogy mihelyt az osztályok az unió kérdését be 
fogják fejezni, azonnal vegyék tárgyalás alá a 
házszabályokat. (Most!) Az ülés után tehát marad
janak itt az osztályok, és mennyiben be lesz fejezve 
az unióra vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása, 
azonnal vegyék tárgyalás alá a házszabályokat. 
(Határidőt!) 

Podmaniczky Frigyes b.: T. ház! Ilynemű 
határidőt nem lehet szabni: mert vannak az osz
tályok előtt oly tárgyak, melyek törvény alkotását 
czélozván, sürgősebbek az osztályokban, mint a 
házszabályok; hanem igen is azt lehetne mon
dani, hogy deczember 2-ikáig végezzék el az 
osztályok. (Nem lehet!) Bocsánatot kérek, véle
ményem igazolásául csak azt hozom fel, hogy 
mindannak, a mi törvény alkotását czélozza, 
készen kell lenni deczember 8-ikára: mert hogy 
deczember 10-ikéig minden retortán keresztül 
mehessen, arra időt kell engedni; holott ha a ház
szabályok készen lesznek, akkor marad még 6 — 7 
nap megvitatásukra. 

E l n ö k : Átalánosságban talán ki lehetne 
mondani, azonnal vegyék az osztályok tárgyalás 
alá a házszabályokat. 

D e á k F e r e n c z : T. ház! Előre bocsátom, 
hogy az idő rövidsége valóban arra kényszerit 
bennünket, hogy egész nap dolgozzunk. E g y 
részét a napnak nyilvános ülésekben, másik részét 
az osztályokban, némelyek a bizottságokban; szó
val nekünk egész nap elfoglalva kell lennünk. Bíz

zuk tehát a dolgot a gyakorlatra. A ház kimondja 
azon határozatát, hogy a házszabályok az osztá
lyokban minél előbb intéztessenek el; természete
sen ugy értve ezt, hogy más hasonló fontosságú 
tárgyak elmaradása nélkül; nem hiszem, hogy az 
osztályok ne iparkodjanak ez irányban mindent 
megtenni. Az osztályok például ma az ülés 
eloszlása után összeülhetnek; délután, miután 
országos ülés nincs, ismét lehet osztály-üléseket 
tartani, és igy minden nap. Ha az osztályok min
den nap dolgoznak azon időben, melyet nem fog
lal el az országos ülés : akkor elvégezhetik ezen tár
gyat annak idejében, nem deczember 2-dikára, 
hanem talán 5 — 6 nap múlva. Mindenki látja 
hogy a ház óhajtja, hogy ezen tárgy még ezen 
ülésszak alatt elintéztessék, és mindenki a legna
gyobb szorgalommal fog dolgozni, tudván, hogy 
a ház ezt megkivánja. Bizzuk hát ezt az osztályokra 
és az egyes képviselők kötelesség-érzetére, és hi
szem, hogy meg fog történni. (Atalános helyeslés.) 

E l n ö k i Kérem az osztályok tagjait, méltóz
tassanak ülés után itt maradni és az osztályok tár
gyalásait folytatni. 

A bor- és hus-fogyasztási, valamint a szemé
lyes kereseti adó tárgyában a központi bizottság 
már beadta jelentését, mely még ma szét fog osz
tatni. Ha a t. ház beleegyezik, a holnapi ülésre le
hetne napi rendre kitűzni. (Helyeslés.) 

A kereskedelmi minisztérium költségvetésére 
nézve szét van osztva a pénzügyi bizottság jelentése. 
Ha a t. ház beleegyezik, holnapután lehetne azt 
tái'gyalni. (Holnap!) Ennélfogva holnap, az adó
törvények tárgyalása után fog elővétetni. 

A pénzügyi bizottság tagjait d. u. 4 órára 
kérem össze jönni. 

Az ülés végződik déli 12 órakor 
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1868. november 18-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: Bobory Károly ipartörvény iránt interpellálja a kormányt, mely azonnal válaszol is. A személyes kereseti, 
úgyszintén a bor- és husfogyasztási adóról szóló törvényjavaslatok átalánosaágban és részletenkint megállapittatnak. A közgazdasági 
minisztérium 1869-dik évi költségvetése megállapíttatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Festetics 
György gr., Gorove István, Lónyay Menyhért, Wenck-
heini Béla b. 

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

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja vezet
ni ; a törvényjavaslat mellett szólani kívánók ne
veit Mihályi Péter, a törvényjavaslat ellen szólani 
kivánók neveit Csengery Imre jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a november 

11-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Nincs észrevétel a jegyzőkönyv el

len ? (Nincs!) Hitelesítve van. 
B o b o r y K á r o l y : T. ház! Folyó évi april 

20-án Detrich Zsigmond elhunyt képviselőtársunk 
az ipar körében létező zavarokat említvén fel, egy 
interpellatiót intézett a t. kereskedelmi miniszter 
úrhoz, nevezetesen a kisebb iparosok és kereske
dők jogviszonyainak szabályozása tárgyában. A t. 
miniszter úr akkor — mint kijelenté — az inter
pelláló urnák minden szavát helyeselvén, megígérte, 
az iránt mielőbb a ház elé törvényjavaslatot ter
jeszteni. Ugyanezen alkalommal egy másik igen t. 
képviselőtársunk fölszólalására, az egész háznak 
hebyeslése közt ezen tárgyat, mint a nemzeti gaz
dálkodás egyik főtényezőjét, még ezen ülésszak 
alatt törvény által kívánta rendeztetni. Tudom, t. 
képviselő urak , az idő rövid, a tárgy sok és fon
tos ; de épen azért, mivel ez, mint ily fontos tárgy 
maga a ház által is kijelöltetett, bátor vagyok kér

dést tenni a t. kereskedelmi miniszter úrhoz, vajon 
íeszen-e szerencsénk még ezen ülésszak alatt, mi
dőn több, a külkereskedésre vonatkozó tárgyak a 
miniszter úr által elénk terjesztetnek, az erre vo
natkozó törvényjavaslatot a ház elé terjesztve 
látni ? 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Mint a múlt alkalommal történt felszólalásomban 
kijelentettem, ugy most is csak azt ismételhetem: 
hogy ezen bajok orvoslását czélzó törvényjavaslat 
a minisztériumnál készen van. Ha méltóztatik a 
ház parancsolni, hogy a teendők halmaza közt, 
mely a képviselőházat legutolsó összejövetele óta 
folyvást foglalkoztatja, ezen törvényjavaslat elő
terjesztessék, szolgálatára állok a háznak, és az 
ipartörvényeket mentül előbb elő fogom terjesz
teni. Azonban kötelességemnek tartom nem csak 
mint ipar- és kereskedelmi miniszter, a kormány
zatban részt venni és mint a t. háznak egyik tagja 
itt működni, hanem tekintettel lenni azon teendőkre 
is, melyek az országos érdekeket átalánosságban 
illetik. Ezen tekinteteknél fogva ugy ítéltem meg 
a dolgot eddigelé, hogy ama törvényjavaslatot si
ker reményében a ház asztalára nem tehettem. 
Ha tehát méltóztatik a t. ház belenyugodni, az 
ipartörvényjavaslatot, mely készen van, a jövő or
szággyűlés első napjaiban fogom a ház asztalára 
letenni. (Elénk helyeslés a jobb és baloldalon.) 

B o b o r y K á r o l y : Többet e tárgyhoz nem 
szólva, csak azt óhajtom, hogy az érdekeltek — 
kikre a keresetadó annyira ránehezül — a minisz
ter urnák ezen biztosító szavai által ki legyének 
elégítve. 
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E l n ö k : Napirenden van a személyes kereseti 
adóról szóló törvényjavaslat tárgyalása. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot 1) 

E l n ö k : Szólásra senki felirva nem lévén, a 
kérdés az : elfogadja-e a t. ház átalánosságban e 
törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául? 
(Elfogadjuk!) Tehát el van fogadva átalánosságban 
a részletes tárgyalás alapjául. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat első szakaszát.) 

Csengery I m r e e lőadó : A központi bizott
ság véleménye szerint az első szakasz első sorából 
ezen szó, „ar ra :" mint szükségtelen, kitörlendő. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az első szakaszt a 
központi bizottság módosiíása szerint? (Elfogad
juk!) Elfogadtatott. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a második 
szakaszt.) 

Csengery Imre előadó: A 2-dik szakasz 
helyébe ujabb és szabatosabb szerkezetet ajánl a 
központi bizottság, a következőkben: „Erdélyre 
nézve a védelmi dij, fejadó pótdíj czimei alatt 
gyakorlatban volt adónemek, úgyszintén a szom
széd török tartományokba hajtott marhákért fize
tett legeltetési dijak az 1869-dik évi január első 
napjától kezdve megszüntettetnek, és ezek helyett 
a fentebbi első szakaszban emiitett magyarországi 
személyes kereseti adószabályok lépnek hatályba." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 2-dik szakaszt ? 
(Elfogadjuk!) Elfogadtatott, a központi bizottság 
szövegezése szerint. 

Mihályi Péter jegyző (olvass a a 3-dik 
szakaszt.) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ság véleménye szerint a 3-dik szakasz harmadik 
sorában ezen szó elé: „megszüntettetnek" beillesz-
tendők ezen szavak: „a jövő 1869-dik évi január 
hó első napjától fogva." 

E l n ö k : Elfogadj? a t .ház a 3-dik szakaszt, a 
központi bizottság módosítása szerint ? (Elfogad
juk!) Elfogadtatott. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 4-dik 
szakaszt.) 

Csengery I m r e előadó.- A központi bizott
ság véleménye szerint a 4-dik szakasz ötödik sorá
ból: „ejtessék el" helyett: .,hagyassék el" volna 
teendő ; a hatodik sorban olvasható : „emelkedő" 
szó pedig kitörlendő volna. 

E l n ö k : Elfogadja a t, ház a 4-dik szakaszta 
központi bizottság módositásai szerint ? (Elfogad
juk !) Elfogadtatott. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a törvényja
vaslat 5-dik és 6-dik szakaszát) 

l) Lásd az Irományok 359-dik gzámának II. mellékletét. 

Elnök: Elfogadja a t. ház a törvényjavasla
tot a most felolvasott szövegezés szerint? (Elfogad
juk !) Elfogadtatott. 

Holnapután lesz a végleges szavazás ezen 
törvényjavaslatra nézve. 

Következik a bor- és húsfogyasztást adóra 
vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot ]) 

Csengery I m r e e l őadó : A központi bizott
ság a törvényjavaslatot átalánosságban elfoga-
dandónak véli. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a törvényjavasla-
latot átalánosságban, a részletes tárgyalás alap
jául? (Elfogadjuk!) A ház elfogadja a törvényja
vaslatot átalánosságban. a részletes tárgyalás alap
jául. 

Következik a részletes tárgyalás. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvényja

vaslat ekö szakaszát.) 
Csengery Imre e l ő a d ó : A központi bizott

ság véleménye szerint az első szakasz első sorából 
kitörlendő ez a szó: „arra", mint merőben fölös
leges. 

Horváth D ö m e : Én a felolvasott szakasz 
azon tételét, hogy az 1868-ban kiadott pénzügyi 
szabályok jövőre fentartassanak, csak némi meg
szorítással és jogfentartással fogadhatom el, és ez 
a dolog természetéből folyik. Ugyanis az időköz 
ben kiadott pénzügyi törvények és szabályok to
vább mentek, mint az 1868. aecis-törvények ke
rete engedte volna. Méltóztatnak emlékezni, hogy 
az 1868-diki aecis-törvény által csak a lőre irányá
ban adatott kedvezmény a bortermelők irányában, 
a mennyiben saját fogyasztásukra a szinbor is 
bérmentesítve lett, nem adatott. Erre nézve a tár
gyalás a tisztelt pénzügyminiszter felvilágosítása 
folytán csakis mostanra hagyatott, és mindamellett 
a pénzügyi törvények és szabályok 65-dik sza
kasza egyelőre már intézkedik, kimondván, hogy a 
szolőgazdáknak saját fogyasztásukra a jövőre néz
ve 5 százalék díjmentesség engedtessék. Méltóztatik 
tudni a t. képviselőháznak, hogy a központi bi
zottság a 2-dik szakaszban a minimumot megálla
pítván a nélkül, hogy az 5%-re figyelemmel lett 
volna: némely kedvezményben részesiti az összes 
termelőket. Ha egyelőre ráütjük a bélyeget, ha 
ezen szabályokat köte'ezőkül elfogadjuk, lehetlenné 
teszszük önmagunknak, hogy a központi bizottság
nak szerintem igen méltányos módosítását a 
2-dik szakaszra nézve tárgyalhassuk és elfogad
hassuk. Ezen szempontból szükségesnek látom ki
jelenteni és figyelmeztetni a t. házat, hogy csak 

]) Lásd az Irományok 359-dik számának I. mellékletét. 
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némi megszorítássá] és jogfentartással fogadhatom 
el ezen szakaszt. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Á képviselő úr aggodalma, ugy hiszen), alaptalan, 
miután a kiadott szabályok sohasem ellenkezhetnek 
a később hozott törvénynyel; ennélfogva, ha a t. 
ház, illetőleg a törvényhozás máskép határoz, mint 
a szabályokban jelenleg meg van állapítva, a sza
bályoknak minden e törvénynyel ellenkező ren
deletei azonnal megszűnnek. Ugy hiszem, ha a t. 
képviselő úr így méltóztatik ;•• tárgyat felfogni, 
aggodalomra oka ne;:i lehet. (H>lye$lés. Maradjon 
a szerkezet!) 

E l n ö k : Méltóztatnak a szerkezetet a közpon
ti bizottság módosításával elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
Tehát marad a r zerkezet a központi bizottság mó
dosításával. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő : (olvassa a törvény
javaslat második szakaszát.) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ság a szegényebb sorsú termelők tekintetéből, eze
ket nagyobb kedvezményben óhajtja részesittetni, s 
ugyanazért ezen szakasz helyébe a következő 
ujabb szakaszt ajánlja: „Szőlősgazdáknál a negy
ven akóig terjedő évi termésből átlag két akó, s a 
negyven akót haladó termésből öt százalék nem 
esik fogyasztási adó alá. Ezen adómentes bormeny-
nyiség azonban 15 alsó-ausztriai akónál több nem 
lehet, és ha el nem fogy az év leforgása alait, a má
sodik következő évre adómentes borkészlet, gya
nánt át neai vih' tő." 

Lónyai Menyhért pénzügyminiszter : 
T. ház! Ha a törvényhozás számos és igen fontos 
teendőkkel nem lett volna és nem lenne elfoglalva, 
és ha a törvényhozás működésének tartama még 
tovább terjedne, bizonyára köt. lességem lett vol
na a bor- és húsfogyasztás! adóra nézve átalában 
egy teljesen és gyökeresen átalakító javaslatot a t. 
ház elé terjeszteni. Ma is csak azon véleményemet 
nyilváníthatom, melyet az első tárgyalás alkalmá
val ezen évnek kezdetén voltam szerencsés kinyi
latkoztat! i, hogy t. i. mentül előbb szükséges tör-
vényhozásilag intézkedni a bor- és husfogyasz-
tási adó kivetésének és kezelésének reformjára 
nézve. Ezen adónemnek jelenben létező beszedésé
nél követett eljárás olyan, mely a termelőkre néz
ve sok tekintetben igen súlyos s másfelől az ellen
őrzésnek kezelése sok nehézséggel van összekötve. 
Ennélfogva én,t,ház,azon meggyőződésben vagyok, 
hogy a jövő törvényhozásnak feladatai közé fog 
tartozni a bor és husfogyasztási adónak czélsze-
rübb, rendszeresebb és az illetőkre kevésbbé terhes 
kezelése tárgyában egy törvényjavaslatot megál
lapítani. A jelen körülmények között a törvényja
vaslatban azon könnyítést hoztam indítványba, 
hogy a kisebb termelőkre nézve a fizetési tételnek 
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százalékja engedtessék el. Miután méltóztatnak 
tudni, hogy a jelen körülmények közöt1 az állam
nak mindazon jövedelmeire, melyek edd ^befoly
tak, szüksége van, hogy az állam-háztartásban az 
egyensúly fentartassék : ennélfogva beadott javas
latomban ennél tovább nem mehettem. 

Miután ezen bor- és husfogyasztási adónak 
évi jövedelme körülbelül 1,900,000 majdnem 2 
millióra tehető, azon összeg, melyet én elengedés
képen javaslatba hoztam, könnyen kiszámítható, 
minthogy ez kisebb gazdáknál nem einelkedhetik 
többre, mini, 5%-ra : az általam indítványozott el
engedésből eredő hiány nem tesz többet 50— 60 
ezer frtnál, a mely összegnek hiánya a jelen körül
mények között az államháztartásban nevezetes és 
az egyensúlyt megzavaró különbözetet alig tesz. 
Az osztályokból alakult központi bizottság a kisebb 
termelőkre nézve ezen elengedést nevezetesen szé
lesebb körre terjeszti ki, a menyiben átalában 
kimondja azon elvet, hogy a 40 akóig .terjedő évi 
termelésből átlagosan két akó nem esik fogyasz
tási adó alá ; bátor vagyok előre is figyelmeztetni a 
t. házat, hogy ha a központi bizottság ezen módo
sítása elfogadtatik, az állam jövedelme nevezetesen 
fog csökkenni. En a magam részéről nem mertem 
ezen módozatot javaslatba hozni épen azon szem
pontból, mert az államnak az ebből befolyó majd
nem 2 millióra menő összegre szüksége van. Mi
után azonban ugy hiszem, hogy a borfogyasztási 
adó iránt fenálló rendszer a jövő év folytán neve
zetes változáson fog: átmenni: ezen leszállítás tehát 
mindössze esak egy évre fog kiterjedni, tekintetbe 
véve különösen azt, hogy — a mint tudomásom van 
róla — a kilencz osztály közül bét a kisebb terme
lőkre nézve a 40 akóig terjedő évi termésből 
átlagosan 2 akót nem kívánt fogyasztási adó által 
terhelni — engedve a többség ezen nyilatkozatának, 
de előre arra is figyelmezte: vén a t. házat, hogy 
ezen elengedés folytán több 100 ezer forintra menő 
adó kevesebblet fog előállani, hozzájárulok ezen 
módosításhoz, még pedig azon föltevésben, hogy a 
jövő év folytán a t. háznak módjában lesz, ezen a 
közjövedelemre nézve nevezetes adót czélszerüb-
ben, kedvezőleg, és az illető termelőkre kevésbbé 
nyomasztó módon véglegesen megállapítani. (He
lyeslés.) 

H o r v á t h D ö m e : T. ház ! Üdvözlöm és kö
szönettel fogadom mind a központi bizottságnak, 
mind a t. pénzügyminiszter urnák e kedvezményét, 
mert elit merem , hogy ez által a bortermelők közül 
nemcsak a vagyonosabb, hanem a szegényebb is 
némi kedvezményben részesül. Engedje meg 
azonban a tisztelt képviselőház kérelmeznem, 
hogy tegyük e kedvezményt átaláno.-abbá. Mél
tóztatnak emlékezni, hogy azon indirekt adók kö
zött, melyeket az absolut korszaktól örököltünk, 
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tán nincs gyűlöletesebb, mint az aeeis adó; és ez 
gyűlöletes már annálfogva is, mert nem lehet ta
gadni, legalább egy nemzetgazdával sem talál
koztam, ki azt pártolná, sem nemzetgazdasági 
műben még nem olvastam olyat, mi igazolta volna, 
hogy az aceis a bortei'melés érdekében óhajtandó, 
s mindenkinek el kell ismernie, hogy az ac
eis adó ezen ipar-ágat, a bortermelést, csökkenti és 
fájdalmasan sújtja. Gyűlöletes ezen accis — mint 
ezt a tisztelt pénzügyi miniszter ur oly helyesen 
kiemelte — a behajtási módozatnál fogva is ; s 
épen azért, mert méltán gyűlöletes, hogy ha a tisz
telt ház előnyösebbé s tűrhetőbbé teheti: ezt tenni 
feladata is, és pedig annál inkább, mert méltóztat
nak emlékezni, hogy midőn az accis az osztrák 
korszak alatt behozatott, az első két évben maga 
az absolut hatalom által több kedvezményben ré-
szesittettek a termelők mint 5 százalékban, vagy 
két akó minimumban. Ugyanis, a minimum meg-
állapittatott két, a maximum pedig 10 akóban. 
Tehát a maximum sokkal előnyösebb a központi 
bizottság ajánlata szerint, melyet a pénzügyi mi
niszter is elfogadott; de kérném, méltóztassanak a 
minimumot 5 akóban mindenkire megállapítani. 
S engedje meg a tisztelt ház, hogy e tekintetben 
módositványt adjak be, melynek felolvastatását s 
a tisztelt ház általi elfogadását kérem. 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa Horváth Döme 
és Vadász Manó módositványát): „A 2. szakasz he
lyébe : „Szőlős gazdáknál az ötven akóig terjedő 
évi termésből átlagosan öt akó s az ötven akót ha
ladó termésből tiz százalék nem esik fogyasztási 
adó alá. Ezen adómentes bormennyiség azonban 
tizenöt alsó-ausztriaiakónál több nem lehet; és ha 
el nem fogy az év leforgása alatt, a maradék a kö
vetkező évre adómentes borkészlet gyanánt át nem 
vitethetik." 

Csiky Sándor : Magyarország jövedelmi 
forrásainak egyik főágát képezi a bortermelés. Az 
ezen bortermelésre vetett fogyasztási adó annyira 
zsibbasztja agazdászatot és ipart e téren, hogy va
lóban ennek fenállása mellett a bortermelésnek 
virágzóvá tétele és annak eszközlése, hogy a ma
gyar bor elvégre kereskedelmi kiviteli czikké vál
jék, a lehetetlenséggel határos. Tisztelt ház! Ezen 
második pontból azt látjuk, hogy abban a borter
mesztőknek és szőlős gazdáknak némi kedvezés 
nyújtatni czéloztatik az általok eddig viselt terhek 
tekintetében. Ez is j ó , mert némileg enyhiti a 
rendkivüli nagy terhet. A mi tehát ezen teher eny
hítésére szolgál, azon bizony csak kapni lehet és 
kell felfogásom és meggyőződésem szerint, minél
fogva annak elfogadására szavazok. De egyszer 
smind azt óhajtom, tisztelt ház, hogy ha némi ked
vezés nyujtatik ez által a termelőknek, legyen az 
való, és így azon tizenöt akó, mely e pontnál a 

íogyasztás alól felmentendőnek terveztetik, való
ságosan legyen felmentés az adó alól és ne csak 
helyhez kötött megszorítás. Ha valamely határban 
termesztett bort ugyanazon határban fogyasztja 
el a termelő, azon esetben ezen kedvezményben 
részesülni fog; de ha a szomszéd határba vagy 
valamelyik mellékvárosba viszi, ott ujolag megvé
tetik raj'ta azon fogyasztási adó, melynek terhe 
alól ezen törvény által felmentetni czéloztatik a 
termelő. Ehhez képest bátor vagyok a t. házat 
felkérni: méltóztassék e pontban határozottan ki
mondani azt, hogy a fogyasztási adó alól felmen
tett bor ; ha a termelő igazolhatja azt, hogy az 
benfoglaltatik azon 15 akóban, mely a fogyasz
tási adó alól föl van mentve — bárhová vigye azt 
az országba — ha saját maga kivánj'a fogyasztani, 
mindig adómentes legyen, és ugy ne történjék, a 
mint például jelenleg áll itt Pesten, hogy ha egy 
szomszéd helységből vagy városból akarja valaki 
behozni a bort a maga szükségére, rajta attól, még 
pedig óriási mérvben, megvétetik a fogyasztási adó. 
És ennek még csak megszabott határa sincs, mert 
egyik héten vesznek egy akótól 1 frt. 89 kr . ,a má
sik héten, ha ismét behozni akar, megint 1 frt. 96 
krajezárt vesznek rajta ; elannyira, hogy a bornak 
ide Pestre behozatala és itteni elfogyasztása sok 
esetben a bornak értékét is meghaladja. 

Én tehát a tekintetben bátor vagyok módo-
sitványomat a t. ház elé terjeszteni; méltóztassa
nak azt felolvastatni és elfogadni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Csiky 
Sándor módositványát): „A bor és húsfogyasztás! 
adóról szóló törvényjavaslat 2-ik szakaszának 2-ik 
czimszava után „alá" tétessék : akár a termelési ha
tárterületén, akár az országban fekvő bármelyik 
város-, község-, akár kerületbenfogyaszsza azt el." 

Lónyai Menyhért pénzügyminiszter: A 
második szakaszra nézve két módositvány ada
tott be. 

Egyik Kecskemét város érdemes képviselője 
által, ki két akóról 5 akóra kívánja kiterjesztetni 
az engedélyt. Erre nézve bátor vagyok megje
gyezni, hogy részemről el nem fogadhatom; any-
nyival kevésbbé fogadhatom pedig el, mert ezen 
módosítás elfogadása folytán nevezetesen csökken
ne az állam ezen jövedelme, és igy ha e tekintet
ben a módosítást elfogadni kívánná a ház, gondos
kodni kellene arról, hogy minő intézkedés által 
födöztessék a h iány; ezt pedig másként alig le
hetne pótolni, mint az egyenes adó aránylagos föl
emelése által, a mi minden esetre az adózókra ter
hesebb volna. 

Csiky képviselő ur módosítását szintén el 
nem fogadhatom, a mennyiben elfogadása eseté
ben a fogyasztási adónak rendszeres kezelése majd
nem lehetetlenné válnék, minthogy a bornak más 
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városokba történt behozatala alkalmával ki nem 
mutattathatnék, vajon ugyanazon bor-e az, mely a 
fogyasztási Rdó alól kivétetett, és igy e módosítás 
számos visszaélésekre adna alkalmat. Megenge
dem, Gsiky képviselő ur sajnosán vette, midőn 
egri borát Pest városába kívánta behozni, hogy az 
fogyasztási adó alá vettetett; de ezt annyival in
kább kellett tenni, mert Pest városában a fogyasz
tási adó, nem csak a kincstárnak, de egyszerernind 
Pest városának is egyik jövedelmét képezi. Ennél
fogva ezen a rendszeres kezelést lehetetlenné tevő 
módositványt nem fogadhatom el. 

Felkérem a t. házat, hogy mindkét módosí
tást mellőzve, a központi bizottság szerkezetét mél
tóztassék elfogadni. (Htly^slés.) 

Elnök: Nem lévén senki szólásra följegyezve 
és miniszter úr is a bizottság jelentését fogadván 
el, a kérdés az; elfogadja-e a t. ház a központi bi
zottságnak a törvényjavaslat második szakaszára 
vonatkozó szerkezetét? A kik elfogadják, méltóz
tassanak fölkelni. (Megtörténik?) A bizottság szer
kezete tehát elfogadtatik. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 3-dik 
szakaszt.) 

Elnök: Ha nincs észrevétel, (Nincs!) elfo
gadtatik. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 4-dik 
sziÁkaszt.) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : E szakasz világo
sabb szerkezete tekintetéből e szó helyett.- „a köz
ségeknek," ajánlja a bizottság : „községek javára." 

Lónyai Menyhért pénzügyi miniszter: 
A központi bizottság módosítását részemről is helye
selvén, elfogadom, a mennyiben czélszerünek tar
tam magam is, hogy a község szabadon rendel
kezzék ezen összegről. (H'íyeslés.) 

E l n ö k : A t ház a 4-dik szakaszt a központi 
bizottság módosításával fogadja el. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa az 5-dik 
szakaszt) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : Ezen egész sza
kasz kihagyását indítványozza a központi bizott
ság, miután a szabályok s törvényes rendeletek 
átalában kötelezők s megtartandók lévén, egyes 
pontok s tételek megtartásának kötelezettségét kü
lön kiemelni czélszerütlennek s mindenesetre fö
löslegesnek tartjuk. 

Elnök : Méltóztatnak a központi bizottság 
véleményét elfogadni ? (Elfogadjuk!) E szakasz 
tehát kihagyatik. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 6-dik 
szakaszt.) 

Csengery Imre e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak nincs észrevétele, csak hogy ez most, ki
hagyatván az eredeti 5. szakasz, nem 6-dik, ha
nem 5-dik szakasz lesz. 

E l n ö k : A t. ház a törvényjavasbitot most 
már részleteiben is elfogadván, az a ho 'naputáni 
ülésben fog végleg megszavaztatni. 

Napirenden van az ipar- s kereskedelmi mi
nisztérium költségvetésének tárgyalása. Bethlen 
Farkas gróf helyett Kemény Gábor báró fogja 
előadni a jelentést. 

Kemény Gábor b . e lőadó (olvass i az ál
landó pénzügyi bizottság jelentésének bevezetését és az 
1. fejezetet') Azután:) Talán nem fogja kívánni a 
t. ház, hogy egyenkint olvassam fel a növekedés 
és apadás részleteit. (Nem. kívánjuk!) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a közigazga
tásit li ela> rovat j . . 2., 3-ilc tételét.) 

kemény Gábor b. előadó: A pénzügyi 
bizottság az első rovatiak 3-dik tételében előirány
zott három miniszteri tanácsos közül az 1869. évre 
egyet 4600 frt fizetéssel törlesztendőnek vél; ma
rad tehát a tételben 14,800 frt helyett csak 
10,200 frt. 

Elnök : Méltóztatnak ezt elfogadni ?(Elfo-
(jadjukl) Ennélfogva elfogadtatott. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 2—7-dik 
rovatokat.) 

K e m é n y Gábor b . e l ő a d ó : A 7-ik rovat
ban a szolgák ruházatából, melyre 820 frt van 
fölvéve, a közp. bizottság véleménye szerint 1 20 
frt törlesztendő, s igy csak 700 frt lenne föl
veendő. 

Elnök : Méltóztatnak ezt elfogadni'? (El'fogad
juk !) Ennélfogva elfogadtatott a 7-dik rovat a közp. 
bizottság véleménye szerint. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 8-ik ro
vatot.) 

K e m é n y Gábor b . e l őadó : Az egész törlesz
tendő összeg 4220 ftot tenne, s igy az egész feje
zet a tett változtatások szerint kerekszámban 
135,700 ftra számíttatván, ezt megszavazandónak 
véleményezi a pénzügyi bizottság. 

Elnök: Méltóztatnak ezt elfogadni ? (Elfogad
juk !) Elfogadtatott. 

Kemény Gábor b. előadó: Átruházás csak 
a 4., 5., 6. és 8-dik rovatszámok közt lenne meg
engedhető. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni'? (Elfogadjuk !) 
Elfogadtatott. 

Mihályi Pé ter j e g y z ő (olvassa a statistikai 
stb. czélok első rovatát.) 

Kemény Gábor b. előadó: Az első rovat 
I bana statistikai szükségletekre van felvéve 1869-re 
I 17,700 frt; tehát 5100 fttal több, mint e czélra 
j megajánlva volt 1868-ban. 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
] Ennélfogva elfogadtatott. 

') Lásd az Irományok 368, számát. 
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Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 2-dik ro
vatol.) 

K e m é n y Gábor b . e l ő a d ó : A második ro
vatban a kereskedelmi czélokra van felvéve 6500 
forint. Ez összeg is nagyobb az 1868-ra ajánlott
nál, 2500 írttal. Az ezen rovat alatt előforduló téte
leket helyesli a pénzügyi bizottság, de óhajtja, 
hogy a „miniszteri biztosok" helveft „miniszteri 
megbízottak" neveztessenek. 

Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk]) 
Mihályi Péter jegyző: A 3-dik rovatban 

bánya-ipari czélokra van felvéve 2400 fit. 
Kemény Gábor b. előadó: Tehát 600 fr-ttal 

kevesebb, mint 1868-ra. 
El l i ök : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Mihá ly i P é t e r j e g y z ő : A 4-dik rovatban 

ipari czélokra van felvéve 13,200 frt. 
Kemény Gábor b. előadó: Ebből az első 

tétel alatt ipari szak emelésérc 8000 frt. melyből 
2000 frtot törlendőnek vél a pénzügyi bizottság, 
miután az 1868-ban ugyan e ezélra ajánlott 6000 
í'rtnyi összeg sem használtatott fel; tehát ezen ro
vatban 11,2 00 frt. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a: 5-dik 

rovatot) 
K e m é n y Gábor b . e l ő a d ó : Az 5-dik rovat

ban vámügyi czélokra 2000 frt van megajánlva. 
Ez uj tétel. A központi bizottságnak nincs ellen
észrevétele. (Helyeslés.) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő : A statistikai kiad
ványokból a bevételek 300 frtra menvén, megsza
vazandó lenne 39,500 frt. (Elfogadjuk!) 

Kemény Gábor b. előadó: E fejezetben 
csak a rovatszámok tételei közt lenne az átruházás 
megengedhető, de a rovatszámok közt nem. 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
Mihály i Péter j e g y z ő (olvassa a gazdaság 

különféle ágainak emelésére szükséges összeget.) 
Kemény Gábor b. előadó: A gazdaság 

különféle ágai emelésére 1869-re előirányoztatik 
100,700 frt, 1868-ra megszavaztatott 47,000 forint; 
többlet: 53,700 frt. Ezen többletet igazoló tételek 
közt előszámláltatnak azon tételek, melyek a több
letet és a kevesebbletet kimutatják. Az ezen rovat
ban felvett összegeket a pénzügyi bizottság minden 
levonás nélkül megszavazandónak véli, kerekszám
ban 100,700 írtban. 

E l n ö k :Elfogadja-e a t. ház? (Elfogadjuk!) 
M i h á l y i Péter j e g y z ő (olvassa a keszthelyi 

gazdasági tanintézet szükségletét.) 
K e m é n y Gábor b . e l ő a d ó : 1869-re előirá

nyoztatik kerekszámban 21,000 frt, 1868-ra ada
tott kerekszámban 13,000 frt, többlet 8,100 frt. 
Itt előszámláltatnak a többlet és kevesebblet téte-
leb így P- o. hogy a kevesebblet 250 frtot, a több

let 8569 frtot tesz. A kért 21,000 frtot megszava
zandónak véleményezi a pénzügyi bizottság. 

E l n ö k : Elfogadja-e*a t. ház? (Elfogjuk!) 
Kemény Gábor b. előadó: Ezen czimben 

a pénzügyi bizottság az átruházást a 12-dik rovat 
egyes tételei, továbbá a 9., 10., 11., 13., 14., 15. 
és 17-dik rovatai közt, valamint a 20. és 21-dik, a 
22. és 23-dik rovatoknál egymás közt véli megen
gedhetőnek. (Heteslés.) 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a dehreczeni 
gazdasági tanintézet szükségletét.) 

Kemény Gábor b. előadó:A pénzügyi bi-
zot ság a kért 25,400 frtot megszavazandónak vé
leményezi. Átruházási jog adatnék e czim alatt a 
16-dik rovat tételei, továbbá a 11. 14, 17, 18, 22, 
23, 24, 26, 28. 29 rovatszámok közt. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjak !) 
Elfogadtatott. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a hradeki 
("óldmires iskola szükségletét.) 

Kemény Gábor b. előadó: A pénzügyi 
bizottság a kért 5500 frtot megszavazandónak 
ajánlja. 

E l n ö k : Elfogadja a t. h á z ? (Elfogadjuk!) 
Elfogadtatott. 

Kemény Gábor b. előadó (olv ássa a bizott
sági jeleni'esnek a magyaróvári gazdasági tanintézetre 
vonatkozó részét, mely szintén helyeseltetik.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költségve
tésnek, a ménesek, méngazdaságok s wéntelepek költ
ségeit tartalmazó részét.) 

Kemény Gábor b. előadó: A pénzügyi 
bizottság a kivánt összegeket megadatni ajánlja. 

Elnök: A pénzügyi bizottság hozzájárulván 
a költségvetés ezen tételéhez, megszavazza-e a t. 
ház a (J80.400 Irtot? (Megszavazzuk!) Ennélfogva 
a képviselőház a ménesek, méngazdaságok és mén
telepek költségei fejében 680,400 frtot megszavaz. 

Mihály i Péter j e g y z ő (olvassa a költségve
tésnek az állategészségügyi kiadásokat tartalmazó 
résznek a veszteg intézetek kiadásairól szóló czim ét) 

K e m é n y Gábor b . e lőadó (olvassa a pénz
ügyi bizottság jelentésének erre vonatkozó részét. He
lyeslés.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a keleti mar
havész elfojtására előirányzott költségeket) 

K e m é n y Gábor b . e l őadó (olvassa a bi
zottságijelentés illető részét.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a költségvetés 
2-dik czimében a keleti marhavész elfojtására elő
irányzott tételeket ? (E/fogadjuk!) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a pesti állat
gyógyintézet költségvetését.) 

Kemény Gábor b. előadó (olvassa a bizott
sági jelentés illető részét.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a költségvetés 
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3-dik czimében a pesti állatgyógyintézet tárgyá
ban előforduló tételeket, a központi bizottság mó
dosítása szerint? [Elfogadjuk!) Ennélfogva a költ
ségvetés 3-dik czime a központi bizottság módosí
tása szerint elfogadtatott. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő {olvassa a költségve
tésnek a bányakapitányságokra vonatkozó czimét.) 

Kemény Gábor b. előadó (olvassa a 368. 
sz. Iromány V 1-dik fejezetét.) 

Elnök: Elfogadja-e a t. ház az-55,200 fo
rintot ? (Elfogadjuk !) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a költségve
tésnek a földtani intézetre vonatkozó tételét.) 

K e m é n y Gábor b. e l ő a d ó : A földtani in
tézet szükségletére ugy 1868-ban, mint 1869-re 
felvéve van 24,000 írt. Tekintve azon nagy anyagi 
hasznokat, melyeket ezen intézet az ipar és keres
kedelemnek nyújthat, ha arra alkalmas kezekben 
van, a pénzügyi bizottság az ezen czéha kért 
24.000 irtot megszavazandónak véleményezi. 

Elnök: Megszavazza a t. ház a 24,000 fo-
r'mtot'?( Megszavazzuk!) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költségve
tésnek a postajövedékre vonatkozó tételeit.) 

Kemény Gábor előadó (ok ássa a 368. sz. 
írott,dny VlII-dik fejezetét.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház a pénzügyi bi
zottság javaslatát ? (Elfogadjuk!) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a postai 
szükségleteket a központra, és az egi,es postaigazgató
sági kerületekre nézve, melyek mind a pénzügyi bi
zottság javaslatai szerint állapíttatnak meg) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a főösszeget) 
Kemény Gábor b. előadó: A VlII-dik | 

egész fejezetre a postajövedéki hiányra előirá- \ 
nyozva van 160,000 frt, a nyugdijakra van téve 
34,600 frt; a pénzügyi bizottság a fentebbiek sze- | 
rint törlendőnek vél 13,200 frtot, összesen tehát 
47,800 frtot; s igy a pénzügyi bizottság megsza
vazni ajánl 112,200 frtot. A postánál az átruházási 
jog a személyes fizetéseken kivül megadandó lenne, 
tehát a 44-dik lapon 9-től 22-ig terjedő rova
tok közt. 

Elnök: Elfogadia a t, ház ? (Elfogadjuk^ 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a távirdai 

kiadásokat.) 
Kemény Gábor b. előadó (olvassa a 360. 

sz. Iromány IX-dik fejezetét.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk !) 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a tételeket 

egyenkint, melyek is a pénzügyi bizottság javaslata 
szerint állapittatnak meg.) 

Kemény Gábor b. előadó: A pénzügyi 

bizottság az egész IX. fejezetre, vagyis a távirda-
hiányok fedezésére nyugdijakon kivül 76,700 
frtot megáliapittatni véleményez. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a 76,700 
frtot? (Elfogadjuk!) 

Kemény Gábor b. előadó: Az átruházási 
jogot a személyes járulékokon kivül megadni 
ajánlja. 

Elnök: Elfogadja-e a tisztelt ház? (Elfo
gadjuk !) 

K e m é n y Gábor b. e l ő a d ó : A távirdai be-
tételekről csak annyi megjegyzendő, hogy növe
kedett Magyarországban 75,532 frttal, Horvát
országban 8070frttal s igy összesen 83,612 forinttal. 

Mihá ly i Péter j e g y z ő : Következik a nyug
dijak rovata. 

Kemény Gábor b. előadó: Ezek iránt 
különös jelentésben fogja a pénzügyi bizottság 
minden minisztériumra vonatkozó együttes jelen
tését utólagosan bemutatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : A rendkívüli szük
ségletek tesznek összesen 715.000 frtot. Első tétel 
a távírda 390,000 frttal. 

Kemény Gábor b. előadó.- A rendkívüli 
szükséglet rovatában, az uj távirdai vonalak épí
tésére kért 390,000 forintnyi összeg a mint egy
részt arra van szánva, hogy a sok helyt hiányos 
távírda hálózatnak czélszerü kiegészítése, a feladott 
sürgönyöket meg nem biró huzalok szaporítása, 
s az internationalis forgalom által kívánt összeköt
tetések biztosítása által intézetünk ismét közelebb 
jusson az előbbre haladott országok intézeteihez, 
rnig másrészt épen nélkülözhetlen alapját veti meg 
a távirdai jövedelem jövendő szaporításának, 
melv uj beruházások nélkül csakhamar csökké-
néssé változnék át, a mennyiben a hiányosan ke
zelt távirászat elveszti az üzleti világ bizalmát, a 
nemzetközi közlekedés pedig legott más országo
kon át keresi összeköttetéseit. Ezeknél fogva a 
kért 390,000 forintot megszavazandónak véli a 
pénzügyi bizottság. 

Elnök : Elfogadja-e a t. ház ezen összeget ? 
(Elfogadjuk l) Elfogadtatik. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a költségve
tésnek a rimaszombati gazdasági intézetre vonatkozó 
átalányát.) 

K e m é n y Gábor b . e l ö d ó : A pénzügyi bi
zottság a rimaszombati gazdasági intézet fölállí
tására szánt 66,000 frtot megszavaztatni kéri. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a tételt ? (El
fogadjuk !) Elfogadtatik. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költségve
tésnek a kelet-ázsiai expeditióra vonatkozó átalányát.) 
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Kemény Gábor b. előadó: A pénzügyi bi
zottság e tételt 59,000 frtban megszavaztatni kéri. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház e tételt ? (Elfo
gadjuk 1) Elfogadtatik. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a költségve
tésnek a postai és távirdai épülethez való telek vásár
lására, vagy esetleg az építkezés megkezdésére vonat
kozó átalányát?) 

Kemény Gábor b előadó: A fővárosban 
uralkodó lakáshiány, a drága pénzen kibérelhető 
helyiségek czélszerütlen volta, s végre az, hogy 
az e czélra eddig évenkint elköltött bér összegek, 
képesek bizonyos számú évek során, az épitésre 
fordítandó pénzt teljesen törleszteni, s igy való
ságos évenkinti megtakarítást eszközölni: elegen
dően indokolják a miniszteri előirányzatot. Ennél
fogva a pénzügyi bizottmány a kért 715,000 fo
rintnyi összeget a rendkívüli kiadásokra megsza
vazni véli. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e tételt? (Elfo
gadjuk?) Elfogadtatik. Ennélfogva a t. ház a rend
kívüli kiadásokra 715,000 frtot szavazott meg. 

K e m é n y Gábor b . e l ő a d ó : Ezen minisz
térium költségvetésénél az összesítésnél a 43-ik 
lap alján sajtóhiba csúszott be. Nem 2 millió 
127,600 frtot tesz az összeg, hanem 2 millió 
36,400 frtot. 

Végre ujolag ismétli a bizottság, hogy a fel
tüntetett összegeknek megszavazását csak azon 
hiszemben ajánlhatja, ha a pénzügyminiszter a 
szükséges fedezetet rendes forrásokból előteremteni 
képes; különben a létező hiányhoz mért levonások
nak kellene bekövetkezni, hogy az államháztar
tásban bekövetkező egyensúly a bevételek és ki
adások közt meg ne zavartassák. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bizott
ság ezen véleményét? (Elfogadjukl) Elfogadtatik. 

K e m é n y Gábor b . e l ő a d ó : Ezen miniszté
rium költségvetésének a fenebbiek szerint kija
vított példányát van szerencsém a t. ház asztalára 
letenni. 

Elnök : Kérem az első osztály tagjait, mél
tóztassanak délután négy órára ülés végett ösz-
szejönni. 

Holnap a népnevelési törvény fog tárgyal
tatni. 

Ivánka Imre : Ugy hiszem, hogy holnap 
a sz. mise tartatván, az ülést később kellene kez
deni. (12 órakori) 

E l n ö k : Tehát 12 órakor fog az ülés tartatni. 
Kérem a pénzügyi bizottság t. tagjait, mél

tóztassanak délután 5 órára összejönni. 

Az ülés végződik d. u. 12 V2 órakor. 
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1868. november 19-dikén 

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

T á r g y a i : Bethlen Gábor gr. kilép a delegatióból. Kérvények bemutatása. A magyar-horvát egyezményről szóló törvény-
ezikk szenteEÍttetvén,lkihirdettetil<. Törvényjavaslat nyujtatik be Nagy-Váradról Erdély különböző pontjaira vezetendő vasútról. Á 
dalmát vámtarifát módosító törvényjavaslat végleg megf-zavaztatik. A népiskolai törvényjavaslat átalánosságban elfogadtatik s részletes 
tárgyalása elkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Lyula gr., Eötvös József 6., Festetics György gr., 
Hondát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik déli 12 órakor. 

Elnök : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovies Sándor jegyző úr fogja 
vezetni; a szólani kivánók neveit pedig Csengery 
Imre jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni, 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvasna a november 

18-kán tartolt. ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : A t. képviselő urak a jegyzőkönyv 

iránt észrevételt nem tevén, azt hitelesítettnek nyil
vánítom. 

Bethlen Gábor gr. képviselő úr a delegatió-
beli tagságáról lemondott. Azon esetben, ha a t. 
ház ezen lemondást elfogadja, talán a képviselő
ház elnöke megbízathatnék, hogy a legtöbb szava
zatot nyert póttagot Bethlen Gábor gr. helyett, a 
delegatióban részvételre felszólítsa. (Helyeslés.) 

Veszprémmegye közönsége Szakolcza váro
sának saját területéből a morvaországi, strazniezi 
uradalom által elfoglalt birtokrésznek, mint az or
szág határszélének visszafoglaltatása iránti felter
jesztését pártoltatni kéri. 

Joó János, egri lakos, földbirtokos s nagyobb 
gazdaságot bérlő, a szölődézsma váltságára vonat
kozó törvény folytán fölmerült kárainak megtéri-
tésérkéri . 

j Ferenczy Sándor szentesi lakos és ügyvéd az 

ágytól és asztaltól elválasztott s elválasztandó 
római katholikus vallású vagy vegyes vallású há
zastársaknak, s különösen a protestáns félnek 
ujabb házasságra-léphetés tárgyában törvény al
kotását kéri. 

Mindezen kérvények szabályszerű eljárás vé
gett a kérvényi bizottságnak adatnak ki. 

Andrássy gr. miniszterelnök úr kivan szólani. 
Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 

| ház! 0 felsége a Magyar- és Horvátország közt kö
tött egyezmény becikkelyezéséről szóló törvény-
czikket időközben szentesitvén, van szerencsém azt 
a t. háznak azon kéréssel benyújtani, hogy annak 
kihirdetését elrendelni méltóztassék. (Éljenzés.) 

BujanoviCS Sándor j e g y z ő (olvassa a szen
testtett törvényczikket.') 

E l n ö k : Ezen törvényczikk a képviselőház
ban kihirdettetvén, hasonló kihirdetés végett a 
méltóságos főrendi házhoz Paiss Andor jegyző úr 
fogja átvinni. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! A közlekedési miniszter betegsége következté
ben nem terjeszthetvén be maga a nagyvárad-ko-
lozsvár-brassói vasútra vonatkozó törvényjavas
latot, van szerencsém azt a t. háznak benyújtani 
azon kéréssel, hogy azt kinyomatni méltóztasék. 
Miután pedig az idő rövidsége miatt kivánatos 
volna eltérni a rendes szokástól, mely abban áll, 
hogy külön tárgyaltattak a vasúti törvényjavas
latok a pénzügyi, és külön a vasúti bizottságok 

' ) Lásd az Irományok 372-dik számát. 
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által, arra volnék bátor kérni a t. házat, méltóz
tatnék elrendelni, hogy ezen törvényjavaslat a 
két bizottság együttes ülésében tárgyaltassék. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Kívánja a t. ház felolvastatni ezen 
törvényjavaslatot? (Nem. kívánjuk!) Tehát ki fog 
nyomatni ') és átfog tétetni a vasúti és pénzügyi 
bizottságokhoz, együttes tárgyalás végett, azon 
kijelentéssel, hogy arról minél előbb j'elentést téve, 
azután mehessen át az osztályokhoz tárgyalás 
végett. 

Napirenden vau a dalmátországi vámtarifák 
némi módosítása iránt előterjesztett és tárgyalt 
törvényjavaslat végleges megszavazása. 

BujanOVcS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot a dalmátországi vámtarifa némi mó
dosítása iránt.) 

Elnök : Kérem a képviselőket, kik a dal
mátországi vámtarifák némi módosításai iránt elő
terjesztett törvényjavaslatot végleg a harmadszori 
felolvasásnál elfogadják, felállani. (S:egtorténik) A 
képviselőház ezen törvényjavaslatot véglegesen 
elfogadta. A méltóságos főrendiházhoz Paiss An
dor jegyző úr a szokott módon át fogja vinni. 

Napirenden van továbbá a népnevelés és 
közoktatás tárgyában kiküldött bizottságnak a 
népnevelési törvényjavaslatra vonatkozó jelentése. 
A t. ház kivánata szerint először a 25-ös bizottság 
jelentése fog felolvastatni, s azután a törvényja
vaslat. (/ elolvásottnak veszszük !) Ha a t. ház felolva
sottnak tekinti a jelentést és a törvényjavaslatot, 
akkor, mielőtt az átalános tárgyalás megkezdet
nék, Zsedényi képviselő úr egy indítványt óhajt 
benyújtani. 

Zsedény i E d e : Kérem a t. házar. méltóztas
sék az indítványt felolvastatni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Zsed'nyi 
Ede indítványát): „Miután az 1848. XX. törvény-
czikk által minden vallásfelekezetekre nézve meg
állapított egyenlőség és viszonosság a gyakorlati 
életben maiglan sem ment foganatba, és u népne
velési törvény csak akkor várhat szerenesés meg
oldást, ha az összes vallásfelekezeteknek egymás 
között s az államhoz viszonyai végképen rendez
ve lesznek, és ily rendezés után a különböző val
lásfelekezetek fölszabadulnik azon védelmi állás 
szüksége alól, melyben az elnyomás elől visszavo
nulni kénytelenek valának ; miután hazánkban a 
népnevelés ügye csak csak akkor fejlődhetik oly 
közös feladattá, melynek megoldásához minden val
lásfelekezet testvéri kezet nyujtand, ha valahára 
elérik és tettleg élvezik a háborítatlan béke s az 
1848. XX. törvény czikk által biztosított egyenlő
ség és viszonosság áldásit; alulírott inditványoz-

') Lásd az Irományok 37 3-ik számát. 

za, miszerint a t. ház a népnevelési törvénynek 
végleges tárgyalása előtt elhatározni méltóztas
sék, hogy ezen törvényjavaslat együttesen azon 
törvényjavaslattal fog királyi szentesítés alá ter
jesztetni, mely az összes vallásfelekezeteknek egy
más közti és az államhoz való viszonyait végképen 
rendezi el." 

Zsedényi Ede : T. ház! Midőn az 1848-íkí 
XX. törvényczikk e hazában bevett minden val
lásfelekezetekre a tökéletes vallásegyenlőséget és 
viszonosságot, s ennek alapján az egyházi és isko
lai szükség" knek közálladalmi költségek általi 
fedezését kimondaná, uj fényt és szokatlan világot 
gyújtott fel e hazában: minden vallásfelekeset hí
vének i»zive örült, hogy az iskoláit az állam vallás
egyenlőség alapján segélyezendi, és ez által is 

I emeli a nemzeti fejlődést. 
Az 1848 iki törvényhozás ez igazságos elvet 

I végre nem hajthatta; az utána következett kény
uralom végrehajtani nem akarta; de midőn a je
len kormány a pátenst visszavette, ezen lépésnek 
természetes következménye nem lehetett más, mint 
hogy az egyház — főleg a protestáns egyház — 
azon álláspontba helyeztessék és vezettessék vissza, 
melyet az 1848-iki XX. törvényczikk világos ren
delete szerint el kell foglalnia. 

E feladat a jelen kormánynak és a jelen kép
viselőháznak jutott örökségül, ha a hazai alkot-

! mány helyreállítását be is akarja fejezni. Hazánk 
| nélkülözi még mindig azon részletes törvényeket, 
! melyek ama nagy elv szükségszerű következései. 

Fájdalmas ellentétben áll még mindig a folytatott 
1 régi sérelmes gyakorlat ezen törvény szentesitett, 

de nem alkalmazott elveivel. Kínos kétely nyug
talanítja még mindig az egyházakat, midőn oly 

| életviszonyokkal jőnek érintkezésbe, melyek egy-
| oldalusága mélyen sérti jogérzet'jket; és az életnek 

parancsoló szüksége oly eljárásra kényszeríti az 
egyházak lelkészeit, mely eljárás ugyan a törvény 
szellemének egyenesen megfelel, de épen a részle
tes törvények hiánya miatt sok súrlódásra, és mint 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ez évben 
maga is tapasztalhatá, sok kellemetlenségre ád 
alkalmat. 

Hogy várhat a népnevelési törvény ily kö
rülmények között szerencsés m gobíást és sikeres 
életbeléptetést? Hogyan fejlesztethetik ki a nép
nevelés szent ügye közös feladattá, melynek meg
oldásához minden vallásfelekezet seg'dkezet nyújt, 
ha népünk nem tudja, vajon ezen iskolákban nem 
csak jó állampolgárokká, de egyszersmind vallá
suk jogainak erős védőivé is nevelik-e gyer
mekeit, és hogy azon egyenlőséget, melynek bir
tokában még nem vagyunk, diadalra juttassák? 
Az én szilárd meggyőződésem az, hogy ezen nép
nevelési törvénynek, melynek részleteire nekem a 



CCCXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 19. 1868.) 345 

bizottság által javaslatba hozott módositások után 
észrevételem nem is lesz, tettleges alkalmazását 
csak ugy lehet biztosítani, ha egyszersmind a kü
lönböző vallásfelekezeteknek az állam és egymás 
közti viszonyai törvény által véglegesen rendezve 
lesznek. 

Ezen nézetből indult ki az ágostai hitvallású 
magyar prot. egyház egyetemes gyűlése, melyet 
okt. 6-án tartott, és melyből kérvényt terjesztett 
Székács József tagtársunk által a ház elé: ebben 
arra kérte a t. házat, hogy a népnevelési törvény 
előtt az interconfessionalis törvény Tanácskozás alá 
vétetnék. De miután ezt a körülmények már nem 
engedik, legalább azt kívánjuk és arra kérjük a t. 
házat, hogy elnézve azon nehézségektől, melyekkel 
az interconfessionalis törvény más helyütt alkal
masint találkozni fog, legalább azt méltóztassék 
határozni, hogy együttesen a népnevelési törvény
javaslattal terjesztessék fel az interconfessionalis 
törvényjavaslat is szentesítés alá, és ezen indítvá
nyomat a t ház szíves pártfogásába ajánlani bá
torkodom. 

N y á r y P á l : Igen keveset fogok felelni tisz
telt barátomnak, és csekély módosítással egy érte
lemben is lennék vele; ezen kis módosítás pedig 
abban állana, hogy ha már most mind a két tör
vényjavaslat, ugy az interconfessionalis, mint a 
népoktatási törvényjavaslat az osztályoknak ta-
nácskozmányain már keresztül ment volna s nem 
volna egyéb hátra, mint az, hogy most egymás
után, vagy egyszerre tárgyaljuk mind a kettőt; 
de miután a néjjoktatás ügyében beadott törvény
javaslat az osztályok tárgyalásain már átment, 
ama másik törvényjavaslat pedig be van ugyan 
adva, de mt'g az osztályok által nincs tárgyalva, 
és mivel — a mi nem csekély körülmény — csak 
19 napunk van még hátra mindazon tárgyaknak, 
melyek elhalaszthatlanok, bevégzésére: nem pár
tolhatom azon javaslatot, hogy ezen törvénynek 
szentesítés alá bocsátása a confessionalis törvény
javaslatnak szentesítés alá bocsátásától felfüggesz-
tessék. (Helyeslés.) Mondhatnék még többet, de 
nem akarok visszaélni a tisztelt ház türelmével; 
mert akkor, midőn oly fontos tárgyak várnak el
intézésre, s várnak ugy, hogy azokat mindenesetre 
be kell fejeznünk, valósággal a tisztelt ház türel
mének megkísérlése volna. ha bármely tárgyról 
hosszasan értekeznénk. De nem tehetem, hogy rö 
viden el ne mondjam, hogy véghetetlen nagy kü
lönbség van köztem és t. barátom között. Én semmi 
esetre sem akarom korlátozni, sőt nemcsak nem 
akarom ezt, hanem biztositani akarom a külön
böző vallásunknak vallásszabadságát, de én ezzel 
nem akarom összekötni a népoktatást. (Helyeslés.) 
A népnevelés ügyében hozott vagy hozandó tör
vénynyel fogunk föllépni azon színvonalra, me-

KÉPV. H. NAPLÓ 186518 s. 

lyen azt mondhatjuk, hogy mi magyar >k a többi 
nagy nemzetekkel együtt a civilizált nemzetek 
közé tartozunk. (Igaz!) Akármily nagy hadsere
günk legyen, ez m/g civilizált állammá nem tesz 
bennünket; mert tudnék idézni egy birodalmat, a 
melynek talán legtöbb nyers erő áll rendelkezésére, 
de senki sem mondta még, hogy a civilizált álla
mok közé tartozik. (Helyeslés.) Én azt gondolom, 
a nevelés ügye az álJam ügye, és nagy tévedés 
volna azt hinni, hogy ebben külön privilégiuma 
van egyik vagy_ másik vallásfelekezetnek. (Élénk 
helyeslés, h/az!) Én a valódi, az igazi elvre állitom 
a vallásfelekezeteknek e részbeli jogát, a mely 
nem egyéb, mint az egyénnek joga. Ha egy állam
ban az egyénnek joga biztosítva van, ezzel bizto
sítva van a tanszabadság is azon államban, s igy 
és ez értelemben biztositva van nemcsak a vallás
felekezeteknek, de minden társulásnak is részére a 
tanszabadság, mert hiszen a vallásfelekezet sem 
egyéb, mint szabad társulat. Ennélfogva e két esz
mét nem akarván összezavarni, Zsedényi képviselő 
úr indítványát nem pártolhatom .(Élénk helyeslés.) 

Zichy A n t a l e l őadó : T. ház! A népokta
tási bizottság részéről, melynek jegyzője lenni sze
rencsém volt, a mondottak után röviden csak azt 
jegyzem meg, hogy a beadott indítvány lényegileg 
összevág a magyarhoni ágostai vallásúak négy 
egyházkerület egyetemének a házhoz beadott fo
lyamodványával. A t. ház ezen folyamodást tár
gyalás és tekintetbevétel végett áttenni méltózta
tott a közoktatási bizottsághoz. E bizottság ezen 
folyamodást kellő figyelemre méltatta és tárgyalta. 
Hivatkozhatom e részben a közoktatási bizottság 
jegyzőkönyveire, melyek a ház asztalára vannak 
letéve; a közoktatási bizottság azon óhaját, azon 
forró óhaját fejezé ki, hogy az interconfessionalis 
viszonyok a szabadság és egyenlőség elvén és az 
1848-diki törvények szellemében rendeztessenek. 
és kimondotta, hogy mindent el fog követni, hogy 
ezen czél mentül előbb eléressék, de nem tartotta 
czélszerünek már most ehhez kötni ezen törvény
javaslatnak sikerét. Reméljük és hiszszük, hogy e 
törvényjavaslat áldásdus következményei el nem 
maradnak, habár az idő rövidsége miatt a másikra 
nem kerülne is a sor. Ajánlom a törvényjavasla
tot a t. ház figyelmébe. (Helyeslés.) 

E l n ö k : N e m tudom, a t. ház kivánja-e, hogy 
a szavazás előtt a beadott indítvány felolvastassák ? 
(Nem kívánjuk l) Kérem ennélfogva a képviselőket, 
a kik Zsedényi Ede képviselő úr inditványát elfo
gadják, felállani. (Megtörténik.) Zsedényi képviselő 
úr indítványa nem fogadtatott el. 

T isza K á l m á B : Tisztelt képviselőház! Én 
legelőször is azt vagyok bátor nyilvánítani, hogy 
ezen törvényjavaslatot ugy, a mint az a 25-ös bizott-

! ság által átváltoztatott, részemről is átalánosságban 
44 
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a részletes tárgyalás alapjául teljes készséggel el
fogadom. Elfogadom, mert meg vagyok róla győ
ződve, hogy azon változtatások után, melyek ab
ban történtek, az mindazon igen helyes elveknek, 
melyeket indokolásában az igen t. miniszter úr 
lefektetett, de a melyeknek egy része a törvényja
vaslatba ugy, a mint az benyujtatott, teljesen le
rontva volt, mondom, most már mindazon elvek
nek megfelel. Megfelel jelesen, a miben egyébiránt 
egyezik az eredeti javaslattal, a tankötelezettségre 
nézve, a mely ellen, én azt hiszem, hogy bajos is 
volna felszólalni ; mert bajos volna azt állítani, 
hogy a szülőknek ne legyenek jogaik mellett köte
lességeik is ; ha pedig vannak kötelességeik, azok 
legszentebbike : gyermekeiket taníttatni, és e köte
lesség teljesítésére őket szorítani az államnak bi
zonyára teljesen joga van. De megfelel a tansza
badság elvének is ; megfelel annyiban, a mennyi
ben az engedélyezési rendszer helyett ezen tör
vényjavaslat ugy, mint van, meghatározván a felté
teleket, melyek mellett iskolát állítani lehet, azok
nak íelállithatását többé semmi engedélytől függő
vé nem teszi. Megfelel továbbá azon elvnek is, me
lyet a t. közoktatásügyi miniszter úr felállított, 
hogy hazánk mai viszonyai közt sem az nem le
het, hogy a népnevelés ügye egyedül a hitfeleke
zetekre bizassék, sem az nem lehet, hogy a hitfe-
íekezetektől teljesen elvétessék. Megfelel azon elv
nek, mert felmentvén a további iskola-tartási köte
lezettségek alól azokat, kik már a törvény kelléké
nek megfelelő iskolát, bár hitfelekezetüt is tarta
nak fen; lehetővé teszi valósággal, hogy a ma mái-
létező iskolák fenállhassanak, és nem eredményezi 
azt, mit a törvényjavaslat eredeti alakjában ered
ményezett volna, hogy a létező iskolák megszüntes
senek, pedig hazánk anyagi szegény helyzete mel
lett azokat pótolni nem lettünk volna képesek. E 
törvényjavaslat, mint ma van, a szabad versenyt 
tisztán és teljesen lehetővé teszi mindazokra, kik 
azzal élni akarnak, kik meg akarnak felelni azon 
kellékeknek, melyeknek megfelelniük törvény sze
rint kell ; és viszont lehetetlenné teszi azt. hogy 
ezen felekezeti iskolák ürügyül használtassanak 
arra, hogy a népnevelés elhanyagoltassék és épen 
azért e tekintetben is meggyőződésem szerint azon 
középúton maradt, mely a miniszter úr által ki
mondott elvnek egyenes kifolyása. De megfelel 
azon, a miniszter úr által kimondott, nézetem sze
rint igen helyes elvnek is, hogy a gyermekek ne
veléséről gondoskodni első helyen és mindenek
felett a szülők kötelessége. Mert a mint ma a köz
ségi iskolák berendezvék, az államsegély, az adó-
beli segély csak ott hozatik javaslatba, hol a szü
lőknek, mint ilyeneknek, tehetsége nem elégséges 
már többé arra, hogy a nevelés czéljait előmozdít
hassa. Én tehát, tisztelt ház, ezen törvényjavaslatot 

— mint imént is mondám — a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadom, sőt tán a részletes tárgyalás
nál is nem lesz egyetlen egynél több észrevételem 

Azonban nem tehetem, hogy egyet meg ne 
emlitsek. (HaMjukI) Megjegyzem előre is, hogy 
igen óhajtandónak találtam volna, ha, mielőtt ezen 
törvényjavaslat a ház elé terjesztetett, a mire pe
dig másfél év alatt lett volna idő , azok, kiknek, 
ha nem is akarom mondani jogai — mert részben 
ezt is mondhatnám — de kedélyeik és lelki nyu-
galmok ezen törvényjavaslat által érintetnek, meg
hallgattattak volna, nem azért, hogy az állam az 
ő szavuktól tegye függővé rendelkezhetési jogát, 
hanem azért, hogy rendelkezhetési jogával ugy 
éljen, hogy minél nagyobb és szélesebb körben 
már előre megnyugvás eszközöltessék. Ez iránt — 
mondom — csak sajnálatomat fejezem k i ; sajnála
tomat annyival inkább, mert meg vagyok róla 
győződve, hogy ha ez megtörténik, a törvény épen 
így létrejöhetett volna, míg ellenben nem érez
hették volna magukat mellőzve hazánknak igen 
számos oly felekezetei és oly testületei, melyeknek, 
míg az iskolák irányában törvényekkel biztositott 
jogaik vannak, addig másfelől — bátran merek 
hivatkozni a történelemre — soha meg nem érde
melték azt, hogy az állani irányukban bizalmat
lansággal viseltessék; mert mindannyiszor, midőn 
kellett, mindenre, mit az állam érdeke kívánt, ké
szek voltak, és bizonyára készek lettek volna és 
volnának ma is. 

Különben még egyet sajnálok, s ezt már saj
nálom a népnevelés szempontjából; azt, hogy mi
dőn a már eddig elfogadott budgetben is történtek 
tisztán hitfelekezeti intézetekre adományozások, a 
népiskolák irányában nem fogadta el a ház azon 
elvet, hogy a már meglevő iskolák segélyezése 
utján segítse az iskolákat. Sajnálom ezt, de hatá
rozottan kimondom, hogy nem felekezeti szem
pontból, mert felfogásom és meggyőződésem sze
rint minden felekezet önkormányzatának első fel
tétele az, hogy saját önerején álljon fen és te
gyen mindent és igy önkormányzati szempontból 
e segélyezés • veszélyes lett volna a felekezetekre 
nézve. De sajnálom ....(Egy szó a jobboldalról: Kár!) 
Ha méltóztatik megengedni, én nem tartom kár
nak. Sajnálom, mondom, a népnevelés szempont
jából, mert meg vagyok róla győződve, hogy szo
rult anyagi helyzetünkben oly rövid idő alatt oly 
nagy eredményt semmi más utón felmutatni nem 
fogunk, mint ezen lehetett volna. 

Midőn ezt kifejezem,miután mára bizottság tár
gyalásai alkalmával meg-győződtem arról,hogy más 
nézettől méltóztatnak kiindulni: óhajtva, hogy eb
beli hitemet, mely szerint ezen utón nem fogunk 
oly hamar haladni, az eredmény czáfolja meg , a 
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törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául | 
elfogadom. 

Eötvös József b. oktatási miniszter: Azon 
lelkes szavak után, a melyeket t. barátom Nyáry 
Pál e törvényjavaslat fontossága és sürgőssége ; 
iránt e házban előadott, el voltam határozva nem 
szólani a tárgyhoz semmit. Törvényhozásunk jelen 
stádiumában annyira takarékosoknak kell lennünk 
minden pillanattal, hogy oly tárgyról, melyet 
egy beszédben kimeríteni nem lehet, s mely a t. 
ház igen sok tagjának ugy is sokáig gondolkozása 
tárgyát képezte, hosszasan szólani teljesen feles
legei. Miután azonban Debreczen város igen t. 
képviselője kinyilatkoztatá, hogy az általam a nép
nevelés ügye iránt felállított elveket helyesli, 
egyébiránt a törvényjavaslatot most csak azért 
fogadja el, mert a törvényjavaslat, a mint az a bi
zottmány tárgyalásai által egyes pontjaiban meg
változtattatott, ezen elveknek megfelel; ezen elvek 
pedig, azon törvényjavaslat által, melyet én a t. 
ház asztalára letenni szerencsés voltam, lerontat
tak, a t. képviselőnek ezen állítását nem hagyha
tom szó nélkül. 

Nem fogok iránta hosszabb vitatkozásba bo
csátkozni. Felfogásom szerint a vitatkozás tárgyát 
nem többé a miniszter által előterjesztett törvény
javaslat, hanem csak a bizottmány által a ház elé 
terjesztett módositott törvényjavaslat képezi, (Elénk 
helyeslés) és igy a miniszteri törvénylavaslatnak 
tárgyalásába ereszkedni én magamat feljogosítva 
nem tartom. (ILl'.eslés.) Egyébiránt, ha bár a 
törvényjavaslat, mely általam a ház asztalára le
tétetett, s melyet a bizottmány módosított, sokat 
nyert is azon módosítások által, melyeket a bizott
mány abban tenni jónak látott, s melyeket én el
fogadtam, s ha bár a t. ház nem azért küldte ki a 
bizottmányt, hogy a törvényjavaslat ugy marad
jon, a mint volt, hanem kiküldte 'azért, mert ezen 
fontos tárgyban föl akarta használni mind azon 
eszközöket, melyek rendelkezésére állottak, hogy 
ezen fontos ügy lehetőleg legjobban és czélszerüb-
ben intéztessék el, s ha bár örömmel ismerem el, 
hogy a bizottság mély szakismerete és buzgósága 
melyet e nagy tárgyra fordított, törvényjavaslato
mat tetemesen megjavította: de azt, hogy azon tör
vényjavaslat, melyet én terjesztettem a ház elé, 
az általam a népnevelés ügyében felállított elvek
kel ellentétben állt, semmi esetre sem ismerem el ; 
sőt ellenkezőleg, állítom, hogy törvényjavaslatom 
is, bár mik legyenek annak egyes hiányai, ezen 
elveknek ép ugy megfelel, mint az, mely a bizott
mány által most a ház elé terjesztetett. 

Ezen állitásom hosszas bebizonyítása helyett 
egyszerűen hivatkozom a t. házra, hivatkozom az | 
országra, mely előtt az általam szerkesztett s most I 

a bizottmány által módositva benyújtott tőrvény
javaslat fekszik, s mely, ha minden a törvényja
vaslatban tett módositásokat jóváhagyja, is, soha 
nem fogja elismerni azt, hogy az általam beter
jesztett törvényjavaslat az általam felállított elvek
kel valaha a legkisebb ellenkezésben állott volna. 
(Elénk helresl's.) 

Bobory K á r o l y : T. ház! Az előttünk fekvő 
törvényjavaslatot teljes lelkemből elfogadom (Éljen
zés) és a bizottságnak, melytől ezen javaslat kike
rült, teljes elismerést szavazok. Én is szeretném a 
köznevelést és a köziskoláztatást minden felekeze-
tességre való tekintet nélkül egyesítve látni, mint 
az a szabad amerikai államokban van ; de ezt körül
ményeink nem engedik; fájlalom én mindanyiszor, 
midó'n a különböző felekezetek növendékeit egy
mástól különválva látom az iskolába járni és 
már zsenge korukban egymástól elidegenittetni; 
sajnálom azokat elkülönítve látni, kiknek egyek-
nek kellene lenni a hazaszeretetben, és egyeknek 
a polgári kötelességek teljesítésében; én, tisztelt 
képviselő ház, ugy vagyok meggyőződve, hogy 
az államnak joga neveltetni az embereket és a 
polgárokat, az egyháznak pedig joga és köteles
sége tanítani az ő növendékeit a vallási dolgok
ban. De méltánylom egyszersmind teljes mérték
ben az egyházfelekezetek, nevezetesen pedig a 
protestáns felekezetnek autonóm féltékenységét, 
méltánylom ezt mind addig, míg épen a legna
gyobb felekezet, mely számra nézve nagyobb 
mint az összes felekezetek a hazában együttvéve, 
a maga nevelési ügyeire nézve egészen az állam 
hatalmában és karjai között létezik, ha mig ezen 
legnagyobb vallásfelekezetnek nevelési ügyei az 
állam hatalom által monopolisáhatnak és capitali-
sáltatnak, melynek káros voltát főkép az utolsó 
18—19 évben annyiszor tapasztaltuk, és mely az 
alkotmányosság és a nemzetiség érdeke ellen van. 
A szőnyegen levő törvényjavaslat teljes méltányos
sággal a felekezetek autonómiája és vallási félté
kenysége iránt, de kikerülve a Scyllát és a Cha-
rybdist, a czélra nézve oda vezeti a köznevelés 
ügyét, hogy abból a nemzetnek közértelmiségére 
és mind arra nézve, mi azzal összeköttetésben áll, 
legjobb eredmény várható. Erre nézve kívánok a 
kormánynak erőt ezen törvény életbeléptetésére, 
és kívánom, hogy a nemzet jobbjai ezen czélra 
egyesüljenek. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Nem lévén senki felírva, és a szóno
kok közül senki a törvényjavaslat ellen nem szól
ván, talán nem csalódom, ha kimondom, hogy a 
t. képviselőház a nevelés ügyében beadott törvény
javaslatot átalánosságban egyhangúlag elfogadja. 
(Helyeslés) 

Következik a részletes tárgyalás. 
44* 
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BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat czimét.' Felkiáltások: Holnapi Mai 
Hosszas zaj.) 

S o m s s i c h P á l : Méltóztassanak legalább két 
óráig folytatni. (Folytassuk!) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek tisztelt ház, még a 
mai ülésben is ugy a kormány, mint egyes képvi
selők részéről annyira indokoltan mondatott, hogy 
minden perczünk drága: ennek következtében 
méltóztassanak ma, mint rendkívüli esetben, tovább 
maradni. (Helyeslés.) 

Elfogadja a t. ház a törvényjavaslat czimét? 
(Elfogadjuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az első 
szakaszt.) 

O l g y a y LajOS : Tisztelt ház ! Ezen szakasz
ban az átalános tankötelezettség ki van mondva. 
Ezt én részemről helyeslem, és óhajtom, hogy ezen 
törvény rendelete lehető legpontosabban teljesít
tessék és foganatosittassék, de egyszersmind ugy 
vagyok meggyőződve, hogy az a törvény tekin
télyére nézve nem a legjobb hatással sőt mondha
tom káros hatással van, ha valamely törvény a ki-
vihetó'ségnek azon határáig megyén, hogy ha 
azon nehézséget át nem lehet hágni, a polgártár
sak igen nagy részének roppant nagy kárával 
történik. (Halljuk!) És ennélfogva bátor vagyok a 
tisztelt háznak, miután ugy vagyok meggyőződve, 
hogy ezen törvény odáig megyén, egy módosit-
ványt ajánlani , mely, módositványt inkább 
lehet pótléknak mondani, mert ezennel kinyi
latkoztatom, hogy ezen szakasznak egyetlen egy 
betűjét sem akarom elvenni, vagy megmásítani. 
Azon körülményre vagyok bátor a tisztelt házat 
figyelmeztetni, hogy számosak a hazában oly csa
ládok, a kik szegénységüknél fogva alig várhatják, 
hogy gyermekeik annyira felnőjenek, hogy azokat 
szolgálatba adhassák. Az ily szülők gyermekeire 
nézve, ha ezek oly helyen szolgálnak, a hol iskola 
van, ott semmi nehézség nem forog fen, mert 
ugy lehet a tanítás óráit beosztani ezekre nézve, 
hogy mindkét kötelességüknek megfelelhetnek. 
Hanem ezerekre megy oly községeknek száma 
Magyarországon, a hol helyben nincs iskola és tán 
soha sem lesz iskola. Ha már most a törvény ezen 
szakasza szerint az ily községek gyermekeit arra 
kényszerítjük, hogy más ^helységbe járjanak, ak
kor az olyan gyermekek, a kik szolgalatba kény
telenek állani, és a kiket sokszor a gazdák csak 
azért fogadnak fel a télre és azért adnak nekik téli 
kenyeret, hogy a nyáron át legyen cselédjük — ily 
gyermekek, hog)dia a szomszéd falubajárnak ha 
csak félórányira is, a gazdaembernek hasznave-
hetlenekké válnak. Nem lesz-e ennek azon követ-

') Lásd az Irományok 359-dik számát. 

kezese, hogy az ily gyermekek kenyér nélkül, vagy 
is inkább szolgálat nélkül fognak maradni nyá
ron , és télen a szüléknek terhére esni ? Nem aka
rom bővebben indokolni ezen módositványt, bis-
ván azon tisztelt képviselőtársaim tapasztalataiban, 
a kik hasonló vidékeken laknak, a milyeneket az 
imént lefestettem. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Olgyay 
Lajos indítványát): „Azon községekben, hol a sza
bályok szerinti rendes iskola nem létezik és a ta
nulók más községbe kénytelenek já rn i : az egész 
évre szolgálatba szegődött gyermekek ezen kötele
zettség alól kivétetnek, azon föltétel mellett, hogy 
azoknak legalább irás-, olvasás- és számolásra va
sárnaponkinti tanításáról gondoskodva legyen/ ' 
(Maradjon a szerkezet!) 

Elnök : Kérem a képviselőket,kik az első sza
kaszt a szerkezet szerint elfogadják, felállani. (Meg
történik.) A képviselőház az 1-ső szakaszt elfogadja. 

Bujanovics Sándor jegyző (otvassa a 
2. szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A közp. bizottság a 
2-ik sorban „járásbeli" helyett: „tiszti;" a 3-ik 
sorban: „iskolai szék" után. zárjel között: „(117 
§)" tétetni javasol. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 2. szakaszt a közp. 
bizottság által tett módosítás szerint'? (Fljogadjzik !) 
A 2-ik szakasz a közp. bizottság módosítása szerint 
fog kiigazittatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (oh ássa a o-
dik szakaszt.) 

Zichy Á l l ta i e l ő a d ó : A központi bizottság
nak e szakaszra nézve csak egy stylaris észrevétele 
van.t. i. ezen szócskákat: „megépen" kitörültetni 
javasolja. 

Podmaniczky Frigyes b.: T. ház! Én csak 
egy szót szeretnék e szakasz 2-ik sorában fölcse
rélni, mert véleményem szerint az, hogy a tompa 
elméjüeket ne küldjük iskolába, nem igazság; hi
szen épen azért küldjük ezeket az iskolába, hogy 
ott pótoljuk azt, mit a természet mulasztott; hanem 
a hülyéket vagy kábákat azért nem szabad isko
lába küldeni, nehogy az ő gyengeségük zavorólag 
hasson a világos elméjüekre; tehát ezen szót: 
„tompa elméjűek," kívánnám „hülyék" által he-
lyettesittetni. 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Talán zárjel között 
tennők ide, hogy „hülyék." 

Eötvös József b. közoktatási miniszter.-
T.ház! Az igaz,hogy a „tompa elméjű'" szó talán két
értelmű lehetne, ha nem állana ott a t.-javaslatban: 
„avagy tanithatlan tompa elméjűek." mert abban 
ki van fejezve az, hogy azok, kik tanításra alkal
matlanok. (Maradjon !) 

E l n ö k : Tehát kérem a t. képviselőket, kik 
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a 3. szakaszt a szerkezet szerint, a központi bizott
ság módosításával elfogadják, felállani. (Megtörté
nik.) A képviselőház a 3. szakaszt elfogadja. 

Bujanovics Sándor jegyző(ofoa HSÜ a 4-dik 
.szakaszt.) 

ZÍChy Anta l e l ő a d ó : A központi bizottságé 
szakaszra nézve a?.t a módosítást teszi, hogy e sza
kasz közepén 2-od izben, 3-ad izben helyett kiírva: 
„másodízben, harmadik izben, negyedik izben" st. 

Alulról3-ik és 4-ik sorban tétessék ez: „iskolai
szék erró'l a felsőbb iskolai hatóságnál jelentést 
tesz, mely" stb. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) 
Következik az 5-ik szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 5-ik 
szakaszt, mely ellenmondás nélkül elfogadtatik. Ol
vassa a 6-ik szakaszt.) 

Zicby Antal előadó: A központi bizottság 
csak a második sorban „bármi" helyett „bármely" 
szó felcserélését kívánja. 

Elnök : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 7-ik 

szakaszt, mely ellenmondás nélkül elfogadtatik; aztán 
a 11-ik fejezet czimét) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
kivánja a Il-ik fejezet czimében .,A népiskolai" 
helyett: „A népoktatási." 

" Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 8., 

9., 10. szakaszokat s a III dik fejezet czimét,mik ellen 
semmi, kifogás sem tétetik. Olvassa a 11. szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
az 1-ső pont alatt „jelen törvény 27" helyett: 
„jelen törvény 27 és 2 8 " óhajt tétetni. A tantár
gyak közé pedig szerinte ez volna teendő : ,,c) ter
mészettan és természetrajz elemei;" g) helyett: 
„gyakorlati útmutatások a mezei gazdaság és 
különösen a kertészet körében;" végre :k) „test
gyakorlat, tekintettel a katonai gyakorlatra." 

Nagy P é t e r : T. ház! A 11. §. a hítfeleke-
zeteknek teljes szabadságot ad,hogy saját iskoláik
ban a tanítási rendszer és módszer iránt tetszésük 
szerint intézkedhessenek,a 45. szakasz pedig és néze
tem szerint igen helyesen, azon n ás hitfelekezetbeli 
gyermekeket, kiknek száma 30-ra nem megy, uta-
sitja a hitfelekezeti iskolákba, és ott megrendeli 
Kzt, hogy a hitfelekezeti iskolákban a vallásoktatás 
külön órákban adassék elő. Némi ellenmondás van 
itt a 11. és 45. szakasz között. Hogy ezen,habár csak 
látszólagos ellenmondás is elkeríthessék, nézetem 
szerint e szavak után: „tanítási rendszer és mód
szer" e párszót szeretném beigtattatni: „tekintetbe 
véve a 45. szakasz rendelkezéseit." (Helyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző: (olvassa Nagy 
Péter módosítását): „ A 11. szakasz első bekezdésének 
utolsó előtti sorában ezen szavak után: „a tanítási 

rendszer és módszer iránt is" beigtatandók a kö
vetkezők : „tekintve "a 45 szakasz rendelkezéseit.a 

(Elfogadjuk!) 
Geduly L a j o s : T. ház ! Elismerem, hogy a 

mezőgazdaság tanítása az elemi iskolákban nem
csak czélszerü, de szükséges i s ; de csak ott, hol 
mezőgazdaság valóban űzetik is. Azonban, hogy 
a mezőgazdaság nagyobb városok elemi iskoláiban 
előadassák, nem csak szükségesnek és czélsze-
rünek nem tartom, hanem valóságos időpazarlás
nak tekintem. (Ellenmondás) Én legalább nem lá
tom okát, hogy nagyobb városok, mint Pest, Po
zsony, Sopron vagy Győr városa elemi iskoláiban 
miért tanittassék a mezőgazdaság. (Maradjon!) 
Bátor volnék tehát a következő módosítást ajánlani. 
(Halljuk!) A 11. szakasz g) bekezdése így álljon : 
„a falusi és azon városi községekben, melyeknek 
lakossága tulnyomólag mezőgazdasággal foglalko
zik, gyakorlati útmutatások a mezei gazdaság és 
különösen a kertészet köréből." (Maradjon!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Ge
dnly Lajos módositvcmyát.f 

BóniS S á m u e l : Én része'nfró'l ezen módo-
sitványt el nem fogadhatom. (Mi sem fogadjuk el!) 
Magyarország leginkább mezőgazdasággal foglal
kozó ország. Hol van az megírva, hogy azon po
zsonyi iskolákban nevelt gyermek épen kézműves 
lesz és nem lesz mezőgazda? Ennélfogva e módo 
sitványt el nem fogadhatom. 

Elnök: Elfogadja-e a t. ház a 11. szakaszt elő
ször a központi bizottság által tett mindannyi mó
dosítással, azután Nagy Péter képviselő úr által tett 
azon módosítással, hogy ezen szavak után : „a ta
nítási rendszer és módszer" tétessenek ezen szavak : 
„tekintetbe véve a 45. §. rendelkezéseit ? (Elfo
gadjuk !) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 12. 
szedeaszt.) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : A népoktatási bizott
ság a következő módosításokat hozza javaslatba : 
,,A 4. sorban „tanítók" helyett „tanulók," az idé
zett 29 helyett 63 tétessék. Az utolsó két paren-
thesis betöltendő, úgymint: ö l , 68, 64, 74. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e módositásokat? 
Tisza K á l m á n : Talán nem a 29. helyett 

jön 63, hanem a 29 megmarad, és hozzá kell jönni : 
63. (Helyeslés.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház a központi bizott
ságnak módosításait, azon változtatással, hogy a 
29 meg-maradván, utána 63 tétessék ? (Elfogad
juk!) Ennélfogva következik a 13. szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a l'ó. 
szakaszt) 

Zichy Ántal e l ő a d ó : A 2. sorban „feltét" 
helyett „feltétel" volna teendő; a 8. sor helyett : 
„gymnasinmban, polg. iskolában vagy reáliskola-
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ban négy évi tanfolyamot," s tb. ; s ehhez képest 
ismét: „gymnasiumi, polg. iskolai vagy reálisko
lai," stb. ; alább: „a 88. szakaszban megirt" helyett: 
„megszabott;" végre alulról a 3. sorban: „e törvény" 
után „102. és 103. szakaszai szerint az állami" st. 

Tisza K á l m á n : Ez azon szakasz, melyre 
nézve előre is szerencsém volt kimondani, hogy 
módositványt óhajtok beadni; beadni pedig óhaj
tottam azért, mert én ugy látom, hogy e szakasz
nak némely intézkedései magának ezen törvény
nek más intézkedéseivel nincsenek teljesen ösz-
hangzásban. A bizottság ugyanis e tövénynél 
azon nézetből indult ki, hogy az államnak joga 
van megkövetelni minden tanintézettől, hogy ab
ban ugyanannyi tanittassék, mint a mennyit az 
állam szükségesnek vél arra, hogy valaki bizonyos 
állomást elfoglalhasson. Épen azért kimondja azt 
is, hogy tanító lehet nem csak az, ki képezdében 
tanult, de lehet az is, ki nem tanult bár képezdé
ben, de az illető vizsgálatot letette. A magánosok 
által állítandó képzedéknél hasonlólag nem kivan 
egyebet, csakhogy ugyanannyi tanittassék ott, 
mint az állam-képzedékben és hogy arról vizsga 
tétessék le. E fejezet elején a hitfelekezeti isko
lákra nézve átalában kimondatik, hogy a tanítási 
rendszer és módszer iránt magok intézkednek az 
illetők. En részemről azt tartom, hogy ellentétben 
áll meghatározni a tanfolyam éveinek és a tanitók 
számát, tehát részemről e szakaszt így óhajtanám 
szerkesztetni: (Olvassa:) „Ezen szakasz a 4-ik sor vé
gén levő ezen szó után „összekötve „igy szerkesztes
sék : „hogy azokban legalább azon tudományok 
és legalább azon terjedelemben taníttassanak, a 
melyeknek és a minő terjedelemben tanítása az 
állami képzedékre nézve ezen törvényben elrendel
ve van (88. szakasz), hogy bennök évenkint nyil
vános vizsgák tartassanak, mely a közoktatási mi
niszter tudomására hozassák, hogy végre az azok
ban végzett növendékek számára a 102. és 103. 
szakaszban körülirt szigorlatoknak megfelelő vizs
gák rendeztessenek." 

Eötvös József báró közokt. miniszter: 
Teljesen igazsága van Debreczen városa t. kép
viselőjének, hogy ez mind megvan a törvényben, 
de ezen fogalmazásban még több van ; abban az 
is benne van, hogy a tanfolyam legalább 3 évig 
fog tartani és hogy legalább 3 tanítóra lesz szük
ség. Mert ugyanazon tárgyakat ugyanazon terje
delemben tanítani kevesebb, mint 3 tanárral és 
rövidebb idő, mint 3 év alatt, nem lehet. (He
lyeslés.) 

Zichy A n t a l e lőadó: Én csak annyit 
mondhatok, hogy a közp. bizottság megvitatta 
ugyanazon módosítást, és azt hitte, hogy a feleke
zeti iskoláknak szabadsága csakugyan korlá
tolva volna némileg e törvény által, de csak is 

azok javára. Mert ha a felekezeti iskoláknak, 
kevesebb tanfolyamot vagy kevesebb tanárokat 
engedünk: akkor tagadhatlanul azt érjük el, hogy 
például az államintézetben nem oly örömest fog
ják alkalmazni a felekezeti tanintézetből kikerült 
tanárokat és viszont a hitfelekezeti iskolák el
sőbbséget fognak adni az államintézetből kikerül-
teknek. Ez tehát a hitfelekezeti iskoláknak javára 
lenne. (Maradjon!) 

BÓnis S á m u e l : Én az előttem tett indít
ványt legalább a tanitók számára részemről elfo
gadom, különben a törvény ezen jótékony kivéte
lének hasznát nem lehetne venni, és nem is látom 
át okát, hogy ha gyakorlatilag ámbár bebizonyult, 
hogy ugyanazon tudományt kevesebb tanitó is 
képes volt elvégezni egy tanodában, mért tétessék 
azon intézetnek kötelességévé, hogy ezután na
gyobb költséggel taníttasson. A végezel az ered
mény. Kikötni azt, hogy micsoda tudományok 
taníttassanak, igen természetesen, joga van az ál
lamnak ; kikötni azt, hogy szigorlatokat tegyenek 
azok, kik tanítók akarnak lenni, megint szükséges 
dolog; megállapíthatja azt is — tovább megyek 
egygyel — az állam, hogy ezekre nézve szüksé
ges körülbelül ennyi idő; ámbár ez megint felesle
ges, mert ha ő kevesebb idő alatt megtanul vala
mit, minek több időt szabni. Hanem ha azt mond
juk ki. hogy egyes felekezeti intézetekben is lehet 
tanitó-képezdéket állítani, s ott ama kötelezettséget 
teszszük oda, hogy abban 3 tanítónak kell lenni, 
holott eddig kettő is sikerrel tanitotta ugyanazon 
tanulmányokat: ezt már fölöslegesnek tartom, s 
ennélfogva az indítványt elfogadom. 

Ivánka I m r e : Pártolom Tisza Kálmán in
dítványát, pártolom pedig épen azért, mit előadó 
ur felhozott: hogy, úgymond, ily esetben tehát el
kerülnék az illetők az államiskolákat. De szerin
tem nem az a feladat, hogy mindenesetre az állam
iskola használtassák, hanem az, hogy legyen men
tül több jó néptanító, és ha ezt el lehetett érni épen 
azon egyházaknál, melyek e jogokhoz eddig lehető 
legjobban ragaszkodtak, szegénységük mellett; an
nál inkább el fogják érni,hagyámolíttatni fognak 
az állam által. A tapasztalás szól mellettem. Pártolom 
Tisza Kálmán indítványát. (Maradjon!) 

Csanádi Sándor : Én megvagyok győződve 
arról, hogy ha a hitfelezetek iskolái anyagi ereje 
megengedné azt, hogy nagyobb számmal tartassa
nak tanitók, bizonyosan nem kívánná azt, hogy a 
tanitók száma ieszállittassék. De miután tudjuk 
azt, hogy igen sok hitfelekezetek kevés anyagi 
jó'létnek örvendnek, oly szűk rendelkezési körük : 
óhajtom ázt, hogy Tisza Kálmán úr által tett in-
di;vány elfogadtassák, annál inkább, mert akkor, 
ha ez el nem fogadtatik, nem élhetnének az egyes 
hitfelekezetek azon jótékonyságával a törvénynek, 



CCCXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS- (November 19.1868.) 351 

melyet az előbbi szakasz már kimondott, hogy t. 
i. önrendelkezési jogai sértetlenül fentartassanak. 

Zsedényi E d e : T. ház ! Én arra akarom 
figyelmeztetni a >. házat, hogy ha ezen rendelet 
benne marad a törvényjavaslatban, ez kivihetien
né teszi azt; de összehangzásban sincs a törvény
nek azon rendeletével és szellemével, mely szerint 
itt nem az a czél, vajon három tanító tanit-e ? és va
jon 3 évig? hanem az, hogy midőn szigorlatra bo
csáttatnak a tanitványok, jól állják-e ki a vizsgát? 
Arra kell figyelmeztetnem a vallásügyi miniszter 
urat, hogy midőn Kassán az eperjesi jogakadémia 
növendékeit nem akarták vizsgára bocsátani 
azért, mert Eperjesen csak két évi jog van, nem 
pedig négy, és mikor aztán az egyház e tekintetben 
folyamodott, s a vizsga megengedtetett, az lett az 
eredmény, hogy az eperjesi collegium tanitványai 
közül, kik csak két évig tanulták a jogot, egyet 
sem vetettek vissza, a kassaiak közül pedig, kik 4 
évig tanultak, hatot. Tehát nem az a fó dolog, 
hogy 3 évig taníttassanak a tanitványok, hanem, 
hogy jól kiállják a vizsgát. 

E l n ö k : Szólásra senki följegyezve nem lé
vén, szavazás alá kerül a kérdés. Tisza Kálmán 
képviselő úr módositványa fog felolvastatni, 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a Tisza 
Kálmán módositványát.) 

E l n ö k : Kérem azon képviselőket, kik a 
1 3-dik szakaszt a szerkezet szerint a központi bi
zottság módosításaival elfogadják, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) A többség nem fogadja el. 

Következik Tisza Kálmán módositványa. A kik e 
szerint akarják a 13-dik szakaszt megváltoztatni, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A többség 
Tisza Kálmán módositványát elfogadja. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a lé-ik 
szakaszt.) 

E l n ö k : Méltóztatnak e szakaszt elfogadni? 
(Elfogadjuk!) Ennélfogva elfogadtatik. 

Bujanovies Sándor jegyző (olvassa a 15-ik 
szakaszt.) 

Zichy Anta l e lőadó : A központi bizottság
nak nincs észrevétele. 

Elnök : Elfogadja a t. ház a törvényjavaslat 
15-dik szakaszát? (Eljogadjuk!) 

T. ház ! Először kérem az I-ső osztályt, dél
után ne méltóztassék ülést tartani, minthogy az 
osztály tagjai közül sokan akadályozva levén, meg-
nem jelenhetnek. 

Másodszor kérem a pénzügyi bizottságot, 
hogy délután 5 órakor a szokott helyiségben meg
jelenni szíveskedjék. 

Végre még egyre kérem a t. házat. Miután a 
kérvények száma nagyon felszaporodott, azok már 
nagyobbrészt el is vannak látva és a törvényhozás 
ezeket bajosan hagyhatná elintézetlenül: bátor 
vagyok indítványozni, hogy holnap, ha a népne
velési törvényjavaslat feletti tárgyalás ne talán 
korábban bevégeztenék, a kérvényi bizottság elő
adása tűzessék napirendre. (Helyeslés.) 

Holnap 10 órakor fog ülés tartatni. 
Az ülés végződik d. u. 2lU órakor. 
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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: Hivatalos levél s kérvények bemutatása. Simay Gergely és társai határozati javaslatot nyújtanak be. A királyné 
köszöni a ház üdvkivánatait, A központi bizottság benyújtja jelentését aa átalános kisajátítási törvényjavaslatról. A személyes kereseti, 
Kgyszintén a oor- és husfogyaeztáBi adóról Bzóló törvényjavaslatok végleg elfogadtatnak. A népoktatási törvényjavaslat részletes 
tárgyalása. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 10',4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Amai ülés jegy
zőkönyvét Bujanovics Sánder jegyző úr fogja ve
zetni ; a törvényjavaslat mellett szólam kivánók ne
veit Mihályi Péter, az ellene szólók neveit Csen-
g e r y Imre jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző {olva ssa a no

vember 19-kén tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : A tisztelt ház a pécsi választó kerület 

elnökét 250 frt 25 krban marasztalta el. Pécs vá
ros polgármestere ezen összeget nekem megkúl-
dötte, melyet itt ezennel bemutatok, s mely a kép
viselőház pénztárába le fog tétetni. Egyszersmind 
az ezzel küdött levél a számadásokat vizsgáló bi
zottságnak át fog adatni. 

Szabad kir. Arad város közönsége Szal<olcza 
szabad kir. város közönségének f. évi september 
hó 25-én tartott közgyűléséből 2157. sz. a. a mé
lyen tisztelt képviselőházhoz intézett kérvényének 
sikeresitéfét kéri. 

Szontagh Miklós lippai lakos az 1848 — 9-di1? 
évi honvédelmi hadsereg részére kiszolgáltatott 
124 darab fanyereg ki nem fizetett 347 pengő fo
rint 12 kr és kamatainak lehető sürgősen történen
dő kifizetését kéri elrendeltetni. 

Janka Lajos nyugalmazott erdélyi királyi j 

szegények udvari ügynöke kéri az 1847—8-dik 
pozsonyi országgyűlés III. t. ez. 25-dik szakasza 
által mint az 1848-dik évben eloszlatott udvari 
kanczellária mellett alkalmazva volt hivatalnok
nak részére még az utólagos nem alkalmaztatás 
esetére is biztosított egész fizetését, a koronázás 
idejétől leendő utalvány Dztatásét és az államköltség 
számitásba leendő bevételét elhatároztatni s e vé
gett ezen kérelmét az illető t. államköltség vizsgá
lati bizottsághoz áttétetni. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

S i m a y G e r g e l y : Tisztelt képviselőház ! Mi
dőn azon határozati javaslatot, melynek beadhatá-
sát a folyó hó 7-én tartott országos ülésben részem
ről fentartatni bátor voltam, szerencsém van ma
gam és még ötvenegy képviselőtársaim nevében 
benyújtani a t. házhoz, nem kívánom a tisztelt ház 
figyelmét e határozati javaslat hosszasabb indoko
lásának meghallgatása által igénybe venni, mint, 
a mennyi magában a határozati javaslat szövegé
ben foglaltatik. Csak egyszerűen azt kérem, mél
tóztassék a határozati javaslatot felolvastatni, en
nek kinyomatását s a pénzügyi költségvetés illető, 
részével leendő együttes tárgyalását elrendelni" 
Szabad legyen előre is reménylenem, hogy ezen 
számos aláírással ellátott határozati javaslat mind 
a tárgy igazságánál, mind sürgősségénél fogva a 
t. képviselőház részéről kellő figyelembe s mél
tánylásba fog részesülni. 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a hatá-
I rozati javaslatot.) 
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E l n ö k ; Ki fog nyomatni1), szétosztatni és 
tárgyalási nap ki tűzetni. 

A belügyminiszter úr kivan szólani. 
Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 

T. ház! Méltóztattak velem parancsolni, hogy ő 
cs. kir. felségének, felséges asszonyunknak név
napi ünnepe alkalmával a t. háznak hódolatteljes 
szerencsekivánatait felséges asszonyunknak magas 
tudomására juttassam. Ezen^ megbízatásomban el
járva, felséges asszonyunk által a tegnapi napon a 
gödöllai várkastélyban fogadtatva, van szerencsém 
kijelenteni, miszerint felséges királynénk a képvi
selőháznak hódolatteljes szerencsekivánatait és 
tisztelete nyilvánítását szokott kegyességével leg
kedvesebben fogadni méltóztatott, (Atalános éljen
zés) mely eljárásomról midőn számot adnék, al
kalmat veszek magamnak egyszersmind a t. ház
nak ezen, reám nézve oly megtisztelő megbizását 
ezennel megköszönni. (Éljenzés.) 

E l n ö k ; Örömmel fogadtatik. 
A központi bizottság részéről a kisajátítási 

törvényjavaslat tárgyában Halmosy Endre előadó 
ur jelentést fog tenni. 

Halmosy Endre előadó (olvassa a bizottsági 
jelentést.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni2), szétosztatni és a 
t. ház által napi rendre kitüzetni. 

A személyes kereseti adó tárgyában készült 
törvényjavaslatot jegyző úr végleges megszavazás 
végett fel fogja olvasni. 

Bujanovics Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot.) 

E l n ö k : A kik a felolvasott javaslatot a sze
mélyes kereseti adó tárgyában elfogadj'ák, méltóz
tassanak felállani. (Megtörténik.) A t. ház a szemé
lyes kereseti adóra vonatkozó törvényjavaslatot 
végleg1 elfogadta. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a bor
ét húsfogyasztást adó tárgyában elfogadott törvény
javaslatot.) 

E l n ö k : A kik a bor- és husfogyasztási adó
ról szóló törvényjavaslatot véglegesen elfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A t. ház 
végleg elfogadja a bor- és husfogyasztási adóra 
vonatkozó törvényjavaslatot. 

A felolvasott törvényjavaslatokat a mélt. fő
rendekhez Paiss Andor, jegyző fogja átvinni. 

Az V. osztály tagjait kérem, hogy a buda
pesti kisajátítás iránt készült törvényjavaslat tár
gyalása végett méltóztassanak délután 5 órakor 
megjelenni. 
(g) Napirenden van a népoktatás tárgyában ké-

' ) Lásd az Irományok 374-dik számát. 
2) Lásd az Irományok 375-dik számát. 
EÉPV. H NAPLÓ. 1865/g X. 

szült törvényjavaslat részletes tárgyalásának foly
tatása, és pedig a IV-dik fejezetfó'l kezdve. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa anép-
oktatásl törvényjavaslat IV-dik fejezetének czimét.5) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : A czimre nézve a 
központi bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : A czim tehát marad a szerkezet 
szerint. 

BujanOViCS SándOr j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 16—22-dik szakaszait, melyek észrevétel 
nélkül elfogadtatlak. Olvassa a 23-dikat.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
csak ezt a szót: „oly helységekben" helyett: „oly 
községekben" szóval akarja felcserélni. (Helyeslés.') 

SchyarCZ G y u l a : T. ház ! Részemről meg
vallom, mitsem tartok annyira veszélyesnek, mint
ha maga a szerkezet nyit réseket a törvény kijátsz-
hatására. A XXIII . fejezet megszabja, hogy a köz
ségek kötelesek népiskolát felállítani; de nem 
szabja meg sem a határidőt, melynek lefolyása 
alatt kötelesek azt megtenni, sem nem gondosko
dik rendszabályokról, melyek a netalán vonakodó 
községeket népiskolák állítására kényszeríthetnek. 
Attól tartok, hogy e törvényjava^at, ha törvény-
nyé válik, végrehajtatlan marad, vagy legalább 
nem lesz végre hajtva oly mértékben, mint óhaj
tanok. E megjegyzésemet tán csak azok fogják 
méltányolni, kik hazai közoktatási ügyünk politi
kai történetét közelebbről tanulmányozták, s kik 
szintén ismerik a külföldi közoktatásügy összeha
sonlító történetét. Fraucziaországban a restauratio 
idejében a közoktatás miniszterei szintén oly köz
oktatási törvény végrehajtásával voltak megbízva, 
melyek megszabták ugyan a köteles községi nép
iskola felállítását, de nem szabták meg sem a ha
táridőt, sem a kényszer rendszabályokat. Nem én 
mondom ezt, hanem Cournot és Jules Simon: 
hogy ennek lehet köszönni, miszerint 10 évvel 
később 1830-ban több ezer franczia községben 
nem volt még népiskola fölállítva, daczára a régi 
törvénynek; mert a törvény nem szabta meg, meny
nyi idő alatt köteles a község népiskolát fölállítani, 
sem nem gondoskodott rendszabályról, hogy mi 
történik azon községgel, amely bizonyos idő alatt 
nem állit fel népiskolát. 

Egyébiránt nem akarom az időt vesztegetni. 
(Helyeslés!) 

Hazánkban a Systema scholarum elementa-
rium megszabta, hogy a község köteles népisko
lát állitani, de szintén nem szabta meg a határ
időt s nem szabta meg a kényszerítő eszközöket 
s a rendszabályokat. Hogy mi történt, azt tudjuk. 
Több mint 5000 községben még mai napig sincs 
iskola. 1861-ben pedig, a midőn alkoímányossá-

*) Lásd az Irományok 359-dik számát. 
45 
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gunk újra feléledt, iskolába járó gyermekeink 
egyharmada hon maradt, s több 100 község elűzte 
a segédtanítót, nehogy költekezni kelljen; bezárta 
a vasárnapi iskoláját, sőt még a régi fassió értel
mében sem fizette a tanitót. Ezek nem az én ada
taim, hanem azon jelentésekből meritvék , melye
ket az egyházi megyék a magyar tudományos 
akadémiának 1862-től 1867-ig beküldőitek. 

T. ház! É n nem szeretném, ha egy alaki hiba 
miatt a 23-dik szakasz végrehajtatlan maradna. 

Nem lehettem oly szerencsés, hogy részt ve
hettem volna az osztályok munkálkodásában ezen 
törvényjavaslat tárgyalásánál, mert alig egy pár 
napja, hogy választóim megbízó levelét a ház elnö
kének átnyújthattam. (Éljenzés a szélső baloldalon.) 
Meg fogják talán bocsátani, ha azt mondom, hogy 
annyi előszeretettel viseltettem mindig a népneve
lés ügye iránt, miszerint, ha előbb választattam vol
na be a képviselő házba, talán ellen-törvényjavas
lattal léptem volna fel. De bár mennyire hiányos
nak találjam is a közoktatási miniszter népneve
lési, illetőleg „népoktatási" törvényjavaslatát, még 
is nem akarván az időt vesztegetni; tegnap szintén, 
mint mindnyájan, a részletes vita alapjául elfogad
tam azt. 

Én részemről, ha előbb választattam volna 
meg, külön törvényjavaslatot nyújtottam volna be, 
s megvallom, határidőül legalább is 3 évet hatá
roztam volna meg; 8 kényszerítő rendszabályul 
azt igyekeztem volna felállítani, hogy azon közsé
gek, melyek — jóllehet ezt tenni képesek volná
nak — 3 év lefolyta alatt kellő népiskolát nem 
állítanak, politikai jogaik gyakorlatában függesz-
tessenek fel, mindaddig, mig kellő népiskolát nem 
állitanak. Tudom, hogy ezen törvényjavaslat or
ganikus mű, tudom, hogy lényeges módosításokat 
nem vezethetek be a nélkül, hogy ezen organikus 
törvény szerves kiegészülését koczkáztatni ne lát
szassam. 

Nem is teszem ezt, hanem egyszerűen csak 
azt kérem, módosittassék ezen törvényjavaslat kö
vetkezőleg : utasittassék a közoktatási miniszter a 
legközelebbi országgyűlés elé törvényjavaslatot 
adni be mind a határidőről, mely alatt a községek 
népiskolát állítani kötelesek, mind pedig azon 
kényszer eszközökről, melyekkel a törvény rende
letét nem teljesítő községek népiskolák felállítá
sára szoríttassanak. 

Beadom módositványomat. 
Bujanovics Sándor j e g y z ő (olvassa Schvarcz 

Gyula módositványát) : „Oly községekben, hol a hit
felekezetek nem tartanak fen a jelen törvény ren
deleteinek megfelelő népiskolát, valamint az ezen 
törvényben kijelölt egyéb esetekben is, a község 
köteles a szükséges népoktatási tanintézeteket 
felállítani , a közoktatási miniszter utasíttatván 

a szükséges népoktatási tanintézetek felállítá
sának határidejéről, valamint kényszer eszközök
ről oly községek ellen, melyek a törvény ezen ren
deleteit nem teljesitik, a legközelebbi országgyű
lés elé törvényjavaslatot terjeszteni." 

Eötvös József b. közoktatási miniszter: 
T. ház! A mennyire az inditványt felfoghattam, 
azt hiszem, oly dolgot foglal magában, mely ma
gától értetik. A törvény kimondja, hogy minden 
község tartozik népiskolát felállítani, kimondja 
positive, hogy az a községnek kötelessége. 

Megvallom, én jobb véleményben vagyok 
községeinkről, mint az előttem szólott képviselő úr. 
Az én meggyőződésem az, hogy Magyarország 
községei a miveltségnek elég magas fokán állanak, 
hogy a népnevelés szükségét magok is átlássák; 
hogy magok is átlássák, mennyire érdekökben fek
szik a népoktatást átalánossá tenni. (Helyeslés) Én 
tehát meg vagyok győződve, hogy községeinknek 
nagyobb része ezen kötelességének eleget fog tenni; 
semmi esetre pedig nem tartom czélirányosnak, 
hogy a törvényhozás eziránt kételyét most már 
előre a törvényben is nyilvánitsa. (Helyeslés.) 

Meg vagyok azonban győződve arról is, hogy 
a községeknek egy része, bármily forró legyen is 
azon óhajtásuk, hogy népiskolát állithassanak fel, 
ezen kötelesség teljesítésére képes nem lesz; és 
hogy 5%-entje az egyenes adónak igen sok köz
ségben az iskola felállitására elegendő nem lesz. 
Ezen esetekről azonban a törvény rendelkezett, 
midőn kimondja, hogy ott, hol a község bármi 
oknál fogva nem képes népnevelési intézetet fel
állítani, ezen községekben ily népnevelési intéze
tek felállítása a közoktatási miniszternek köteles
sége, ki ezen kötelességét teljesítendő, az ily isko
lákra szükséges kiadásokat a budgetnél fogja a ház 
elé terjeszteni. 

Azt hiszem tehát, hogy azon esetben, ha az 
előttem szólott t. képviselőnek szomorú sejtelmei 
teljesednének, és csakugyan azt kellene tapasztal
nunk, hogy népünknek egy része bizonyos számú 
községekben ezen kötelesség teljesítésétől vona
kodnék, a melyet tisztán az ő érdekökben mondott 
ki a törvényhozás: akkor a közoktatási miniszter, 
bárki legyen is az, ismerve kötelességét, folya
modni fog a házhoz a szükséges rendszabályok 
életbeléptetésére ; a jelen pillanatban azonban én 
részemről ily törvényes rendelkezést szükséges
nek nem tartok. (Elénk helyeslés) 

Madarász József: T. képviselőház! Nem 
érthetek egyet előttem szólott közoktatási minisz
ter úrral ; nem érthetek egyet okoskodására nézve 
azért, mert azt véli, hogy a magyar községekről 
jó hite miatt nem kell előre már kényszerítő tör
vényt hozni a tanodák felállitására. Utalom a tisz-
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telt közoktatásügyi miniszter urat a Képnevelési 
törvényjavaslat első fejezetének első szakaszaira, 
hol a gyermekeik taníttatására való kötelezettség a 
szülőkre és gyámokra nézve is már kötelezőleg ki 
van mondva. Uraim, én a szülőkre és a gyámokra 
nézve természetszerűbb és főbb kötelességnek tar
tom, a gyermekeik iskoláztatásáról és neveléséről 
való gondoskodást, mintsem önmagát azon közsé
geknek összegét, mely községekben bizonyára 
igen sokan kényszerítve lesznek az iskolák felállí
tására, olyak is, kiknek nincsenek gyermekeik, 
vagy kiknek gyermekei már kitanitvák. Ha tehát 
én azokra nézve, kiket a természet ösztöne kötelez 
gyermekeik neveltetésére, kényszerítve érzem ma
gam, letenni a törvénybe a kötelező erőt, azért, 
mert mindenkinek a világon az értelem és a mű
veltség adja meg önbecset, és ha én óhajtom, 
hogy minél szorosabban köteleztessék a haza min
den polgára gyermekei iskoláztatására : akkor kö
vetkezetlenséget, 'elvi következetlenséget látok 
(Nagy zaj, mozgás) a miniszter urnák indokolásá
ban, és magában a törvényczikkben (Zaj) — mél
tóztassanak meghallgatni —• mely, midőn a szülő
ket és gyámokat büntetés alatt is kötelezi gyerme
keik oktatására, akkor a községeket nem kötelezné 
egyúttal azon tanodáknak bizonyos idő alatti fel
állítására. Én ebben elvi következetlenséget látok, 
s mivel ezt látom, s mivel azt hiszem, hogy mint 
nekem, ugy mindenkinek e házban érdekében áll 
a népnevelés ügyét, ha kell, kötelezőleg is előmoz
dítani, óhajtottam volna, ha t. barátom szabato
sabban már előre az évet is kijelöli módosítá
sával. He ha ez nem történt, én a jobb helyett a 
kevésbbé jót is inkább elfogadom, mintsem rést 
hagyjak azon eshetőségre, hogy oly községekben 
sem állitassanak fel iskolák , melyek e részbeli 
kötelességöknek, bár azt az állam segélye nélkül 
is megtehetnék, megfelelni nem akarnak! Elisme
rem, hogy az államnak kötelessége azon közsé
gekben, hol ezek vagyonából nem lesz az eszközöl
hető, az iskolákról gondoskodni; és miként e rész
ben elhiszem, hogy a t. közoktatási miniszter úr a 
jövő országgyűlés elébe törvényjavaslatot fog ter
jeszteni az esetben, ha ez előadná magát, vagy 
bármelyik közoktatási miniszter; nem látom át, 
hogy mért ne adná meg a ház már most előre az 
utasítást arra, amiről lehetetlen azt mondani, hogy 
nem inkább biztosit. Schvarcz Gyula t. képviselő 
társam példákra hivatkozott, hogy ott is meg volt 
a törvény, miszerint a községek tanodákat felálli-
tani kötelesek, de mivel nem volt meg egyúttal az 
előrelátás, hogy mily időszak alatt kötelesek azon 
községek felállítani iskoláikat, évtizedeken át, gya
korlat és élet nélkül maradt a törvény. Én igen óhaj
tanám , hogy a népnevelésre mindenesetre jóté
konyan ható törvény, ne csak papiron maradjon, 

de gyakorlatilag is létesíttessék, és azért csatlako
zom a módositványhoz. 

Eötvös József b. közoktatási miniszter: 
Csak egy szóra kérem a t. ház figyelmét- (Halljuk!) 
Gyöngeségem, hogy nem szeretem, ha következet
lenséggel vádolnak, és épen azért figyelmessé te
szem igen t. képviselő urat, hogy föltenni azt, 
hogy egyes szülők nem fogják föl a nevelésnek 
szükségét, és föltenni azt, hogy Magyarország köz
ségei, az az : az azokban lakó polgárok többsége 
nem fogja fel â  népnevelés szükségét: az igen nagy 
különbség. (Élénk helyeslés.) A mit felfogásom 
szerint a tapasztalás után az egyesekről nem csak 
feltenni lehet, de kell is, azt a községekről, az az, 
az egyes községekben lakó honfitársaink többsé
géről föltenni, az én felfogásom szerint nem sza
bad. (Elénk helyeslés.) 

Halász B o l d i z s á r : Én azt hiszem, és nem 
csak én hiszem, de mindenkinek kötelessége hin
ni, hogy e törvény, a mint kihirdettetett, kötelező. 
De megnyugtat ezen törvényjavaslat utolsó sza
kasza is, melyben az áll, hogy ezen törvény végre
hajtásával a közoktatási miniszter bizatik meg. Már, 
kérem, azt törvényben mondani ki előre, hogy föl-
teszszük, hogy lesznek községek, melyek, ha határ
időt meg nem tudom miféle sanctiót nem szabunk, 
nem fognak iskolákat állítani: nem volna helyes.(fle-
l'/eslés.) De megnyugtat engem különösen a 43-dik 
szakasz, melyben az áll, hogy ha valamelyik község 
kimutatja a miniszternek azt, hogy nincsen mód
jában állítani ily iskolát, természetes, hogy az 
állam lép közbe és segedelmet nyújt neki. Én te
hát azt tartom, maradjon a törvényjavaslat ugy, 
a mint van. Ha azon eset adja magát elő, hogy a 
közoktatási miniszter nem lesz képes azt végre
hajtani, majd jelenti magát akkor az országgyűlés 
előtt; (Helyeslés.) de saját néjmnket ne bélyegez
zük meg előre is törvény által. (Elénk átalános 
helyeslés.) 

Pu lSZky FerenCZ : Hallgattam volna, t. ház, 
ha olyasmi nem említtetett volna fel, mit felelet 
nélkül hagyni nem lehet. Én nem vagyok képes, 
mint Madarász képviselő úr tévé, bizodalmatlansá-
got szavazni a magyar községeknek ; ezt semmi
kép nem tehetem, mert bízom a községek értelmi
ségében, s azt hiszem, ők igen jól ismerik azon jó
téteményt, mi az iskola fölállításából reájok is há
rul : (Tetszés.) Én bizom a magyar népben, hizom 
tökéletesen a községekben, és ugyanazért nem aka
rom, hogy a törvényhozás itt speciális rendelkezést 
tegyen arról, mely határidő alatt kell népiskolát 
fölállítani, vagy sanctiót határozzon, ha a község 
iskolát nem állit. Azon speciális sanctió, mely itt 
indítványba hozatott, az. hogy a községek politi
kai jogaiktól megfosztassanak. 

45* 
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Schvarcz G y u l a : Nem az volt! (Fölkiáltá
sok jobbfelöl: De az voltl). 

P u l s z k y FerenCZ : Én ugy fogtam fel, az 
volt az inditvány, hogy a községek azon esetben 
politikai jogaiktól megfosztassanak; és teljességgel 
át nem látom, mire vonatkozhatnék ezen indit
vány : mert a községek mint olyanok nem sza
vaznak, hanem szavaznak az egyének a községek
ben. De eltérve attól, a politikai jogok megszorí
tását én részemről soha indítványba nem hozhat
nám. Ha a túlsó oldalon képesek erre: tegyék ! 
én mindig a politikai jogok kiterjesztését fogom 
pártolni. (Helyeslés.) Egyébiránt nézetem szerint 
a sanctió ott van a törvényjavaslat utolsó szaka
szában, mely azt mondja hogy a miniszter ezen 
törvénynek végrehajtásával megbizatik. Ha ezzel 
megbizatik, ez az ö felelőssége alá helyeztetik, ő 
lesz felelős arról, hogy végrehajtassák a törvény. 
Ha azt kérdik tőlem: hiszem-e hogy 3 év alatt lesz 
az országnak minden egyes falujában népiskola, 
a Verchovinától kezdve egészen le a török határig 
— világosan kimondom, nem hiszem ; de hiszem, 
hogy sok helyütt lesz, és hiszem, hogy nem fog 
beletelni egy embernyom és azon kutforrásókból, 
melyeket e törvényjavaslat kijelölt,képesek leszünk 
megtenni a népnevelés ügyében azt, mit hazafi 
kötelességünk követel. Ugyanazért a szerkezetet 
a központi bizottság módosítása mellett elfogadom. 
(Helyeslés.) 

N y á r y P á l : T .ház ! Cicerónak, véleményem 
szerint, egyik legszebb gondolata volt, midőn 
mondotta, hogy az első törvényhozók azért nem 
hoztak törvényt az atya gyilkosság büntetésére; 
mert azt hitték, hogy ily képtelen vétekre nem fog 
vetemedni senki. Megvallom, midőn egy törvény
hozás a népnevelésről intézkedik, ha a sziguru kö
telezettségre nem hoz is mindjárt büntető tör
vényt , talán legjobb utón jár, mert fölteszi a józan 
észt és erkölcsi érzetet az egész nemzetben. (He
lyeslés.) És én azért nem is kételkedem, hogy áta-
lánosságban az egész nemzet fölfogja azon nagy 
eszmét, mely letéve van ezen törvényjavaslatban. 
(Helyeslés.) .Ha egyesek mégis fognak találkozni, 
akkor fog rendelkezni a törvényhozás. De azt 
hiszem, ha már előre kimondaná a büntetést, azt 
tenné föl, hogy Magyarországban annyira el van 
aljasodva a nép, hogy megijed azon kötelességtől, 
mely kötelességnek teljesítése által lehet csak mü
veit emberré Magyarország minden lakosa. Én 
ennélfogva, megvallom, midőn felszólalt Schvarcz 
Gyula képviselőtársam, inkább azt vártam, hogy 
a nemzetnek morális érzetéhez fog szólani, és azt 
fogja mondani, hogy megvárja mindenkitől Ma
gyarországban, hogy ezen törvénynek engedel
meskedjék. (Helyeslés.) Különben is, t. ház! nagy 
járatlanságot tanúsítanánk a parlamentális életről 

helyes fogalmakban, ha megfeledkeznénk arról, 
hogy nekünk felelős minisztériumunk van. A tör
vényhozás, midőn törvényt hoz, és annak utolsó
pontjában azt mondja, ezen törvény végrehajtásá
val a miniszter bizatik meg : megbizza a felelős mi
nisztert, megbízza azt a minisztert,kinek kötelességé
vé teszi az utolsó pontban,hogy ez ügyről minden év
ben a parlament elébe jelentést tegyen. Akkor tehát 
ha ez így van, a módositvány elfogadása esetében 
vagy azt tenné fel magáról a törvényhozás, hogy 
nem képes felelősségre vonni a minisztert, vagy azt 
képes feltenni, hogy a miniszter olyan ügyetlen, 
hogy ha ily nagy hatalmat adnak kezébe, azt nem 
tudja kezelni. Én ennélfogva a módositványt, 
mint teljesen fölöslegest nem pártolom. (Helyeslés.) 

N a g y Péter: T. ház ! Ha nem tudnám, hogy 
az indítványozó úr kiválóan pártolója a népneve
lésnek, azt kellene hinnem inditványáról, épen a 
törvény jótékonyságát akarta megsemmisíteni, s a 
törvény czéljával ellenkezőt akart elérni: mert, ha a 
ház az inditvány t elfogadná, utat mutatna azoknak 
a községeknek, melyek — ámbár én nem hiszem, 
hogy fognak olyanok találkozni — föl nem fognák 
az ő hivatásukat, arra, hogy még 1 esztendeig, 
vagy ki tudja meddig, mig a törvényhozás nem 
intézkedik arról, hogy ezek erővel is kényszerít
tessenek iskolák állitására. (ügy van!) Ezen indit
vány által semmivé tennők azon hatalmat, melyet 
meg kell adnunk a felelős minisztériumnak, sem
mivé tennők azon meghatalmazást, azon megbí
zást, melynél fogva a ház megbizza a minisztert 
ezen törvény végrehajtásával. De nem is áll az, 
hogy ez előtt meg volt határozva, hogy minden 
község iskolát állitson, és még sem lett iskola föl
állítva. Ki volt ugyan mondva, hogy iskolát állit
son minden község, de nem volt kimutatva az út, 
mód és eszköz, a mely szerint állítson iskolát. Itt 
a törvényjavaslatban meg van határozva, hogy az 
egyenes adó 5 0/o"dát tartozik a község rá áldozni, 
és ha nem bír ebből iskolát fölállítani, az állam 
fogja a hiányzó összeget fedezni. (Helyeslés.) 

A mi Madarász képviselőtársam által a sző
nyegen levő törvényjavaslatban felhozott követ
kezetlenség vádját illeti, minél fogva azt állítja a 
képviselő úr, hogy nagy következetlenség bünte
tést szabni, azon szülőre és gyámra, ki gyermekét 
vagy gyámnokát nem küldi iskolába, azonban 
nem szabni büntetést oly községre, a mely nem 
akar iskolát állíttatni: én ebben következetlensé
get nem látok; hanem nagyobb követkéz tlensé-
get látok abban, ha valaki folytonosan appellál a 
magyar népre, s még sem hisz annak józan eszé
ben, (Hosszas, zajos helyeslés.) nem tesz fel róla annyi 
józan eszet, hogy fölfogja, hogy hivatását meg-

| oldani s az európai czivilisált népek között helyét 
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elfoglalni csak akkor lesz képes, ha az átalános 
műveltség színvonalára emelkedik. 

É n tehát az indítványt nem pártolom, s aján
lom a központi bizottság szerkezetét. (Helyeslés.) 

P a p p Z s i g m o n d : T. ház! Ha nem lettem vol
na az ezen javaslat tárgyalásával megbízott bizott
ságnak tagja, és ha Madarász képviselő úr nem 
vádolt volna bennünket következetlenséggel, nem 
szólalnék fel; de minthogy a következetlenség 
vádja ugy ér engem, mint a bizottság tagjait, kö
telességem felszólalni. 

Azt mondotta Madarász képviselő úr, hogy a 
törvényjavaslat első szakasza a szülőket és gyá
mokat arra szorítja, hogy gyermekeiket iskolába 
küldjék, és azt mondja, hogy a 23-dik szakaszban 
pedig semmi megszorítás nincs arra nézve, hogy 
a községek iskolát állíttassanak fel. Bocsánatot 
kérek, de a 23-dik szakasz tisztán kimondja, hogy 
azon esetre, ha a községek nem fognak iskolát ál
lítani, az állam fog közbe lépni. Tehát itt is meg
szorítás van. 

Ha a t. képviselő úr Hegelt vagy Schellin-
get áttanulmányozza vagy ha a Thomisták, So-
phisták és Scholastikusok disputatióit átolvasta, 
kik arról vitatkoztak: hány ördög állhat egy tű 
hegyén? akkor sem fogna képviselőtársam oly 
sophismát kitalálhatni, mely az 1 és 23-dik sza
kaszt illetőleg következetlenséggel vádolhatná a 
törvényjavaslatot. Ugyanis a gyámok é& a szü
lők szoríttatnak arra, hogy gyermekeiket iskolába 
küldjék; ha község nem állit fel iskolát, az állam 
kötelessége közbe lépni, mely mindenesetre fog 
iskolát felállítani. Következetlenséget ebből kima
gyarázni nem lehet, és nem is mondotta volna ezt 
Madarász képviselő ur, ha a logika szabályait jól 
megtanulta volna. (Helyeslés.) 

Nagy Péter képviselő úr igen helyesen je
gyezte meg, miszerint fel kell tennünk a nép jó
zan eszéről, hogy kötelességének meg fog felelni; 
én ehhez még azt teszem, hogy valamint egyes 
emberről a jus bonae existimationis elve szerint 
nem szabad ellenkezőt feltennünk, míg maga ki nem 
mutatja, hogy róla roszat tehetünk fel; mert min
denkiről a jót kell feltennünk — ugy anuál inkább 
áll ez egy országra, nemzetre. E szerint a módo-
sitvány elfogadása megsértene egyeseket, meg
sértené az egész országot. 

Nyáry Pál képviselő úr jól jegyezte meg, 
hogy nincs szükség a módositványra, mert van 
felelős minisztériumunk; én pedig tovább megyek 
s azt mondom: a mi még nem létezik, a mi csak 
ideánkban van hogy nem íog létezni, arról előre 
gondoskodni épen annyit tenne, mint azt monda
ni : te miniszter, fogd meg azok füleit (Derültség), 
jó előre kényszerítsd őket kötelességeik teljesíté
sére a nélkül, hogy tudnók előre, meg fognak-e 

felelni kötelességeiknek vagy nem. Oly törvény
javaslatok alkotását, melyek a jövőre hatnak, fen 
kell hagynunk a jövő országgyűlés számára. 

Schvarcz Gyula képviselőtársunk sértéssel is 
élt, a «mennyiben azt mondotta, hogy talán csak 
azok, kik a tanügy körül foglalkoztak, fogják mél
tányolni megjegyzését. Én ezt részemről nem ve
szem sértésnek, mert én tényleg foglalkoztam a 
tanügygyei ; hanem visszaadom a megjegyzést, és 
azt mondom, hogy ő nem foglalkozott a tanügy
gyei : mert ha valaki olvasott, az nem azt teszi, 
hogy tényleg, gyakorlatilag foglalkozott a dolog
gal. A gyakorlatban egészen másként állanak a 
dolgok, mint a theoriában. 

Statistikai adataira vonatkozólag, melyek sze
rint azt monda, hogy 5000 községben nincs iskola 
— megjegyzem, hogy a törvényjavaslat szerint a 
tankötelezettek nevelésére 40,000 tanitóra van 
szükség; talán nem hibázom, midőn azt mondom, 
hogy ezeknek fele sincs meg. Tehát a képviselő 
úr a statistikai adatokat se vette kellő számításba, 
azokhoz sem ért. (Hdyeslés.) 

Ha nem fognak iskolák létezni, majd a jövő 
országgyűlés feleletre fogja vonni a felelős minisz
tert ; de most e módositvány által praeoccupálva 
látnám ez ügyet. Pártolom a bizottság munkálatát. 
(Hth;eslés.) 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház ! Én is részem
ről a szerkezetet, ugy a mint van, pártolom. De 
röviden felszólalok azért, mert pártolom a szerke
zetet sok tekintetben más indokokból, mint me
lyek annak védelmére itt felhozattak ; felszólalok 
azért is más részről, mert mindamellett, hogy a 
szerkezetet pártolom és a módositványt elfogadan-
dónak nem tartom: meg kell vallanom utoljára azt 
is, hogy azt, a mi itt ezen módositványban monda
tott, t. i. hogy hátráltatná ezen törvény jótékony
ságainak hatását, valójában átlátni képes nem 
vagyok. 

Én pártolom szemben a módositványnyal a 
szerkezetet azért, mert először nem szeretek mind
járt a legrosszabb feltevésből indulni ki, és mert 
nem szeretek semmiben a praeventivához folya
modni, hanem csak az elkövetett hibát kívánom 
megbüntetni, és akkor szeretek intézkedni a bün
tetésről, midőn a bün el van követve. (Helyeslés.) 

Továbbá pártolom a szerkezetet szemben a 
módositványnyal azért is, mert azt tartom, hogy 
jelen viszonyaink közt meghatározni , hány év 
alatt tartozik valamely község a törvénynek 
megfelelő népiskolát felállítani , teljes lehetet
lenség ; vagy oly hosszú időt kellene szab
ni , melylyel azután valójában nem nyernénk 
semmit; lehetetlen pedig azért, mert igen jól 
tudjuk, hogy hazánkban igen sok község van, 
mely nem lesz képes ily iskolákat felállítani; igen 
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jól tudjuk továbbá, hogy az állam oly pénzügyi 
helyzetben van, hogy egy-két-három év alatt az 
ily községeknek felét sem lesz képes oly helyzetbe 
tenni, hogy népiskolákat fentarthasson. Olyant 
kívánván tehát, hogy egy-két-három év alatt kö
telezni akarnók a községeket iskolák felállítására, 
a minek sem a községek magok, sem az állam 
megfelelni képesek nem lennének : törvényt alkot
nánk olyat, melyet végrehajtani nem lehetne. 

Ez az indok, melyért én a szerkezetet pár
tolom. 

Különben még megjegyzem Madarász kép
viselőtársam előadására, hogy a gyakorlati élet — 
melynek megei gedem, hogy olykor nincs logikája, 
de döntő hatalma mindig van — hogy a gyakorlati 
élet mindig tökéletesen igazolja azt, hogy az egye
sekre, szülőkre és gyámokra a törvény büntetést 
mond, és a községekre nem; igazolja azért, mert 
méltóztassék közelebbről megismerkedni a hazá
ban lévő iskolák viszonyaival, és meg fog róla 
győződni, hogy a fenálló iskolákban két annyi 
gyermek tanulhatna, mint a mennyi valósággal 
tanul ; tehát a legnagyobb hiba a szülők hanyag
ságában van. Ezen segíteni kell, és ez utón, ha 
egyetlen uj iskola sem állíttatik föl, meg fog két-
szeresedni az iskolákba járó gyermekek száma. 
(Helyeslés.) 

BerzenCZey Lász ló : Nem azért szólalok fel, 
mintha a szerkezetet nem pártolnám; hanem csak
ugyan sajátságosan jön k i , hogy ezen kérdés oly 
heves vitatkozást idézett elő e házban, még pedig 
azért, mert egy fiatal képviselőtársunk itt feláll
ván, ugyancsak nekirohantak a túlsó oldalról oly 
dolgokkal, a mik nem is argumentumok. (Zaj.) 

Nem szólok a szerkezet ellen, tisztelt ház, 
hanem fontosnak tartom a kérdést , midőn 
hitfelekezeti iskolákról van szó, melyek, ha nem 
állittatnak fel, csak az esetben pártoljuk a nép- vagy 
köziskolát. Igen sokan vannak nálunk szülők, és 
Nagy Péter képviselőtársunk is tudja ezt, kik azt 
mondják: mi kevesen vagyunk arra, hogy saját 
hitfelekezeti iskolát állitsunk, s mintsem más hit-
felekezetüekhez adnók be gyermekeinket, inkább 
nem taníttatjuk. 

Bátor vagyok továbbá Papp Zsigmond kép
viselőtársamnak mondani, hogy épen nálunk esik 
meg, hogy a hol kisebbségben vannak az idegen 
ajkúak, mintsem magyar iskolába küldjék, inkább 
nem tanittatják gyermekeiket. (Zaj, ellenmondás.) 

Yégvl bátor vagyok még azt emliteni, hogy 
én nem tudom, micsoda argumentátióhoz tartozik 
az : valakire azt mondani, hogy nem tudja a szá
mokat, statistikát, nem tanult logikát, nem volt 
praxisa, nem gyakorlati ember; ezek nem argu
mentumok, és ha valaki előáll az ő bölcseségével 

és azt mondja, hogy ő ennyit meg ennyit nevelt a 
világba, erre csak azt mondom, hogy ily modorú 
nevelés nem árul el neveltséget. (Zaj) 

Schvarcz G y i l l a : Módositványi indítvá
nyomhoz szólott maga a közoktatási miniszter, 
szólott Pulszky képviselőtársam (Ttvdjiik! És a 
többi!) 

Két megjegyzésem van : először is az, hogy 
nagyon sokan nem azt ezáfolták, mit én mondot
t am; és másodszor vádoltak a nélkül, hogy arra 
joguk lett volna (Hohó!) A jegyzőnél van az én 
módositvámyom: abban nem az áll, hogy én azt 
kivánom, hogy három év alatt állítson minden 
község iskolát. (Derültség. De hiszen maga mondta,) 
nem kivánom, hogy politikai jogaiktól függesztesse-
nekfel a községek mindaddig, mig népiskolát nem 
állítanak. (Előbb mondta!) Ismételve mondom, a 
jegyzőnél van módositványom, abban az áll, hogy : 
„utasíttassák a miniszter a legközelebbi ország
gyűlés elé törvényjavaslatot terjeszteni a határidő
ről és kényszerrendszabályokról.u 

Én különösen azzal vádoltatom, hogy nem 
vagyok elég bizalommal a magyar községek józan 
elméje iránt. Bevallom, hogy dönthetetlen és hajt
hatatlan bizalommal vagyok a magyar községek 
hazafisága és fölvilágosultsága iránt, ha arról van 
szó, hogy fegyvert kell ragadni a haza védelmére; 
de azt sem szégyellem bevallani, hogy nem va
gyok elég bizalommal a magyar községek józan 
felfogása iránt, ha népiskolát kell állítani. (Zaj.) 
Azt hiszem, ezzel Pulszky képviselőtársam ellen
vetésére is megfeleltem, a mennyiben utaltam a 
jegyzőnél lévő módositványra. 

P u l S z k y FerenCZ: Én pedig a gyorsírókra! 
S c h v a r c z G y u l a : Papp Zsigmond képvi

selőtársam szavaira pedig nem is tartom méltónak 
felelni. (Nagy zaj. Rendre !) 

Elnök (csenget): Kötelességemnek tartom 
kijelenteni, hogy valamint minden képviselők, kik 
a teremben ülnek, egymás iránt egyforma joggal 
viseltetnek, ugy egyforma joggal követelhetik a 
méltányosságot. 

SchvarCZ G y u l a : Azt kérdezem a közokta
tási miniszter úrtól, és hivatkozom hazafiságára, 
vajon azon adatok, melyeket hivatalos jelentéseiben 
a ház asztalára tőn, és melynek értelmében hazánk 
5000-nél több községében nincs iskola, nem-e az 
én irodalmi búvárkodásaim eredménye voltak? 
(Ollói Derültség.) 

P u l s z k y FerenCZ : Szerénység ! 
Schvarcz G y u l a : Erre felelettel tartozom. 
Méltóztassanak kimutatni, hogy ezen adatok 

ai az én irodalmi működésemnek termékei 
osszan tartó nevetés.) Méltóztassanak ezt kimutatni. 
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(Zaj. Halljuk!) Méltóztassanak kimutatni egy ko
rábbi irodalmi termékben mint az én irodalmi 
munkámban, ezen adatot, hogy hazánkban 5,000-
nél több községben nincs iskola. 

Nem hoztam volna ezt fel, (Derültség) nem 
beszéltem volna magamról, ha ily módon nem tá-
madtattam volna meg. 

Egyébiránt ennem akarom az időt vesztegetni, 
(Zajos helyeslés) és annál kevésbbé fogok tovább 
beszélni, (Jól teszi) mert látom, hogy azok, a kik 
ellenem képviselőtársaim közül felszólaltak, nem 
azt czáfolták. a mit én módositványként beadtam, 
hanem egészen mást. (Zaj.) Csak azt mondom: 
mindaddig, mig érveimet nem czáfolják meg, addig 
módositványomat vissza nem veszem. (Nevetés. 
Majd leszavazzuk!) Tessék leszavazni! Nekem elég
tétel lesz az, hogy midőn később szakemberek 
fogják látni az én módositványomat, azt helyeselni 
fogják. (Zaj.) 

Azon vádat pedig, (Folytonos zaj) mintha én 
a nemzet ei'kölcsi erejét sérteni akarnám, egysze
rűen visszautasítom. En nem a nemzet gyengéinek 
hízelgő korteskedésre akarok támaszkodni, hanem 
a statistikára ezentúl is, miként eddig, és módosit
ványomat vissza nem vonom. (Hosszan tartó derült-

esizaj) 
P a p p Zsigmond : T. ház! (Elálll) Szemé

lyes kérdésben . . . (Nem kell! Eláll.) 
Z i c h y Antal e l ő a d ó : T. ház ! (Halljuk!) 

A módositvány t. indítványozójának, kinek az 
ügy iránti nemes buzgóságát, habár túlbuzgónak 
látszik is (Igaz!), én részemről teljesen méltánylom. 
Talán némileg megnyugtatására, és azoknak is, kik 
indítványa mellett felszólaltak, megnyugtatására 
szolgálhat, ha önök figyelmét még egyszer a tör
vényjavaslat utolsó szakaszára felhívni bátorko
dom és a tényállás kellő világba helyezésére ezen 
szakasz genesisére nézve, csak röviden egy meg
jegyzést teszek. (Halljuk!) A mióta felelős minisz
tériumunk van, minden törvényünk azon szakasz-
szal végződik, h o g y : ezen törvény végrehajtása 
az illető miniszterre bizatik. De jelen esetben a 
huszonötös bizottság szükségesnek vélte az eredeti 
javaslatot még megtoldani azon hozzáadással, hogy 
a közoktatási miniszter a közoktatás ügyéről éven-
kint jelentést tegyen az országgyűlésnek. Ezzel 
bebizonyította az ügy iránti érdekeltségét, és ha 
azon szükség elő fogna állni,mit t. barátom Schvarcz 
Gyula felhozott, nem fog késni a legközelebbi or
szággyűlésen a szükséges módositványokat meg
tenni. (Helyeslés) 

E l n ö k : E szakasz feletti tárgyalás be levén 
fejezve, a kérdés az : a 23. szakaszt a központi 
bizottság észrevételével elfogadja-e a t. ház vagy 
nem ? A kik elfogadják, méltóztassanak felállani. 

(Megtörténik.) A ház a 23. szakaszt a központi bi
zottság észrevételével elfogadja. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő : (olvassa foly
tonos zajban, a 24., 25-dik szakaszokat, melyek ész
revétel nélkül elfogadtatnak. Olvassa a 26-dikat.) 

E l n ö k : Kérem a szükséges csendet, mert 
különben lehetetlen a tárgyalást folytatni. Én a 
jegyző ur szomszédságában vagyok, még sem hal
lom a felolvasást. 

Csiky S á n d o r : Kérem az ülést felfüggesz
teni addig, mig a kellő csend helyre nem áll. 

E l n ö k (csenget): A 26. szakaszt elfogadja-e a 
t. ház? (Elfogadjuk) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
27-dik szakaszt, melyre nem történik észrevétel. Ol
vassa a 28-dikat.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
csak azon egy szót „rendre" ajánlja kitörültetni. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 28. szakaszt a 
központi bizottság módosításával ? (Elfogadjuk !) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 29. és 
30-dik szakaszt, melyek szó nélkül elfogadtatnak. Ol
vassa a 31. és 32-dik szakaszt) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
javaslata szerint csak az „is" szócska volna kitör-
lendő. 

E i l l ö k : Elfogadja a t. ház a 32. szakaszt a 
központi bizottság módosításával? (Elfogadjuk) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassad 33. és 
34. szakaszt, melyre nincs észrevétel. Olvassa a 35. 
szakaszt.) 

Z i c h y A n t a l e l ő a d ó : A második bekezdés
nél „egyenes adóknak" helyet t : „állami egyenes 
adóknak" teendő'. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 35. szakaszt a 
központi bizottság módosításával? (Elfogadjuk.') 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 36. 
szakaszt.) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Utolsó sorban „adó
j u k " helyett „adóik" teendő. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 36. szakaszt a 
központi bizottság módosításával? (Elfogadjiűc!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a.37. 
és 38. szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Ol
vassa a 39-diket) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
e szakaszban al. 2-ik sorban: „területnek után" 
„mindenki illetményébe aránylag beszámítandó" 
szavakat tétetni javasol. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 39. szakaszt a 
központi bizottság által tett módosítással ? (Elfo
gadjuk .') 

Bujanovics Sándor jegyző.- (olvassa a 40. 
és 41-ik szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 42. szakaszt) 
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Z i c h y A n t a l e l ő a d ó : Itt a „40" sajtóhi
bából csúszott be : „44" kellene. (Elfogadjuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 43-
$ik szakaszt, melyre nincs észrevétel. Olvassa a 44. 
szakaszt.) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : A központi bizott
ság e szakaszban al. 3-ik sorban: „melyek" he
lyett „melylyel" szót javasol. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság módosítását? (Elfogadjuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 45. 
szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
e szakaszban a 3-ik és 4-ik sorban: „fognak jár
ni" helyett: „járhatnak" szót javasol; az utolsó 
előtti sorban pedig e két szót: „vallási illetőleg" 
kitörlendőnek véleményezi. 

SomOSSy I g n á c z : I t t az utolsó sorban meg 
van emlitve „az erkölcstan," hogy külön tanittas-
sék a hitfelekezetek által. En azt tartom, az erkölcs
tan mindenütt egyforma; s e tekintetben nincs 
kivétel. 

Tisza K á l m á n : A mennyire kivehettem, 
a központi bizottság e szakaszt módosította, igaz, 
hogy csak egy szóval, de az értelmet igen meg
változtatta ; mert ezen 45. szakasz azt mondja, 
hogy oly helyen, hol más hitfelekezetü gyermekek 
vannak, de azok a 30 számot meg nem ütik, kü
lön iskola számukra nem állitandó. Ezen szakasz 
még azt mondja, hogy miután pedig kötelesek 
iskolába járni, ha más iskola nem állíttatnék, a 
létező felekezeti iskolába kell küldeni a gyermeke
ket. Azt hiszem, ez a tankötelezettség kifolyása; 
mig ellenben ha azt mondjuk, hogy járhatnak, 
jogot adunk ugyan a járhatásra, de jogot arra is, 
hogy a tankötelezettséggel ellenkezőleg ne járja
nak sehova; ennélfogva a ódositást nem foga
dom el. 

Csengery A n t a l : Én részemről arra kér
ném a házat, méltóztatnának elfogadni a központi 
bizottság véleményét, mint a mely a tanítási sza
badságnak felel meg, mert e szerint bárki otthon 
taníttathatja gyermekét. Ha pedig az van kötele
zőnek kimondva, hogy a hol a más hitfelekezetek
hez tartozó gyermekek száma a 30-at el nem éri, 
ezen gyermekek is a létező felekezeti iskolába 
fogjanak járni, ez ellenkeznék a tanítási szabad
sággal. 

Tisza K á l m á n : „Amennyiben másutt nem 
oktattathatnának, a létező iskolába fognak járni ." 

Csei lgery A n t a l : E hozzáadással helyeslem. 
Z i c h y Anta l e l ő a d ó : Épen az volt a köz

ponti bizottságnak szempontja, mit Csengery ba
rátom előadott. Ha méltóztatnak igy formulázni, 
mint eredetileg volt, hogy: „fognak járni," akkor 
okvetlenül szükséges volna bele tenni, hogy : „az 

1-ső és 6. szakaszok rendeleteinek épségben tar
tásával." 

Csengery A n t a l : Vagy ha akarják, a 
szomszéd községekben is neveltethetik gyermekei
ket ; mert a tankötelezettség nem szentebb a taní
tási szabadságnál. 

B ó n i s S á m u e l : Azt hiszem, a t. ház ak
ként akar intézkedni, hogy a tanítási szabadság 
megmaradjon, de a mellett a tankötelezettség is 
fenálljon. Ennélfogva Tisza Kálmán későbbi mó-
dositványát pártolom, ha ez csak annyiból is áll, 
hogy azon szakaszokra hivatkozás történik, a me
lyek még a tanszabadságot fenhagyják. Annyi-
v 1 inkább kívánom elfogadni, mert ha ugy lesz, 
hogy: „járhatnak", könnyen kibújhatnék valaki a 
tankötelezettség alól. Ajánlom a módositványt. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : A kérdés az, hogy elfogadja-e a t. 
ház e szó helyett: „fognak járni" a központi bizott
ság által tett módosítást, hogy : „járhatnak ?" A 
kik elfogadják, méltóztasanak felkelni. (Megtör" 
tértik.) A központi bizottság módosítása elesvén, 
következik Tisza Kálmán módositványa. 

Tisza Kálmál l : A 45. szakasz első bekez
dése igy módosíttatnék: „Ott pedig, a hol a más 
hitfelekezetekhez tartozó gyermekek száma a 30-at 
élnem éri, ezen gyermekek is, a mennyiben szüleik 
oktatásukról más utón nem gondoskodnának, a 
létező felekezeti iskolába tartoznak járni." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a módositást ? 
(Elfogadjuk!) A 45. szakasz tehát e szerint fog 
módosíttatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olva ssa a 46 
—48. szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 49-diket.) 

Z i c h y A n t a l e l ő a d ó : „Életév" helyett a 
központi bizottság mindenütt „évöket" ajánl. (He
lyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 
50—64. szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa az 55-diket.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
erre nézve némi módosításokat indítványoz. 
A tantárgyaknál a c) alatt: „mértékek" után és 
„pénznemek," a h ) alatt „természettan," ési)alatt 
„természetrajz" elemei; k) alatt, mint már a I l 
dik szakasznál: „gyakorlati útmutatások a mezei 
gazdaság, és különösen a kertészet köréből;" 1) 
után: m) alatt „ének;" n) alatt: „testgyakorlat, 
tekintettel a katonai gyakorlatokra." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát e szerint fog kiigazittatni az 55-dik szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 
56 — 61. szakaszokat, melyek ellen kifogás nem tétetik. 
Olvassa a 62. szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
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az 1-ső sor végén: „vagy" u tán : „bélyegmentes" 
szót ajánlja. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság javaslatát? {Elfogadjuk!) Tehát e szerint 
fog e szakasz kijavíttatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 63. 
szakaszt , mely szó nélkül elfogadtatik. Olvassa a 64. 
szakas:t.) 

Z i c h y A n t a l e l ő a d ó : A tantárgyak e sza
kaszban is ugy, mint a 11. és 55. szakaszokban, 
betűkkel jelölendők, s a következő sorban: fiuk 
számára: a) hit és erkölcstan, b) szépírás és rajz, 
c) anyanyelv stb. Lányok számára: a) hit- és 
erkölcstan, b) szépírás stb. Az ének utoljára ha
gyandó. 

BabeS V i n c z e : Ura im! En mindig leg
szentebb hazafiúi kötelességemnek tartottam fel
szólalni, midőn valamely intézkedés által sértve 
látom a jogegyenlőség és viszonosság elvét. En, 
valamint egyrészről nagyon meg vagyok elégedve 
s üdvözlöm azon intézkedést, hogy az alsóbb nép
iskolákban csak egyetlenegy nyelv, t. i. a nép 
nyelve tanittassék ; mert természetes, de tapasztalás 
szerint is, ha a népet nevelni akarjuk, ezt legjobban 
tehetjük, ha saját nyelvén taníttatjuk. De valamint 
jónak tartom ezt, szintén helyeslem, hogy a ma
gasabb népiskolákban az anyanyelven kivül még 
egy másik nyelv is tanittassék. De mikor arról van 
szó, hogy meljdk nyelv legyen az a másik, akkor 
én magamnak mást képzelni nem tudok, mint azt, 
mely az illető népnek a legszükségesebb, leghasz
nosabb. Ugy tartom, más mértéket itt alkalmazni 
nem lehet, vagy legalább kellőleg indokolni nem. 
Jelen esetben azonban, a felolvasott szakaszban, 
valamint nemkülönben a 74.,88 111. szakaszokban 
is, ez iránt egészen más, semmi által nem in
dokolható intézkedés tétetik. Ezen utóbbi szakaszo
kat csak azért emlitem, mert azok is basonnemü 
intézkedéseket foglalnak magokban. En, t. ház, 
midőn arról van szó, hogy a felsőbb iskolákban 
egy másik nyelv is tanittassék, sohase tudnék pár
tolni oly intézkedést, mely egyik nyelvnek a má
sik rovására világos privilégiumot ad. (Zaj. Ellen-
mondások.) Ha jól fogják megérteni szavaimat, 
meg vagyok győződve, hogy nem fogják rósz né
ven vehetni észrevételeimet. A 64-dik szakasz, 
3-dik helyen a tannyelv iránt ugy intézkedik, hogy 
a mely iskolában a tanitási nyelv nem a magyar, 
ott a magyar nyelv különös tannyelv. E szerint 
a nem-magyar ajkú aknák kötelességévé tétetik, 
hogy még egy másik nyelvet is tanul janak. . . 

Vadnay LajOS : Természetes, hogy a ma
gyart tanulni kell. (Felkiállások. A magyar nyelvet f) 

BabCS YiüCze : Mialatt a magyar ajkúak 
•csak is saját nemzeti nyelvöket tanulják. Tehát a 
nem-magyar ajkúak köteleztetnek egy másik nyelv 

EÉPV. n. NAPLÓ 1865/g- x. 

tanulásása; (Közbeszólások : A magyar nyelv tanul l-
sára! Államnyelv tanulására!) köteleztetnek, mon
dom, egy másik, a magyar nyelv tanulására, mig 
a magyar ajkúak egy másik nyelv megtanulására 
nem köteleztetnek; ez tagadhatlan tény, mely 
sérti a jogegyenlőséget és viszonosságot. Ugyan
ezen sérelem fordul elő b) alatt a 4-dik helyen. A 
74, szakaszban pedig azon intézkedés van, hogy 
a hol nem magyar a tanitási nyelv, ott a magyar 
nyelv tanittassék mindjárt az első évi cursustól 
kezdve ; s ugyanott a magyar ajkuakra nézve az 
a rendelet van, hogy azok csakis a harmadévi 
cursustól kezdve tanulják meg a német nyelvet. 
Ez szintén különböző mérlek, mely szintén sérti a 
jogegyenlőség s viszonosság elvét. A 88. és 111-ik 
szakaszokban megint a magyar és német nyelvről 
tétetik intézkedés ; ez ellen, forma tekintetéből, nem 
lehetne kifogást m ; de lényegében még sem 
egyenjogúság; mert mialatt a nem magyar ajkúak 
két nyelvet tartoznak tanulni a magukén kivül, a 
magyarok csak egyet tanulnak, mi ezekre nézve 
vagy időnyerés, vagy tanulmányi könnyítés. 

Ezek azon esetek, melyekben én megsértve 
látom a jogegyenlőség és viszonosság elvét. Én 
mindjárt eleintén kijelentettem, hogy nem vagyok 
ellene, sőt egyenesen a mellett nyilatkozom, hogy 
a felsőbb népiskolákban tanittassék egy másik 
nyelv is ; de meghatározni, hogy melyik legyen 
az a második nyelv, azt hiszem, hogy azok joga, 
kiket ezen határozat legközelebb illet. Itt a tör
vényszervezet megsérti a két említett elvet; hozzá 
teszem, hogy megsérti, minden szükség vagy ész
szerű ok nélkül azért, mert c nélkül is lehetne 
ugyanazon czélt elérni. Engem, mint emiitettem, 
ebben a kérdésben nem vezérelhet más elv, mint a 
jogegyenlőség s viszonosság elve, s a nép szük
sége és baszna; ha pedig arról van szó, mi hasz
nos és szükséges a nejének ? akkor én azt mondom, 
hogy azt a nép legjobban fogja megmondani s 
meghatározni. (EUenmondások.) Megengedem, sőt 
valószínűnek tartom, hogy a nép, minthogy az 
egész országban a magyar nyelv a hivatalos nyelv 
és jóformán a legelterjedtebb nyelv, a nép épen 
azt, fogja fiai számára második megtanulandó nyelv
nek választani, miben azuíán senki semmi kényszert 
vagy önkényt nem fog láthatni: és pedig annál ke-
vésbbé, mert másrészről a magyar nép szintén, ott 
a hol saját szüksége ajánlani fogja, nem a német, 
de más hazai nyelvet fog második tannyelvül vá
lasztani,mi által a reciprocitás elvének elég tétetnék. 
E szerint én nem csak helytelennek de szükségte
lennek is tartom azt, hogy a törvényhozás dictálja a 
magyar nyelvet, mi által egyrészről a magyar 
nemzetiség minden haszon nélkül egy nehéz gya
núba ejtetik, másrészről oly szent elvek sértet
nek meg. 

46 
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Ennélfogva a 64. szakasz rendeletére vonat
kozólag a 3. tantárgyat határozó intézkedést ek-
kép indítványozom módosítani: még egy másik, 
az illető vidéken divatozó, s a nép szükségének 
leginkább megfelelő nyelv, a községi hatóság meg
állapítása szerint. Ugyanezen módositványt in
dítványozom ugyanezen szakaszban b) alatt a 4. 
tantárgyat illetőleg. Ajánlom e módositványt a t. 
ház figyelmébe. (Maradjon!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Babes 
Vincze módositványát): „A 3. tantárgyat határozó 
intézkedés ekkép módosíttatni inditványoztatik: 
„még egy másik, az illető vidéken divatozó s a 
nép szükségének leginkább megfelelő nyelv, a köz
ségi hatóság megállapítása szerint," szintúgy 
ugyanazon szakaszban b) alat t : „a 4. tantárgyat 
illetőleg." 

B a b e s V incze : Tisztelt ház ! Ugyanazon 
szakaszra még egy másik indítványom is van, és 
azért kérem a t. házat, hogy a 64-ik szakaszt ille
tőleg ne méltóztassanak az egészre együttesen 
szavazni ; mert fentartom magamnak a jogot 
másik módositványomat is tenni. (Halljuk mind
járt !) Ha méltóztatnak kihallgatni, azt azonnal is 
előterjesztem. A a 64-dik szakaszban ugy a), mint 
b) alatt, ott, a hol a tantárgyak közt elősoroltatik 
a földrajz és történet, és a záradékban a) alatti 
részben az „átalános és hazai" jelszavak foglaltat
nak , ugyanezen záradékot egy szóval akarnám 
megtoldatni; de ezt röviden indokolnom kell előbb. 
Tudvalevő dolog, tisztelt ház, hogy a hazai tör
ténelemben benne foglaltatik a magyar nemzeti
ségnek egész története. (Fölkiáltások: Nincs magyar 
nemzetiség ! Magyar nemzet !) Sőt, uraim, tényeket 
beszélek el , sőt nincs is hazai történelem, mely 
ne lenne identificálva a magyar nemzet törté
nelmével. De főleg az ujabb korban az a különös 
szokása a magyar történetíróknak, hogy a többi, 
az országban lakó nemzetek történelmét nem is 
érintik; (Fölkiúltások : Nincs is külön nemzet .') pe
dig, uraim, hiába tagadnék, a többi nemzeteknek 
vagy nemzetiségeknek is megvan az ő saját nem
zeti történelműk, és ha méltányosak.vagy épen igaz
ságosak akarunk lenni, meg kell vallanunk, hogy 
igen is, szükséges, hogy a hazai történelem mel
lett, melyben a magyar nemzet történelme benne 
foglaltatik, a többi nemzetek külön történelme s az 
azokat illető külön földrajz is mint külön tan
tárgy, előadassák. Azért a 64-ik szakaszban a) alatt 
a 6-dik tantárgyat határozó intézkedés záradóká
ban az „átalános" szó után még a „nemzeti1' szó 
felvételét indítványozom, s ugyanezen szakasz
ban b) alatt az 5-dik tantárgy megállapítása uán, 
záradékba szintén azt kifejeztetni óhajtom, t. i. : 
„átalános, nemzeti és hazai." 

Ajánlom a t. háznak eme második módosit
ványomat is. 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! Ha az 
előttem szólott képviselő úr első módositványánál 
megmarad, szavazás esetében kész lettem volna a 
szótól elállni; mert utoljára is azon indítványa 

j indokolásában semmi ujat nem mondott; mert azt 
j már tőle igen sokszor hallottuk, hogy Magyaror-
í szagon a magyar nyelvet semmibe sem veszi, tehát 

mint ilyen megszokott dologra, nem tartottam vol
na szükségesnek válaszolni. (Helyeslés.) Különben 
is azt tartom, hogy ha helyesen fogná fel a tisztelt 
képviselő úr nem saját óhajait, hanem az e hazá
ban lakó népnek érdekeit, ugy, ha nem volna 
benne, követelnie kellene, hogy taniítassék a ma
gyar nyelv (Helyeslés); és én azt hiszem, hogy 
senki itt nem vádolhatja ezen törvényt, és ha az 
elfogadtatik, a törvényhozást szükkeblüséggel, 
midőn oly iskolákra nézve, melyek épen azon 
nemzetiségnél, melyhez a képviselő úr is tartozik, 
legnagyobb részben a közös állam költségén fog
nak felállíttatni, az anyanyelvet hagyja meg kö
telezett tannyelvül. I ly eljárás mellett bátran kiáll
hatja ezen országgyűlés a. versenyt, a nemzetiségek 
iránti szabadelvüség szempontjából, bármely más 
államával a világnak, és mindenesetre a legélesebb 
ellentétbe állítja a magyar eljárást azzal, a mely a 
magyarokkal szemben Romániában követtetik. 
(Élénk helyeslés.) Egyébiránt azon, hogy a magyar 
nyelvet tisztelt képviselő úr nem szereti, annál 
kevésbbé csodálkozom, mert hiszen ő oly iskolában 
növekedett, a hol a német nyelv volt divatban, és 
a hol soha panaszt nem tett azért, hogy anyanyel
vét elnyomják. (Zajos helyeslés) 

De , mondom, mindezekért nem szólaltam 
volna fel, mert ezek már megszokott dolgok, me
lyeket tőle már máskor is hallottunk. 

Ma azonban egy uj dologgal lepett meg ben
nünket : azzal, hogy nincs Magyarországnak egy
séges történelme, melyben mindaz, ki e hazában 
lakik, részesül, hanem hogy itt minden, ehazában 
lakó nemzetiségnek külön történelme van. (Derült
ség, Halljuk!) Azon történelem, mely Magyaror
szág történt dolgait adja elő, a dolog természeténél 
fogva előadja mindazok történetét, kik e hazában 
laknak (Ugy van!)] mert mindazon esemény ékben, 
melyekről ezen történelem szól, nem csak egyik 
vagy másik ajkú tagjai e hazának vettek részt, 
hanem részt vettek összes polgárai (Helyeslés) • és a 
mennyiben van, vagy lehetne valamelyik nemze
tiségnek külön történelme, csak azóta vagy oly 
időkben van, a midőn a hazának egyes, egyik 
vagy másik nemzetiséghez tartozó lakói lelkiisme
retlenül feli zga itatván, ellentétbe tették magukat 
az összes nemzettel. (Elénk helyeslés.) Egyébiránt 
egyfelől ezen történelem is benne foglaltatik még-
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ás:• a közös történelemben, és másfelől oly tiilöp 
tényei ezek az egyik vagy másik nemzetiségű 
honpolgároknak, melyeket ném külön dicsőíteni 
és történelembe foglalni, hanem mindnyájunknak 
el kellene felejteni. (Igaz!) 

Én tehát, mig egy felől az ellen, hogy a ma
gyar történelem nem e haza összes lakosainak tör
ténelme, hanem hogy azt a századok során így 
fel kelljen darabolni a külön nemzetiségek törté
nelmeire, tiltakozom ; a képviselő úr egyik módo-
sitványához sem járulok, hanem a szerkezetet pár
tolom.. (Élénk helyeslés.) 

Hodosin J ó z s e f : T. ház ! Tisztába kell 
jönnünk aziránt, mily czélja van a szőnyegen levő 
törvényjavaslatnak. Czélja szerintem a népoktatás, 
a népnevelés ; s nem lehet czélja semmikép a ma
gyarosítás, t. i. a magyar nyelvnek minden hon
polgárra terjesztése. Ha ez czélja, én ezen czélhoz 
nem járulhatok; ha pedig, a mint hiszem, a másik 
a czél, t. i. a népoktatás, a népnevelés, akkor ez 
nem lehet exclusiv csak egyik népre, hanem én 
ugy hiszem, hogy ezt átalánositani kell minden 
népre ; arra pedig, hogy minden honpolgár ma
gyarul beszéljen, ugy hiszem, nincs szükség ;mert 
ugy hiszem, eulturai szempontból indulunk ki, s a 
cultura nem exclusiv magyar , sem exclusiv né
met, sem exclusiv román, hanem a cultura uni-
versalis, s természeti joga s észszerű kötelessége 
minden nemzetnek, a culturát saját nyelvén fej
leszteni. Már pedig, midőn még ezen népiskolák
ban is a magyar nyelv exclusiv tantárgygyá té
tetik : akkor nem lesz ezen törvényhozás fölment
hető azon vádtól, hogy raagyarizálni akar. Én 
ezen szempontból, uraim, s minthogy ezen isko
lákban nem szükség a magyar nyelvet tanítani, 
hanem azon nép nyelvét, mely ott többségben 
van : pártolom a módositványt ; mert hiszen, ha 
honpolgárok arra fogják akarni magukat kimű
velni, hogy az államnak szolgáljanak, hogy hiva
talt viseljenek, bizonyosan meg fogják tanulni 
azon nyelvet is, melyen az ügyek folynak. Ennél
fogva pártolom a módositványt. ; 
f'-.iv MafcrayLászló : Elállók. -. :•>.':;,! 

MiletiüS Szve t ozár :• Midőn a beadott• mó-
dositványhoz szólok, teszem azt csak mint országos 
képviselő. A szerb nemzetnek királyi 'okmányok 
által biztosíttattak és lT90-ik évi XXVH-ik tör-
vényezikkben törvényesíttettek autonóm jogai a 
népoktatás ügyében; Ezen idézett törvényczikk 
következőleg szól : „Juribus ceteraquin regiae 
majestatis :éirca :tíegétia eleid,Secelesiaei religionis, 
cujus exercitium plene ipsis liberum érit, fundatio-
num, studiorum ac juventutis aeducationis,-non 
minus privilegiorum ipsortinv quae fuüdamentali 
regni constitutioni non adversantur, prout Majes-
tás Sacratissima a gloriosae memóriáé majoribus 

nostris accepit, ita eidem ante fatae regiae Majes-
tati porro quoque in salvo relicto." E törvény-
czikk az ez évi IX-dik czikkben is el van fogadva ; 
csak azon módosítással, hogy a jus reservatum 
Majestaticum gyakorlandó, és pedig alkotmányo
san, t. i. a felelős minisztérium által. Egyébiránt 
Babes képviselő módositványának e záradékát 
elfogadom, és Tisza Kálmán képviselő urnák csak 
azt válaszolom, hogy a szerbeknek népiskolában 
kell tanulni és tudni a nemzeti történelmet, nem 
csak azóta, mióta a szerbek Magyarországba jöt
tek, hanem ab origine nationis. *..•'-. 

Bor lea Zs igmond : Miután a görögkeleti 
román metropolita ügyében szentesitett törvény
ben azon jog biztosíttatott számunkra, hogy isko
láinkat magunk igazgathassuk s rendezzük, tehát 
azon jog is , hogy a tanrendszert magunk álla
pithassuk •• a mostan tárgyalás alatt levő törvény
javaslat jelen szakasza ezen jogunkat nem csak 
csorbítja, hanem iskoláinkban a magyarnyelvnek 
köteles tanítását reánk erőszakolni akarja; tehát 
mit az egyik törvény biztosit, azt a másik meg
semmisíti, s ez annyit tesz, hojíy mit egy kézzel 
adunk, a másikkal vissza veszszük; s miután Babe-
siu módositványa ezen méltatlanságot némileg 
korlátozni óhajtja, s a magyar nyelvnek az elemi 
iskolákban is felállíttatni ezélzó korszerűtlen sza
badalmát megszüntetni czélozza : én az indít
ványt pártolom. A mi Tisza Kálmán képviselő úr 
•Babesiu személyeskedésére vonatkozó előadását 
illeti : arra csak azt vagyok bátor megjegyezni, 
miszerint valamint őt nem lepte meg Babesiu in
dítványa, ugy engem sem lepett meg, Tisza úr 
személyeskedése (Ellenmondás), mert három évek 
.óta megszoktuk, hogy ellenérvek helyett min
dig személyeskedések- s igazságtalan gyanusitá-

: sokkal, illettetünk, s csupán az lepett meg, hogy 
azon urak három év alatt meg nem győződhettek a 
felől, hogy ily gyanúsítások- s személyeskedések
kel azon czélukat, hogy minket elrettentsenek 
ügyeink s jogos kívánalmaink védelmétől, • czélt 
érni nem fognak. Ellen-argumentumokkal, uraim, 
egymást capacitálhatjuk, de személyeskedésekkel 
s igazságtalan gyanúsításokkal soha.,;, -;.:• 

B a l e s V i n c z e : Én ugy hiszem,' hogy mó-
dositványaimat obiectíve,; elve&kel és tényekkel 
indokoltam. Ha., hibáztam, szívesen elfogadtam 
volna az .utbaigazitás.t;, akármely részről, termé
szetesen szintén elvek és tények alapján; ,de ily 
alapon nem hozatott fel ellenem, épen semmi, ha
nem oly éiivekkel lépett fel ellenem egy, képviselő 
úr, a melyekről azt tartom, hogy nem érvek snem 
is ide valók; mert alig tartható érvnek s alig. tar-
tozhatik ide az, hogy,micsoda iskolába sjártam én. 
Vagy talán csakugyan ide, tartozik ama ,kérdés 

•kiderítése? .^Közbeszólás P. Nagyon ds^dch' tarlozik!) 
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Az én felfogásom szerint legalább nem. En nem 
tudom, hogy miféle iskolában tanulta azon képvi
selő úr azon parlamentarismust. 

Az mondatott ellenem, a mi előttem egészen 
uj , hogy igen természetes tőlem az ilyen módo-
sitvány, mert gyűlölöm a magyar nyelvet. Már 
kérem alássan, ezt nehéz volna ama képviselő úr
nak bebizonyítani, ha csak abból, hogy valaki 
lelkiismeretes hazafiúi és nemzeti kötelességét tel
jesiti, azt nem akarja reáfogni, hogy gyűlöli a 
magyar nyelvet, vagy épen a magyar nemzetet. 
De itt aztán ismét kérdezem: ez a modor szintén 
parlamentaris-e ? 

Az mondatott, hogy a kérdéses ^iskolákat a 
közös költségekből fogják fentartani. 

Én azt tartom, hogy a közös költségekhez 
épen oly joga van a többi hazai nemzetiségnek, 
mint a magyarnak. De a mint én emlékszem, eme 
törvény rendeletei szerint nem is főképen a közös 
költségekből fognak az illető tanodák fentartatni, 
hanem épen a népet fogják e részben megadóztat
ni. (Közbeszólás: A mennyire lehet/), 

Hogy a nem-magyar nemzeti történelemről 
s földrajzról mit sem akar tudni indítványaimat 
megtámadó képviselő tír, nagyon sajnálom; de 
azért azok mégis léteznek s jogosultak. 

Én módositványaimban nem követeltem egye
bet, mint a legtisztább igazságot, jogegyenlőséget, 
viszonosságot; és kérdeni: válasz-e az. a mi erre ada
tott ? Én részemről fentartom indítványomat addig, 
ruig érvekkel, elvekkel nem fogja azt va,laki meg-
czáfolni, a mitől egyébiránt nem tartok. 

E l n ö k : Felírva senki sem lévén, következik 
a, szavazás. A kérdés az, hogy a 44. szakaszt a 
központi bizottság észrevételével elfogadja-e a ház, 
vagy nem? A kik elfogadják, méltóztassanak fel
kelni. (Megtörténik) A 44. szakaszt a központi bi
zottság észrevételével a ház elfogadja ; ennélfogva 
a módositvány elesik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 65-
dik szakaszt. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A tisztelt ház e szakaszt változatlanul 
elfogadja. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 66-
dik szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
a második sorban levő e szó helyébe: „vallástaní
tás" a következőt véleményezi: „hittani órákkal." 
(Elfogadjuk !) 

E l n ö k : A t. ház a 66-dik szakaszt a köz
ponti bizottság módosításával elfogadja. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a VI. 
fejezet c&imét.) 

Zichy Antal előadó: A czim tévedésből 
van i t t : tehát kitörlendő. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 67. 

—69. szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 70-diket.) 

Zichy Antal előadó: A 70-dik szakasz 
szerkezete helyett másikat ajánl a központi bizott
ság ; t. i. egy tanitó 50 növendéknél többet ren
desen nem taníthat, rendkivüli esetekben az illető 
iskolai felsőbbség adhat rá engedélyt, ugy t. i .mint 
ez a 34-dik szakaszban már elfogadtatott. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Ha a ház elfogadni méltóztatik, lesz 
a bizottság módosítása szerint. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 71. 
szakaszt.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Tehát elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 72. 
szakaszt) 

B o b o r y K á r o l y : Tisztelt ház! Ezen sza
kaszra nézve legyen szabad egy kis számítást 
tennem. A 68. szakaszban mondatik: polgári is
kolákban a tanfolyam fiuk számára 6 év. Tanfo
lyam alatt értem tehát a 6 osztályt. A következő 
73-dik szakaszban pedig mondatik, hogy egy-egy 
osztály számára hetenkint legalább 24 óra tartassék. 
A 72. szakaszban az mondatik, hogy a polgári 
iskolában legalább három rendes és egy segédta
nárnak, összesen tehát négy tanárnak kell lenni. 
Most vévén 6 osztályt és a hetenkiuti 24 órát 6-al 
szorozva, ez tesz 144 órát. 144 órát elosztva 4 
tanár közt, mindenikre hetenkint 36 óra esik; ez 
lehetetlenség. Sőt öt tanár közt osztva el, jut he
tenkint egyre 29 óra ez is, lehetetlen. De ezen le
hetetlenség, tisztelt ház, szerintem csak látszólagos, 
mert a 79-dik vagyis e fejezetnek utósó szakaszá
ban mondatik, hogy akár egészen, akár pedig 
azoknak csak egy két évi folyamát létrehozni a 
községeknek szabadságában áll. Ennélfogva, azt 
vélem, hogy e lehetetlenség látszatának eltörlése 
végett e szakasz igy szerkesztendő: „a polgári 
iskolában a községeknek anyagi erejéhez és több 
vagy kevesebb évi folyamához képest 4 — 6, de leg
alább 3 rendes és egy segédtanárnak kell lenni; ' ' 
tehát közbeszuratnának e szavak : „több vagy 
kevesebb évi folyamhoz képest.* 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : A gyakorlat ezt ugy 
is ekként fogja magyarázni. 

Halász B o l d i z s á r : Ha a 79-dik szakaszra 
történik hivatkozás, el van oszlatva a képviselő úr 
aggodalma. 

Eötvös Józse f b . közokt . m i n i s z t e r : Ké
rem a t. képviselő urat, tessék elolvasni a módo
sítást. 

B o b o r y K á r o l y : (olvassa mÓdosüványát :) 
„A polgári iskolában a községek anyagi erejéhez 
s a tanfolyamok számához képest 4 — 6, de legalább 
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3 rendes s 1 segédtanárnak kell lenni." Hivatkoz
va a 79. szakaszra. [Helyeslés) 

E l n ö k : A 72-dik szakaszí Bobory képviselő 
úr módosításával fogadja el a t. ház. 

Bujanovics Sándor jegyző: (olvassa a 73. 
szakaszt.) 

Z i c h y Álltai e l ő a d ó : A 3. sorban „növen
dékének"' helyett „növendékeinek" teendő. 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad-
jukl) Elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző: (olvassa a 74. 
szakaszt.) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : A tantárgyak ismét 
betűkkel jelölendők: 

a) hit- és erkölcstan, 
b) anyanyelv, stb. 
ff) földrajz, és ) , . , , 
f w . . LI i l hazai és egyetemes. 
n) történelem ) OJ 

Az összefoglaló roszul van téve, mert csak a 
földrajz a hazai és egyetemes. Azután : 

o) váltójog, 
p) könyvvitel, 
y) test- s fegyvergyakorlat. 
Rendkívüli tantárgyaknál : franczia stb. 

nyelv- és zene. 
Babes V i n c z e : T. ház! Egyik előbbi indít

ványom ezen szakaszra is vonatkozik. Megjegyez
tem már előbbi alkalommal, hogy itten, mégpedig 
a 3. és 4. pontban egészen aránytalan intézkedés 
tétetik a magyar és a többi nem magyar nyelvek 
iránt. Ugyanis az mondatik, hogy a hol a tanitási 
nyelv nem magyar, ott a magyar nyelv mindjárt 
az első évtől kezdve tantárgyat képez; de követ

kezik ezután, hogy a hol a tanitási nyelv a ma
gyar, ott csak a 3-dik év folyamától kezdve a 
német. Tehát e szerint a magyar ifjú két esztendő 
alatt nem tanul más nyelvet, mint saját nemzeti 
nyelvét, a nem magyar pedig már az első eszten
dőtől kezdve még egy más nyelvet, t. i. a magyar 
nyelvet is. Ez, akárhogy veszszük, sérti, s mint 
hiszem, minden szükség nélkül sérti az egyenlőség 
s viszonosság elvét. Azért, uraim! méltóztassanak 
intézkedni a mint tetszik, én részemről kötelessé
gemnek tartom e jogsértésre figyelmeztetni a t. 
házat , s ajánlani egy módositványt olyformán, 
hogy az érintett mindkét szakaszbeli intézkedés 
helyett csak egy történjék, következő szerkezet
ben : „még egy második, a nep szükségeinek leg--
inkább megfelelő nyelv, a községi hatóság ez iránti 
határozata szerint." (Zaj. Maradi Átestünk már 
ezen!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Babes 
Vincze módositcányát.) 

E l n ö k : A kérdés az: elfogadja a t. ház, a 
központi bizottság véleményét, vagy nem *? A ki k 
elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
A központi bizottság véleménye fogadtatott el. 

Bujanovics Sándor jegyző: (olvassa a 75 
—• 79-dik szakaszokat {melyek ellenmondás nélkül elfo
gadtatnak.) 

E l n ö k : Több képviselő urnák már d. u. 2 
órakor bizottsági ülése van, ennélfogva az ülést 
feloszlatom. 

Holnap 10 órakor fogjuk folytatni a népne
velésről szóló törvényjavaslat tárgyalását. 

A ülés végződik d. u. 1'/, órakor. 



CCCXX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. november 21-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: Kérvények bemutatása. A jogügyi bizottság beadja jelentését a főrendek módosításairól a polgári perrendtartás
ban, a pénzügyi pedig a közmunka- és közlekedési minisztérium 1869 diki költségvetéséről. A népoktatási törvényjavaslat részletes 
tárgyalása tovább foly és bevégződik. Az ülések tartama meghoaszabbittatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
6., Festetics György gr.., Gorove István, Horvát Bol
dizsár, Lónyay Menyhért, késöhb Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10l/t órakor, 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés jegy
zőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja ve
zetni ; a törvényjavaslat mellett szólani kívánók 
neveit Paiss Andor, az ellene szólókat pedig Csen-
gery Imre jegyző urak fogják jegyezni. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor j e g y z ő (olvassa a no

vember 20-kán tartott ülés jegyzökönyvét^ 
E l n ö k : Rapos József pesti képezde igazga

tója, a kisdedóvó intézeteket Magyarországban 
terjesztő egyesület segély eztetését, törvényhozási-
lag elhatároztatni kéri. 

A 15-ös pénzügyi bizottsághoz tétetik át. 
Dr. Szombathy József, kápolnás-nyéki lakos 

a provisorium alatt Jász-Kunságban hivataloskodó 
egyének által ellene elkövetett törvénytelensége
ket megvizsgáltatni és orvosoltatni kéri. 

A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
Horváth Lajos képviselő úr, mint a jogügyi 

bizottság előadója, jelentést fog tenni. 
Horváth Lajos előadó (olvassa a jogügyi 

bizottság jelentését a főrendiház által a polgári tör
vénykezési rendtartásra nézve javaslatba hozott módo
sítások tárgyában.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni ') s tárgyalásra 
tűzetni. 

*) Lásd az Irományok 376-dik szániát. 

P u k s z k y FerenCZ : Van szerencsém az 
állandó pénzügyi bizottság jelentését a közmunka 
s közlekedési minisztérium rendes előirányzatára 
beadni s megkérni az elnökséget, méltóztassék ki-
nyomatását elrendelni. 

.' E l n ö k : Ki fog nyomatni1) s szétosztatni. 
v!9 Napirenden van a népnevelésró'l szóló tör

vényjavaslat tárgyalásának folytatása. 
Következik a VI. fejezet. v. ; ,;: ,:. 
BujanOViCS S á n d o r j e g y z ő (olvassa a ha

todikfejezet czimét2). 
Elnök : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfo

gadjuk!) 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 80-

dik szakaszt.) 
Zichy Antil e l őadó : „Népnevelésitt he

lyett „népoktatási," és „vármegyei" helyett „tan
kerületiíc szót ajánl a központi bizottság. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfo
gadjuk !) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa ahete-
dik fejezet czimét s a 81. szakaszt.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? 
Várady Gábor : E g y módositványt leszek 

bátor előterjeszteni, mely ezen fejezet végére al
kalmazandó. Miután azonban e módositvátiy szoros 
kapcsolatban van a 84-dik szakaszszal, kötelessé
gem azt már itt e helyen bejelenteni a tisztelt ház
nak. Bátor leszek a ház engedelmével a módosit-

' ) Lásd az Irományok 37 7-dik számát. 
2) Lásd az Irományok 359 dik számát. 
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ványt már ez alkalommal felolvasni. (Felolvassa. 
Maradjon !) r 

Elnök : A t. ház elfogadja a 81. szakaszt. 
Bujanovics Sándor jegyző (dvassaa82. 

és 83. szakaszt, melyre nem történik észrevétel. Ol
vassa a 84-diket.) 

Zichy Antal előadó • A 84-dik szakasz 
2-dik sorában „egy" helyett, ez jönne „legalább 
két." E szerint a szerkezet következőleg fogna 
hangzani : „A tanári személyzet egy igazgató ta
nárból, két rendes, és legalább két segéd-tanárból 
és a gyakorló iskolában működő egy tanító
ból áll." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (E/fo
gadjuk !) 

Vadnay Lajos : Visszamenve a 83-ik sza
kaszra méltóztassanak azt kiigazítani így : „szőlő
termesztés," mert a szőlőt termesztik, és nem te
nyésztik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát a 83. szakasz e szerint fog 
kiigazittatni. A 84. szakaszt pedig a központi bi
zottság módosításával fogadja el a t. ház. 

Bujanóyies Sándor jegyző (olvassa a 85. 
szakaszt.) 

Z i c h y Á l l t a i e lőadó : A központi bizottság 
a 2-dik sorban előforduló ezen szó helyébe „minta 
iskola" ezt kívánja tétetni „gyakorló iskola." 

Schvartz Gyula : T. ház ! Bármily eltérők 
legyenek is a nézetek a közoktatási reform szük
ségleteire nézve, azt hiszem, abban mégis mind
nyájan egyetértünk, hogy első teendőnk a tanitó 
személyzetet anyagi nyomorából fölsegíteni. 

A 85. szakasz 1000 forint fizetést szab a ren
des tanároknak 100 forint szállásbérrel. Áz igaz
gató tanárnak ezenfelül 200 foiint tiszteletdijt 
szab az igazgatói teendőkért. E szerint a képezdei 
rendes tanítók összes fizetésekiut 1100 forint
nyi értéket kapnának évenkint, az igazgató pedig 
összesen 1300 forintot. A segédtanító fizetése 450 
forint, az iskola-épületbeli lakás és fűtéssel együtt, 
és a háztartási asztalnál közös étkezéssel. A minta-
tanoda tanítójának fizetése lakáson kívül 700 fo
rint. Én részemről megvallom, r;em nyughatom 
meg ezen számokban, 

Ujabb időben egy nemzet irodalma sem irt 
oly melegen a közoktatási nyomorról, illetőleg a 
tanszemélyzetnek nyomoráról, mint a magyar. 
Most, azt hiszem, elérkezett a cselekvés ideje ; 
most lehet kimutatni, hogy nem gyengítette meg 
ügybuzgalmunkat sem az élet drágulása, sem a 
régi előítéletek. 

Az élet napról napra drágul. Én nem hiszem, 
hogy oly műveltségű igényekkel, minőket egy ké
pezdei igazgatótól és rendes tanítóktól várunk, ezek a 
napról napra dráguló élet küzdelmeivel meg bújá
nak ily fizetés mellett kivált nagyobb városokban. 

hol tanitóképezdék fognak felállíttatni, egész ké
nyelemmel küzdeni. Megengedem, de elismerést 
is érdemel az, ki e törvényjavaslatban az eddigi 
csekély fizetést jelentékeny összegre emelte. De 
egyátalában nem vagyok megnyugtatva az iránt, 
hogy mikép magam kifejeztem, oly műveltségű 
igényekkel, minőket a tanitó-képezde igazgatója 
és rendes tanáraitól várunk, az élet drágulásával 
szemközt egész kényelemmel megküzdhessenek 
az igazgató és tanárok. Súlyt fektettem ezen kife
jezésre : egész kényelemmel, mert meg vagyok győ
ződve, hogy csak akkor felelhet meg hivatásának 
a tanár, ha nem kell saját személye fölött vénsége 
napjaiban, s egyúttal családja, özvegye és árvái 
jövője fölött is aggódnia. Megengedem, 1300 írt
ból megélhet az igazgató, kivált ha magános em
ber ; megengedem, hogy 1100 frtból megélhet a 
rendes tanitó, kivált ha magános ember ; de azt 
egyátalában nem látom át, hogy mind élelme
zésre, mind ruházkodásra, mind műveltségi igé
nyei kielégítésére, taneszközök szerzésére, az iro
dalom gyarapítására, főleg majdan özvegyei és 
árvái gyámolitására évehkint maradjon is az ösz-
szegből valami. 

Kétféle ellenvetést fognak, gondolom, ellenem 
felhozni. (Zaj. Fölkiáltások: Elég !) Nagyon rö
vid leszek. 

Az első az, hogy a tanitóképezdei tanító-sze
mélyzet fizetése ekként emeltetvén, nem álland 
kellő részarányban egyéb tisztviselőkéivel; — 
nem csak a tanítói tisztviselőkéivel — hanem meg 
egyéb, megyei, városi és állami hasonrangu — 
miként magukat némelyek kifejezik — tisztvise
lőkéivel sem. Azt fogjak mondani: hiszen a legje
lentékenyebb megyei vagy városi tisztviselői állo
más fizetése alig emelkedik magasabbra, mint itt 
a javaslatban indítványba hozatott. Nekem erre 
rövid ellenérvem csak az, hogy legnagyobb 
része a megyei és egyéb tisztviselő uraknak ma-
gán-vagyonnal is bír ; ha pedig ezek egy része 
nem bir is magán-vagyonnal, abból, hogy Ők nél
külöznek, semmikép nem vélem magamat jogosítva 
arra, hogy azt következtessem, miszerint hagyjuk 
a tanítói személyzetet is nélkülözni. Nem hivatko
zom külföldi példákra, csak arra emlékeztetem a 
tisztelt házat, miszerint a napokban olvastuk, hogy 
a bécsi paedagogium igazgatójának 3000 forint 
évi dijt rendeltek. 

A másik ellenvetést, melyet — gondolom — 
hogy fölliozni fognak, sokkal nyomatékosabbnak 
tartom ; azt hiszem, a másik ellenvetést a takaré
kosság szempontjából fogják felhozni. Én részem
ről nem kívánok semmi lehetetlent; tudom, fhi 
van megállapítva az 1869-iki költségvetésben a 
tanítói személyzet fizetésére nézve, de azt hiszem, 
hogy a törvény hosszabb időre hozatik, mint egy 
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évi államköltségvetés megállapíttatik. Én megen
gedem, hogy 1869-ben nem lehetend magasabbra 
emelni a tanitó képezdei tanárok fizetését, mint itt 
a törvényjavaslatban megszabatik, de ebbó'l sem
miképen nem következtetem azt, hogy nem lehet 
a törvénynek, tekintettel a jövőre, kimondania, 
hogy mennyire emeltessék a tanítók fizetése. Azt 
fogjak tó'iem kérdezni: mutassam ki a segélyforrást, 
honnan erre nézve a költségeket megszerezni le
hessen? A mi a tanítói személyzet fizetésének eme
lését kizárólag a tanítói képezd ékben illeti, elte
kintve a többi, u. m. népiskolai, polgári iskolai 
és egyéb tanfolyamok tanítói személyzetének fizetés
emelésétől, mi — mondom — tüzetesen a jelenleg 
tárgyalt, a képezdei tanárok fizetésének emelését 
illeti, azt hiszem a következő években nem leend 
nagyon nehéz a meddő kiadásokból annyit megta
karítani, hogy az igazgató fizetése. 1000 forint 
helyett 1800 forintra, a rendes tanítóké pedig 
legalább 1600 forintra emeltessék. A mi pedig azt 
illeti, hogy a tanitóképezdék személyzetének fize
tése ekkép magasabbra emeltetvén, szükségkép 
maga után vonná a többi tanítói személyzet fize
tésének emelését is, erre nézve meg vagyok nyug
tatva, mert azt hiszem, hogy a t. ház a többi 
tanítói személyzet érdekében is másként fog a 
jövőben határozni. 

Én tehát áthatva azon gondolattól, hogy nem 
a közoktatásügyi kiadásoknak kell a többi kiadá
sok után megszabatniok, és mintegy azon morzsá
ból táplálkozni, a mi a többi után megmarad, ha
nem épen ellenkezőleg át vagyok hatva annak tu
datától, hogy a nevelési ügy minden nemzetnek 
első szükséglete: bátor vagyok beadni ezen sza
kaszra egy módositványt , megjegyezvén még, 
hogy nemcsak az igazgató és a rendes tanitók fize
tését óhajtanám magasabbra emeltetni, hanem a 
segédtanító fizetését és a gyakorló iskolai tanitó 
fizetését is. Az utóbbira nézve különösen az irány
adó nálam, hogy tudom, mily nehéz épen az ifjú
ság azon éveiben elhatározni magát egy rögös, 
nem kecsegtető életpályára, a mely évben a min
ta-tanárok és képezdei tanitók ezen pályára lépni 
szoktak. 

A módositványomban előforduló számokat a 
jegyző úr felolvasása után sokkal tisztábban fogja 
a t. ház látni, mintha én olvasnám fel azokat. Bá
tor vagyok módositványomat benyújtani. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a mő-
doátvcmyt :) E helyett : „A rendes tanárok fizeté
se 1800 frt és 200 frt szállásbér. Ezen felül az 
igazgató tanár az igazgató teendőkért 200 frt tisz-
teletdijt kap. A segédtanár fizetése 800 frt, az is
kola épületében lakás-, fűtéssel s a köztartés aszta
lánál szabad étkezés. A gyakorló iskola tanítójá
nak fizetése lakásán kivül 900 frt." 

Eötvös József közoktatási miniszter-
T. ház! Ha a népoktatásról készített törvényja
vaslatban egy czikkely van, melynek szerkeszté
sénél erőt kellett vennem magamon és mely ugy 
szólván, nehezemre esett: ez épen azon szakasz, 
illetőleg azon szakaszok, melyek a néptanítók 
fizetéséről rendelkeznek, és én meg vagyok győ
ződve, hogy a t. ház ép oly nehéz szivvel fogja 
ezen fizetéseket elhatározni, mint én azokat indít
ványoztam. 

Kétséget nem szenved, hogy ezen hazának 
minden tisztviselői közt nincs olyan, a kire fonto-
sabb ügy bízatott, és ki a hazának ily nagy érde
keit kezelvén, oly csekély jutalomban részesülne. 
De fájdalom, nem követhetjük ebben tisztán 
szivünket, hanem a lehetősé.'et is szemünk előtt 
kell tartanunk és a dolgok jelen állásában én nem 
tartom kivihetőnek, hogy a fizetések magasabbra 
emeltessenek. 

Ugyanezen helyzetben vannak Európa más 
országai is, Amerika és Svájcz kivételével; a nép
oktatók anyagi ellátása mindenütt igen szegény 
és hiányos. A Francziaországban 1834-ben indít
ványozott törvényjavaslatban Gruizot a fizetések 
minimumát kétszáz frank, azaz körülbelül 83 fo
rintban határozta meg, és előttem szólott igen tisz
telt képviselőtársam, miután ezen tárgygyal any-
nyit foglalkozott: tudni fogja, mily állapotban van 
Németországban, jelesen még Poroszországban is 
az iskolamesterek legnagyobb része. Francziaor
szágban jelenleg is még az 500 franknyi maximum 
nincs mindenütt elérve ; Poroszországban az által 
segítenek magukon, hogy fokozatos előléptetést 
használnak akként, hogy az oly iskolamesterek, 
kik 80 vagy 100 tallérral kezdették pályájokat, 

.később jövedelmezőbb állomásokra helyeztetnek 
át, és így legalább reményt látnak maguk előtt. 

Részemről meg vagyok győződve, hogy ez 
nem fog így maradni ; meg vagyok győződ
ve, hogy épen a népnevelés átalános elterjedése 
által e haza anyagi tekintetben is annyira emel
kedni fog, hogy idővel meg fogja hálálhatni nép
oktatóinak azt, mivel nekik tartozik; mert teljes 
meggyőződésem szerint e hazának anyagi tekin
tetben is emelkedése sokkal inkább függ a népne
veléstől, mint bármi mástól; (Helyeslés) de a jelen 
pillanatban, ha magunkat ámítani nem akarjuk, 
magasabb fizetéseket nem állapithatunk meg. (He
lyeslés.) 

Nem ismerem t. képviselőtársam nézeteit a 
tanitóképezdéket illetőleg, és meglehet, hogy ő e 
részben más véleményben van mint én. Én ugyanis 
a képezdéknek felállítását nagy városokban nem 
tartom czélszerünek. (Helyeslés.) Egyes kivételes 
esetekben, városokban is lehet és kell képezdéket 
felállítani, mert szükséges, hogy a városok számára 
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is neveltessenek népoktatók. Átalában véve azon
ban, minthogy a nevelendő néptanítók nagyobb 
részének hivatása az, hogy falusi iskolákban mű
ködjék, én a képezdéknek városokban és főkép 
nagy városokban való felállítását nem akarnám 
szabályul felállitani ; sőt ellenkezőleg azt mint 
valóságos kivételt tekintem; mert a mi népünk 
nagyobb része nem a városokban lakik, és igy 
népoktatóinkat nem a városban kell nevelnünk, 
hanem ott, hol későbbi működésökre jobban elő
készülhetnek, azaz kisebb községekben, hol mezei 
gazdasággal is foglalkozhatnak. 

Ennélfogva — fájdalmasan mondom — én 
az indítványt nem pártolhatom. (Maradjon!) 

Elnök: Elfogadj tisztelt ház a 85. sza
kaszt ? 

Schvartz Gyula: T. ház! (Zaj. Eláll!) 
E l n ö k : A képviselő urnák, mint indítványo

zónak, joga van még szólani. 
Schvartz G y u l a : Nagyban méltánylom 

azt. mi igen tisztelt miniszter úr által felhozatott ; 
azonban még sem látom érveimet akként megczá-
folva, hogy visszahúznám indítványomat. (De
rültség.) 

Én ériem azt, a mit miniszter úr a képezdékre 
nézve mondott, hogy nem szándéka képezdéket 
a városokban, hanem inkább a vidéken felállitani; 
azonban azt nem értem, miután nem az 1869-iki 
költségvetési évről van szó, hogy mit jelentsen 
mélyen tisztelt miniszter urnák azon kifejezése : 
hogy ne ámítsuk magunkat, mert nem leszünk ké
pesek többet tenni. Hisz itt nem a néptanítókról, 
hanem csak a képezdékrol van szó, és azt hiszem, 
hogyha 20 képezde állíttatik fel oly számú tansze-
mélyzettel, mint az a törvényjavaslatban megsza-
batik, az egész különbséget, melyet módositvá-
nyoni elfogadása feltételez, csak oly csekély ösz-
szegre lehetne tenni, mely igen könnyen meg vol
na takarítható más meddő kiadások megszorítása 
által; nem mondom épen az 1869-diki de az 1870 
— Iff-X. években. í g y például a hadsereg feníar-
tása mindenesetre nagyobb összegeket involvál, 
hogy-sem a differentia, mely egyes tételek redu-
ctiója által előáll, azon összeget nem pótolná, me
lyet módositványom előidézne; s azt hiszem, ha 
más nyergek, másféle gombok vagy ilyféle cse
kélységek hozatnának indítványba a hadseregre 
nézve, már ebből magából meglehetne annyit kí
mélni , hogy a tanitóképezdék személyzetének 
fizetése felemeltethetnék. 

Daczára annak, hogy nagyon megnyugtatott 
közoktatási miniszter urnák felvilágosítása azon 
vidékekre nézve, hol a tanitóképezdék felállitandók 
lesznek, de más részről ugyanazon oknál fogva 
nem látom át, hogy mért nem lehetne a törvény
ben kimondani a fizetések nagyobb mérvű feleme-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/s. x. 

lését buzdításul a mostani generatiónak, mely talán 
nem határozná el magát a tanítói pályára, ha nem 
látná a törvényben azt, hogy e pályára lépve, 
családja, özvegye vagy gyermekei jövőjét is bizto
sithatja ? Nem látom át, hogy mért nem lehetne 
ezt már az 1868-diki törvényekben is kimondani: 
s azért módositványomat vissza nem vonom. 

Eötvös József b. közoktatási miniszter: 
Tisztelt ház ! Csak egy pár szóval akarok az előt
tem szólott képviselő urnák felelni. (Halljiüc!) 

A képviselő úr nem látja át, hogy miután én 
magam is azon reménységet fejeztem ki, hogy 
idővel népoktató oktatóinkról jobban fogunk gon
doskodhatni mint ezen törvényben, miért nem tesz-
szük ezt már most mindjárt? 

Az én felfogásom szerint minden törvényho" 
zásnak feladata: a törvényeket alkotnia jelenre. Mi" 
után a törvényhozás évenkint összejön, azon percz-
ben, melyben azon helyzetben fogja magát látni 
a törvényhozás, hogy a törvényt a népoktatók 
érdekében módosítsa, ez mindig hatalmában fog 
állani. 

Egyébiránt azt , hogy törvényjavaslatok
nál ne a jelen, hanem a jövő költségvetést ve
gyük tekintetbe, én nem tartom czélszerünek, és 
azt hiszem, hogy minden törvényhozás nem a jö
vőnek, hanem a jelennek alkot törvényeket. (He
lyeslés.) 

És nem kétlem, hogy talán már a jövő tör
vényhozás e törvényjavaslat több pontjának mó
dosítását fogja szükségesnek látni. 

Egyébiránt a jövő törvényhozás is ugy mint 
a jelenlegi, a maga korának fog törvényeket al
kotni, nem pedig egy távolabbinak. (Szavazzunk!) 

Elnök: Á kérdés az, hogy a 85. szakaszt 
azon módosítással, melyet a központi bizottság 
hozott javaslatba, t. i. : hogy a „minta-iskola" he
lyett rgyakorló iskola" tétessék, elfogadja-e a t. 
ház ? (Elfogadok!) Méltóztassanak tehát azok, a 
kik elfogadják, fölkelni. (Csaknem az egész Mz és 
maga Schvarcz Gyula is föláll. Zajos nevetés.) A 85. 
szakaszt a ház a központi bizottság módosításával 
elfogadja. 

Schvarcz Gy i l ia : Tisztelt ház ! (Nagy zaj.) 
Madarász Józse f : T . h á z ! Én a napirendre 

hivatkozva szót kérek. (Zaj.) Méltóztassanak meg
engedni, hogy a szavazás következtében kötelessé
gemnek tartom nyilvánítani, hogy lehet, bizo
nyára van is képviselő, a ki nem érthette a föltett 
kérdést, (Zaj.) és akkor kötelességemnek tartom 
igen is azt nyilvánítani, hogy neki, mint személyes 
kérdésben, önmaga igazolhatása végett a szó meg-
adassék. (Zaj.) Hivatkozom a t. házra, midőn tör
téntek már szavazások, melyeknél képviselők, kik 
nemmel akartak szavazni, igennel szavaztak és a 

47 
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ház, nem fogok e kérdés iránt indítványt tenni: 
mert magara is azt tartom, hogy a tanítás eltévesz
tené ezélját, ha más nyelven történnék, mint a 
nép nyelvén. Hanem ugyan e en 88-dik szakaszra 
nézve bátor vagyok tegnapi észrevételeimet, a 
nemzeti történelem s földrajzra vonatkozólag, az 
5. és 6-dik tantárgyról újból figyelmébe ajánlani. 
A második, és illetőleg harmadik nyelv iránt tett 
észrevételeimet nem fogom ismételni azon okból, 
mert itt a stilistika legalább olyan, hogy az egyen
jogúságot nem sérti. {Nagy zaj.) A mi azonban a 
történelmet és földrajzot illeti, ezekre nézve ismé
telni vagyok bátor a tegnapi indítványomat, annál 
is inkább, mert kötelességem megragadni ez alkal
mat annak helyreigazítására, mi itten egy részről 
nagyon tévesen felhozatott, mintha t. i. a haza 
többi nemzetiségeinek nem volna külön nemzeti 
történelműk. Ezt ne méltóztassanak valóságnak 
venni. Minden nemzetiségnek megvan a maga 
külön nemzeti történelme, mely egynéhánynál 
sokkal régibb, mint maga az ország történelme. 

Oly nemzeti történelme nem csak van a kü
lön nemzetiségeknek, de elő is adatik saját nyil
vános tanintézetekben; és én igen nagyon sajná
lom, hogy e t. házban léteznek magokat nagy 
hazafiaknak tartó egyének, kik ezt nem tudják. 
A mi nemzeti gymnasiumainkban és némely képez-
dékben is már régibb idő óta eló'adatik a különle
ges nemzeti történelem; és épen azért, minthogy 
a jelen törvény intézkedéseinek hatása lehet a már 
fenálló felsőbb iskoláinkra és képezdei tanodákra, 
és minthogy ez. ha erre vonatkozó módositvá-
nyom el nem fogadtatik, kizárhatná a fenálló in
tézetekből a nemzeti történelmet és földleírást, a mi 
egyátalában nem lenne megnyugtatásunkra és meg
elégedésünkre, az illető nemzedékeknek; annálfogva 
kérem önöket, uraim, fogadják el az inditványt, 
hogy a történelem és földleirás-tannál az átalános 
után a „nemzeti" jelszó is hozzá mondassák. 
[Maradjon !) 

E l n ö k : A 88-dik szakaszt elfogadja a t. ház? 
A kik elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg* 
történik.) A 88. szakaszt a központi bizottság vé
leménye szerint a t. ház elfogadta. 

Bujanovics Sándor j e g y z ő olvassa a 89. 
szakaszt, mely ellenmondás nélkül elfogadtatik, Ol
vassa a 90 szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
csak egy betű megváltoztatását ajánlja, de a mely
nek értelme van, t. i. „a képezdék" helyett „e 
képezdék" tétessék. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság e módosítását? (Elfogadjuk!) A 90. szakasz 
tehát e szerint fog kiigazittatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 91. 

képviselőház helyeselte azt, hogy szavazatát iga
zolhassa. (Helyeslés, ellenmondás, zaj) 

E l n ö k : Következik a 86-ik szakasz. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 86-ik 

szakaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

részéről néhány javítás hozatik indítványba, u. i. 
a „gyinnasium" szó után „reál vagy polgári iskola 
négy első osztályában." Továbbá sajtóhiba van 
alább, u. is „a belépni kivánó növendék" helyett 
„növendék" teendő. Végre a bizonyítványnál ismét 
közbeszúrandó, hogy „bélyegmentes" 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) Következik tehát a 87-dik szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a87-
dik szakaszt.) 

E l n ö k : Ha nincs ellenvetés, elfogadtatik. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 88-

dik szakaszt.) 
Z i c h y Anta l e l ő a d ó : Egyéb észrevétele 

nincs a bizottságnak, mint hogy a tantárgyak be
tűkkel jelöltessenek, a, b, c, stb. 

Babes V i n c z e : T. ház! Én ezen szakasz
ban két főhiányt látok. Egyik főhiány az, hogy a 
képezdékre nézve nincs meghatározva az előadási 
nyelv. (Valaki: Az átalános!) Lehet ugyan, hogy 
az előbbi határozatokból erre nézve is deducalják 
az előadási nyelvet, de épen azért, mielőtt indítvá
nyomat erre nézve megtenném, bátor vagyok egy 
kérdést, illetőleg egy interpellatiot intézni akár az 
igen t. oktatásügyi miniszter úrhoz, akár pedig a 
bizottság elnökéhez: vajon a 80-dik szakaszban, a 
mely azt rendeli, hogy nép-oktatási tanintézeteket 
felállítani lehet, melyek „a 23 — 78. szakaszig meg
szabott módon szervezendők, és a vármegyei isko
lai tanács és tanfelügyelő hatóság alatt állanak", 
— vajon az idézett szakaszban elvileg elfogadott 
oktatási nyelv iránti intézkedést a képezdékre 
nézve is érvényesnek tartja-e vagy nem ? Kérdem 
ezt főleg azon okból, mert bár a népiskolákra nézve 
különösen megszabatott, hogy az előadási nyelv a 
nép nyelve, a felsőbb népiskolákra nézve még is 
külön szakaszban ismét határoztatott, hogy az elő
adási nyelv ugyanaz, mint az alsóbb nép-tano
dáknál. A törvényjavaslat jelen részénél azonban, 
a hol a képezdékről van szó, a tanítási vagy elő
adási nyelvről egy szóval sem tétetik intézkedés : 
ennélfogva, mielőtt indítványomat erre nézve meg
tenném, bátorkodóin előbb emiitett kérdésemet 
ismételni. 

Z i c h y A n t a l e lőadó : Azt hiszem, t. ház, 
azon átalános elv, mely a törvényben kimondva 
van, hogy mindenki anyanyelvén nyerje az ok
tatást, a lehetőségig mindig életbe fog lépni, és 
erre is értendő. 

Babes VinCZe: Ezen felvilágosítás után, t. 



CCCXX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 21. 1868.) 371 

93. szakaszt, melyek ellenmondás veikül elfogadtatnak. 
Olvassa a 94. szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
az „élelmezés" után közbeszurandónak véli az „és" 
szócskát, és igy lenne : „Az élelmezés és ösztön-
dijbeü" sfb. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság e módosítását ? (Elfogadjuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 95. 
szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
ily szerkezetet indítványoz: „Az intézet épületé
ben a rendet az igazgató tartja fen, s a tisztaságra 
felügyel." 

Elnök: Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság e módosítását ? (Elfogadjuk!) Tehát a szerke
zete szerint fog kiigazittatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 96. 
és 97. szakaszt, melyek ellenmondás nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 98. szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
e szakasz helyett következő uj szerkezetet ajánl: 
„A tanári szék felett az igazgató tanács áll. Ezt 
az illető tanfelügyelőnek elnöklete alatt az igaz
gató tanár, s a közoktatás1 miniszter által kineve
zett öt tag képezi." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a bizottság ez uj 
szerkezetét ? (Elfogadjuk !) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 99. és 
100. szakaszt, melyek ellenmondás nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 101-dik szakaszt?) 

Z i c h y A n t a l e l ő a d ó : Itt a központi bizott
ságnak csak azon észrevétele van, hogy a „me
gyei" helyett mint másutt is „tankerületi fel
ügyelő" tétessék. (Helyeslés) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni? (Elfo
gadjuk !) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 102— 
105. szakaszokat, melyekre nem történik észrevétel. 
Olvassa a 106-dikat) E szakaszra következő mó
dosítván yt adta be Zsarnay képviselő úr. {Olvassa): 
„Az első két sor helyett, melyben a miniszter úr 
belátásától feltételeztetik a nő-nevelőket képző in
tézetek felállítása, tétessék ez: „106. szakasz, Az 
állam az ország különböző vidékein tanítónőket 
nevelő intézeteket is állit fel." 

Z i c h y A n t a l e l ő a d ó : T. ház ! Ez ellenkez
nék a felelős kormány eszméjével, melylyel jobban 
megegyezik az, hogy a miniszterre bizatik. 

Zsarnay I m r e : Ezen módositványt az em
beriség egyik fele részének, a nőnemnek érdeké
ben, (Halljuk! Halljuk!) azon nőnemnek érdekében 
tettem, a mely a családi élet boldogitására, ugy a 
közművelődésre is, melynek alapja ezen népneve
lési törvény, sajátságos tulajdonai s tehetsége által 
legtöbbet tehet. Igen tisztelt ház! hogy e nőnem 

ezen magas hivatásának megfelelhessen, mint a 
fiuknak, ugy a leányoknak is szükségök van az 6' 
sorsuk és jövendő rendeltetésükhöz szükséges ki-
képeztetéshez megkívántató ismeret megszerzésére. 
(Helyeslés) Meg vagyok győződve, hogy a tisztelt 
cultusminiszter úr ugy, mint ezen tisztelt ház. 
egyenlő figyelmet fordított ezen törvényczikkely 
alkotásánál úgy a fiuk, mint a leány-gyermekek 
nevelésére; de épen azért, mert azt hiszem, és való
ságos bűnnek tartanám, ha az idő mostani kivá-
nalmai szerint a nőnemnek neveltetése szintén na
gyobb lendületet nem vemie,és épen a törvényhozás 
által, mint ennek előtt — bátor voltam indítványo
mat megtenni és azt kívánni, hogy valamint a 81 . 
szakaszban, a hol fiu-gyermekek számára felállított 
képezdékről tétetik intézkedés, határozottan ren
deli azt a törvényhozás : ugy itt, midőn a nőképez-
dei intézetek felállításáról van szó, ez ne pusz
tán csak az általam mélyen tisztelt minisz
ter urnák belátásától tétessék függővé, hanem itt 
is határozottan rendelje meg az ily nevelőintéze
teknek felállítását. Bátor vagj^ok ezen indítványo
mat a t. ház figyelmébe ajánlani. (Elfogadjuk !) 

Eötvös József b. oktatásügyi miniszter. 
Elfogadom ezen indítványt. 

E l n ö k : Miután a miniszter úr is az indítvány 
elfogadásához járult, el van fogadva. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 107, 
szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
csak egy sajtóhibát kíván kiigazittatni, hogy t. i. 
e szakaszban a második sorban „és" helyett „is" 
tétessék. (Elfogadjuk!) 

Elnök: E szakasz a központi bizottság mó
dosításával elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző: (olvassa a 108. 
szakaszt) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
e helyett: „életévök" „évöket" kívánja tétetni, 
mint már azt a t. ház máskor is elfogadta. (Elfo
gadjuk !) 

Elnök : A t. ház e szakaszt a központi bizott
ság módosításával elfogadta. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 109. 
és 110. szakaszt, melyre nem történik észrevétel. Ol
vassa a 111 -diket) 

Z i c h y A n t a l e l ő a d ó : Itt is a tantárgyak 
betűkkel jelölendők: a, b, c, stb. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa « 112 
—114. szakaszokat, melyekre nem történik észrevétel. 
Olvassa a 115-diket) 

Várady Gábor : T. ház ! A 81-dik szakasz
nál bejelentett módositványomat bátor leszek ez 
alkalommal röviden indokolni. (Halljuk!) 

A 25 tagú bizottság jelenésében ez á l l : „a 
kisdedóvodák üdvös és szükségtes voltát a bizott-

47* 
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ság elismeri s forrón óhajtja elterjedésüket ; de 
nem tartja azokat a „tulajdonképem tanítás" kö
rébe s „a közoktatási tanintézetekről* szóló tör
vényjavaslat keretébe foglalhatóknak, s így e tör
vényjavaslatnak a kisdedóvodákra vonatkozó egész 
fejezetét mellőzendőnek vélte. 

Én azon állitásnak alaposságát, hogy a kis
dedóvodák nem illeszthetők be egy népiskolai köz
oktatásról szóló törvényjavaslat keretébe, igy áta-
Mnosságban nem ismerhetem el. 

Mindnyájan tudjuk tisztelt ház, hogy a kis
dedóvodáknak hármas feladatuk van. Az erkölcsi 
és anyagi megóvás, és az értelemnek természet
szerű fejlesztése. És ha az óvodák ezen hármas 
feladatukat megoldották, akkor azok a népiskolák
nak támaszául és természetes alapjául szolgálnak. 

Ki vonná közülünk kétségbe, tisztelt ház, 
hogy az oktatás főleg a nevelés szüksége, nem a 
gyermek 6 éves korában, tehát nem az elemi isko
lák küszöbén támad, hanem ott támad ezen szük
ség, a midőn a gyermek eszmélni, gondolkozni 
kezd. Mindnyájan tudjuk, tisztelt ház, a kik a kis
dedóvodák működését figyelemmel kisérjük, mi
szerint azon gyermekek, a kik a kisdedóvodákban, 
ha csak egy évig is élvezték a játsz\'a oktatás, az 
értelem fejlesztés jótékonyságát: azon gyermekek 
ugy az elemi iskolákban, mint átalánosan az isko
lai pályán, kevés kivétellel, jóval fölülmúlják azon 
társaikat, a kik a kisdedóvodák jótékonyságát egy-

taljában nem élvezhették. 

Bizonynyal ezen érvek és indokok vezethet
ték az igen tisztelt közoktatási miniszter urat arra, 
hogy a kisdedóvodákat, mint az elemi iskolák 
alapját bevette a közoktatásról szóló törvényja
vaslatába, a mely javaslatba azok teljesen beille
nék, s a mely javaslatból nézetem szerint a kisded
óvodákat kihagyni sem lehet, a nélkül, hogy ez 
által magában a rendszerben igen nagy ür ne tá
madjon. Tudom én, tisztelt képviselőház, hogy ha
zánk pénaereje nem engedi, hogy minden község
ben államköltségen állíttassanak kisdedóvodák; 
míg más részről az, hogy a községek kivétel nél
kül kényszeríttessenek arra, hogy mindenütt óvo
dákat állitsanak, ugy mint ez a javaslatban erede
tileg tervezve volt, nem egészen, nem minden te
kintetbe felelne meg hazánk viszonyainak. Ugyan
azért tehát én csak azt kérem most, hogy ne mél
tóztassanak az elvet elejteni ; ne méltóztassa
nak elfogadni az t , mi nézetem szerint nem 
áll, hogy t. i. : a kisdedóvodák nem illenek be a 
népiskolai közoktatásról szóló törvényjavaslat ke
retébe. Azért ajánlom a tiszt, háznak a már felol
vasott, módositványomat, a melynek egyik czélja, 
hogy az elv megmentessék; másik pedig az, hogy 
a törvényhozás ezen intézkedése által a kisdedóvo

dák ügye hazánkban ujabb és eró'sebb lendületet 
nyerjen. (Helyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa .) „A 
népiskolai közoktatásról" szóló törvényjavaslat 
115- szakasza után következő szakasz tétessék : 
„116. szakasz. A vallás- és közoktatási miniszter 
megbizatik, hogy ugy a kisdedóvodákról, valamint 
egy országos kisdedóvó képezde felállításáról, 
addig is pedig a „pesti országos kisdedóvó képez
de s a kisdedóvodákat Magyarországra terjesztő 
egyesület" segélyezésére nézve külön javaslatot 
terjeszszen a ház elé." (Közhelyeslés !) 

Eötvös József b. közoktatási miniszter: 
Én elfogadom. 

Z i c h y Ál l ta i Clöadó : Méltóztassanak meg
engedni, hogy csak egy szerény észrevételt tehes
sek. Én tökéletesen helyeslem az indítvány elvét, 
és részemről szívesen hozzájárulok ahhoz, hogy a 
ház azt határozatban kimondja ; de méltóztassanak 
megbocsátani, ez, miután a kisdedóvodákat a tör
vényből kihagyjuk, csakugyan nem a törvénybe 
való ; de ha a ház külön határozatban akarja ki
mondani azt, akkor szívesen hozzájárulok. 

E l n ö k : E szerint, ha mint külön határozat 
fogna kimondatni, akkor a törvényből kimaradna. 
(A törvénybe!) 

J u s t h Józse f : Hogy ha elmellőztetik az in
dítvány, mint Zichy Antal barátom méltóztatott 
nyilatkozni, akkor nincs szavam; de ez oly elvet 
foglal magában, mely megvitatást igényel: mert 
én őszintén kimondom, hogy nem pártolom magát 
az elvet. Ezen nézetemet röviden indokolni fogom. 
A szegény gyermek neveltetése kezdődik 6 éves 
korában , tehát még mindig elég jókor, hogy lelki 
ereje kellőleg kifejtethessék. Hogy a gyermeknél 
szükséges arra is különös tekintette] lenni, kivált
kép városokban, hogy physíkai ereje is kifejtethes
sék, ez oly tág elvi kérdés, melyet talán igy mellé
kesen nem lehet eldönteni. Azért, ha be fogja adni 
tisztelt képviselő úr indítványát mint külön hatá
rozati javaslatot, s azt tárgyalni fogjuk, bátor le
szek tovább indokolni nézetemet. Most csak azt 
mondom, nem ide való. (Helyeslés.) 

Podmaniczky Frigyes b.: T. ház! Én az 
előttem szólóval e kérdésben egyátalában nem 
lehetek egy értelemben, mert én részemről a kis-
dedóvodákat_ sok tekintetben a népiskolák fölé 
helyezem. Örömmel üdvözöltem a cultus miniszter 
úr azon javaslatát, mely szerint a kisdedóvodákat 
mint a népoktatási törvény kiegészítő részét ter
jesztette volt a ház elé, de más részről kötelessé
gemnek tartottam meghajolni azon érvek előtt, a 
melyek e pontra nézve a bizottságban felhozattak-
hogy t. i. a javaslatnak ezen része ez úttal mellőz
tessék. Meghajoltam, mondom, annyival inkább, 
mert a kisdedóvodákról szóló fejezet helyett oly 
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fejezet lett betoldva , melynek én nagy hatását 
nem csak nem tagadhatom, de igen is átlátom, és 
ezen fejezet a polgári iskolákról szól. A mint most 
áll a törvényjavaslat, az oly szerves egészet képez, 
miszerint abba ujjat betoldani nem tartanám czél-
szerünek. De abból még korántsem következik, 
hogy mellőzzem azt, mert egyik elvemet legalább 
salválja, és ez az elv a kisdedóvodáknak minél 
nagyobb számban leendő behozatala. Ennélfogva 
bátor vagyok felkérni a t. házat, hogy ne annyira 
azt vegyük fontolóra, vajon valamely törvény 
nagyon logice van-e alkotva; hanem vegyük fon
tolóra a meglévő' helyzetet, s vegyük fontolóra 
különösen a népnek nem csak szellemi, de anyagi 
nevelését is ; mert itt látom én lefektetve az anya
gi nevelés üdvös elvét, t. i. az anyai nevelést 
és azon szomorú elhagyottságnak orvoslását 
épen itt látom egyedül eszközölhetőnek, mely
re különösen szükség van nálunk, hol a nép leg
inkább földmivelő lévén, a gyermekek legnagyobb 
része, mialatt szülői mezei munkával vannak elfog
lalva, az utczán fetreng, {ügy van!) Méltóztassa
nak meggondolni, hogy a jelenleg oly valóban 
szomoritólag nagy számban felmerülő tüzesetek 
legnagyobb része kisdedóvodák nem létében kere
si gyökerét. {Helyeslés) Méltóztassanak meggon
dolni, hogy ha a statistikai adatokat vizsgáljuk s 
ott szemügyre veszszük a halálozási eseteket a cse
csemőknél, ismét azt fogjuk mondani, hogy ennek 
oka főleg abban rejlik, hogy a csecsemők elha
gyottságban sinlődnek, mert szülőik nem képesek 
rajok ügyelni, midőn saját fentarfásukról kellgon-
doskodniok. {ügy tan!) Én tehát kerülve ezúttal 
a nagyobbszerü discussiot, kérem a t. házat, fo
gadja el sokak megnyugtatására Várady Gábor t. 
barátom indítványát. {Helyeslés. Elfogadjuk!) 

Tisza K á l m á n : T. ház ! A kisdedóvodák 
fontosságát én is részemről belátom, és Justh József 
t. képviselőtársam nézeteit, megvallom, magamévá 
nem tehetem ; mert szerintem, mig a tanitásnak a 6. 
évnél kell kezdődnie, addig az ápolásnak és neve
lésnek jókorább kell kezdődnie. Én a kisdedóvoda 
fontosságát abba helyezem, hogy az mint ápoló-, 
óvó- és nevelőintézet állíttassák fel, nem pedig 
mint tanintézet ; és épen ezen különbség által lá
tom Podmaniczky Frigyes t. barátomtól eltérőleg 
igazolva azt, hogy itt, hol közoktatási tanintéze
tekről van szó, a kisdedóvodáknak ki kellett ma
radniuk, mert a tanintézetek sorába valósággal 
nem illenek. Azonban nem óhajtanám, hogy a t. 
ház azon kérdést, hogy a kisdedóvodák felállításá
ért szükséges-e valamit tenni ? továbbra is elnapolja 
és ujabb discussió tárgyává tegye ; azért részemről 
is óhajtom, hogy Várady Gábor t. képviselőtár
sam indítványa, mint határozat fogadtassák el és 
ezen elfogadás már most kimondassák. (Helyeslés.) 

Várady Gábor : Kötelességem kijelenteni, 
minthogy az indítvány az enyím volt, hogy én azt, 
mint határozati javaslatot is bátor vagyok a t. ház
nak ajánlani. Felelnem kellett volna még Justh 
barátomnak, de az ügyet befejezettnek tekintvén, 
nem akarom a t. ház türelmét továbbra igénybe 
venni. 

E l n ö k : Tehát a t. ház Várady képviselő úr 
indítványát határozat erejére emeli és a 116-dik 
szakaszt elfogadja. 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 116. 
szakaszt, melyre nem történik észrevétel. Olvassa a 
lll-diket.) 

Zichy Antal előadó : A központi bizottság 
a 4-ik sorban „községben" helyett „községekben", 
alulról a 2-ik sorban pedig a tanító testület „vá
lasztott képviselője" kíván tétetni. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 117-ik szakaszt 
e két szó változtatásával ? {Elfogadjuk !) 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 118. 
szakaszt.) 

E l n ö k : Nem levén észrevétel, elfogadtatik. 
Bujanovics Sándor jegyző {olvassa aiid. 

szakaszt.) 
Zichy Antal előadó .- A központi bizottság 

a „megyei" szó helyett „tankerületit" ajánl. 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház a módosítást ? 

{Elfogadjuk l) 
Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 120. 

szakaszt.) 
Elnök : Nem levén a t. háznak észrevétele. 

elfogadtatik. 
Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 121. 

szakaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

e szakaszban, alulról a 8-dik sorban : „közötti pe
res ügyekben" helyett : „között fenforgó pana
szokban" szavakat tétetni javasol. Sajtóhibából a 
„jelentés" szó végén „t" helyett „r" áll, ez „t"-vel 
helyettesítendő. 

Elnök : Elfogadja a t. ház a 121-dik sza
kaszt a központi bizottság módositásávaí ? {Elfo
gadjuk !) A 121-dik szakasz a központi bizottság 
módosítása szerint fog kiígazittatni. 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 122. 
szakaszt.) 

Elnök : Nincs észrevétele a t. háznak e sza
kaszra vonatkozólag ? {Nincs!) A 122-dik szakasz 
elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 123. 
szakaszt.) 

Zichy Antal előadó:" A központi bizottság 
e szakaszt következőleg hozza javaslatba : „Az 
egész ország vármegyék szerint, azoknak megfe
lelő számú tankerületekre osztatik fel." 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa Ma-
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nojlovicsEmü módositványát:) „A 123. szakasz má
sodik bekezdése helyébe tétessék : „Mindazon sz. 
kir. városok, melyek népiskoláikat államsegély 
nélkül, tartják fen, külön tankerületet képeznek," 

ManOJlOViCS E m i l ; T. ház! Ezen módosí
tásomat azért adtam be, mivel a törvényjavaslat 
123. szakaszát a szabad királyi városokra, vagy 
legalább azoknak nagy többségére nézve igen sé
relmesnek találom. A sz. kir. városok ugyanis 
ezeló'tt, mint jelenleg is iskoláik ügyeiben teljesen 
függetlenül járhatnak el ; különösen pedig a taní
tókat tulajdon pénztáraikból fizetvén, azokat épen 
ugy választhatják és választják, mint bármely 
más tisztviselőiket. Ezen választásokra semmi kül 
befolyásnak vagy beavatkozásnak nem volt helye. 
A hivatkozott 123-dik szakasz és későbbi 130. és 
136-dik szakaszokban mindezen autonóm jogok 
eltörlése terveztetik, jelesen pedig elvonatik a vá
rosi képviselő testület alul a tanitóválasztás kizáró
lagosjoga, ugyanaz egy bizottságra átruháztatván, 
mely egy vidéki hivatalnok elnöklete és vezetése 
alatt ál l ; valamint hogy maga a megtörtént vá
lasztás is a megyei, illetőleg tankerületi, minden
esetre azonban egy vidéki hatóságnak jóváhagyá
sától van feltételezve. Szintigy lehetetlenné tétetik 
a sz. kir. városoknak még tulajdon iskolai szám
adásaik felülvizsgálatának gyakorlata is, miután 
ezen felülvizsgálat is hasonlóképen a megyei taná
csokra átruháztatik. Végre sz. kir. városok, me
lyek 30,000 leieknél kisebb számú lakosságot 
számlálnak, tanügyi kérdésekben egyenesen a me
gyei hatóságnak bíráskodása alá vannak helyezve. 
Én egyenesen kijelentem, hogy az egész megyei 
tanács, vagy hatóság, mint most nevezni tetszik, 
nem egyéb egy megyei institutiónál; mert a me
gyei bizottság a maga kebeléből az iskolai tanács 
tagjainak legnagyobb számát nevezvén ki, ezen 
iskolai tanács ugyanazon jelleget viseli magán, 
mint a megyei képviselő testület maga. Ezt én, t. 
ház, igazságosnak nem találom; de épen oly ke
véssé fogom fel azt, hogy mi különbség van jogi 
szempontból a kisebb és nagyobb lakosságú váro
sok közt. A szab. kir. városokra nézve a jogok 
minden megszorítás nélkül teljesen ugyanazonosok 
a lakosság számára tekintet nélkül. H a tehát a 
30,000 lakót számitó városoknnk jogok v ;n az 
illető tantanácsot felállitani, akkor azt hiszem, 
hogy kisebb lakosságú városok számára is hason
lókép igénybe vehetem e jogot. Ez okoknál fogva 
ajánlom módositványom elfogadását. 

Eötvös József b. közoktatási miniszter: 
Kétségen kívül, a bizottságnak sem volt szándéka 
a városok autonómiáját megszorítani. Fő feladat
nak tekintette mindenesetre azt, hogy a népokta
tási ügy czélszerüleg rendeztessék el. 

31 ennyire nem állanak a t. képviselő urnák 

aggodalmai arra nézve, hogy a kisebb kir. váro
sok autonóm jogai a tanitó-választásra nézve meg 
lesznek szoritva, arra nézve én bátor vagyok őt a 
a 125-dik szakaszra figyelmeztetni, a hol a tanító-
választásnak joga nemcsak a kir. városoknak, ha
nem utoljára minden községnek lehető legnagyobb 
szabadságában áll. 

Hiszen én meg vagyok győződve, hogy 
királyi városaink, mint mindegyikünk ragasz
kodik jogaihoz; de jogai megszorításának két
ségkívül azt nem fogja tekinteni, hogy oly me
gyékben, melyekben például 4, 5 kisebb királyi 
város van, nem akarunk 5, 6 tankerületet felállí
tani, minek absolute semmi practicus haszna nem 
lenne, (Helyeslés) mert a törvény ugy van szer
kesztve, hogy minden főbb kérdésnél mindenütt 
autonóm testületek rendelkeznek, de mindenütt 
két fokban. Elől van a községnek iskolai széke, 
felette van a tankerület iskolai bizottsága ; na
gyobb kir. városban, mint már pl. a fővárosok, 
ezen fokozatot eszközölni lehet az által, hogy azon 
városokban, hol több, pl. egyházkerületek, pa-
rochiák, vagy több iskolai kerületek vannak, ily 
várost több ily kerületre lehet osztani; minden egyes 
kerületben fel lehet állítani egy iskola széket. Ez 
iskola szék felett fel lehet állítani a népiskolai bi
zottságot, mely mint fórum apellatorium minden 
ügyben, mint második bíróság fog ítélni. De az 
oly kir. városokban, melyek lakossága 1500, vagy 
2000 főből áll, hogy lehet felállitani iskolai széket 
és iskolai tanácsot — hisz ugyanazon személyek 
lesznek az iskolai székben, kik a kerületi tanácsot 
képezik. Én részemről a törvényjavaslatnak ezen 
szakaszában egyátalában a kir. városoknak jogait 
megszorítva nem látom, s azt tartom, hogy ha ki-
mondanók, hogy minden egyes királyi város egy 
külön tankerületet képezzen, akkor mindezekben 
a tankerületekben a két fokozat, melyet én nagyon 
szükségesnek tartok, azaz: az iskolai szék és az is
kolai tanács közti fokozás practice kivihetetlen 
volna. Azonkivül a törvény gondoskodott arról, 
hogy a mennyiben egyes megyei tankerületekben 
királyi városok léteznek, azok függetlenül ezen 
megyei tankerületektől, annyi képviselőt válasz-
szanak, a mennyi a királyi várost a nép száma 
szerint megilleti. Én tehát ebben nem csak igno-
rálását nem látom a kir. városok jogainak, hanem 
látom a kir. városok jogainak teljes elismerését. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Mindenek előtt 
azokra, miket igen tisztelt cultusminiszter úr elő
adott, vagyon néhány megjegyzésem. O Manojlo-
vics barátom indítványa ellen a 125-dik szakaszra 
hivatkozott, melyben csakugyan ki van mondva 
az, hogy a helybeli iskola-szék választja a tanitót. 
De bátor vagyok őt figyelmeztetni a 130. szakasz
ra, melyben a tanító, s az iskola-szék közt fenfor-
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gó minden kérdés iránt már a megyei vagyis a 
kerületi iskolatanács rendelkezik. Ennélfogva már 
nem lehet mondani, hogy a városok hatósága nincs 
ezen ujabb intézkedés által megszorítva, mert az ő 
ügyeik felett csakugyan egy más hatóság rendel
kezik, T. cultusminiszter úr monda azt is, hogy 
oly kis városokban, melyek ezer, két ezer lakossal 
birnak csak, mikép lehetne egy másodfokozatu 
biróságot felállítani; de ezer, két ezer lakos és 30 
ezer közt igen nagy különbség van, s t. miniszter 
úr confiscálja a 10—20 ezer lakossal biró városok 
jogait azért, mert más városok ezer—kétezer la
kossal birnak. Egyébiránt én részemről a törvény- | 
javaslatnak ezen 8-dik fejezetét alegüdvösebbnek, I 
igen helyesnek tartom, t. i. azt, hogy az iskolai ; 
tanács a megyéknek, a törvényhatóságoknak befő- í 
lyásával alkottatik. Mert azon véleményben va- ' 
gyök, hogy alig van intézkedés, mely a népneve- j 
lés iránti közérdekeltségtt inkább lenne képes J 
felébreszteni, mint épen ez. Es meg vagyok győ- I 
ződve, hogy a gyakorlati életben ezen intézkedés \ 
a legüdvösebb reformoknak lesz bölcsője. Épen j 
azért nem helyeselhetem azon szakaszt, melyet 
Manojlovics barátom megtámadott, mert az által | 
ez elvvel ellenkezőleg a városoktól elvétetik épen | 
azon intézmény, mely az ő keblükben az érdekelt- j 
séget a köznevelés iránt leginkább fogná felébresz- ' 
teni. Nem tekintve tehát azon közjogi elveket és 
kérdéseket, melyeket Manojlovics barátom fel em
iitett, nézetem szerint már pusztán a czélszerú'ség 
szempontjából sem helyes az, hogy a városok is a | 
megyei iskola-tanács alá állíttassanak: mert a vá- j 
rosi és falusi iskolák között a tanítás módjára, a j 
tanítandó tárgyakra, a rendszerre, az irányra nézve j 
nézetem szerint nagy különbség van; azért nem j 
helyes, hogy a városok tanügye is egy oly megyei j 
tanácsnak rendeltetik alája, a hol az ó' érdekök, az 
ő képviseletök mindenesetre kissebbségben lesz. 
És igy azon érdek, mely kitünó'leg városi érdek, 
az ipar érdeke nem fog oly pártolásban részesülni, 
mintha magok intézkednének erről a városok. En 
elismerem, hogy előbb-utóbb szükséges lesz intéz
kedni arról, hogy a városok egy része — legalább 
a kisebb városok, — a megyékkel bármely mó
don egyesíttessenek; de történjék ez rendszeresen, 
organice a megyék és városok rendezésével, mert 
ha ez nem ily módon történik, nem fog egyéb 
eléretni, mint az,hogy ismét egy ujjal fog szaporodni 
azon súrlódások nagy száma, a melyekkel közigaz- i 
gátasunk rendezetlen állapotában az állam gépe-
zetének most is folyvást küzködni kell. Én azért { 
t. barátom, Manojlovics indítványát pártolom. 

Cs iky Sándor : Tisztelt ház! A mostan tár
gyalás alatt levő törvényjavasl.tnak czime : nép
oktatási törvényjavaslat; ha tehát czimének meg I 
akar felelni tartalma és szövege, ugy hiszem, hogy I 

a népoktatásra vonatkozó eddigi fenálíó hatósá
goknak befolyását, a tankerületek megállapítására 
nézve, nélkülözni nem lehet. Itten e szakaszban 
azt látom a 123. szakasz 2-ik bekezdésében mond
va, miszerint azon szabad kir. városok, a melyek
nek népessége 30,000-et meghalad, azok tehetnek 
egy tankerületet ; itten tehát básisul, fő fokul van 
véve a népesség száma. Igen helyesen is van, ott 
a hol a népoktatási s népiskolai ügyről tétetik in
tézkedés ; de mikor a népnek számát a tankerüle
tek megállapítására akarja figyelembe venni a 
törvényhozás, akkor nem kell azt tekintetbe venni, 
hogy hol található, melyik helyen azon 30,000 
lélek, sz. kir. városokban-e vagy nem szabad ki
rályi városokban; hanem a hol annyi nép van, 
annak a népnek, különösen, a mely eddig is gya
korolta korlátlan jogát e tárgyban, meg kell hagy
ni azon képességét, a mi adatik a szab. kir. váro
sok hasonló képességű osztályainak. (Helyeslés.) 
Ha tehát igy áll a dolog, akkor nem csupán a sz. 
kir. városokra, hanem bátor vagyok e jogot indít
ványozni mindazon városokra is, a melyeknél én 
ugyan a 30,000 számat sokallom és 10,000 elég
nek tartok, s a mely helyeken ezelőtt is a nép 
által választattak a tanítók. En nem tudom átlátni 
az okát, hogy midőn népoktatási törvényt alko
tunk, akkor azt a népet, a mely eddig e jogát 
gyakorolta, a népoktatási kerületből kizárjuk. Én 
tehát a 2-ik bekezdéshez azt óhajtanám tétetni, 
hogy mindazon városokban, a melyeknek népes
sége— aház bölcseségétőlfügg, hogy 10, vagy 20 
ezerét vegyen-e — ahol hasonló népesség van, ott 
egy tankerület alakittassék. Ezen módositványom 
összevágván Manojlovics képviselőtársam indítvá
nyával, én azt pártolom. 

N y á r y P á l : T. ház! Ne csudálkozzunk ma
gunkon, midőn a legszabadelvübb intézkedések 
felállításával foglalkozunk is, s ugy látszik, hogy 
a szabadelvüség szellemétől vagyunk áthatva — ne 
csudálkozzunk, mondom, hogy mi néha azon kap
juk rajta magunkat, hogy mi bizony a régi társa
dalom emberei vagyunk. (Helyeslés, Derültség.) Ez 
épen most is az eset, a melyet a ház előtt fen-
forgó kérdés legjobban bizonyít. (Ugy van!) Ma
gyarország ugy mint más ország, midőn a reform 
terére lépett, legelőször is arról gondoskodott, hogy 
a feudális intézményektől lehetőleg megszabadul
hasson. A feudalismus fő elve az volt, hogy ugy 
szólván az egyén egyéntől, testi Jet testülettől el 
legyen választva, ne legyen közöttük semmi kap
csolat. Innen ered mind a privilégiumok tömérdek 
nagy száma, innen a különféle testületek keletkezése 
különféle elnevezéseikkel. Igy Magyarországon, 
minek előtte tiszta fogalom lett volna a községről, 
keletkezett egy testület.mely azt monda : én lenézem 
ama kis számú testületeket, mert több embert 
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számlálok körömben, és én kegyelem s adományozás 
utján kiviszem azt, hogy város legyek és pedig 
úgynevezett királyi város. Ennek semmi értelme 
nincs egyéb mint az, hogy több anyagi erővel 
birt arra, hogy ezt magának kieszközölhesse, és 
igy kivételes helyzetbe tehesse magát többi polgár
társai irányában. Ha ennek fogalma liberális esz
me, akkor én nem tudom, mi a liberális eszme, 
{Igaz!) Legalább a mostani fogalmak szerint ez 
nem az. E n ezen szempontból itélem meg ezen 
szakaszt, és be akarom bizonyitani magának e tör-
vénynek szerkezetéből, hogy nem azok állanak a 
szabadelvüség terén, kik a királyi városokat mint 
külön testületeket kívánják itt is külön jogokkal 
felruháztatni, hanem azok, kik e törvényjavaslatot 
pártolják. A törvényjavaslat királyi városról sem
mit sem tud, minthogy ennek a népnevelésben 
nincs semmi értelme; hanem tud először község
ről ; nem tudom, hogy ha a törvény a községek
nek adja azon jogot, hogy ők átalában magok 
ügyeljenek fel a kebelükben levő iskolákra — és a 
községek alatt a királyi városokat is értem — én 
nem tudom, hogyan egyezzék meg a szabad-
elvüséggel azon követelés, hogy ezek mégis 
ne olyan községeknek tekintessenek, mint azok, 
melyeknek talán csak 2000 lakosa van és csak 
azért. mert talán 28,000-ret számlálnak kö
rükben ; ha ez liberális eszme, akkor én ismét
lem, nem tudom, mi a liberalismus. Ha a községi 
jog biztositva van a legkisebb községnek ugy, 
mint a legnagyobbiknak, ez liberális eszme ; en
nek ellenkezője tökéletesen olyan, mintha például 
Eszterházy hg azt mondaná: hogy az neki mégis 
csak sérelme, hogy csupán csak annyi joga le
gyen, mint van például Péternek, Jánosnak vagy 
Pálnak. Én azt hiszem, nem volna a házban senki, 
ki azt ne mondaná : Barátom, te a feudalismus 
igen homályos korszakából tűntél föl, mint egy ki
sértet, oly eszméket hirdetsz, melyek ma már el
avultak ; én ugyanazon egy individuumnak tartom 
a községet, számláljon, az nem tudom , hány ezer 
lelket, vagy legyen bármily kicsiny. Azt kérdem 
már most, meg van-e sértve a kir. városoknak köz
ségi joga, a melyek 30,000-nél kevesebb lakost 
számlálnak, vagy nincs ? Azt kell mondanunk, 
hogy ninc3 megsértve ; mert hiezen ők ép ugy 
fogják a felügyeletet gyakorolni szabadon vá
lasztott közegeik által, mint a kisebb közsé
gek. Mi van tehát megsértve ? Azt mondják, 
meg van sértve joguk, mert ő reájuk a vár
megye ügyel fel. Bocsássanak meg azon tisz
telt képviselők, de ők figyelemmel nem olvasták 
meg a törvényjavaslatot; ha pedig részt is vettek 
ezen törvényjavaslatnak készítésében, még inkább 
kell csodálkoznom ezen ellenvetés fölött. Az igaz, 
hogy a 128. szakaszban az mondatik, hogy az egész 

ország vármegyék szerint osztatik fel, ezekkel 
egyenlő számú tankerületekre. Ez, t. ház, igen 
czélszerü, s mondani lehet, hogy igen nagy hala
dásra mutató eszme, mert itt az fejeztetik ki, a mi 
másutt, más nyelven departement alatt értetik, az 
t. i., hogy a tankerületek valamely megyének 
határai szerint kerekíttetnek k i ; de ezek csak 
ideális megyék, a melyek szerint fogja magát a 
törvényhozás tájékozni, a tanügyet illetőleg. És 
ezért nem az mondatik itt, hogy a megyéknek, 
qua-megj^éknek hatósága alá rendeltetik a kir. 
város vagy község, hanem az mondatik, hogy 
egy ideális megye alakittatik a népoktatás ügyé
ben. És mi módon alakittatik ? Az első, második és 
harmadik pontban minden lehető érdekeket kímélni 
akaratörvényjavaslat. Az 1-ső pontban bele akarja 
vonni a felekezeteket az igy alakított megyébe ; 
továbbá az ügyet magát, meunyiben az ügygyei 
a tanitó foglalkozik; a 3-dik pontban azt mondja: 
a többieket a vármegyei bizottság választja saját 
kebeléből, és a 4-ik pontban ez áll : a mely me
gyében oly kir. -városok vannak, melyek 30,000 
lakossal nem birnak, a 3-ik pontban meghatározott 
tagoknak egy részét ők fogják választani, azon 
arányban, melyben lakosságuk létszáma az ily 
vármegyék öszszes lakosságának létszámához 
van. Kimélés is van itt tehát a kir. városok irá
nyában ; de különben ez intézkedés szükséges is 
volt azért, mert az a kérdés keletkezett köztünk, 
hogy miután az ily kir. városok megyei bizottság 
alá nem tartoznak, és tehát együtt sem tanácskoz
hatnak, mi módon történjék a választás ? ezért a 
megyével, mint alárendelt testület, nem csak nem 
köttetik öszsze, hanem abban az ideális tanszéki 
vármegyében, mint egyenjogú, kiegészítő rész kép
viseltetik lakosságának számaránya szerint, és 
épen ellenkezőleg mint a többi községek, melyek 
igy meg vannak különböztetve a királyi városok
tól. Ha szabadelvű eszméről kellene szólni, szőla-
nunk kellene a többi községek sérelméről, mert 
ezek és nem a kir. városok tarthatnák magukat 
lealázva az által, hogy ők ezen ideális vármegyék
ben nem ug}^ mint azok, lakosságuk számához 
képest, fognak választani képviselőket. Ennélfogva 
mind azon eszméket, melyeket hallottam, alaptala
noknak nyilvánítom, alaptalanoknak nyilvánítom 
azért, mert a szabadelvüség és igazság fogalmaival 
ellenkeznek. Én ezen egész intézkedést a legkímé
letesebbnek tartom különösen a k. városokranézve. 
Ezután azt hiszem, oly nehézséget kellene még meg
oldanunk, ha t. képviselőtársaim ez indítványt vagy 
módositványt tovább is pártolnák, oly nehézséget 
kellene megoldanunk, mely lehetetlen, melyet már a 
t. miniszter lír is emiitett: t. i., hogy két testüle 
rendeltetik, mely a nevelésre felügyeljen : az imme-
diat községi testület és egy másik mely erre ügyel-
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jen fel. Én azt a lehetetlenségek közé sorolom, 
hogy ugyanazon egy testületben, ha valóságot és 
nem kijátszást akarunk, két ily testület állittassék 
fel. Igaz, hogy még nem meszsze vagyunk az illu-
siók idejétől; azt mondhatnák, hogy ezen ember 
legyen egyszer felügyelő tagja a községnek, más 
tekintetben forduljon egyet és akkor legyen felü
gyelő', a község felügyelő boszuságára, de azt gon
dolom, hogy ezen eszmék többé nem kellendő 
portékák; ennélfogva én pártolom a bizottság 
szerkezetét. 

Missics János : T- képviselőház ! Részemről 
pártolom, a mit cultusminiszter ur volt szives elő
hozni. Itt t. i. leginkább a czélszerüség veendő te
kintetbe , mert ez utón érhető el leginkább a nép
nevelés czélja. Ha tehát a tankerület a szabad kir. 
városoknál marad, asz. kir. városok természetük és 
iparuknál fogva leginkább vannak hivatva saját 
ügyeiket kormányozni és igy saját nevelésük felett 
is intézkedni. Én sokkal czélszerübbnek fartőm azt. 
hogy nevezetes és nagyobb városoknak megha
gyassák a jog , hogy saját nevelési ügyeiket ve
zérelhessék, és a czél leginkább az által lesz elérve, 
ha a városok magok ügyelhetnek föl saját nevelési 
ügyeik fölött. Én nagyon fájlalom azt,és igen sajnos 
jelenségnek tartom,hogyaz országnak nevezetes kér
dései ma sincsenek még elintézve.és ilyen a megyék 
rendezésének kérdése is. Hogy ha a megyék rende
zése keresztül ment volna a törvényhozáson, és 
olyként intéztetett volna el ezen ügy , [Dologra!) 
hogy az ügyek elhalmozódása eldöntetett volna, a 
tárgyalások hamarább folyhatnának. De aláren
delni a városokat a megyei bizottmányoknak, mely 
megyei bizottmányok saját ügyeiket sem képesek 
elintézni, s kellőleg kezelni: én ezt a népnevelés
nek nem előnyére, de hátrányára szolgálónak lá
tom. A mi azt illeti, a mit Nyáry képviselőtársam 
méltóztatott mondani, hogy a város képviselőtes
tülete mintegy testület fog jogokat gyakorolni: itt 
nem mint testületnek, hanem mint szabad királvi 
városnak őt megillető törvényes jogát követelem, 
(Zaj) mely megilleti a sz. kir. városokat törvény
kezési szempontból, és igy megilleti nevelési szem
pontból is. Én tehát azon véleményben vagyok, 
hogy a városok jobban fogják kezelhetni a népne
velés ügyét, mint a megyei bizottmányok, melyek 
nem ismerik a városok ügyeit u g y , mint maga a 
város. Vegyünk p. o. egy várost, Aradot vagy 
Temesvárt, és mindenki el fogja ismerni, hogy 
ezek jobban fogják vezetni nevelési ügyeiket, mint 
a megyei bizottmány, mely abba nem nőtte belé 
magát. (Helyeslés). Pártolom Manojlovics Emil kép
viselőtársam módositványát. 

Zsedény i Ede : T. ház ! Meg fogják nekem 
engedni, hogy miután a szabad királyi városok 
részéről történt felszólalás, a szabad kerületek ré-

KÉPV. H. XATLÓ. 186&/8. x 

széről is felszólalhassak. Mellőzve azt, hogy Nyáry 
képviselő társunk, iménti felszólalása szerint nem 
tudván a szabadelvüség elveit összeegyeztetni a 
tettlegesen fenálló társadalmi viszonyokkal — mást 
nem bizonyított előadásával mint azt, hogy ő na
gyon is szeret, mint másszor is hallottuk, a tiszta 
és puszta elméletek terén szabadelvű phrasisokkal 
dicsekedni, de avval nem sokat gondol, vajon 
ezen elveket lehet-e sikeresen a valódi életbe is 
léptetni? 0 ugyanis azt mondja, hogy ezen 123. 
szakasz szerint ideális vármegy e alakittatik — kér
dem mit ért ő az ideális vármegye alatt ? (Derültség.) 
A törvény tettleges vármegyei kerületről, Nyáry 
pedig ideális vármegyékről szól. Miután azonban 
szabad kerületek is vannak, én épen ha a tettlege
sen fenálló viszonyokra tekintünk —attól tartok, 
hogy ezen rendelet — mielőtt a törvényhatóságok 
törvényesen rendeztetnek, viszálkodásra fog alkal
mat adni a kerületek és megyék közt, mit mellőzni 
lehet, hogyha a szabad kerületeket is kiveszszük. — 
Mindig igy volt ez a hajdúvárosokkal, a jászkűn s 
a 16 városi szabad kerülettel. (Helyeslés). 

T i s z a L á s z l ó : Csak néhány szóból álló 
megjegyzést kívánok ez ügyben tenni; előre bo
csátván, hogy miután sz. kir. várossal semmi 
összefüggésem nincs, nem veheti tőlem senki önér
dekből eredett czélzatos megjegyzésnek, ha azt 
mondom: hogy igen is, mi, a kik szeretünk a ré
gire építeni, igen gyakran felöltjük törvényhozá
sunkban a régi embert; de a régi embert nem csak 
mint régi városi emberek, hanem más modorban 
is ölthetjük magunkra. A mi azt illeti, a mit Nyáry 
Pál tisztelt képviselő társam mondott, hogy a 
nagyobb községek megunván apróbb társaikkal 
egy rangban lenni, ezen aristocraticus viszketegbó'l 
lettek királyi városokká: arra nézve szerényen 
azt vagyok bátor megjegyezni, hogy tudtommal a 
királyi városok, legalább nagy részt, vagy harczi 
érdemeiknél fogva, vagy nevezetes ipari érdekek 
tekintetéből emeltettek ki a többi községek közül. 
(Helyeslés. Zaj.) Hogy ezen királyi városoknak 
minden jogai fenmaradjanak-e? igen nevezetes, 
igen fontos kérdés; s épen mivel nevezetes s fon
tos kérdés, nem látom helyesnek az e tekintetbeli 
intézkedést igy per tagentem egy nem arról szóló 
más törvényczikkben. A mi a képzelt megyék,vagy 
mint tisztelt barátom Nyáry monda, ideális megyék 
felállítását illeti: bátor vagyok a t. házat a 123. sza
kasz tiszta szövegére utalni,hol kimondatik, hogy az 
ország tanügyi tekintetben a megyék szerint osz-
tatik fel. Tehát nem a képezendő tanügyi megyék 
lesznek alapja a törvénykezési megye rendezésnek; 
hanem maga a jelenleg életben lévő törvénykezési 
megyei felosztás van alapul véve — legalább ez a 
szöveg tiszta értelme — a tanügyi kerület megál-
lapitásainál. A mi azt illeti, hogy illiberalis eszme; 
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salvalni akarni a meglévő jogokat: szent meg
győződésem, hogy igen jó volt nekünk hosszú 
eveken keresztül, ezen illiberalis eszméhez tánto-
rithatlan ragaszkodás, és én a fenlévő jogoknak 
legalább per tangentem való megszüntetését most 
sem óhajtom. De ha illiberalis ezen eszme, -ezen 
illiberalismus feltalálható magában a törvényja
vaslatban; mert a törvényjavaslat nem egyforma 
községeket s egyforma tanügyi kerületeket vesz 
fel, hanem igenis szól épen királyi városokról is, 
s igy a királyi városok illiberalis distinctioja ma
gában a törvényjavaslatban is benfoglaltatik. 
Hasonlólag áll az, mit igen hefyesen támadott 
meg Nyáry Pál t. barátom, hogy ugyan egy hely
nek két egyenlő felügyeleti testülete lesz.^ Hogy 
ez ne legyen, elvileg igen szívesen elfogadom; de 
ezen hiba épen ugy megvan a törvényjavaslatban : 
mert a 30,000 lélekkel bíró királyi városokban 
épen ugy meghagyja a két felügyelő orgánumot, 
mint azt Manojlovics képviselő társam indítvá
nyozta. Miután azonban csakugyan átlátom azt, 
hogy igen csekély számú testület intelligentiájából 
nem fog kitelni e két felügyelő testület: óhajtanám 
meghagyatni ezen törvényjavaslatnak a királyi 
városokat illető szakaszát, de óhajtanám a 30,000-t 
10,000 főre leszállítani; és ezen szerény módo-
sit\ ányomat a t. ház figyelmébe ajánlom. 

Eötvös József b. oktatási miniszter: T. 
ház ! (Haüjzik \) Igen röviden akarok szólni a tárgy
hoz. Azt hiszem, e discussio kissé más térre ment 
át, mint a melyre tulajdonkép való. Itt egyszerűen 
arról van szó, czélszerü-e a törvénynek ezen ren
delkezése vagy nem ? Mert ha ezen szakasz ren
delkezése elfogadtatik, az által valóban a királyi 
városok jogainak semmi praejudikálva nincs. Ho
gyan szól a 123-ik szakasz? „Az egész ország 
vármegyék szerint osztatik, azokkal egyenlő számú 
tankerületekre." Azaz mit rendel a törvény? Azt, 
hogy az ország osztatik tankerületekre. Már most 
kérdem, mi volt czélszerübb: ideális tankerülete
ket csinálni, ujakat, melyekben az ország geo-
graphiája vétetik alapul, vagy például az etnogra-
phicus viszonyok, vagy pedig felvenni a létező ál
lapotot és viszonyokat? Magamnak e kérdést téve. 
ezt mondtam: miután a megyék 800 esztendő 
óta léteznek, miután a megyék a lehető legszoro
sabb összeköttetésben állanak egymással, igen 
czélszertítlen volna uj tankerületeket állítani fel, s 
legjobb azon felosztást venni föl, mely már létezik, 
azaz a megyét. A megyét vettem tehát mint a tan
kerületek alapját, de nem mint jurisdictiot, hanem 
mint tankerületet. E megyékben foglaltatnak a 
királyi városok, ezeket exgremialni a tankerület-
ből nem tartottam szükségesnek. A királyi városok 
kiváltságos állást foglaltak el minden egyébben, 
és a megyékkel semmi összeköttetésben nem vol

tak, s igy méltányosan követelhették, hogy ők e 
tekintetben is bizonyos privelegialis állást foglal
janak el, és ne állíttassanak egy sorba a többi 
községekkel. Ezt a törvényjavaslat is teszi az által, 
hogy a többi községeknek külön képviseletet azon 
bizottmányban nem ád, mig a királyi városokat 
ily külön képviseltetésbenrészesitteti. Mit lehetett e 
tekintetben alapul venni ? Nem lehetett mást venni, 
mint azon számarányt, mely a királyi városok és 
az összes tankerület, azaz a megye lakossága kö
zött létezik. Ezen számarány tehát a városokra 
nézve figyelembe vétetett. Azonban a mint a do
log jelenleg áll, az nem egészen az én ideám: 
én magamnak a dolgot máskép gondoltam, mert 
én a királyi városok és egyéb községek közt nem 
tettem különbséget, hanem csak a fővárosokra, s 
itt is a kettőt együtt vettem egy tankerületnek. 
Ez volt az én nézetem. A tisztelt bizottság azonban, 
épen mert a királyi városok jogait a lehetőségig 
kimélni akarta, kiterjeszkedett a coneessiókban a 
lehetőség azon határáig, melyen tul a törvény 
rendelete czéliránytalanná vált volna; mert néze- i 
tem szerint kisebb királyi városok részére, melyek ' 
10,000, 12 ezer vagy 15,000 lakossal bírnak, kü
lön tankerületet felállítani nem czélszerü. Részem
ről tehá f, mint mondom, miután a bizottság az ál
talam tett indítványt — mely abban állott, hogy i 
csak a fővárosok együttvéve képezzenek egy kü-
lön tankerületet — nem fogadta el, a bizottság által 
szerkesztett ezen javaslatot elfogadom annyival 
inkább, mert részemről azt merem állítani, hogy 
senki sincsen, ki a létező jogokat nálamnál inkább 
tisztelné, de meggyőződésem szerint a királyi vá
rosok joga ezáltal nincs csonkítva. {Helyeslés.) 

T o k o d y ÁgOSton: T. ház! Nincs szándé
komban a szőnyegen levő tárgyhoz hosszasan szó
lani, annálfogva csak röviden teszem észrevételei
met. A kik a 123. szakaszra vonatkozólag előttem a 
királyi városokat pártolva szólottak , mindig jogról, 
a kir. városok jogairól beszéltek, s a szerkezethez 
képest kívánták, hogy azon királyi városok, me
lyeknek népességök legalább 30,000 főre megy, 
külön tankerti!etet képezzenek. Ha a királyi vá
rosoknak külön tankerületet képezni joguk volna, 
— mit én el nem ismerhetek — e jog rá il
lenék minden királyi városra, a népesség tekintetbe 
vétele nélkül; mert ha jog ez, akkor e jognak 
minden királyi városra nézve egyenlőnek kellene 
lennie ; a királyi városok joga vagy helyesebben : 
kiváltsága oly megkülönböztetést , hogy ezzel 
csak a harmincz-ezres népességű királyi városok 
bírhassanak, sehol sem ismer, nem ismerhet; látni 
való tehát, miként sem nem joga, sem nem kivált
sága az a királyi városoknak, melyben a 30,000 
népességű királyi városokat a 123. szakasz részeltet
ni akarja; mert ha jog volna az, akkor a legkisebb 
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népességű királyi várostól sem lehetne e jogot el
vonni ; mivel pedig a 123-ik szakasz a kisebb népes
ségű királyi városoktól elvonja ezt,tehát tiszta vilá
gos,hogy: külön tankerületet képezni a királyi váro
soknak sem joga, sem kiváltsága nincsen. A királyi 
városok kiváltságai, mint egyedüli érvvel, azzal 
vedel meztettek itten, hogy a királyi városok ki
váltságaikat harczi érdemekért kapták ; erre csak 
a z t j e g y z e m meg, hogy hol a királyi városok 
lakosainak ősei harczoltak, ottan harczoltak az 
országban levő többi városok lakosainak ősei is, 
ezen érv tehát közös tulajdon, s különben is törvé
nyeink szelleméből kifolyólag a régi kiváltságok 
kora hanyatlani látszik, — de most nem ezen ol
dalról kívánok szólani, itt a népiskolai közoktatás
ról van szó, e tekintetben pedig a királyi váro
soknak az ország más városai fölött kiváltságot 
nem követelhetni, — tudva van, miként a városok 
a művelődés tűzhelyei, ipar, kereskedés itt virágzik 
leginkább, nagyon igazságos tehát, hogy a váro
sok eme közös eló'nyénél fogva, minden nagyobb 
népességű város, külön tankerületet képezzen, 
tekintet nélkül arra, királyi város-e vagy nem. — 
Azt, hogy a város 30,000 népességgel bírjon, sok
nak találom, s innen indulva ki, azt vagyok bátor 
inditványozni. hogy mindazon városok, melyeknek 
népessége legalább 20,000 főre megy. külön tan
kerületekké legyenek. A fenforgó 123. szakasz azon 
szavait, hogy az egész ország a vármegyék szerint 
osztassék föl, azokkal egyenlő számú tankerüle
tekre, — nem ugy értelmezem, mint előttem többen 
fejtegették, hogy , eszményi vármegyék legyenek 
azok, hanem a valóságosan létező vármegyék sze
rint történjék ; mert mindnyájan érezzük, hogy a 
fölosztás csakis így lehet ezélszerü; elszaggatni a 
megyék területeit — c : ak a kezelést nehezítené, 
és különben is az egy vármegye egy tömör testet 
képezvén, egy kis egésznek tekinthető,— a megyék 
területeit tehát a tankerületek szervezésénél szét
szaggatni, szerintem igen tévesztett eljárás volna. 

Luzsénszky P á l b : Én, t. ház! sohasem 
szoktam szabadelvü]institutióknak ellenszegülni, és 
épen e tekintetből nem is szeretem, hogy a királyi 
városokban különbség tétessék. Én bátor vagyok 
azt kérni a t. háztól, méltóztassék kimondani, hogy 
Pest-Budát kivéve a többiek egyformák. (Elénk 
helyeslés.) 

H o r v á t h Káro ly : T. ház ! Eddig szólott t. 
képviselő társaim két rendű gyanúba vétethetnek 
felszólalásaiknál fogva; egy részről azon tekin
tetben, hogy : pro doma sua Cicero, a magok ér
dekében beszéltek, a mint Missich képviselő ur ki 
is jelentette, hogy ő mint kir. város követe, külö
nösen a kir. városok jogai védőjének tekinti magát; 
másrészről pedig a megyei hatóság kiterjesztésének 
gyanújával vádoltathatnának azok, a kik e tárgy

ban felszólaltak és a szerkezetet pártolják. Én 
azon szerencsés helyzetben vagyok, hogy sem 
az egyik, sem a másikhoz nem tartozom, mert 
mint Pest-Buda város képviselője, ezen kérdés
ben lévő tárgy által nem érintetem. Bátorko
dom ennélfogva ezen kérdésben felszólalni. Én 
is azzal kezdem beszédemet, mivel cultusnii-
niszter ur, hogy t. i. oly térre lett vezetve a dis-
cussio^ mely tulajdonképen nem a mai napi rendnek 
tárgya. Manojlovics képviselő urnák indítványa 
azon alapszik és ott látja a sérelmet, hogy a kir. 
városoknak autonóm jogai is sértve vannak. Va
jon igaz-e ez? Mert ha ez nem való, akkor u g y 
hiszem a kérdés elesik, és indítványa is elvetendő. 
Én ugy találom, hogy nem bántja e törv. javaslat 
az autonómiát. A 136-ik szakasz ugyanis e kérdést 
eldönti. A 136-ik szakaszt megelőző szaka
szok mindazon jogokat , melyekkel eddig a 
városok birtak az iskolai ügyekben , azoknak 
számára fen tartják. A most kérdésben levő is-

| kolai tanácsok elé micsoda tárgyak vannak 
| utasítva? Tekintsük azokat sorba és vizsgál-
j juk, mennyire sértetnek a városok autonóm 
' jogai. Az 1-ső pont azt mondja: „A községi iskolai 
j szék által megbírált számadásokat felül vizsgálja 
I az iskolai tanács." Sérti-e ez az autonóm jogot? 

Teljességgel nem sérti; mert maga vizsgálja meg-

a számadásokat, a felülvizsgálatot eddig is a mi
nisztérium vagy más felsőbb hatóság teljesítette. 
A második pont így szól: ??A községi iskolát ille
tőleg szülőknek a tanítókkali ügyeikben és min
dennemű népiskolai fegyelmi ügyekben másodfokú 
biróság." Tehát az 1-ső fokú biróságot valamint 

1 eddig, ugy ezután is, a városok magok fogják gya
korolni ; a másodfokú bíróságot eddig is a felsőbb 
hatóság gyakorolta. A 3-ik pont: ,.A községi isko
lai széknek a tanító, vágj-- a tanítónak az iskolai 
szék elleni panaszaiban itél, és átalában Ítéletet 
mond az iskolai szék eljárása felett.4' Mit mond 
ez? Oly esetben, midőn maga a városi testület és 
a tanitók közt kérdés forog fenn, azt mondja ki, 
hogy nem maga az egyik fél hozza az ítéletet, ha
nem egy második biróság. A 4-ik pont így szól: 
„Tanácskozik a tanügyi kerület tanügyi viszonyai
ról, s a mi hiányokon maga nem segíthet, azokról 
jelentést s illetőleg javaslatot intéz a megyéhez 
vagy városi képviselő testülethez, a mely a köz
oktatási miniszterhez tesz felterjesztést." Tehát nem 
zárja ki, hogy a városok a magok érdekében ta
nácskozzanak a tanügyek felett, a mit hiányosok
nak látnak maguk pótolják, hanem azt mondja, 
hogy még ezen kívül ezen testület is tanácskozha-
tik és javaslatokat tehet; tehát itt semmi részben 
sincs a városok autonóm joga megsértve. En tehát 
Manojlovics képviselő ur indítványát azért, mert a 
mit ő alaptételül vett, hogy t. i, ez által a városok 
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autonóm joga sértve van, itt nem látom, nem pár
tolhatom. (Zaj. Szavazzunk l) 

I v á n k a I m r e : T. ház ! Az egész törvény
ben legmegnyugtatóbb rám nézve a 148-dik vagy 
is utolsó szakasz, mely azt rendeli, hogy a közok
tatás ügyeiben évenkint jelentést tesz a miniszter 
az országgyűlésnek. Ezzel kapcsolatban igen helyes
nek találom azon előadását t. miniszter úrnak, hogy a 
fővároson kivülmá s városi kerületek nem állíttatnak 
fel. Én tovább viszem: azt sem akarnám kimon
dani határozottan, hogy a tankerületek szorosan 
a megyei határokat tartsák meg. (Zaj.) Mert a 
czélszerüség szempontjából veszem a dolgot, és 
azt hiszem, hogy például Árva, Liptő, Turócz, vagy 
Torna magában, vagy Pest, Bihar mint egy-egy tan
kerület, semmi nemű arányban egymással nem áll
hatnak, hanem az egész szakaszt ekként módosíta
nám: „Az egész ország tankerületekre osztatik." 
A miniszter ugy fogja beosztani azokat, a mint 
legczélszerűbb, és évenkint jelentést tesz majd 
az országgyűlésnek. (Szavazzunk!) 

Eötvös József b. oktatási miniszter: T. 
ház! Tisztelt barátom Ivánka Imre észrevételére 
csak azt akarom megjegyezni, hogy a törvényben 
igen széles határkört adni a miniszternek, nem tar
tom czélszerünek. A törvénynek minden esetre ha
tározottan kell nyilatkoznia, és vagy azt kellene 
mondania: alfikittatik például 40 tankerület, mind
egyik ennyi négyszög-mérföld vagy ennyi lélek
szám szerint; vagy azt kell mondania, a mi itten 
mondatik, hogy az ország jelenlegi felosztása vé
tetik alapul. Hogy pedig itten az országnak szá
zadok éta fenálló felosztását venni alapul, sokkal 
czélszerübb, mint az országnak • mérföldek sze
rinti felosztását: ez semmi kétséget nem szenved. 
A megyéknek egyik legfőbb előnye az, hogy any-
nyi századok ota létezés által compact egészekké 
alakultak ; az egy megyében együttlakő honpolg-á-
rok között számtalan kötelékek léteznek, egy 
megyének lakói egymást, és a megyének minden 
viszonyait sokkal tökéletesebben ismerik. Mind
ezen előnyöket egy valamivel czélszerübb geo-
graphiai felosztás által soha sem érhetjük el. (He
lyeslés.) Kétséget nem szenved, hogy ezen felosz
tás mellett azon anomáliába esünk, hogy Torna 
vagy Esztergom nem oly nagy, mint Pest vagy 
Bács vármegye; de ebből semmi káros következés 
az államra nézve financziális tekintetben nem ered, 
miután én ezeket előre látván.a 124. szakaszban vilá
gosan kimondtam, hogy egy tanfelügyelő több 
tan kerületben is működhetik, ha kerületében ösz-
szesen 300-nál több község nincsen. í g y tehát 
ott, a hol kisebb megyék vannak több tankerület, 
lesz, de csak egy tanfelügyelő, ki több kerületekre 
fogja kiterjeszteni működését. 

Mi let icS SzvetOZár.- Tisztelt ház! Én nem 

arra nézve tennék különbséget, miut tisztelt indít
ványozó úr, vajon a királyi városok iskolai ügyeik
ben az államtól segélyeztetnek-e vagy sem ? 
mert az állami segélyezés kötelessége átalános; 
hanem én inkább tekinteném a kérdést municipa-
lis és culturai szempontból, s azon véleményben 
volnék, miszerint mondassék ki elvileg, hogy a 
királyi városok az állami segélyezés tekintetbe 
vétele nélkül állitsanak fel saját külön tankerülete
ket, és hogy a kisebb vagy más harmad rendű 
városok is képesek legyenek erre, egyesülve tan
kerületet fölállítani. De miután az indítvány 
mégis az én véleményemhez közelebb áll, mint a 
törvényjavaslat, azért azt pártolom. 

ManOJlOViCS E m i l : Tisztelt ház! Én mind 
azok után is, miket tisztelt közoktatásügyi minisz
ter úrtól, Nyáry Pártól s több képviselő úrtól hal
lottam, mind azok ellenére, mik módositványom 
czáfolatára felhozattak, módositványomat teljes 
kiterjedésében fentartom, mert tulajdonképpen 
nem látom mind azon előadásokban azon állítá
somat megezáfolva: hogy a kiráh i városok jogai 
a 123-dik szakasz által teljesen megszüntetnek, 
megsemmisíttetnek. A tisztelt közoktatásügyi mi
niszter úr azt a kérdést tette fel. hogy czélszerü-e 
a törvény rendelkezése? En ugy hiszem, e kérdés 
nem elég, s még azt a kérdést is kell feltenni, 
hogy van-e jogunk a fenálló jogokat egj'szerüen 
ignorálni, s per tangentem megsemmisíteni. (Zaj. 
Felkiáltások: Törvényt alkotunk!) Nem vonom én 
azt kétségbe, hogy a törvényhozásnak teljes joga 
van minden fönálló institutión változtatni, jogokat 
eltörülni, másokat adni; de ugy vagyok meggyő
ződve, hogy mind ezt mellesleg per tangentem 
ezélszerűen nem lehet tenni, hanem egy külön 
erre vonatkozó törvény által. Ennek ideje kétség 
kívül be fog következni, akkor, midőn a sz. kir. vá
rosok — mint ez több tisztelt barátom által kilá
tásba helyezve lőn — rendeztetni fognak.; de én a 
sz. kir. városok autonomikus jogait addig, mig 
mint sz. kir. városok fenállanak, fentartani kí
vánom, és ebben nincs ok azon vádra, a me
lyet Nyáry Pál képviselő úr ellenem irányzott. 
Én a városok autonomikus jogának fentartásában 
illíberalismust nem látok. Ha azonban van ebben 
illiberalismus, van a megyei municipális jogoknak 
fentartásában is ; ehhez pedig, ugy hiszem, a tisztelt 
képviselő úr épen ugy ragaszkodik, mint én a 
városok municipális jogainak íentartásához. Azt 
mondotta továbbá Nyáry képviselő úr, hogy a 
kir. városok a feudalismus intézményei. Ennek 
elemezése nem ide tartozik ugyan, de miután 
Nyáry képviselő úr felhozta, kénytelen vagyok 
arra csak azt felelni, hogy nem csak hogy a ki
rályi városok nem feudalismus intézvényei, ha* 
nem ellenkezőleg, épen a feudalismus nyomása 
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alóli fölszabadulás vágya hozta azokat létre. Igen 
tisztelt Nyáry Pál úr ezt kétségkivül igen jól tudja, 
jobban mint én, miután Smith Ádám munkáját 
nálamnál tüzetesebben tanulmányozta, ennek mü
veiben pedig világosan ki van fejtre, mi okból 
jöttek létre a sz. kir. városok. A miniszter úr azt 
kérdezte tőlem : mi értelme van jelenleg a városok
nak ? Erre csak azt felelem: az az értelme van a 
városoknak, a mi a megyéknek; ha van joga a 
megyéknek fenállani, van a városoknak is, s az 
utóbbiaknak annyival inkább, mert az államnak 
semmibe sem kerülnek. (Felkiáltás: Nem tartozik 
ide ! Halljuk! Szavazzunk!) Látván, hogy a ház 
türelme ki van merülve . . . (Halljuk! Szavazzunk! 
Zaj.) Ha nem engedik, hogy tovább beszéljek, 
nem fogom bevégezhetni beszédemet. Látván ezt, 
nem fogok bebocsátkozni e kérdésnek bővebb fej
tegetésébe, azonban nem mellőzhetem el annak 
kijelentését, hogy Horváth Károly képviselő úr 
azon állítása, mintha a törvényjavaslat a városok 
autonóm jogát nem sértené, nem áll. Báior vagyok 
idézni erre vonatkozólag a 136. szakaszt, melynek 
2-ik bekezdésében az is áll, hogy a városok tan
székeire eszközlött választások a megyei iskolai 
tanács jóvá hagyásaiul függnek. Ez eddig nem 
volt igy ; a városok tanítóikat sznbadon választot
ták és semmi megyei iskolai tanács helvben ha
gyásától nem voltak függővé téve. Ezen jog meg
szorításában minden esetre nagy sérelem van, ezen 
sérelem elkerülése végett adtam be módosít ványo-
mat, melyet tovább is fentartok. (Szavazzunk!) 

Elnök: Szólásra senki sem levén feljegyezve, 
szavazás következik. Akérdés az: a 123. szakaszt, 
ugy a mint szerkesztve van, a központi bizottság 
módosításával elfogadja-e a t. ház vagy nem ? Ha 
nem fogadja el, akkor következnek sorban a mó-
dositványok. Első kérdés tehát a pont elfogadása, 
A kik a 123. szakaszt a központi bizottság módosi
tásával együtt elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik!) A t. ház a törvényjavaslat szerke
zetét el nem fogadja. 

Következik most Manojlovics Emil úr módo-
sitványa. 

Bujanovics Sándor j e g y z ő (olvassa Manoj
lovics Emil módositványát.) 

E l n ö k : A kik Manojlovics képviselő úr mó
dositványát elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik) A t. ház Manojlovics képviselő úr 
indítványát nem fogadta el. 

Következik Tisza László képviselő úr rnó-
dositványa. 

Tisza L á s z l ó : Én a magam módositványát 
visszaveszem. 

E l n ö k : í gy tehát Luzsénszky Pál báró kép
viselő úr módositványa kerül szavazás alá. 

BujailOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa Lu
zsénszky Pál b. módositványát.) 

E l n ö k : A kik a most felolvasott módosit-
ványt pártolják, méltóztassanak felállni. (Megtör
ténik.) A t. képviselőház Luzsénszky képviselő úr 
módositványát elfogadta. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 124. 
szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
e szakaszra nézve más szerkezetet javasol. Bátor 
vagyok megjegyezni, hogy a jelentésben egy 
leirási hiba van. Ezt most kiigazítva, leszek bátor 
felolvasni: „A tankerületnek összes községi nép
oktatási tanintézetei ügyeit a közoktatási minisz
ter által kinevezett tanfelügyelő és az elnöklete 
alatt álló iskolai tanács kezeli; a hitfelekezeti, stb." 
a többi marad a szerkezet szerint. 

B o r l e a Z s i g m o n d : T. ház ! Én ugy va
gyok meggyőződve, miszerint nem csak az igazság 
és méltányosság, de a dolog praktikuma az iskolai 
és tanügyek czélszerübb s üdvösebb adminisztra-
tiőja is megkívánja, hogy azon tankerület, mely
ben valamely hitfelekezet és nemzetiség túlnyomó 
többségben van, azon íankerületben a fölügyelő 
is ugyanazon hitbeli t\- nemzetiségbe!! let yen. 
(Zaj.) Mert, ugy hiszem, senki sem fogja kétségbe 
vonhatni, hogy minden nemzetiség és vallásbeli 
legjobban tudja saját nemzetiségének és iskolai 
ügyének szükségleteit, és legjobban s legczélsze-
rííbben tudja azokat orvosolni is. Nem tekintve 
azt. hogy szerintem az igazsággal és méltányos
sággá! egyátalában össze nem egyezhető, hogy a 
nem magyar nemzetek saját iskoláik igazgatásából 
is kizárassanak, habár szeretem hinni, hogy a 
kormány ily fölügyelők kinevezésénél az általam 
mondottakat kellő figyelembe veendi, annyival 
inkább, mert mindnyájan tudjuk, hogy oly igaz
gatók, habár másezimük vol t48. előtt, 48-banugy 
azután is, sőt Erdélyben még mai napig is vannak, 
s minden kormány az ily igazgatókat minden val-

nevezte ki. Megvallom, lás s nemzetiségre külön 
nagyon szerettem volna, ha a jelen törvényjavas
latban is ezen eljárás fogadtatott volna el; azon
ban tekintve a jelen törvényjavaslatban felállított 
elveket, melyeket a ház elfogadott, csakis azért 
nem teszem ily értelemben mődositványomat, mert 
meg vagyok győződve, hogy a ház ugy sem fo
gadná el; habár tehát, mint fölebb mondám, aka
rom hinni, hogy a kormány az ily kinevezéseknél 
kellő figyelembe fog venni minden vallás s nem
zetiséget, a mint azt eddigi más kormány is. sőt 
maga az absolutisticus kormány is vette : minda
mellett az országban levő hitfelekezetek s nem 
magyar nemzetek kellő megnyugtatására, azt tör
vény által szeretném biztositva látni. Annálfogva 
bátor vagyok a következő módositványt ajánlani. 
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Ugyanis a központi bizottság javaslatának 124. 
szakasz második sorában ezen szavak után „az 
oktatási miniszter által" tétessenek e következő 
szavak: „azillető tankerületekben túlnyomó szám
ban levő vallás s nemzetiségre való tekintettel." A 
mit van szerencsém írásban is benyújtani. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Borlea 
Zsigmond módositvágyát) 

E l n ö k : Mindeneke'őtt a központi bizottság 
szervezetére kell szavazni. Méltóztassanak azok, a 
kik a 124-dik szakaszt a központi bizottság szerke
zete szerint elfogadják, felállani. (Megtörténik.) A 
124-dik szakaszt ugy, a mint a központi bizottság 
ajánlotta, elfogadja a t. ház. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 125-
dik szakaszt.) 

Z i c h y A n t a l e l ő a d ó : Ezen szakasz 4-dik 
bekezdésénél a központi bizottság módositványa 
most már el sett, annálfogva bátor vagyok indít
ványozni az elfogadott elvhez képest ide a miniszteri 
szerkezet eredeti kifejezését betétetni, t. i. „amely 
megyében királyi városok ;vannak", az „olyan" 
kihagyásával. 

Elnök: Elfogadja a t. ház? (Flfogadjiűi!) 
Ennélfogva visszaállittatik az eredeti miniszteri szer
kezet. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 126-
dik szakaszt.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 
A 126-dik szakasz elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 127. 
szakaszt.) 

Cséngery A n t a l : T. ház ! Ezen szakasznak 
az előbbi határozathoz képest kell módosíttatnia, 
nevezetesen igy : „azon királyi városok" helyett 
kell tenni: „Buda-Pest" és aztán igy lesz : „Buda-
Pest, mely e szerint külön tankerületet képez." 
(Helyeslés.) 

Z i c h y A n t a l e l ő a d ó : Ezen szakaszra csak 
egy szóból álló módositványt kívánok tétetni, t. i. 
ezen szavak u tán : „tanítói testület két" ez lenne 
teendő „választott." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 127-dik sza
kaszt ezen módosításokkal? (Elfogadjuk!) Elfo
gadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 128-
dik szakaszt.) 

Zichy Antal előadó : A központi bizottság 
véleménye szerint e helyett „a megyének" ez 
volna teendő a „tankerület területén". Másodszor e 
helyett „a miniszter utasítása szerint intézkedik" 
ez volna teendő „annak tanügyi rendeleteit a tan
ügyi kerület területén" stb. Harmadszor ezen szó 
után „megyei" ez volna teendő „illetőleg városi." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 128-dik szakaszt 
ezen módosításokkal ? (Elfogadjuk !) Elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 129-
dik szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 129-dik sza
kaszt? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olaassa a 130-
dik szakaszt) 

Z i c h y A n t a l e lőadó: A 3-dik pont utolján 
„itélet" helyett „ítéletet" teendő; s azonkivül a 
4-dik pontban a zárjelben foglalt szavak kitörlen-
dők. (Helyeslés) 

Elnök: Méltóztatnak ezen véleményt elfo
gadni ? (Elfogadjuk!) A 130-dik szakasz tehát a 
központi bizottság módosítása szerint el van fo
gadva. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 131. és 132-dik szakaszát, mely ellen nincs 
észrevétel.; Olvassa a IX. fejezet czimét s a 133-dik 
szakasziy 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
csak azon egy szót kivánja beletétetni: „bélyeg
mentes" a „tanítói oklevél" elé. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
A 133-dik szakasz tehát a központi bizottság hoz
záadásával elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 134 
—136-dik sz-akaszt, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa a 137-dik szakaszt.) 

Ivánka I m r e : Itt a 3 évnek ki kell marad
ni, miután a tanképezdékre nézve nincs kikötve a 
3 év. 

Tisza K á l m á n : Valóban nem tudom, hozzá
járuljak-e ezen szavakhoz „a három éves képezdei 
tanfolyamot végzett ifjak közül" vagy azok kiha
gyását kivánjam-e? mert azt mondtuk, hogy a ki 
vizsgát tett, rendes tanító is lehet, annál inkább le
het tehát segédtanító. Azt hiszem, azt kívánjuk 
itt jelezni, hogy az is, ki rendes tanitó nem lehetne, 
mert nem tette le a végleges vizsgát, de a három 
évi tanfolyamot bevégezte, segédtanító lehessen. 
Ez helyes eszme, de azt hiszem, azt tisztábban kel
lene kifejezni; határozottan ki kellene mondani, 
hogy az oklevelet még nem nyert, de a képezdei 
tanfolyamot végzett ifjú is lehet segédtanító. 

Eötvös József b. oktatási miniszter: 
Az értetik itt, hogy olyanok, kik tanképezdékben 
elvégezték a 3 évi tanfolyamot, mielőtt oklevelet 
kaptak, segédtanítók lehetnek. Csak azt akarja te
hát e kitétel kifejezni, hogy olyanok is lehetnek 
segédtanítók, kik nem képesek arra, hogy rendes 
tanítók legyenek. Mert arra, hogy valaki rendes 
tanitó lehessen, szükséges, hogy a vizsgát is lete
gye, mig ez a segédtanító kineveztetésére nem 
szükséges. De mégis a segédtanítóknál is szüksé
ges bizonyos qualificatió ; ez pedig nem állhat más
ban, mint abban, hogy a képezdei tanfolyamot el-
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végezte, s azért mondatik a törvényben : a „három 
éves képezdei tanfolyamot végzett ifjak közül." 

BÓniS 8 á m u e l : T. ház! Ezen szakasz töké
letesen helyes volt addig, mig Tisza Kálmán mó
dosítását a ház el nem fogadta; de miután a t. ház 
elfogadta és ennélfogva többé nem kívántatik a 
rendes tanárságra, hogy valaki három évig járjon 
a képezdébe. mert kevesebb idő is elégséges s csu
pán a vizsga letétele kívántatik meg : most tehát 
ezen szakaszt is a szerint kell módosítani. Eddig 
mondom, tökéletesen helyes volt a szakasz szerke
zete, mert eddig a praeparándiában három év volt 
kiszabva, mely alatt a tanitó a cursust elvégezni 
tartozott; az ujabb módositás nyomán az évek 
pzáma nincs megszabta, de csak a vizsgálat letétele 
és a tantárgyak vannak meghatározva. Tehát azt 
kell a t. háznak kifejezni e szakaszban, hogy a 
vizsgálat letétele előtt is lehet valaki segédtanító, 
ha tanulmányait befejezte. 

Eötvös József b. oktatási miniszter : 
Minden tanítói állomásra szükséges bizonyos qua-
lificatio. És pedig, hogy valaki rendes tanitó le
hessen, szükséges, hogy a képezdei vizsgát letette 
legyen. De a segédtanítóra is kell qualificatio. és 
ezen qualificatio nem lehet más, mint a képezdei 
tanfolyam bevégzése, habár a vizsgát le nem tette, 
mert ez utóbbi az illetőt már a rendes tanárságra 
is qualificálja. 

SzáSZ K á r o l y : Azt hiszem, a ki a curaust 
elvégezte, bár még a vizsgálatot le nem tette, 
qualificálva van arra, hogy segédtanító legyen; 
de erre az is qualificálva van, ki a három évi cur
sust nem végezte el; Tisza Kálmán indítványa ér
telmében azonban a képezdei vizsgát letévén, ren
des tanítónak is qualificálva van. Én tehát csat
lakozva Bónis képviselő indítványához, szintén azt 
hiszem, hogy világosan ki kell fejezni mindkét 
qualificatiót, és azért bátor vagyok a szerkezet 
következő formulázását ajánlani: „Segédtanítókat 
szintén a községi iskolai szék hív meg, azok közül, 
kik vagy a három éves tanfolyamot bevégezték, 
vagy a tanítóságra qualificáló vizsgát letették." 

Csengery A n t a l : T. ház! Talán a követke
ző formulázás, melyet lesz szerencsém felolvasni, 
megfelel azon kivánatoknak, melyek többek részé
ről kifejeztettek. I ly formán lenne szerkesztendő' a 
137-dik szakasz kezdete: „segédtanítóknak nem 
csak az okleveles tanítók, hanem a képezdei tan-
fol}7amot végzett ifjak is meghivathatnak. A meg
hívás joga szintén az iskolai széket illeti.'' (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az imént felolva
sott módosítást? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 138-
dik szakaszt.) 

Z i c h y Antal e l ő a d ó : A „megyei* szó: 
„tankerületidre igazítandó ki. 

Szontagh P á l (nógrádi): A 138-dik szakasz
ban az elmozdithatóság esetei között fel van sorol
v a : „súlyos hanyagság. " H á t közönséges hanyag
ságot szabad elkövetni? Én a „súlyos" szót kitör-
íendőnek indítványozom. 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! Én meg a 
„megerősítés" szót nem tartom czélszerünek, mert 
a mely ítélet felebbezhető, az nem megerősítés, 
hanem felülvizsgálat végett terjesztetik fel; tehát a 
„megerősítés" szó helyett a „felebbezést" ajánlom. 

E l n ö k : Kivánja a t. ház a 138-dik szakaszt 
a központi bizottság szerkezete szerint elfogadni ? 
(Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

SzáSZ K á r o l y : Én ugy gondolom, hogy 
még a 138-dik szakasz nincs megállapítva Szon
tagh Pál lir képviselő szerint. Ha nincs, akkor 
szabad legyen hozzá szólanom. (Felkiáltások: A 
szerkezet van elfogadva! Zaj.) Szontagh Pál kép
viselő úr a „súlyos" hanyagságra nézve tett egy 
indítványt, t, i. hogy a „súlyos" kihagyassék. Nem 
tudom, hogy a szerkezet e szerint van-e elfogadva ? 

E l n ö k : Igenis az eredeti szerkezet fogadta
tott el. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvissa a 139-
dik szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A 139-dík szakasz 
végére uj bekezdésül átveendő a 140-dik szakasz
ból : „Ezen idő alatt az iskolában segédtanító al
kalmazandó." 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a 139-dik sza
kaszt a központi bizottság módosításával ? (Elfo
gadjuk!) A 13 9-dik szakasz a központi bizottság 
módositása szerint fog kiigazittatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 140-
dik szakaszt.) 

Z i t 'hy Anta l e l ő a d ó : A 140-dik szakasz 
2-dik bekezdése ennélfogva elmarad. (Helyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 141-
dik szakaszt) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : A második bekezdés
nél csupán más szórakást javasol a bizottság, 
ugyanis : a második bekezdés „olyan teendőket 
azonban, melyek helyben és a tanórákon kívül 
végezhetők, az iskolai felsőbb előleges" stb. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 
Csiky Sándo r : Felfogásom szerint nem áll

hat az meg, a mi e pontban van. Epén az előbbi 
szakaszban mondjuk ki, hogy súlyos hanyagság 
miatt a tanitó elmozdítható; már pedig súlyosabb 
hanj^agságot nem követhet el a tanitó, mint hogy 
ha a 3 évre országos képviselőnek választatja magát. 
Én ugy hiszem, ez kihagyandó, mert a tanitó ál
lása országos képviselő állással össze nem egyez
tethető. (Maradjon az eredeti szerkezet!) 
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E l n ö k : A ház többsége e pontot elfogadja. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 142-

dik szakaszt.) 
Schvarcz G y u l a : Kötelességemnek tartom, 

ámbár az idő nagyon rövid, néhány szóval felszó
lalni, mert arról van szó, hogy segítve legyen a 
tanító^ személyzet anyagi helyzetén. 

Én azon összegeket, melyek a törvényjavas
latban megszabvák, nagyon csekélyeknek tartöm 
arra nézve, hogy segitve legyen az ügyön. Az 
elemi népiskola rendes tanítóinak 300 frt, illetőleg a 
segédtanítóknak 200 frt fizetés igen kevés, nézetem 
szerint annyival inkább, mert a következő 143-dik 
szakaszban az mondatik, hogy a viszonyokhoz 
mérve, ha czélszerünek mutatkozik, ama fizetés 
egy részének termesztményekben volt eszközlése 
is megengedtetik. 

Jelenleg mindenki felj*ajdul községi elemi ta-
nitóink szegénysége felett. Részemről, s hiteles 
statistikára támaszkodom, midőn azt állitom, hogy 
Beregmegyében , mely legszegényebb ellátású 
megyénk közé tartozik, szintén beszámítva a ter
ményben' fizetést, holmi fát, csirkét, stb. már 
is körülbelül 300, nevezetesen 231 frtra megy 
az át lag; és íme mindenki feljajdul Beregmegye 
tanítóinak nyomora fölött. Ha valaki ez adatok fö
lött kétkedik, bátor vagyok a kassai kereskedelmi 
és iparkamara által hivatalosan gyűjtött ez adato
kat bárkinek is bemutatni. Ha tehát a 232 frtnyi 
átlag már nyomort involvál, azt hiszem, hogy 300 
írt nem segit, kivált, ha meg lesz engedve, hogy 
termesztményekben szolgáltathassék ki legalább 
egy része. 

A legnyomósabb ellenvetés, melyet itt fel
hozni lehet, szintén a takarékosság szempont
ja, vagy pedig, igen t. cultusminiszter űr előadása 
folytán, azon elv lenne, mely szerint ne a jövőre, 
hanem a jelenre alkossunk törvényeket. Én magát 
ez elvet elméletileg elfogadom ; de nem fogadhatom 
el alkalmazva a gyakorlatra azért, mert az 1869-
diki államköltségvetés előirányzata már megszavaz 
va van, az tehát nem jelen már, hanem múlt , ha 
a jelennek törvényt alkotva, magasabbra emelnők 
is a tanítók fizetését. (Jobbról: Zaj. Eláll!) Annál 
hamarabb el fogom végezhetni, ha a ház többsége 
is megtisztel kegyes figyelmével. Az 1869-diki 
költségvetési előirányzat már meg van szabva, az 
tehát nem a jelenre, hanem a múltra vonatkozik, 
s ha a jelennek törvényt alkotva, magasabbra 
emeljük is a tanítók fizetését, az nem lesz szabá
lyozva az 1869-diki költségvetés által, az 1870. 
és 1871. és további költségvetéseinkben pedig 
máskép oszthatjuk be kiadásainkat. 

Erre azt fogják mondani, hogy akkor sem 
lesz több kilátás, (Nagy zaj. Elnök csenget. Eláll!) 
kilátás ar ra , hogy többel segélyezhessük a tani-

tókat, mint 1869-ben. De itt bátor vagyok közok
tatási miniszterünk szavaira hivatkozni. O ugyan 
is azt mondta, hogy ne ámítsuk magunkat azzal, 
hogy többet tehetünk, mint a mennyi a törvény
javaslat által kilátásba helyezve van. Bátor vagyok 
erre utalva azt felhozni, hogy ha mind az, a mi a 
törvényjavaslatban kilátásba helyeztetik, névleg — 
hogy ha minden oly községekben népiskola lenne 
felállítandó az állam erején, melyek nem képesek 
magok erejével iskolát állitani, hogy ha mondom, 
mind ez az állam által csakugyan fedezendő vol
na, akkor erre sem lesz elégséges sem az 18b9-iki. 
már megszavazott, sem pedig valószínűleg az 
1870 — 71-diki költségvetés sem. De az állam kö
telezi magát oly községekben, a melyek kimutat
ják, hogy nem képesek ezt tenni a magok erejé
ből, iskolát állitani. 

Ennélfogva, miután a legnyomósabb ellenérv 
módositványom ellenében az, hogy ne ámítsuk 
magunkat többel, hanem alkossunk a jelenre tör
vényt, miután ez megdől az által, hogy a mi je
lennek neveztetik itt, az már a múlthoz tartozik, a 
jövőre nézve pedig szabadon intézkedhetünk: en
nélfogva tekintetbe véve (Zaj. Eláll l) azt is, hogy 
imént a tankerületek kérdése tárgyaltatván, a ház 
többsége koránsem mutatkozott oly scrupulosusnak 
a szab. kir. városok s egyéb városokban felállítan
dó tankerületek, s azok tisztségeinek pénzbeli fe
dezésére nézve: bátor vagyok egy módositványt 
beadni. (Zaj.) 

S midó'nezt teszem, egyúttal, nehogy követ
kezetlenséggel vádoltassam, bátor vagyok kijelen
teni, hogy az előbbi szavazásnál félreértésből áll
tam csak fel, s nem a szerkezet mellett, hanem elle
ne akartam szavazni. (Derültség. Zaj.) 

Bujanovics Sándor j e g y z ő (olvassa Schvarcz 
Gyula módositványát): ,,a) Az elemi népiskolai 
rendes tanítóé 400 frt készpénzben; b) az elemi 
népiskolai segédtanítóé 300 frt k. p . ; c) a felső 
népiskolai tanitóé 800 frt k. p . ; d) a felső népisko
lai segédtanítóé 4C0 frt k. p . ; e) a polgár iskolai 
rendes tanitóé nagyobb városokban 1200 frt k. p.; 
f) a polgári iskolai segédtanítóé nagyobb városok
ban 600 frt k. p . ; kisebb helyeken 500 frt k. p . 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház ! Magára a tisz
telt képviselő úv által beadott módositványra leg-
elsőbben is azt jegyzem csak meg, hogy én igen 
logicusnak s helyesnek látnám az ő eljárását, ha 
egyúttal egy indítványt adott volna be mellette, a 
mely szerint az ország adója 20 percenttel felébb 
emeltessék; (ügy van!) mert akkor meglenne a 
kivihetó'ség. (Helyeslés) S nem dönti ezt meg az 
sem, hogy az mondotta, hogy ezt nem az állam 
pénztára fizeti, hanem a községé ; mert utoljára is a 
községbeli lakosok, akár községi adó czime alatt 
fizessék, akár pedig államadó czimén, ez az 'ó zsebök-
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re nézve tökéletesen mindegy. Miután pedig ilyen 
indítványt nem adott be, azt hiszem, hogy tisztán 
olyat követel, s olyat kivan, a mi lehetetlen, s ré
szemről kénytelen vagyok megjegyezni, hogy bár 
mennyire óhajtsam épen ugy, mint bár ki más e 
házban, a néptanítók helyzetének javitását — mégis 
azt tartom, hogy ezen. mindenesetre igen szent s 
nemes czél szempontjából is soha sem szabad elfe
lednünk azok érdekeit, a kikért utoljára is a nép
tanítók vannak: azaz magának a népnek érdekét, 
(Helyeslés) s ezen népét — mely , hogy adóval ter
helve eléggé van — mindannyian annyit emleget
jük, nem szabad azért, hogy nagylelkűek legyünk 
a nemzet egyik bár igen becses és nagyérdemű 
tisztviselői kara irányában, mondom, már azon 
szempontból sem szabad soha ezen nép érdekét 
szem elől téveszteni. 

A mi a fizetéseket illeti, én részemről magam 
is átlátom, hogy 300 forint nem sok fizetés; ámbár 
e hazának néptanítói, ha megfontolják, hogy sokkal 
gazdagabb államok vannak, melyekben a fizetések 
minimuma annyi sincs, akkor lehetetlen, hogy a 
magyar hazát és ezen országgyűlést azzal vádol
hassák, hogy nem méltatta kellőleg érdekeit. De 
ha csekély is a 300 forint, először is arra vagyok 
bátor figyelmeztetni a képviselő urat, hogy a 300 
frt minimum; hogy egy utóbbi szakaszban ki van 
mondva, hogy a hol a tanítói fizetés ma több, ott 
azt lejebb szállítani nem szabad, és továbbá minden 
egyes buzgó embernek e hazában, ki egyik vagy 
másik községben befolyással bir, miután ez mini
mumul van felállítva, hatalmában és módjában lesz 
odahatni, hogy ne ezen minimum, hanem nagyobb 
fizetés adassék, (Szavazzunk]) Bocsásson meg a t. 
képviselő úr, én is óhajtok szavazni; de van még 
egy pár elmondandóm. 

Annak vitatásába, hogy az 1869. év mennyi
ben tartozik a múlthoz és mennyiben a jövőhöz, 
nem bocsátkozom. (Derültség.) De egyet bizonyosan 
tudok: és ez az egy az, hogy az 1870. és 1871. 
év, egy szóval a hozzánk közelebb álló évek legye
nek bár körülményeink bár mi szerencsések, te
gyünk meg bár mindent, mit anyagi és szellemi 
téren megtenni lehet; de azokban oly nagy kü
lönbséget felmutatni az ország anyagi helyzetében, 
mint a milyen szükséges volna arra, hogy a népne
velés irányában mind azt megtegyük, mit pedig 
szívesen megtennénk, bizony nem fog sikerülni; 
(Helyeslés) így megtéve azt, a mit most tennünk 
lehet, hagyjuk meg a jövőnek, hogy szerencsésebb 
körülmények között tegye meg azt, mit jelen 
helyzetben megtenni képesek nem vagyunk. 

Most még csak aziránt kísérlem meg felvilágo
sítani a t. képviselő urat, hogy azon tekintetben, 
mintha a 300 frt minimum az által, hogy az mon
datik, hogy a hol csak lehet, a fizetés egy része | 
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terményekben adassék , kisebb lenne, nagy téve
désben van,* sőt azt merem állítani, hogy a mely 
tanító fizetésének egy része a 10 évi közép-árak 
szerint, mint itt meghatározva van, terményekben 
adatik ki, azon tanítónak legalább 25— 30%-kal 
jobb fizetése van — nem egy évet, hanem tizet véve 
föl — mint azon tanítónak, ki csupán készpénzben 
kapja fizetését. Méltóztassék felvenni, a termé
nyekre a tanítónak drága és olcsóbb években 
egyaránt szüksége van, és ha jön, mi hazánkban 
igen gyakori, egy drágaság: az ő készpénz fizetése, 
meglehet, felire olvad le, mint más évben ; mig el
lenben, ha azt a mi élete fentartására szükséges, 
terményekben megkapja, az drága években épen 
ugy meg van, mint olcsóbbakban; és azután drága 
években a terményekből netalán megmaradó feles
leg a drágaság által okozott egyéb nagyobb költ
ség fedezéséhez is hozzájárulhat. Egyébiránt mél
tóztassék azon fáradságot venni magának, méltóz
tassék összehasonlítani Magyarországon oly tanítók
nak és oly egyházi hivatalnokoknak, lelkészeknek 
fizetését, kiknek fizetése a század elején készpénzre 
változtatott át, és méltóztassék megnézni azokét, 
a kiknek fizetése még, a mint itt indítványozva 
van, meghagyatott ugy, hogy részben termények
ben vehessék a fizetést. Erre egy eclatans példát 
bátor leszek elmondani. A debreczeni ref. egyház 
— mely, mióta Magyarországon a reformatio van, 
mindig ismeretes volt arról, hogy nem csak egyik 
legvagyonosabb egyház volt, de papjait mindig a 
legkitűnőbben is fizette — átváltoztatván azok fue-
tését e század elején készpénzre, adott lelkészének 
400 frtot, mely összeg akkor minden szomszéd 
községbeli lelkészek fizetését legalább is kétszere
sen meghaladta, és 1850-ben azon szomszéd lel
készek fizetése, kiknek akkor csak felényi fizetése 
volt, mint a debreczenieknek, felment 1000 frtra; a 
debreczeni lelkészeké pedig 400 frton maradt. I ly 
következése van annak, ha készpénzben állapitta-
tik meg a fizetés, nem termékben. En ezek szerint 
a módositványt el nem fogadhatom. (Helyeslés. 
Szavaznunk!) 

Édes A l b e r t : Igen röviden fogok szólani. 
Mindazokat , a miket elmondani akartam 

nagyrészben Tisza Kálmán képviselő úr már el
mondotta, van azonban mégis, a mit őnem érintett. 
Én azt vagyok bátor kérni a t. háztól, vajon ezen 
fizetés a minimumra nézve minden tanitónál életbe 
fog-e léptetni ? (Természetes) ha nem, akkor gondos
kodnunk kell, hogy a néptanítók közül némelyek 
úgyszólván fizetés nélkül ne maradjanak. Sok 
egyház van azon véleményben, hogy miután a 
ház, a mint az ujságlapokból olvasták, meghozta 
ezen törvényt, az állam fogja fizetni ezen 300 
frtot, és igj tanítója fizetését nem hajtja be. 

En tehát csak egy rövid módositványt kivá-
49 
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nok ezen szakaszhoz csatolni, azt t. i., hogy addig 
is. mig ez életbe nem lép minden tanító fizetésére 
nézve, addig is legyen meg az ösztön a tanítóknak, 
hogy ők el ne maradjanak azon színvonalról, a 
melyen kívánja az állam, hogy a tanító álljon a 
tanításban. Pótinditványoni tehát igy hangzik: 
„A tanítók fizetésének pontos kiszolgáltatása fö
lötti ó'rködés az állam közegeinek, az illető polgári 
hatóságoknak kötelessége. Az állam által a közis-
kolai nevelésre nézve megállapított tanrendszert 
teljesítő tanítók valláskülönbség nélkül ösztöndi
jakban részesittetnek." 

Besze János : T. ház! A törvényhozó tudo
mányának két forrása van : az egyik abibliothéka, 
másik az életkönyve. Ha t. Schvarcz Gyula kép
viselőtársam ebben a másodikban, azaz, az élet
könyvében annyit lapozgatott volna, mint tán az 
elsőben, igen tudná, hogy Magyarországban jelen
leg — mondhatom — több ezer tanító van olyan, 
kinek fizetése a 100 frtot meg nem haladja, sőt 80 
frtos is van : és arra a gondolatra ezer meg ezer 
tanitó közül egysem|jött, hogy az orsággyülés előtt 
kérelmezzék, hogy 300 írtnál jobban fizessük őket. 
Adja isten, hogy tehessük idővel a nép terhélte
tése nélkül; de jelenleg ha 300 írtban állapittatik 
meg a minimum, hálát adhatnak az Istennek és a 
képviselő háznak, hogy ügyöket annyira fölkarolja, 
hogy bár jterheltetésével a népnek is, állásukon 
ennyire segittetik. [Helyeslés.) A mi pedig illeti, 
hogy mit, tanulunk a bibliothékából, tudni kellene 
a képviselő urnák, hogy Poroszországban maina
pig is a minimum 100 tallér, Svájczban a mini
mum 200 frc, a maximum majdnem csak 500 frc, 
Franeziaországban pedig csak a legközelebbi idő
ben 600 frcra emeltetett a minimum. í g y tehát 
ezen önnek kicsinek látszó 300 forinttal jobban 
lesznek nálunk a tanítók jutalmazva, mint világ
szerte bár mely országban. [Helyeslés.) 

Igyekezni fog a nemzet, mihelyt vagyono-
sodni fog, és miután életbe léptette az uj intéz
ményt és megnépesedünk, megerősödünk, hogy a 
nép szorgalma gyümölcsét fordítsa még jobban a 
népnevelésre ,; csak akkor támaszthatunk oly igé
nyeket, és igy én jelenleg a 300 frt minimummal 
tökéletesen meg vagyok elégedve; pártolom a 
szerkezetet. 

Schvarcz G y u l a : T. ház! (Zaj: Szavaz
zunk!) Tisztelettel kérem a többséget, legyen szí
ves egy pár szavamat meghallgatni. Csak Tisza 
Kálmán általam igen t. képviselő urnák vagyok 
bátor felelni. 

Igen t. képviselő társam azon nézetben van, 
hogy nem lehetne Magyarországon néptanítóink 
nyomorán a nélkül segíteni, ha az ugy is nyo
masztó adó 10 °/„ -kai fel nem emeltetnék. É n meg
vallom, iszonyodom azon gondolattól is , hogy a 

nép velejét kiszárító adó még nagyobbra okoz-
tassék. 

A mi azt illeti, hogy én miért nem léptem fel 
inditványnyal annak kimutatására , hogy hogyan 
emeltessék a költségvetés, erre csak azt felelhetem 
a t. képviselő urnák, miszerint «zt óhajtom — 
ámbár ezt indítványban most be nem adhatom — 
hogy üzzönakomány oly politikát, hogy legalább 
1870-ben lehessen már leszállítani a katonaságot. 
(Jobbról zaj.) Ha valaki félre értett, bátor vagyok 
ismételni, mert a jelen törvényiavaslatbari, melyet 
pedig semmi költségvetés meg' nem változtathat, 
nem invalidálhat, kilátásba vannak helyezve oly 
kiadások, melyeket a jelen költségvetés mellett, 
daczára annak, hogy az állam megígérte, még 
sem lehet megadni. 

Nem akarom b. Eötvös József miniszter úr 
szavait egész terjedeltnökben idézni, csak azt idé
zem, hogy „ne kecsegtessük magunkat oly vala
mivel, a. mit be nem tölthetünk." íme mind azon 
községek kötelezve vannak iskolát állítni, melyek 
nem bírnak oly felekezeti iskolával, mely megfelel 
a törvény rendeletének. De ezen fölül az állam 
kötelezi magát mind azon községekben saját költ
ségein állítani iskolát, a melyek kimutatják, bog}* 
a magok kötségén nem képesek iskolát állítani. 
Ez oly liatározmány, melynek a jelen költségve
tés nem tehet eleget. Tisza Kálmán igen t. képvi
selőtársam monda, hogy 1870—1871-re nézve sem 
lesz kilátás arra, hogy a közoktatásügyi költség
vetés fölebb emeltethessék. J ó ; én ugyan beisme
rem, hogy az 1869-diki költségvetés mellett nem 
lehet tanítóinknak nyomorán nagyobb mérvben 
segíteni, mint a központi bizottság, illetőleg a mi
niszteri javaslat által, de (Zaj: Csak IS nap van 
hátra!) én azért óhajtom a jelen törvénybe beve
zettetni tanítóink fizetésének magasabb fölemelé
sét, mert ez által a most növekedő generatiót arra 
akarom buzdítani, hogy, ha hivatást érez magában 
a tanítói pályára, ügyekezzék magát arra előké
szíteni : mert a mostani nemzedék, hogy ha azt 
fogja a törvényben olvasni, hogy 300 frt a mini
mum, a nemzet virága nem fog igen neki buzdulni 
a tanítás pályára. 

Én tehát azt látom, hogy sem érveim meg 
nem czáfoltattak (Hangos nevetés) és átalában véve 
megmaradok a mellett, hogy a jelen törvénybe 
épen azon jognál fogva lehetne bevezetni népta
nítóink és az összes népoktatási tanítói személyzet 
fizetésének magasabb felemelését, mint a minő 
joggal bevezettetett a miniszteri javaslatba az, hogy 
az állam maga erejével fogja pótolni mind azon 
községek népiskoláinak felállítását, melyek kimu
tatják, hogy nem képesek népiskolát saját erejük
ből fölállítani. (Zaj: Elég!) 

Még Tisza Kálmán igen igen t. képviselő 
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urnák vagyok bátor egy néhány szót felelni. {Moz
gás. Elnök csönget .•) 

Fölhozatott, a termesztmények kiszolgáltatása. 
{A képviselők fölkelnek és a termet elhagyni készülnek:) 
En meg vagyok győződve, hogy oly nemes buz
góság mellett, minőt protestáns hitfelekezeteink 
Magyarországon a tanügy mellett mindig tanúsí
tottak, oly nemes buzgóság mellett a termesztmé-
ayek kiszolgáltatásának a törvénybe való beveze
tése nem káros, de utalok azon statistikai adatok
ra, melyeket a katholikus egyházmegyék küdöt-
tek be a magyar tudományos akadémiához 1862-
től 1867-ig. Tessék azokat elolvasni, és látni fog
ják, hogy még afassio élteimében kitett termeszt-
mények sincsenek megfizetve ; és én megengedem, 
hogy némely vidékeken csakugyan kedvezőbb a 
termesztmények kiszolgáltatása a tanítókra nézve 
mint a kész pénz. De én azon véleményben vagyok, 
hogy nem helyes az, hogy a tanító, ép ugy, mint 
a földmives és a nagyobb gazda, kénytelen legyen 
lesni az időjárást, a jégesőt, fagyot, aszályt, és én 
épen ezért volnék a készpénz mellett. 

A mi a minimumot illeti, erre ismét azon sta
tistikai adatokra hivatkozom, melyek az egyház
megyék által az akadémiának beküldettek (Foly
tonos zaj) melyekből kiderül, miszerint nem hogy a 
minimumot a tartották volna meg községeink, ha
nem igen sok község még felerészét fizette. (Foly
tonos nyugtalanság s figyelmetlenség.) í gy volt az 
eddigelé. 

Minő lelkesülést meríthetnek ezen uj álla
potainkból ezután községeink kivétel nélkül arra, 
hogy a közoktatási ügyet támogassák ? azt én nem 
vagyok képes megérteni ; s épen azért, mert nem 
látom, miért tételezzünk fel ezentúl nagyobb buzgal
mat községeinktől, mint mi nőt eddig tapasztaltunk, 
nem érzem magamat niegczáfolva.fZaj.Szavazzunk!) 

Elnök {csenget): A 142 dik szakaszt elfo
gadja-e a t. ház? {Elfogadjuk!) A 142-dik szakasz 
el van fogadva. 

Egy indítvány is van beadva, mely nem el
lenkezik a szerkezettel. {Nem kell!) 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa Édes 
Albert módositványát.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni'}{Nemfogad
juk el!) Ennélfogva marad a szerkezet. 

Bujanovics Sándor jegJZÖ (olvassa a tör
vényjavaslat 143-dik szakaszát.) 

Szász Károly: T. ház! (Eláll! Zaj.) Módo-
sitványom nagyon rövid és indokolása még rövi
debb {Halljuk!) Azt hiszem, nem volt ezélja a tör
vényjavaslat fogalmazóinak az által, hogy többé 
változás alá nem vétethetik a termények mennyi
sége, azt mondani ki, hogy az javult körülmények 
közt ne is emeltethessék; hanem, hogy alább ne 
szállittassék. {Természetes!) Igen, de ha azt mond

juk, hogy a termények mennyisége változás alá 
nem vétethetik, ez kizárja annak emelését is. Én 
tehát e helyett azt kívánnám tétetni: „a termé
nyek mennyisége egyszer meghatároztatván, töb
bé alább nem szálittathatik." {Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A módositás elfogadtatott. 
Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 144-

dik szakaszt.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház? {Elfogadjuk!) 
Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 145-

dik szakaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

a „minisztérium" szó helyett „miniszter'", azután 
kétszer „munka képtelenség" szót ajánl tétetni. 

E l n ö k : Elfogadja t. ház? {Elfogadjuk!) 
Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 146., 

147. és 148-dik szakaszokat.) 
E l n ö k : Elfogadja a.t. ház a 146., 147. és 148-

dik szakaszokat ? {Elfogadjak \) 
A szavazás az egész törvény fölött holnap

után fog megtörténni. ® 
Deák F e r e n c z : Az idő rövid, a munka sok. 

kérem a t. házat, méltóztassék elhatározni, hogy 
hétfőtől kedve 9 órától 3-ig tartassék az ülés. A t. 
elnökség mindig előre tűzzön ki minden kész tár
gyat, ugy hogy ha egyet elvégeztünk, ne kelljen 
szétmennüuk azért, mert nem volt semmi napi 
rendre kitűzve. Eemélem, 1-sődeczenibertől kezdve 
a ház a körülmények által kényszerülve lesz per
manens üléseket tartani. {Atalános helyeslés.) 

BóniS S á m u e l : Ezen indítványt elfogadom 
részemről ; de kérni fogom az elnökséget, hogy a 
napi rendet az előtte való napon tűzze ki. hogy 
tudhassuk minő írásokat kell elhoznunk. Kérem a 
ház 9-dik osztályát, hogy ne 4, hanem 5 órakor 
méltóztassék összejönni. 

Podmaniczky Frigyes b.: Én tökéletesen 
egyetértek előttem szólott Bónis t. képviselőtár
sammal ; hanem azt kívánom egyszersmind ki
mondatni, hogy mindenek előtt napi rendre azon 
tárgyak tüzendők, melyek tökéletesen készek arra, 
{Természetes!) hogy a ház által tárgy altassanak, 
mert csak azon esetben lehet mindent elvégezni. 
Ezen tárgyak közt mindenesetre a nemzetiségi kér
dés az első. 

E l n ö k : Deák Ferencz igen t. képviselő úr 
indítványát elfogadja-e a t. ház vagy nem? (Elfo
gadjuk!) Az tehát határozatba fog menni. 

Azt tartom, Bónis Sámuel képviselő úr kíván
ságának ugy felelhetek meg, ha a holnap és hol
naputáni napra a tárgyakat azonnal kitűzöm. 
{Halljuk!) 

A t. ház azt határozta, hogy ha a fiumei ki
egyezésre nézve a képviselőház üzenete a mélt. 
főrendek által el lesz fogadva, a 3 tagra akkor be 
fognak adatni a szavazatok. A szavazatok beadása 

49* 
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mindig huzamosb időt kivan ; hogy tehát a szava
zás nagyobb fontosságú tárgyaktól el ne vonja az 
időt, kérem a t. képviselőket, hogy holnap déli 12 
órakor a szavazati jegyeket behozni méltóztassa
nak. (Helyeslés.) 

A t. ház határozatilag kimondta, hogy a gyors
iroda állandósittassék. Évre nézve a bizottság je
lentése be lévén adva, kérem a. házat, méltóztas
sék azt holnap tárgyalás alá venni. (Helyeslés.) 

Holnaputánra kitűzendő lenne: egyik tár
gyul a mai napon elfogadott törvényjavaslatnak 
végleges megszavazása és a törvénykezési kérdés
nek tárgyalása ; továbbá a közlekedési minisztéri
um költségvetésének tárgyalása, végre a kisajá
títási törvényjavaslat. 

Csiky S á n d o r : Mai napirendre ki volt tűzve 
a kérvényi bizottság jelentésének tárgyalása, én 

A kormány részéről senki sincs jelen. 

Az ülés kezdődik déli 12 órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző ur fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit pedig Bujanovics 
Sándor jegyző ur jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

Bujanovics Sándor jegyző (ol vassá a no
vember 21-én tartott illés jegyzökönyvét.) 

Elnök: Nem lévén észrevétel, a jegyzőkönyv 
hitelesíttetik. 

A báni kerületben történt képviselőválasztás 
következtében rendelt vizsgálatról szóló ejelentést 
Rudnyánszky képv. ur beadta. Az állandó igazoló 
bizottsághoz tétetik át. 

Mező-Túr városa az 1861-ik évi törvényke
zési költségeket államalapból megtéríttetni kéri. A 
kérvényi bizottsághoz utasittatik. 

tehát arra kérem a t. házat, hogy azt a holnapi 
napra kitűzni méltóztassék. 

E l n ö k : A törvénykezésre vonatkozó jelentés, 
valamint a közlekedési minisztérium költségveté
sére vonatkozó jelentés is holnap ki lesz osztva a 
ház t. tagjai közt, ugy hogy holnapután azokat 
tárgyalni lehet. 

Tisza K á l m á n : A nemzetiségi törvényjavas
latot is ki kellene tűzni. 

E l n ö k : A költségvetésre nézve a ház hatá
rozatba hozta, hogy ennek okvetlenül be kell fe
jezve lenni • de azt hiszem, bele nyugszik a ház, 
hogy, ha a költségvetésbe lesz fejezve, okvetlenül 
a nemzetiségi kérdés jőjön tárgyalás alá. (Helyeslés.) 

A 8-dik osztály t. tagjait kérem, ma délután 
5 órakor tanácskozás végett méltóztassanak ösz-
szejönni. 

Az ülés végzöcik d. u. 2 xji órakor. 

Budaházy Ferencz nyugdíjaztatását pártol-
Tatni kéri. Szintén a kérvényi bizottsághoz utasit
tatik. 

Napi renden van a gyorsiroda szervezése 
iránt a két házbeli bizottság jelentésének tárgya
lása. 

A jelentés fel fog olvastatni. 
KováCs Lász ló e lőadó (olvassa a jelentést.1) 
N y á r y P á l : T. ház! A fölolvasott jelentésre 

némi észrevételemet fogom előadni: (Halljukl) 
Először is figyelmeztetem a t. házat, hogy a 

gyorsírászati irodának állandósítása, a gyorsírók
nak ki általi kinevezése és a gyorsírói személyzet
nek fizetése a t. háznak egy határozata által már 
megállapittatott, és azt gondolom, hogy miután 
ezek a ház által kimondattak, nem lehetett feladata 
a véleményezőknek, hogy akár a fizetésre nézve, 

') Lásd az Irományok 363-ik számát. 

CCCXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
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Tárgyai : A jelentés a báni választásról, és kérvények mutattatnak be. A gyorsirodára nézve beadott vegyes bízottsági 
javaslat mellőztetik, a ház régibb határozata reudeltetik foganatosíttatni. Szavazás a fiumei bizottság tagjaira. 
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akár pedig a szervezésre nézve is, mást mondjanak, 
mint a mit a ház már határozatában kimondott. 
(Helyeslés.) 

Kezdem a fizetésen. A t. ház határozata szerint 
megállapított évenkinti fizetés összesen 24 ,7)0 
frtra megy. A mint én összeadtam, leht't, hogy ta
lán tévedtem, de ugy látszik nekem, hogy a vé
leményes jelentésben ajánlott fizetési tervezet 
30,000 frton túl megy. A legelső kérdés tehát az, 
hogy a t. ház el akar-é e részben előbbi határoza
tától távozni; a második az, látja-é szükségét an
nak, hogy nagyobb összeget szavazzon meg, mint 
a mennyit már egyszer megszavazott. Az én véle
kedésem szerint, erre semmi szükség sincs. (He
lyeslés.) 

Állandósítva levén a gyorsiroda és meg lévén 
állapítva az előbbi határozatban a gyorsírói sze
mélyzetnek mind száma, mind fizetése: én azt hi
szem, ennek alapján kellett volna az irodának 
szervezkednie. 

A szervezkedés alatt értem először azt, hogy 
az elnökség kinevezze az irodába azon egyéneket, 
kik a t. ház határozatában megkívánt képességgel 
birnak; a második teendő az lett volna, hogy a 
gyorsirodának ügyvitelére nézve némely határo
zatok hozassanak. 

Az első nem teljesíttetett, mert ezen jelentés
ben nem olvassuk azok neveit, kikut a t. ház el
nöke, a ház határozata által fölhatalmazva, kine
vezett. Ezekre nézve véleményem az, hogy ne 
töltessenek be most mindjárt minden helyek, hanem 
végleg csak azok neveztessenek ki, kik már ügyes
ségüknek 3 év alatt tanúságát adták. (Helyeslés.) 

Az ügyvitelre nézve azt gondolom, ebbe ne 
avatkozzék a ház mindaddig, mig a ház rendsza
bályai újonnan nem szerkezetnek. Az elénk ter
jesztett szabályoknak a jegyzőkről szóló fejezetében 
az mondatik: „a jegyzők a ház minden iratait 
nyilván tartják, a nyomtatványok hibátlanságára 
fölügyelnek, az irodatár és az iroda egész személy
zete, igazgatásuk és ellenőrzésük alatt állanak; 
ennek gyakorlati alkalmazására nézve magok közt 
intézkednek." Azt hiszem nem is szükség több: 
mert előre a ház által határozni meg, hogy mi 
módon kezeltessék az ügyvitel, vélekedésem szerint 
lehetetlenség: mert oly körülmények, melyek ma 
fölmerülnek, más napra megváltozhatnak, s igy 
meghatározott szabály szerint eljárni lehetetlen; 
hanem épen azért vannak a jegyzők, hogy az ügy 
vitelének ezen részét intézzék el. U g y tudom, hogy 
más országokban, nevezetesen Belgiumban is ez 
tökéletesen igy van. A mit felolvastam, azt elégnek 
tartom, hozzá téve azt, mi az uj házszabályok ter
vezetében 179. szakasz által kijelentetik, mely igy 
szól: „az elnök üresedés esetében a fönálló hatá
rozatok értelmében kinevezi az iroda személyzetét, 

a jegyzők ajánlatára a napló szerkesztőjét, a lete
endő szigorlat után a gyorsírókat; végre a ház
nagy ajánlatára a ház többi tisztviselőit és terem
őreit." Az elnök joga tehát a kinevezés, a jegyzőké 
az ajánlattétel. 

Én tehát röviden összefoglalva előadásomat, 
azt hiszem, a t. háznak nincs semmi oka arra, hogy 
előbbi határozatát megváltoztassa, annyival ke-
vésbbé, mivel az sokkal kisebb összeget állapit meg, 
mint a most tárgyalás alatt lévő javaslat; másod
szor a t. háznak nincs semmi oka arra, hogy az 
ügykezelésre nézve most intézkedjék, mert azt 
meg fogják majd végleg határozni a házszabályok. 
Végre harmadszor azt gondolom, nem lenne czél-
szerűtlen, ha a t. ház határozatilag kimondaná, 
némi utasításul az elnöknek, hogy most jelenleg, 
végleg ne mindannyi, hanem csak azokat a helyeket 
kívánja betöltetni, mely helyekre már az eddigi ta
pasztalat szerint alkalmas gyorsírók vannak. (He
lyeslés.) 

Még egy megjegyzésem van, az t. i., hogy 
épen nem lehetek a jelentést tevőkkel egy vélemé
nyen, hogy itt a gyorsírás különböző rendszerei
nek különböző képviseltetését határozatilag ki
mondjuk : ez tisztán praktikus tér; a t. háznak joga, 
kötelessége, hogy határozata alapján oly gyorsírói 
személyzettel lássa" el a káfeat, mely hivatásának 
képes megfelelni; de korán sem lehet abba avat
kozni a t. háznak, hogy a létező rendszerek közül 
melyik jobb. Mert meglehet, ezen rendszereknél 
még egy sokkal jobb fog keletkezni, tehát a t. ház 
olyasmit határozna, a mibe beavatkozni a t. ház
nak, véleményem szerint, nincs hivatása.(Helyeslés.) 

Ezek azon észrevételek, melyeket a t. háznak 
figyelmébe ajánlok és kívánom, hogy a t. ház ezen 
észrevételek nyomán maradjon meg előbbi hatá
rozata mellett, és utasítsa az elnököt, hogy most 
ne minden helyet töltsön be, hanem csak azon 
helyeket, melyekre próbált, alkalmas egyéneket 
talál, és hogy a kinevezéseket a jegyzői kar köz
bejöttével eszközölje. (Helyeslés.) 

K o v á c h L á s z l ó e l ő a d ó : Bátor vagyok, 
mint a bizottságnak e tárgyban előadója, némi 
felvilágosítással szolgálni oly tárgyakra nézve, 
melyekről a t. háznak talán nem minden tagja van 
kellőleg tájékozva. 

Elsőbben is megjegyzem, hogy a gyorsirodai 
szolgálat eddigelé nem állandóan vagy ideiglen 
kinevezett gyorsírók által, hanem szerződés sze
rinti bérbeadás utján volt kezelve. Nevezetesen az 
országgyűlés megnyitása előtt szerződés köttetett 
két egyénnel, kik a gyorsirodát átvették, oly kö
telezettséggel, hogy mindkét házban a gyorsírói 
szolgálatot ellátni kötelességüknek fogják tartani. 
Ennek folytán aztán a gyorsirodában e két egyén 
fogadta fel a többi gyorsírókat, kik aztán, a hogy 
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belátások magával hozta és a rend megkívánta, 
végezték a gyorsírói szolgálatokat. Ezen eljárást 
a ház azon határozata, melyre Nyáry Pál képvi
selő ur hivatkozott, megszüntette, midőn kimon
dotta, hogy jövőre a gyorsirodát állandósítani kí
vánja, és ezután kinevezett gyorsírókkal kíván 
rendelkezni. Ennek nyomán küldetett ki bizottság, 
mely az ott megállapított fizetések nyomán ren
dezze vagyis szervezze a gyorsirodát. 

A vizsgálatok megtartattak és azokból tűnt 
ki, mindenek előtt, miszerint hazánkban 2 rend
szer, a stolczei és a gabelsbergeri az, mely jelesebb 
gyorsírókat adott eddig is a gyorsirodának. Ki
tűnt, hogy az egyik rendszer a másik fölé alig 
helyezhető és mindkét rendszernek vannak jeles 
egyénei.Ennek folytán nem lehetett a bizottságnak 
más feladata, mint hogy mindkét rendszer jelesebb 
egyéneit^ a képviselőház gyorsirodájának meg
nyerje. És ez oka annak. t. ház, hogy a bizottság 
eme véleményében a háznak előbbi határozatától 
némi tekintetben eltér; eltér pedig azért, hogy 
mindkét rendszernek jelesebb egyéneit behelyez
hesse ezen g}^orsirodába, melyet minél tökélete
sebben és jobban kivan az ország szolgálatára 
szervezni. 

Három szempontból indult ki a bizottság: 
1-ször abból, mit előbb volt szerencsém előadni, 
hogy minél jobb gyorsiroda szerveztessék ; 2-szor 
hogy minél kevesebb pénzbe kerüljön; 3-szor 
hogy a gyorsírást magát, mely hazánkban még 
igen gyönge lábon áll, némi tekintetben emelje. 
Mind három szempontot csakúgy volt képes egye
síteni, ha a most előadott véleményes jelentést 
terjeszti a ház elé. Ha tekintetbe veszszük azt, hogy 
a gyorsiroda eddig a háznak havonkint körülbelül 
5,000 írtba került, hogy a háznak hivatkozott ha
tározata szerint évenkint 24,000 frtba kerül, a most 
előadott vélemény szerint pedig, a mely mellett a 
legjobb erők megszerzése lehető, alig 3,000 írttal 
többe: ugy, azt hiszem, a bizottság véleményének 
elfogadása sokkal ajánlatosabb, mint a ház előbbi 
határozata. 

A mi Nyáry Pál képviselőtársunk azon észre
vételét illeti, hogy rendszeri kérdésekben nem kel
lett volna a bizottságnak avatkozni, akkor, midőn 
a gyorsiroda szervezéséről van szó : azt felelem, 
hogy épen azért , hogy rendszeri kérdésekbe 
ne avatkozzék a bizottság, mondta ki, hogy rend
szerekre való tekintet nélkül mindkét létező rend
szer képviselői egyenlően vétessenek tekintetbe, 
mit, ha ki nem mond, könnyen juthattunk volna 
azon helyzetbe, hogy az egyik rendszernek ada
tik nagyobb előny, mint a másiknak, — s ezt 
kénytelen vagyok kimondani — eddigi tapaszta
lásom szerint csakugyan történt, a mi pedig a 
gyorsírás fejlesztését egyátalában nem mozdítja elő. 

A mi azon észrevételt illeti, hogy a bizottság 
túlment megbizatásán : azt elismerem; de midőn 
indokoljuk, hogy miért ment túl és miért adott oly 
véleményt, mely csekély tekintetben eltér a t. ház 
határozatától, akkor azt hiszem, e megjegyzésre 
teljesen meg van felelve. 

Egyéb ellenvetés véleményünk ellen nem 
adatván elő, ajánlom azt a t. háznak elfogadás 
végett. 

Deák FerencZ: {Bálijuk! Halljuk.') Tisztelt 
ház! A képviselőház 220-dik ülésében Várady 
Grábor képvise'ő a ház havi költségvetésének tár
gyalása alkalmával a következő határozati javas
latot terjesztette az országgyűlési gyorsiroda állan
dósítása tárgyában a ház elé. (Olvassa): „Határo
zati javaslat az országgyűlési gyorsiroda tárgyá
ban. Az országgyűlési gyorsiroda állandósittatik. 
Az országgyűlés megbízza a két ház elnökeit an
nak szervezésével. Állandó gyorsíróknak csak 
olyan egyéneket nevezhet ki az elnökség, kik le
tett szigorlat után alkalmasaknak találtatnak. A 
gyorsiroda személyzete és fizetése ekként állapitta-
tik meg: 2 gyorsirodafőnök 2,000 írttal : 4,000 
írt. 1 naplószerkesztő 2,000 írttal 2,000 frt. 4 re-
visor gyorsiró 1,500 frttal: 6,000 írt. 1 0 rendes 
gyorsíró 900 frttól: 1.100 írtig terjedő fizetéssel, át
lagban 10,000 frt. 2 turnusvezető 480 frttal 960 
frt; ezenkivül irodai szükségletre és írnokok fize
tésére 1,740 frt. Az ekként kinevezett gyorsírók az 
országgyűlés hivatalnokai, s állandó évi fizetéssel. 
s annak idejében, a nyugdíjazás átalános szabályai 
szerint, nyugdíjjal láttatnak el. Az országgyűlés 
elnapolásának és szünetelésének idején a minisz
térium rendelkezése alatt állanak." 

A ház a felolvasott határozati javaslatot egész 
terjedelmében változtatás nélkül elfogadta, s annak 
a főrendi házzal leendő szokásos közlésével Radics 
Ákos jegyzőt megbízta. 

Azon urak, kik a most tárgyalás alatt lévő 
véleményt előterjesztették, csak e határozat alap
ján működhettek és ennek korlátain túl nem me
hettek volna. Készíthettek ugyan javaslatot és 
ajánlhatták a háznak, a mint ezt tették is • de kér
dem, most van-e ideje [annak, hogy a ház egy vi
lágosan kimondott határozata megváltoztatását 
vegyük tanácskozás alá? (Elénk helyeslés.) 

Én azt hiszem, mivel a bizottság — különösen 
az összegre nézve — pedig bizony mostani viszo
nyaink között ezen összeg igen kényes portéka — 
túl ment a határon, én részemről a bizottságnak 
beadott jelentését nem pártolhatom, és azt óhaj
tom, maradjunk meg az előbbi határozat mellett, s 
a szerint teljesíttessék a gyorsiroda szervezése, a 
mi abban van. Nem szeretném fentartani az eddigi 
viszonyt én sem, hanem azt kívánom, hogy állan-
dósittassék az iroda ; erre nézve pedig van határo-
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zat, mely szerint el kell járni. A jövő országgyű
lés, ha tetszik, változtassa meg; hanem addig marad
junk meg a határozat mellett, s ezen határozat 
alapján intézkedjék a ház elnöksége. (Atalános 
helyeslés) 

N y á r y P á l : Ha méltóztatnak megengedni, 
még azt az egyet szeretném a határozatban ki
mondatni, hogy ekként a t. háznak előbbi határo
zata tovább is megmaradván, utasittatik az elnök, 
hogy a jegyzők közbejöttével teljesítse azt. a mi 
meghagyatott. (Helyeslés.) 

E l n ö k : H tározatilag tehát kimondom, hogy 
mind a fizetésre, mind a személyekre nézve szer-
veztessék a gyorsiroda a szerint, a mint a t. ház
nak előbbeni határozata rendeli és az elnökség 
utasittatik a határozat végrehajtására.(Fölkiáltások : 
a jegyzőkkel egyetértve. Ideiglen!) 

G h y c z y K á l m á n : Én azon felkiáltásokat 
hallottam, hogy a gyorsírók kinevezése ideiglen 
történjék. Ez, nézetem szerint ellenkezik a ház ha
tározatával, mert a határozat állandónak nevezi; az 
már,hogy jónak fogja-e látni az elnök minden állo
másra a kinevezéseket végleg megtenni, az az ő 
belátásától fog függni. 

SomSSich P á l : Tökéletesen helyes képvi
selő ur észrevétele azon egy megjegyzéssel, hogy 
ha valamennyi állomás betöltésére nem találtatnak 
alkalmas egyének, azok ideiglen töltessenek be. 

Csiky Sándor : Talán azt kellene kimondani, 
hogy az állandó gyorsírók kinevezése mikor tör
ténjék? (Helyislés.) 

E l n ö k : Mindenesetre még ez ülésszak alatt. 
(Helyeslés.) 

A háznak e határozatát Paiss Andor jegyző 
ur átfogja vinni a mélt. főrendekhez. 

Most méltóztassanak szavazati jegyeiket, a 
fiumei kiegyezés tárgyában kikül dendő képvise
lőkre, beadni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvas sa a kép
viselők neveit, kik egyenkint beadják szavazati je
gyeiket.) 

E l n ö k : A ^szavazatok összeszámittatván, az 
eredmény a legközelebbi ülésben fog közhírré 
tétetni. 

Egyéb tárgya a mai ülésnek nincs. 

Az ülés végződik d. u. 11/i órakor. 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A fiumei bizottságra történt szavazás eredménye kihirdettetik. Kérvény njujtatik be. Csiky Sándor indítványa 
a tárgyalandók sorára nézve. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a közös nyugdijak s a függő államadósság ellenőrzése iránti törvény
javaslatokról s a pénzügyminisztérium 1869-dik évi költségvetéséről. A népoktatási törvényjavaslat végleg elfogadtatik. A jogügyi bi
zottság javasolta módoBitások a polgáii törvénykezési rendtartásba felvétetnek. A központi bizottság jelentést tesz az erdélyi unió rész
letes szabályzatáról. Az uzsoratörvények eltörléséről s a póthitelről szóló törvények szentesiítetvén, kihirdetetnek. A közmunkai s köz
lekedési minisztérium költségvetése 1869-re megáliapittatik. Az átalános kisajátítási törvényjavaslat átaláuosságban s részleteiben el
fogadtatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b.. Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Meny
hért, Wenckheim Béla b.; később Andrásy Gyula gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 9 ]/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni; a szólani kivánók neveit pedig Csengery 
Imre és Dimitrievics Milos jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesittetni. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a november 

22-kén tartott ülés jegyzökönyvét) 
E l n ö k : Nines a tisztelt háznak észrevétele a 

fölolvasott jegyzőkönyvre? {Elfogadjuk!) A jegy
zőkönyv hitelesíttetik. 

A tegnapi szavazás eredménye fog kihirdettetni. 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : Beadatott 239 sza

vazat; ebből Deák Ferenez nyert 18 7-et, Csengery 
Antal 18S-at, Horváth Lajos 140-et. 

B ö m c h e s F r i g y e s : Valamint a szászok 
közt mindenütt, ugy Brassóban is nagy aggodal
mat keltett a t. ház asztalán fekvő, a nemzetiségek 
egyenjogúságáról és a nyelvek használatáról szóló 
törvényjavaslat szövege. Ezen okból Brassó vá
rosának képviselőtestülete a képviselőház elé ter
jesztés végett hozzám küldött kérvényében ezen 
törvényjavaslat némely szakaszának megváltoz
tatását kéri. Bátorkodom ezen kérvényt, mely a 

jogra és törvényre van alapítva, a t. ház figyel
mébe és pártfogásába ajánlani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
Csiky Sándor : T. ház! A mint bejövék, 

láttam kitéve a folyosón a szokott helyen a napi
rendet. Azon napirendre kitűzött tárgyak közt 
egyik a törvénykezési ügyben a főrendek által a 
képviselőházhoz küldött észrevételek fölött a jog
ügyi bizottság jelentése, a másik a közlekedési mi
nisztériumnak költségvetése, és ezt követve a pénz
ügyi bizotttságnak ez érdemben tett jelentése. 
Ezen két munkálatot kinyomatva, tegnap délben, 
a mint tudva áll, vettük kezeinkbe. Házszabá
lyaink azt rendelik, t. ház, miszerint minden oly 
munkálat, oly okirat, indítványok, törvényjavas
latok, amelyek a ház tárgyalása alá terjesztendők, 
három nappal a tárgyalás előtt kinyomatandók és 
szétosztandók. Igaz, t. ház, hogy igen sok tenni 
valónk van még, a mint mondatik, a hátralévő 17 
nap alatt, míg a mostani ülésszak tar t ; de kérem, 
ebben az én felfogásom szerint nem foglaltathatik 
azon eszme, hogyha azon 17 nap alatt mindazon 
munkálaton, melyek már a ház asztalára tárgya
lás végett letéve vannak, keresztül nem mehetünk, 
azon esetben ebből a hazára nagy csapás eredne. 
Ellenkezőleg,t. ház, én azt hiszem, hogy ha mindazon 
munkálatokon hanyatthomlok rohanva keresztül
gázolni akarunk, semmi rendet, semmi korlátot 
nem tartva, oly törvényeket fogunk hozni, melyek 
áldás helyett átkot eredményeznek, és a melyek 
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a népre nézve nem lesznek kielégítők. Egy rósz 
törvény pedig, oly törvény, mely a nemzet jellemé
vel, a közvéleménynyel, a közóhajtással öszhang-
ban nem áll, sőt ellentétbe helyezi magát — egy 
oly törvény, t. ház, tudjuk, hogy a népnek, a nem
zetnek nem ritkán enyészetét hordja méhében. 
(Ellenmondás. Jobbról zaj.) Holott egy jó törvény, 
mely törvényesen a kellő megfontolással hozatott, 
oly jó törvény, mely ekként alkottatott, a nemzet
nek jóllétét, belnyugalmát, eló'haladását, virágzá
sát eszközli. Én tehát, engedjék meg t. ház, egy rész
ről ennélfogva, más részről pedig azért, hogy tudjuk, 
miről van a szó a jegyzőkönyvnek felolvasása alkal
mával, valamint minden okmányoknak a ház elé ter
jesztése idején, tartsuk meg, a mit a ház szabálya 
elrendel, hogy azt érteni lehessen, s tegyük tisz
tévé s hivatásává az elnökségnek, ugyancsak a 
szabályok értelmében: hogy azon kellő csend 
és nyugalom megtartására ügyeljen, melynélfogva 
a tárgyat érteni és hozzája szólni lehessen. E tekin
tetben én, avégből is, hogy azon tárgyak, melyek 
még ez országgyűlés alatt volnának alázatos véle
ményem szerint tárgyalás alá veendők, napirendre 
kitüzessenek : kérem, hogy beadott indítványomat 
felolvastatni, és annak tárgyalására határnapot el
rendelni méltóztassék. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa az indít
ványt.) 

Elnök: A mai ülés napirendjére kitűzött 
tárgyakat illetőleg azt jegyzem meg, hogy azok 
a t. ház tegnapelőtti ülésében állapíttattak meg, 
(Ugy van!) és igy a szabályoknak a három napra 
vonatkozó rendelete teljesíttetett. Egyébiránt a 
beadott indítvány ki fog nyomatni '), szét fog osz
tatni és napirendre kitüzetni. 

Az állandó pénzügyi bizottság részéről Kautz 
Gyula, képviselő űr jelentést tesz. 

Kailtz G y u l a e l ő a d ó : T. ház! Van sze
rencsém az állandó pénzügyi bizottság részéről 
három jelentést előterjeszteni, melyek közül az 
első a függő adósságok ellenőrzésére vonatkozó tör
vényjavaslatot tárgyazza, a második a közös nyug
dijakra vonatkozik, a harmadik pedig a pénzügy
miniszter költségvetése feletti jelentést tárgyazza. 
Ennélfogva, ha méltóztatnak tekintettel lenni az 
idő rövidségére, tán lehetne rögtön kinyomatni és 
szétosztatni. (Helyeslés a). 

E l n ö k : Napirenden van a népnevelési tör
vényjavaslat végleges megszavazása. 

B u j a n o v k s Sándor j e g y z ő (olvassa a nép
oktatási törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : A kik a törvényjavaslatot végleg 
elfogadják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) 

1) Lásd az Irományok 3 7 b. számát. 
2) Lásd az Irományok 379., 380. és 381-dik számát. 
KÉPV. H, NAPLÓ. 1865/8 . X. 

A népoktatás tárgyában készült törvényjavaslatot 
a t. ház végleg elfogadta. Paiss Andor jegyző' úr 
a mélt. főrendekhez át fogja vinni. ^ 

Horváth Lajos a jogügyi bizottság jelentését 
fogja felolvasni. 

Horváth Lajos előadó (olvassa a jogügyi 
bizottság jelentését.l) Elfogadjuk!) 

E l n ö k : [A t. háza jogügyi bizottság vélemé
nyét egész terjedelmében elfogadja ? Méltóztassa
nak azok, kik egész terjedelmében elfogadják, 
fölkelni. (Megtörténik) A jogügyi bizottság javas
latát a t. ház egész terjedelmében elfogadta. 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! A mennyiben a 
jogügyi bizottságnak most a ház által elfogadott 
javaslata nem mindenben egyezik meg a főrendi 
javaslattal, ezt szükséges a főrendekhez átküldeni. 

E l n ö k : Az elfogadott részekre nézve tudó
síttatnak a mélt. főrendek, az el nem fogadottakra 
nézve pedig az észrevételek közöltetni fognak. 

A központi bizottság a Magyarország és Er
dély egyesitésének részletes szabályozásáról szóló 
törvényjavaslat tárgyában beadja jelentését. 

Csengery Imre előadó (olvassa a jelentést.) 
E l n ö k : Ki fog nyomatni -) , szétosztatni s 

annak idején tárgyalásra tűzetni. 
Napirenden van a közmunka- s közlekedési 

minisztérium költségvetésének tárgyalása. 
PulszkyFerencz előadó (olvassa az állandó 

pénzügyi bizottság jelentését aközmunkai s közlekedési 
minisztérium 1869-dik évi rendes költségvetéséről s). 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa az első ro
vatot.) 

P u l s z k y FereilCZ e l ő a d ó : Az első rovatra 
nézve azon észrevétele van a pénzügyi bizottság
nak, hogy a 4-dik lap 11. és 12-dik sora ekként 
módosittassék: ,,4 titkár 1800 írttal, 300 írt lak
bérrel, 2 titkár 1500 írttal, 300 frt lakbérrel." 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Eszerint a ház nz első rovatot a pénz
ügyi bizottság ezen megjegyzésével elfogadja. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költség
vetés 2-dik rovatát.) 

Fulszky Ferencz előadó: Erre nézve 
nincs változtatás az 1868-iki költségvetéshez képest. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen rovatot ? 
(Elfogadjuk!) A 2-dik rovat el van fogadva. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a költségve
tés 3-dik rovatát.) 

PulSZky FerenCZ e lőadó : Ezen rovat sem 
szenved változtatást. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) A harmadik rovat el van fogadva. 

]) Lásd az Irományok 376-dik számát. 
a) Lásd az Irományok 382-dik számát. 
3) Lásd az Irományok 3 77-dik számát. 

50 
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Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költségve
tés 4-dik rovatát) 

P l l l s z k y Ferencz j e l ő a d ó : Erre nézve a 
pénzügyi bizottság megjegyzi, hogy ezen tétel 
9304 írttal szaporodik, minthogy a minisztérium 
ideiglenes munkák végzésére jobbnak látja a 
napi dijasok alkalmazását, mint az uj hivatalok 
felállítását. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) A 
4-dik rovat el van fogadva. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költségve
tés 5—9-dik rovatait, melyek észrevétel nélkül elfo
gadtatnak. Olvassa a 10-dik rovatot.) 

P u l s z k y FerenCZ e l ő a d ó : Erre nézve a 
pénzügyi bizottságnak az az észrevétele van, 
hogy acz 'm : „különféle kiadások" ekkép igazittas-
sék k i : „előre nem látható kiadások." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház?. (Elfogadjuk!) 
A 10-dik rovat, a pénzügyi bizottság észrevétele 
mellett elfogadtatik. 

Pulszky Ferencz előadó: A pénzügyi 
bizottság igazoltnak ismervén el a minisztérium 
előirányzatában felhozott költségtöbbletet, a köz
ponti igazgatás költségeit kétszáz hetvenhárom
ezer forinttal megszavazandóknak véli. 

E l n ö k : A központi igazgatás költségeit 
273,000 forinttal megszavazza-e a t. ház ?(Megsza
vazzuk l) Ennélfogva a központi igazgatás költsé
gei meg vannak szavazva. 

Pulszky Ferencz előadó: Az átruházási jo
got csak a 4-dik és 6-dik és ismét a 9-dik és 10-dik 
rovatok közt megengedhetőnek véli a bizottság. 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) A bizottság véleménye 
tehát el van fogadva. 

Ujfalussy LajOS : Nekem csupán azon egy 
észrevételem van, hogy előadó úr méltóztatott 
mondani, hogy a házbérre nézve nincs a pénzügyi 
bizottságnak észrevétele, pedig van észrevétele, 
mert az 5-dik rovat 1869-re 3000 frítal magasabbra 
irányoztatik elő. 

P u l s z k y FerenCZ e lőadó : Nem az a kér
dés : volt-e észrevétele, de volt-e kifogása a pénz
ügyi bizottságnak ? Kifogása nincs: mert tudjuk, 
hogy a közlekedési minisztérium napról napra job
ban kiterjeszti működését, ugy hogy az idén szük
ségessé vált uj helyiséget bérelni s ugyanazért ta
lálta szükségesnek a bizottság, hogy az idén töb
bet szavazzon meg, mint tavai. (Helyeslés.) Az 
egészre nézve azonban azon észrevételt teszi a bi
zottság, hogy tekintettel a folyton emelkedő' ház
bérek terhes voltára s azon nehézségekre, melyek 
onnan erednek, hogy a minisztérium hivatalos he
lyiségei Budán s Pesten szét vannak szórva: kívá
natosnak látja a pénzügyi bizottság, hogy a köz
munka és közlekedési minisztérium számára, mi

helyt az ország fínancziális állapota azt meg fogja 
engedni, külön ház építtessék, mi által a belügy-, a 
vallás- és közoktatási minisztériumok — melyeknek 
helyiségeit jelenleg a közlekedési minisztérium egy 
részben elfoglalja — a most bérlelt házakban el
helyezett osztályaikat szintén a régi helytartóta
nácsi házban öszpontosithatnák. Ekként a bizott
ság véleménye szerint ki volna mondandó, hogy a 
közlekedési minisztérium e tekintetben tervet ké
szítsen. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház ezen észevételt magáévá 
teszi. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a II. feje
zetet.) 

Plllszky Ferencz előadó: A II. fejezet 
alatti állam építészeti hivatalok szükséglete 281.000 
frtal megegyez az 1868-ra megajánlott összeggel, 
ámbár az egyes tételek különböznek: tekintve, 
hogy az idő' rövidsége miatt az ezen hivataloknál 
megkívántató gyökeres reform még be nem hozat
hatott, ezen költségeket kétszáz nyolczvanegyezer 
forinttal megszavazandóknak véli a bizottság. 

Elnök : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bizott
ság véleményét a I I . fejezetet illetőleg ? (Elfogad
juk !) A I I . fejezet el van fogadva. 

Mihályi Péter jegyző: (okassa a III. fe-
jdzetet) 

Pulszky Ferencz előadó (olvassa a 377. sz. 
Irománynak az útépítésre vonatkozó III. fejezetét.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 112,000 forintot? 
(Elfogadjuk!) Ennélfogva az útépítés kezelésére 
előirányzott 112,000 frtot a ház elfogadja. 

Pulszky Ferencz előadó (olvassa az utfen-
tartásra előirányzott 'összegek sorozatát) 

E l n ö k : Méltóztatnak a 2.200,000 frtnyiösz-
szeget elfogadni ? 

Gál János ' : T. ház! Bátor vagyok alázato
san kérdeni az elnök úrtól, méltóztatik-e most fel
olvastatni azon pontokat, melyek a 16. laptól a 
19-ig következnek', és egyenkint fogjuk-e e pon
tokat felvenni, vagy most e határozattal szándé
koltatik-e ez ugy összevontan, sommásan elintéz
tetni ? (Fölkiáltások: Egyszerre!) Ez esetben bátor 
vagyok a t. ház figyelmét különösen kikérni a 18-
dik lapon a 37—45-dikpontokra, melyek illetik az 
erdélyi államutakra vonatkozó fentartási költsé
geket. 

Méltóztassanak figyelni arra, hogy a 16., 17. 
és 18-ik lapon Magyarországnak ily nemű költsé
gei megyénkint tétettek fel a költségvetésben; 
itt pedig Erdély irányában fentartatik azon felosz
tás az utkerületekre, mely még a Nádasdy-kormány 
alatt a felállított útépitészeti igazgatóságok szerint 
szerveztetett volt. ugy annyira, hogy igen ba
josan mondhatnám meg én vagy valamelyik er
délyi képviselőtársam, hogy ezen utcsinálás kerti-
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letenkint való felosztása szerint Erdélynek melyik 
megyéje, melyik széke vagy melyik része mekko
ra összegben részeltetik az utfeníartás költségei
ből azon nevek után, a mint itt elneveztettek. Ha
nem egyet látok ezen költségvetésben, a mi posi-
t iv: azt t . i . : hogy e tételekből a székely föld 
legnevezetesebb részére egyetlen krajczár utfen-
tartási költség sincs téve. Ott van a székely-udvar
helyi kerület, nézzük rendre utána mind a külön
böző rubrikákat: mind üresek ; egyetlen krajczár 
utfentartási költég sem adatik eanek. 

Második megjegyzésem az, hogy valamint a 
Nádasdy kormánya alatt Szcben volt azon központ, 
melyre Erdélynek egész úthálózata irányoztatott; 
és egy helyes útrendszernek minden elvei ellen 
úgyszólván Erdélynek egyik vég határára köz-
pontosittatott Erdélynek egész úthálózata: épen 
ezt látom fentartva a mostani költségvetésben 
is, a hogy az a különböző' utcsinálási kerüle
tek szerint fel van téve. Méltóztassanak tekin
tetbe venni a következőket: a szebeni kerületre 
114,000 frtnyi költség, a brassói kerületre ismét 
88,000 frt tétetett fel; mindjárt utána következik 
a maros-vásárhelyi kerület, s erre már csak 
40,000 forintnyi költség van véve. 

Én ennélfogva kérem a t. házat, méltóztassék 
kimondani, hogy ezen utkerületek szerint való fel
osztást — melyről meg vagyok győződve, hogy a 
közlekedési minisztériumhoz az erdélyi utfentartási 
hivatalok jelen orgánumai tették az ennek alapjául 
szolgáló jelentéseket, kik pedig igen kevés kivétel
lel, épen azok, a kik nevezetesen működtek Erdély 
úthálózatainak oly szerencsétlen elintézésében a 
múlt provisoriumok alatt is — hogy ezen kerületen-
kiní való felosztását a költségeknek nem fogadja 
el. és a minisztériumot arra utasítja, hogy, a szük
séghez képest, maga utalványozza az átlagosan 
megszavazott összegből a költségeket. Jelesül, mi
után itt letéve látom azon elvet, hogy a székely
ségnek legnagyobb része merőben zárassák ki 
azon összegekben való részesedésből; miután már 
is tettleg azon eredménye van az eddigi utfentar
tási rendszernek, hogy azon kereskedelmet, mely 
hajdan Maros-Vásárhelyről Segesváron, Udvar
helyen, Csikszéken s a giniesi szorosan át Jaszsziba 
és Galaczba vezetett, semmivé tette, és ellenirány
ban Szeben és Brassó felé terelte: a Maros-Vásár
helyről, Segesvár, Udvarhely és Csikszéken át a 
Gymesig, másfelől a Parajdról Károly-Fehérvárig 
vezető utvonalakat és ezen utak fentartását méltóz
tassék a ház különösen is figyelmébe ajánlani a 
minisztériumnak. 

Ennélfogva a következő módositványt vagyok 
bátor előterjeszteni. (Olvassa) : 

„A pénzügyi bizottság e pontokat illető véle
ménye után teendő: 

„A mi az erdélyi utakra javasolt összeget 
illeti: a ház azon felosztást, mely a költségvetésben 
kitett kilencz kerületre egyenkint számszerint ja
vasoltatott, el nem fogadja, és a minisztériumot 
hatalmazza fel, hogy a szükség és ezélszerüséghez 
képest forditson az erdélyi utakra az átlagosan 
megszavazott összegből. Különösen is kijelöli a 
Maros-Vásárhelyről, Segesváron, Székelyudvarhe
lyen és Csíkon keresztül a Gimesig és a Parajdról 
Károly-Fehérvárig vonuló utat, melyeknek mint 
államutaknak mielőbbi kijavítása végett a minisz
térium a szükséges költséget az utfentartásra 
megszavazott összegből utalványozza." 

H o l l á n Ernő á l l a m t i t k á r : Tisztelt előttem 
szóló urnák észrevételeit kénytelen vagyok elvá
lasztani olyképen, hogy átalánosan is szólott a 
tárgyhoz és tüzetesen. 

A mi különösen észrevételeinek második ré
szét illeti, melyekre vonatkozólag indítványt is 
tett: arra nézve annál kevésbbé lehet észrevételem, 
mert magának a minisztériumnak és a pénzügyi 
bizottságnak javaslata ugyan oda czéloz, a hová 
az inditvány; arra, t. i., hogy az erdélyi utkerüle-
tekben felsorolt egyes tételekre nézve virement 
engedtessék a minisztériumnak. A pénzügyi bizott
ság különösen azért is ajánlotta ezt, mert Magyar
országban a fentartási költségek 3.189,000 forint
ban voltak felszámítva, és mégis csak 2.000,000 
forint elfogadása ajánltatik: most tehát aránylag 
minden egyes positiót ezen reductióhoz képest kel
lene megváltoztatni, és azért helyesebbnek tartotta 
a pénzügyi bizottság azt hozni javaslatba, hogy a 
minisztériumnak az egyes positiók közt virement 
engedtessék. Ugyan oda czéloz előttem szóló t. 
képviselő urnák indítványa is. Nekem tehát ennek 
lényegére semmi észrevételem nem lesz, sőt meg 
vagyok győződve, hogy a közlekedési miniszter 
úr szívesen meg fogja ragadni az alkalmat, hogy 
ezen virement erejénél fogva különösen a székely 
föld és az udvarhelyi kerületek szükségleteit 
figyelembe vegye. 

A mi másik átalános észrevételét illeti, arra 
nézve röviden csak ezeket van szerencsém előadni: 
azon költségek, melyek az utakra nézve az ország
ban kiadatnak, kétfélék: olyanok, melyek uj utak 
készítésére fordíttatnak, és olyanok, melyek kész 
utaknak fentartására vonatkoznak. Tagadhatlan, 
hogy uj utak készítése sokkal költségesebb, mint 
meglevők fentartása. A minisztérium, midőn a 
közigazgatást átvette, egy bizonyos hálózatot vett 
kezébe. A meglevő utakat azonnal felhagyni czél-
szerünek nem látszhatott azért, mert ha egyszer 
nagy költséggel utak állíttattak fel, azokat lassan
kint idővel lehet ismét átváltoztatni, de azokat 
hirtelen félbe hagyni annyit tenne, mint tökélete
sen elveszendőbe engedni azon nagy tőkét, 

50* 
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azon nagy költségeket, melyek azon utak eló'ál-
litására fordíttatnak. 

í g y tehát egy meglevő, habár alapjaiban, és 
irányára nézve hiányos úthálózatot mindenekelőtt 
fenn kell tar tani , ideig-óráig, hogy lassankint le
hessen átmenni egy czélszerübb és a közszükség
leteknek inkább megfelelő úthálózatra. (Helyeslés.) 
Ez volt természet szerint azon elv, melynélfogva 
a minisztérium nem készített tabula rasat, hanem 
igenis eljárt olyképen, hogy már az idén, neveze-
zetesen oly államutakra, melyek a forgalomban 
levő vasutakkal párhuzamban járnak, csekélyebb 
administrationális fen tartási összeget fordított, 
olyképen, hogy ezeket idővel a megyéknek lehessen 
átadni; míg ismét más utakat állami kezelés alá 
vett, olyanokat, melyek a készülő és megnyitan
dó vasutak állomásaiba majdan függélyesen fog
nak szaladni. Ezen elvek azok, melyek nyomán a 
minisztérium uj gyökeres úthálózatot fog készíteni, 
és ezen elveket fogja szem előtt tartani azokra néz
ve is, miket t. előttem szóló ur az erdélyi útháló
zatra elmondott. (Helyeslés.) 

V á l l y i János ; T . ház! Szabad legyen a köz
lekedési minisztériumhoz azon kérdést intéznem, 
hogy midőn itt az utak fentartására egyetemes 
öszveg szavaztatik meg, a részletezésnél minő zsi-
nórm ,'rtéket követett, és mik voltak azon alapok 
és indokok, melyeknél fogva több megye kiha
gyatott és ezeket legkisebb segélyezésben sem 
szándékoznak részesiteni ? 

Minden egyes megyének érdekeit és viszo
nyait nem ismerem, ezek irányában tehát csak 
átalánosságban tehettem észrevételt; hanem azon 
megyét hozom fel, a melyet közelebbről van sze
rencsém ismerni, s ez Szatmár megye. Szatmár me
gyének kész utvonala van 34 mértföld hosszú, 
melyet annyi anyagi áldozattal épített, és melynek 
fentartása a megyére nézve oly súlyos és oly ter
hes, hogy annak fentartása mellett már alig lehet 
képes a rég szükségelt uj utaiuak megesináltatá-
sára. Mi lehet tehát mégis oka* annak, hogy ezen 
megye, melyet közelebbről ismerek, oly mostoha 
gyermeke e hazának, hogy attól még e csekély 
segélyzési összeg is elvonatik ? E megye többször 
intézett sürgős kérelmet a kormányhoz, a melyben 
nyomorult állapotát ecsetelve kérte, hogy ország-
utai fentartásában állami segélyben í'észesittessék. 
De én nem tudom annak okát felfogni, hogy ez 
miért nem teljesíttetett ? mert azon körülmények, a 
melyeket az államtitkár úr előbb méltóztatott fel
hozni, hogy t . i . a kormány azon utakat, a melyek 
a vasutakkal párhuzamosan futnak, nem részesiti 
állami segélyben, hanem csupán csak azokat, me
lyek a vasút vonalakra függélyesen futnak : ebben 
akadályul nem szolgálhatnak, a midőn Szatmár 
megyében vannak a tervszerint építendő vasutak-

ra függélyesen eső kész köves utak, még pedig 
sokkal több, mint olyanok, melyek ezen vasutak
kal párhuzamossan vannak; mégis ugy találom, 
hogy e megye — mely annyi anyagi szükséggel 
küzd, főleg közlekedési hiányai miatt — figyel
men kivül hagyatik, holott egyátalában nem is 
képes saját terményeit a világ piaczára vihetni. 
É n tehát felkérem a t. képviselőházat, hogy ezen 
megyének nyomott helyzetét, a melyet különöseb
ben ismerek, de melyhez, ugy hiszem, hasonló kö
rülmények között több megye is van , mint külö
nösen a közel fekvő Szabolcs és más, a segélye
zésből kihagyott megyék , figyelmökre méltatva, 
mondják ki határozatikig: hogy az utak segélye
zésére tervezett egyetemes összeg az ország min
den egyes megyéje között aránylag osztassák k i ; 
hogy a jótéteményben nem csak kivételesen a 
választottak, hanem a hazának minden egyes me
gyéje egyiránt részesittessék. 

Gajzágó Salamon: Én és több társam szeren
csések voltunk e napokban egy határozati javas
latot a képviselőház elé terjeszteni az erdélyi ré
szek egynémelyikében és még Magyarországnak 
talán egy kis szögében is fenálló utvámok meg
szüntetése végett. Nem akarom ezt jelenleg tár
gyalni, mert tudom, nincs napirenden; csak is ar
ra kívánom a t. házat előre is figyelmeztetni, hogy 
az itt praeliminált utfentartási költségekben épen 
azon kerületek, melyeket az utvámok legélénkeb
ben és legterhesebben, és talán csak is kizárólag 
sújtanak, részesülnek legkisebb részben: nevezete
sen a déézsi és károly-fehér vári kerületek. Ennél
fogva nagyon természetesnek, sőt jogosnak tartom 
azon kívánalmat, hogy az e tétel alatt az utak fön-
tartására kitett összeg, minden tekintet nélkül az 
itt elősorolt részletekre, egy összegben adassék 
meg a minisztériumnak azért, hogy majd a képvi
selőház bölcseségétől függvén azon végelhatáro
zás : hogy igazságosnak látja-e azt, hogy minden 
törvény ellenére az országban még ma is némely 
helyeken és oly helyeken, hol az utak korántsem 
jobbak, mint ott, hol utvámok nincsenek, ezen igaz
ságtalan , aránytalan utvám továbbá is fentartas-
sék. Mondom, akkor, midőn e felett a képviselőház 
tüzetesen határozni fog, ne legyen a minisztérium 
előre megkötve arra nézve, hogy csak bizonyos 
megállapított kerületekre kiszabott összegek állja
nak rendelkezésére. Tehát méltóztassanak ezt figye
lembe venni. Ezt nagyfontosságunak tartom, és 
csak is ily értelemben kívántam vétetni a pénz
ügyi bizottság által ajánlott azon észrevételt, hogy 
egy összegben, minden részletezés nélkül, adassék 
meg ezen összeg a minisztériumnak. (Helyeslés.) 

' BÓnis S á m u e l : T. képviselőház ! A mint 
megértettem t. előttem szóló államtitkár urat, ezen 
segélyezendő utakra nézve azt vették cinosurául, 
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hogy egy úthálózatot vettek föl, melynek kereske
delmi tekintetből az egész országra fontossága van ; 
és ha ez igy áll, nagyon csodálkozom rajta, hogy 
épen azon útvonal, mely Tokajtól Lengyelország
nak Szabolcs megyén keresztül megy, s mely ösz-
szeköti a Hegyalját a nyíregyházi vasúttal és igy 
bizonyosan országos tekintetű, itt nem említtetik. 
Csodálkozom ezen annál inkább, mert, mint tudva 
van a hazában, azon Szabolcs megye, melynek 
területén egy darab kő sincs, ezen utat roppant 
erőfeszítéssel készítette, a menyiben más megyéből 
kellett még csak követ is hozatni. Ezen utat foly
tatni kellene országos érdekből, mert Gralicziával 
Bereg megyén keresztül Magyarországot ezen ut 
köti öfsze. E megyének nincs tehetségében a kő 
hiánya miatt ezen útépítést országos segély nélkül 
folytatni, azonban Tokajtól készen van ezen ut 
Nyíregyházáig, hol a vasúttal köti össze a közle
kedést. Nem akarom jelenleg az idő rövidsége 
miatt a budgetet megzavarni, de ha ezen költség
vetés nem virementtel ajánltatnék meg — mert ha 
ugy ajánltatik meg, kívánom, hogy ezen ut építé
sét is a minisztérium vegye kezébe — azon eset
ben kérem a közlekedési minisztériumot, hogy 
figyelmét legalább a jövő költségvetésben ezen 
útra is fordítsa, mivel, mondom, ez nagyon orszá
gos érdekű, a mennyiben a Hegyalját, Borsod- és 
Szabolcs megyét összeköti Galicziával. 

Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház! Én in
dokolva láttam, hogy a régi országgyűléseken a 
porták rectificatiója alkalmával minden megye kö
vete igyekezett megyéje terheit alábbszállitani; 
de most, midőn felelős minisztériumunk van és álta
lában az utakra bizonyos összeget megszavazunk, 
most sehogy sem látom indokolva azt, hogy most 
is folytonosan előálljanak a t . követek, és a magok 
megyéjére nézve különös tekintetet vegyenek 
igénybe. Hiszen akkor én is Pest megye részéről 
azt mondhatnám, hogy Pestmegye oly fontos me
gye, hogy itt központosulnak az összes utak, s azt 
a ház különös figyelmébe ajánlhatnám. T. képvi
selőház ! Röviden csak azt ismétlem, mit már egy
szer e helyen mondtam: ne képzeljük magunkat 
utasítást adó vái*megyének s a minisztériumot uta
sítással ellátandó tisztviselőnek. Hiszen a kik eddig 
szólottak, a minisztériumnak szabad kezet akarnak 
adni és feltételezik a minisztériumtól, hogy orszá
gos szempontból fogja az utak kiépítését eszközölni. 
En tehát részemről Gál János képviselő úr indít
ványát nem pártolom ; a mik pedig egyes helyi ér
dekek szempontjából mondattak, erre nézve remé
lem, hogy a minisztérium azt figyelmére méltatja; 
de hogy a minisztérium intézkedése utasításhoz 
köttessék, ezt elvbe ütközőnek tartom. {Helyeslés.) 

Bónís S á m u e l : T. ház ! Bocsánatot kérek a 
t. háztól, hanem személyes kérdésben kénytelen 

vagyok felszólalni. Az előttem szóló képviselő úr 
azokat, a kik előtte felszólaltak, oly színben kíván
ja feltüntetni az ország színe előtt, mint a kiket 
provinciális érdek vezet. Bocsásson meg az érde
mes képviselő úr, midőn előadásomat tettem, igye
keztem kimutatni azt, hogy azon útvonal, melyről 
szólottam, országos érdekű vonal,'és midőn aztmu. 
tatja ki valaki, hogy valamely vonal országos ér
dekű, hogy ha a provinciális érdeket az országos 
érdekkel összeköti: csak kötelességét teljesítette. 

H a l á s z B o l d i z s á r : T . ház! Személyes kér
désben kívánok szólani, mert félre értettem. T. ház ! 
Nagyon csodálkozom, hogy t. képviselőtársam 
Bónis Sámuel úr, ki maga is virementet kivan a 
minisztériumnak adatni, és csak figyelmeztetésül 
mondotta azt, a mit mondott: szavaimat félre értette. 
En és ő tökéletesen egyet értünk. En is azt mond
tam, hogy azon összeget országos érdekek szem
pontjából használja fel a minisztérium. Ezzel a fel
világosítással tartoztam magamnak. 

Berzenczey L á s z l ó : Ha valaki felszólalhat.. 
{Zaj) Méltóztassanak meghallgatni, mert hisz 
ugy vagyunk, mint a rósz tanuló, a ki a neki fel-
adottakat kellő időben nem végezvén el, az exa-
men előtt aztán rettenetesen dolgozik. Mi is rette
netesen dolgozunk, mert elpocsékoltuk az időt. és 
most már félünk haza menni, miután sokat nem 
végeztünk el; hanem hogy a legfontosabb tár
gyakhoz ne szóljunk, csak azért, mert most már 
körmünkre égett a gyertya, valamit tenni láttas
sunk . . {Nagy zaj. Dologra!) Nem fognak önök 
engem megtanítani arra, hogy a dologról miként 
beszéljek. Most azt akarom mondani, hogy midőn 
az idő rövidségéről beszélünk, gondoljuk meg, 
hogy a népnek is igen drága az az idő és munka, 
a mely alatt az napszámjával utakat épít. Ez az 
idő is drága. 

A mit Bónis képviselő társam mondott, hogy 
Halász képviselő társunk rá mondott volna, azt 
hiszem, nem annyira ő rá van értve a provincia-
lismus szó, mint mi reánk: mert valahányszor mi 
erdélyi érdekekben felszólalunk, mindig megkap
juk ezt a galuskát. 

A mit a t. államtitkár mondott, hogy a hol 
vasút van, oda nincs oly nagy szükség ország
utakra : ez ugy lehet, mint mikor régen azt mond
ták, hogy a lovakat is agyon kell ütni a hol vasút 
van. Hanem méltóztattak azon más beadott erdélyi 
vasút tervét megtekinteni, melyből csaknem az 
egész székely föld ki van hagyva : oda most ország
utat adni , ezt a szomorú logikát nem értem, és 
Brassónak és Szebennek, s a szász földnek aján
dékozták a vasutat, míg a székely földet csak
nem kihagyva, ma is még az országutból ki 
akarják hagyni. Nem akarjuk mi, hogy nagylel-
küsködjék velünk a minisztérium; de ha már azt 
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teszik, hogy Szebennek adnak 145,000 frtot, már 
legalább ne tették volna ki a rubrikába Udvarhely 
kerületét, mert furcsán tűnik fel a zérus és 145,000 
í r t ; legalább ne részletezték volna annyira. 

Azért arra kérem a t. házat, hogy a mit in
dítványozott Graál János képviselő úr, s a minek, 
ugy látszik, az államtitkár úr sincsen ellene: ne 
méltóztassanak elvetni a nagy sietségben, s mél
tóztassanak egyszer a mi indítványunkat is elfo
gadni, s engedjék meg, hogy az udvarhelyi kerület
ben is renováljuk az utakat. 

Ivánka I m r e : T . ház! Alig merek felszó
lalni, mert most provinczialis érdekekről volt szó, 
s ha én emelem szavamat, ugy fog látszani, mint
ha magam érdekében szólalnék fel. (Jobbról: Meg
lehet !) Jól van hát, meglehet! 

Sajnálattal hallottam azt, hogy a közmunkák 
egy ága, a melyről a képviselőház annak idejében 
határozottan kimondotta volt, hogy az államköl-
csönuek egy része arra fordittassék, t. i. a csator
názás, egészen elejtetett, s elmarad. Én pedig azt 
mondom, hogy a csatornázás az alföldön, az utak 
építésével szoros kapcsolatban áll, s erre csak azt 
a példát hozom fel, hogy Szatinár megye némely 
vidékén 80—90 frtba kerül egy köb öl kőanyag, 
a melyet a csatornák segítségével 18 —19 írton 
lehetue oda szálitani; már pedig azt hiszem, arra, 
hogy lehetséges-e 80 — 90 frtos kővel országutat 
építeni ? commentar nem kell. Én tehát sajnálat
tal ismétlem, hogy a közmunkák egy ága, mely
ről az országgyűlés kimondotta volt, hogy a kötött 
kölcsön tőkének egy bizonyos része ide fordittas
sék , ezúttal elmellőztetett. A mi pedig az utak 
fentartását illeti, pártolom azon nézetet, hogy az 
egész előirányzott összeget a minisztérium rendel
kezésére adjuk, s oda fordítsa, a hol nézete szerint 
e perczben legszükségesebb ; de kérném a t. állam
titkár urat, hogy azt a bizonyos törvényjavaslatot, 
a melyet az utakra nézve már egy éve, hogy elké
szítettünk, terjeszszék a ház elé, hogy meg lehes
sen határozni, melyek azon utak, a melyeket az 
állam költségén kell elkészíteni. Ugy látszik azon
ban — a mint Berzenczey képviselő úr mondot
ta — hogy erre, a sok elmaradt dologtól nem 
érünk rá. 

H o l l á n E r n ő á l l a m t i t k á r : T . ház! Észre
vételeimmel nem igen fogom a tárgyalást hosszab
bítani, de mégis szükséges némely megjegyzést ten
nem azokra , a miket Vállyi és Bónis képviselő 
urak előadtak. 

Azon költségeket, a melyek itt felsoroltattak 
utak fentartására, ugy méltóztassanak venni, hogy 
épen csak azon szükségletekre vannak kimérve, a 
melyek a fentartásra szükségesek, s hogy ezen 
költségekből uj utakat építeni teljes lehetetlen. 

A mi magát a hálózatot illeti, melyet a mi-

niszttrium közegei által fentartat, és melyeknek 
fentartására hozta indítványba ezen összegeket, 
azon hálózatot — a mint szerencsém volt imént is 
említeni — nem a minisztérium készitette, nem a mi
nisztérium tervezte, hanem átvette a múlt kormány
tól és csak azért nem hagyja el egyszerre ezen 
utakat, mivel ezt gazdasági vesztességnek tekinte
né ; és azért tartja fen részben és olyként, hogy 
átmenetet lehessen készíteni ez utakból egy állan
dósított, az országos érdeknek inkább megfelelő ut 
hálózatra. 

Tagadhatatlan, és egy pillantásból ezen bud-
getre kitűnik az, hogy egyes megyékre és az or
szág egyes vidékeire nézve roppant aránytalanság 
mutatkozik. Ennek kettős magyarázata van. Egyik 
az, hogy államköltségen utak csak a proviso-
rium kezdete óta kezeltetnek. Az előtt ál
lamköltségen Magyarországon utak nem készül
tek és nem is tartattak fen. Midőn ez tétetett, 
megkezdték az államköltségen készitendő uta
kat azon vidékeken és azon megyékben építeni, 
a hol az építés könnyebb volt a rendelkezésre álló 
anyagnál fogva. í g y látjuk például, hogy az egész 
alföld vidéke a Tisza, Maros és Duna közt, ut te
kintetében majdnem, hogy ugy mondjam : oasist 
képez, mert ott államköltségen épített ut alig for
dul elő. A másik az, hogy talán egyes befolyások
nál fogva, a kik épen a kormányzás kezelésével 
foglalkoztak, egyik megyében több utat készíttettek 
mint egy másikban, és igy csakugyan fordulnak 
elő aránytalanságok, ugy hogy egyik megye sok
kal több kedvezményben részesült, mint a másik. 

Ezekre nézve csak azt említem meg, ugy 
szintén Vállyi János és Bónis képviselő urak 
megjegyezéseire is. hogy az ut hálózatot, a mint 
az ma létezik, nem a minisztérium állapította meg. 
A minisztérium azt az előbbi kormánytól vette át. 
és csak gazdasági szempontból tekinti azt részben 
fentartandónak, és csak fokonkint tartja lehetőnek 
azt, hogy egy uj hálózat az ország szükségleteivel 
megegyezőleg és helyesebb arányban az ország 
egyes vidékeire való kiterjesztéssel életbe léptet-
tessék. 

E mellett még meg kell jegyeznem, hogy ne 
méltóztassanak azt várni, hogy ha a ház viremen-
tet ad is ezen tételekre nézve, melyek az utak 
fentartására szolgálnak : hogy ezen ut fentartási 
költségekből uj utakat nagyobb kiterjedésben épí
teni lehetne. Különben szívesen elfogadom azon 
nézeteket, a melyeket az előttem szólott képviselő' 
urak előhozni méltóztattak. 

Legyen szabad végül még Ivánka képviselő 
úr szavaira egy megjegyzést tennem. A képviselő 
úr kiemelte, hogy a mennyiben az alföldön Szath-
már és Szabolcs megyében kevesebb utak vannak, 
épen a közlekedési eszközök másik neme, a csatorna 
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volna czélszerü kisegítő; erre nézve én azt hiszem, 
a mint a törvény azt meghatározza, a pénzügy
miniszter úr annak idejében jelentést fog tenni a 
vasutak és csatornák építésére felvett kölcsön hor 
váforditásáról, és én nem kételkedem, hogy pénz
ügyminiszter úr ezen kérdésre is ki fog annak ide
jében terjeszkedni; méltóztassanak tehát engem 
ettől, mint ide nem tartozótól felmenteni. {Helyeslés) 

V á l l y i J á n o s : T. ház! Legyen szabad ne
kem mint indítványozónak egy pár szóval felel
nem az előttem szólott államtitkár urnák. 

Az államtitkár úr két főpontot méltóztatott 
kijelölni azon irányra nézve, a mely ezen ügy 
körüli eljárásánál követtetett. Jelesen, először is 
azt méltóztatott mondani, hogy ezen úthálózat, 
mely segélyezésre felvétetett, még a múlt rendszer 
által állapíttatott meg, s mint ilyen ezúttal is fen-
tartatott. Ezt, megvallom, nem tekinthetem döntő 
érvnek, s én a múlt rends er intézményeit nem is 
tartom oly „ne nyúlj hozzám szentélyeknek," hogy 
rajtok változtatni ne lehessen; sőt épen ellenkező
leg azokat még az emlékezetből is óhajtanám ki-
törültetni, és igen csudálkozom, hogy miért kellett 
azokhoz épen oly szigorral ragaszkodni, hogy még 
az úthálózat tervezetét sem lehet és nem szabad 
változtatni. 

Másodszor azt méltóztatott mondani, hogy 
ezen segélyzés nem utak építésére, hanem a meg
levők fentartására fog fordíttatni. Hiszen én sem 
uj utak készítésére hívtam fel a minisztériumot, 
hanem azon kérést és kérdést intéztem hozzá, hogy 
miután, mint p. o. Ivánka képviselőtársam mondja, 
Szathmár megyének — mint méltóztattak hallani 
— 80 — 90 írtért kellett egy köb-öl követ az ut 
építéshez vásárolni és 34 mfldnyi utat el is készít
tetett, de további építkezéseket aligha fog bírhatni 
a meglevőknek fentartása mellett : ily körülmé
nyek között tehát mi az oka mégis, hogy a midőn 
ez a már általa kimondott elvvel sem ellentétes, 
hogy a kész utak fentartására szánt összegből a 
szathmármegyei vagy evvel hasonló utak fentar
tására semmi sem resolváltatott ? 

Midőn tehát a mondottakban sem a kérdé
semre feleletet nem látok, sem pedig a felhozotta
kat érveim megdöntésének nem vehetem, a meny
nyiben azt méltóztatott mondani, hogy csak a kész 
utak fentartását czélozza a kért segélylyel, és én 
is csak kész utak fentartását kívánom: ismételve 
kérem a t. házat, méltóztassék tett indítványomat 
elfogadni. [Szavazzunk!) 

Zsarnay I m r e : (Zaj. Eláll!) Mindenki jól 
tudja, hogy Torna megye távol esik Szabolcstól, és 
épen azért senki sem fog engem provinciális ér
dekkel vádolhatni, midőn Bónis Sámuel t. barátom 
szerény kérelmét pártolom. Ugyanis sokban vál
toztak a viszonyok, mióta a vaspályák létrejöttek; 

s így SZÍ bölcs megye, mint éléskamarája a felső 
magyarországi lakosságnak, máskép is segíthet 
magán. Hogy ezen ut létrejöjjön, Tokaj és Debre-
czen között már 1848 előtt felső Magyarország-nak 
országszerte kijelentett kívánsága volt; mert ha 
onnan nem mehetett furmányos, csak nem éhen 
kellett halnia a felső magyarországiaknak, annyira, 
hogy nálunk 10 frt volt egy köböl élet, midőn 
Szabolcs és Debreczen vidékén 3 — 4 írtért kapni 
lehetett. Annálfogva, mivel a nép legnagyobb 
része még most is a fuvarosokat használja és n 
közlekedés az életnemüek szállítására majdnem 
egyedül a fuvarra szorítkozik: én mint országos 
érdeket kívánom azon országutat, mely most egé
szen kimaradt a sorozatból, jövőre a minisztérium 
figyelmébe ajánlani, mely Tokajt Debreczennel 
és az élettermő ottani vidékkel összeköti. (Szavaz
zunk !) 

BOrOS P á l : T. ház! (Zaj. Szavazzunk!) Nem 
sok reménynyel kecsegtetem magamat az államtit
kár úr azon nyilatkozata után, azon megyéket ille
tőleg, melyek a költségvetésben elősorolva nincse
nek. Mindamellett is Ivánka Imre t, barátom indít
ványát kívánnám a t. ház által elfogadtatni, mely 
abból áll, hogy eltérve itt a részletezéstől, bízassák 
a minisztérium belátására, hogy ezen felajánlott 
összeget hova és mire fordítsa? Méltóztassanak 
megengedni, nem tudjuk, vajon a pénzügyi bizott
ság a szükséges adatok birtokában volt-e ? De 
annyi bizonyos, hogy a ház minden adatok nélkül 
szól a tárgyhoz: legalább nem látunk adatokat 
azon megyékről, a melyek itt nincsenek bejegyez
ve, ennélfogva Ivánka Imre képviselő úr indítvá
nyát pártolom és elfogadtatni kérem, mert igy 
legalább az illető megyék kecsegtethetik magukat 
azon reménynyel, hogy ha beadják kérelmüket a 
közlekedési minisztériumhoz, az tekintetbe fog vé
tethetni. 

SimOnyi LajOS b . : T. ház ! (Zaj. Szavaz
zunk !) Megvallom, nem akartam e tárgyhoz hoz
zá szólani, mert nézetem szerint, ugy is igen hosz-
szura terjedt ezen fejezet tárgyalása; nem akartam 
hozzá szólni, különösen azért, mert ezen egész tár
gyalását e fejezetnek egészen fölöslegesnek tartom, 
mert a kormánynak megadatván az átruházásijog, 
nem köteles szorosan magát az egyes tételekbe?; 
tartani; és épen mind azon fölszólalásokat, melyek 
egyik vagy másik vidék érdekében történtek és 
történnek, szükségtelennek és fölöslegesnek tartom; 
mert a háznak határozata következtében a minisz
térium bölcsességére bízatván ezen ügynek elinté
zése, az a legkevésbbé sem lesz kötve az egyes 
tételek szoros megtartására. Csak egyre vagyok 
bátor az igen tisztelt államtitkár urat figyelmez
tetni. Azt monda, t. államtitkár ú r : hogy addig, 
mig az utak összhangzásba hozatnak a vasut-háló-
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zartai, az egyes utak fen fognak ugyan tartatni, 
hanem azután a megyéknek fognak átadatni. Én 
ezt nem tartom czélszerü eljárásnak azért, mert 
azt hiszem, jó volna ezen utakat rögtön a megyék
nek átadni, nehogy a kellő íelvigyázat és segítség 
hiánya miatt rósz karba helyezve, jussanak a me
gyék kezei közé. Csak erre az egyre akartam 
figyelmeztetni a t. államtitkár urat s egyszersmind 
ismételve kimondom azon nézetemet, hogy minden 
tárgyalását ezen fejezetnek fölöslegesnek tartom, 
mert a kormánynak az átruházási jog megadatott 
és az ennek következtében ugy is szabadon fog 
intézkedni. 

E l n ö k : Felírva senki sem lévén, azt hiszem, 
mindenek előtt azon kérdés teendő fel, hogy az utak 
fentartására egy átalános összeget akar-e megsza
vazni a t. ház, vagy nem ? [Elfogadjuk !) Nem tudom, 
kívánja-e a t. ház ezt szavazás által eldönteni?Ha 
igen, akkor méltóztassanak azok,kik egy átalános 
összeget meg akarnak szavazni, felkelni. [Megtör
ténik?) A ház átalánosságban kívánja az utak fen
tartására szükséges összeget megszavazni. 

Most a kérdés az, hogy a bizottság által ja
vaslatba hozott két millió két százezer irtot, elfo
gadja-e a t. ház? (Elfogadjuk!) 

P l l l s z k y Ferencz e lőadó : Bátorkodom 
megjegyezni, hogy itt sajtóhibából kimaradt, hogy 
az átruházás az utak fentartási költségeire nézve 
átalánosságban megszavaztatni ajánltatik. 

Gaál János : Én bátor voltam indítványomat 
írásban benyújtani, a mit a t. államtitkár úr mél
tóztatott is helyeselni. Kérem alásan, ez oly hatá
rozat volt, mit a pénzügyi bizottság javasolt; 
ennélfogva kérem az elnök urat, méltóztassék fel
tenni azon kérdést, hogy indítványomat elfogad ja-e 
a ház vagy nem ? [Közbeszólások: Elesett az indít
vány !) 

S imony i LajOS b . : A ház határozata folytán 
az átruházási jog megadatik a kormánynak; ez 
által tehát Gaál János képviselő úr inditványa eo 
ipso elesik. [Helyeslés.) 

E l n ö k : Mielőtt a tárgyalásban tovább men
nénk, méltóztassék a t. ház megengedni, hogy a 
jegyzőkönyvnek a népiskolákról szóló törvényja
vaslat végleges megszavazására vonatkozó pontja 
hitelesittessék, hogy az a mélt. főrendekhez még 
mai ülésökbe átvitethessék. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő [olvassa a jegyzőkönyv 
illető pontját.) 

Elnök: Ha nincs kifogás, [Nincs!) hitelesít
tetik. 

Pulszky Ferencz előadó (olvassa a pénz
ügyi bizottságnak a vizépitésre vonatkozó jelentését.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő [olvassa a ludget té
telét.) 

Pnlszky Ferencz előadó: Nincs észrevétel. 
A tételt a bizottság ajánlja. 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a 32000 forint 
megszavaztatik. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa afentartásra 
vonatkozó összeget.) 

Pnlszky Ferencz előadó: Nincs észrevétel. 
(Elfogadjuk !) 

NicoliCS Sándor: A t. ház engedelmével 
egy kérdést vagyok bátor t. barátom Hollán mint 
államtitkár árhoz intézni. A hajózási Béga-csator-
ria csak félig felel meg czéljának, mert annyira el 
van iszaposodva, hogy csak őszkor és tavaszkor 
hajózható ; azonkívül medre oly sekély, hogy már 
a közönséges árvizek sem férnek a mederbe, a 
töltések közt mennek el, s a vidéket áradással fe
nyegetik, ugy, hogy alig van esztendő, melyben e 
töltések egyik vagy másik ponton át ne szakad
nának és az árviz a vidéket el ne pusztítaná. Erre 
nézve tehát azon összeg, mely itt előirányozva 
van, t. i. a 36000 frt igen csekély. Értésemre esett 
azonban, hogy válalkozó társulat alakult, mely a 
Béga hajózási csatornát részint az által, hogy mé
lyebbre kívánja ásni, részint, hogy zsilipekkel 
akarja ellátni, minden időben hajózhatóvá akarja 
tenni. Ha ez megtörténnék, akkor azon egész ösz-
szeg mely itt kívántatik, feleslegessé válnék. Kér
désem tehát az, szándékozik-e a minisztérium ezen 
csatornát a válalkozó társulatnak kiadni, vagy ha 
nem, nincs-e szándékában e csatornát czéljának 
megfelelőleg ugy átalakítani, hogy az mindig ha
józható legyen, s hogy permanens veszélyt ne 
képezzen az egész vidékre nézve ? 

Hollán Ernő államtitkár: A t. képviselő 
úr helyesen van értesülve. A Béga-csatorna jelen 
állapotában olyan csatorna, melyet olasz nyelven 
naviglionak neveznek, vagyis olyan csatorna, 
melynek mú'készülékei nincsenek. A Béga-csatorna 
mai napig az állam kezelése alatt áll, és igen ne
vezetes fentartási költségekkel terheli a kincstárt. 
Ezért a miniszterinni szívesen bocsátkozott tár
gyalás és egyezkedésbe oly vállalkozó társulattal, 
mely késznek nyilatkozott ama nyilt csatornát 
zsilipekkel ellátott csatornává átalakítani, de egy
szersmind azt kérte, hogy neki a minisztérium a 
kész csatornát ingyen engedje át. Erre nézve, te
kintve egyfelől azt, Hogy a minisztérium ezen 
ajánlat következtében látván, hogy többé ezen 
nagy fentartási költség az állam kincstárát nem 
terhelendi, tekintve más szempontból azt, hogy a 
forgalmi érdekek nevezetesen nyernének az által, 
ha egy közönséges nyilt csatorna (naviglio) átala
kíttatnék zsilipekkel ellátott csatornává; csupán 
csak egy tekintet forog fen, mely különös figyel
met érdeme], habár a minisztérium minden kárta-

i lanitási kérdés nélkül a kész művet átadja egy 
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társulatuak, mely tökéletesiteni fogja a csatornát: 
legalább egy feltételt ki kellett kötnie, azt t. i . : 
hogy a tarifa megfeleljen a közönség és a keres
kedelem igényeinek. A tarifa--kérdése az, mely a 
minisztérium és a vállalkozók közt még eldöntve 
nincs ; maga a szerződés már előkészíttetett az illető 
osztályban, de a miniszter úr még nem fogadhatta 
el, mert a tarifát nem tartotta olyannak, mely a 
közforgalomra nézve elfogadható lenne s azért 
utasította az illető osztályt, hogy folytassa a tár
gyalásokat, és ha a tarifa-kérdése rendezve leend, 
akkor tegye meg jelentését. 

NicolliCS Sándor: Köszönettel fogadom a 
felvilágosítást; csak azon megjegyzésem van rá, 
hogy azon esetre, ha a társulat átveszi a csatornát, 
az előirányzott összeg fölösleges lesz. {Felkiáltások : 
Az természetes !) 

P u l s z k y FerenCZ előadó: Miután a pénz
ügyi bizottság ezen minisztériumnak nyugdijait 
is a többi nyugdijakkal együtt akarja tárgyalni, 
erre nézve függőben marad ezen czim tárgyalása. 
A mi pedig a rendkívüli előirányzatot illeti, erre 
nézve csak akkor adhatja be a jelentést, mikor a 
fedezet irányában bővebb felvilágosítást nyerhet, 
a mi e napokban fog megtörténhetni. Végre ismét
lem a bizottság azon megjegyzését, hogy a feltün
tetett összegeknek megszavazását csak azon ki-
szemben ajánlhatja, ha a pénzügyminiszter a szük
séges fedezetet rendes forrásokból előteremteni 
képes, különben a létező hiányhoz mért levoná
soknak kellene bekövetkezniük, hogy az államház
tartásban megkívántató egyensúly a bevételek és 
kiadások közt meg ne zavartassák. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Következik a kisajátítási törvényja
vaslat tárgyalása. (Az elnökséget Gajzágó Salamon 
veszi át.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! O felsége az uzsoratörvénynek eltörléséről 
szóló törvényt, úgyszintén az ország némely vi
dékén a rablók által megzavart közcsend kelyre-
állitására megszavazott póthitelről szóló törvényt 
szentesitni méltóztatván, van szerencsém átnyúj
tani : méltóztassanak mindkettőnek kihirdetését 
elrendelni. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa az uzsora tör
vények eltörléséről, aztán a rablók által megzavart 
kozcsend helyreállítására utólag megszavazott póthitel
ről szóló szentesített törvényeket1.) 

E l n ö k : A két törvényczikk ő felsége által 
szentesittetvén a jelen ülésben kihirdettetett, s ha
sonló kihirdetés végett a mélt. főrendi házhoz Paiss 
Andor jegyző úr fogja átvinni. Mielőtt ez megtör
ténnék, a jegyzőkönyv illető pontja hitelesittetni 
fog; s míg ez elkészül, talán felolvashatnék a ki-

J) Lásd az Irományok 383. és 384-dik siámát. 
KÉPV. H. NAPLÓ 1865L X. 

I sajátitásról szóló törvényjavaslatot. (Felolvasottnak 
\ tekintjük!) Miután a minisztérium által eredetileg 

beadott kisajátítási törvényjavaslat az osztályok 
tárgyalásán átment és igen sok módosítás van 
benne, talán bele fog egyezni a t. ház abba, hogy 
a központi bizottság munkálata tekintessék szer
kezetnek ? (Elfogadjuk!) 

Jegyző úr fel fogja olvasni a mélt. főrendek
hez átviendő jeg3Tzőkönyvi pontot. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a jegyzőkönyv 
illető pontját.) 

Bujanovics Sándor jegyző (kezdi olvasni 
a. kisajáíitásról át ólában szóló törvényjavaslatot2). Nem 
kell felolvasni!) 

E l n ö k : Átalánosságban nem méltóztatnak a 
törvényjavaslathoz szólni ? (Elfogadjuk !) Követ
kezik a részletes tárgyalás. 

BujanOVÍCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 1. és 2-dik szakaszát, melyek változtatás 
nélkül elfogadtatnak. Olvassa a c6-dikat.)\ 

Tisza K á l m á n : Én ezen 3-dik szakasz két 
utolsó bekezdését kihagyatni ajánlom. Nevezete
sen ki akarom hagyatni 3-dik bekezdését, mert azt 
találom, hogy mihelyt oly nagy mérvű vállalatról 
van szó, mely több törvényhatóságon megy keresz
tül, sokkal helyesebb, hogy annak engedélyezése 
már a törvényhozás utján történjék, mint sem, mint 
itt ajánlva van, a minisztérium utján. A 4-dik be-
kozdést pedig kihagyatni kívánom azért, mert ab
ban először országutak említtetnek, melyek alatt, 
hogy mi legyen értendő, más positivitással meg
határozva nincs ; továbbá említtetnek a lóvonatu 
vasutak, melyekre nézve azt tartom, hogyha azok 
oly nagy mérvűek, hogy országos érdekeket érin
tenek, akkor hasonlókép a törvényhozásnak en
gedélye kívánatos. Ha pedig csak egyes város terü
letére vonatkoznak, akkor nem látom át, hogy 
miért legyen szükséges a minisztérium beavatko
zása és miért ne lehetne egy városnak vagy tör
vényhatóságnak saját határában eziránt intéz
kedni, miután az államra semmi terhet nem ró az 
ily lóvonatu vasút építése. Azért ajánlom, hagyas
sák ki ezen két utolsó bekezdés. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Tisza 
Kálmán módositványát): „A 3-dik és 4-dik bekez
dés hagyassák ki." 

Horváth Boldizsár igazságügyi minisz
ter: T. képviselőház! Ha a 3. és 4-dik bekezdés 
kimarad, akkor oly esetben, midőn több törvény
hatóság területén létesitendő vállalatról van szó, 
mindig be kellene várni a törvényhozás intézkedé
sét. Ez pedig sok idő vesztességgel jár, és ezért 
a minisztériumnak tartatott fön az intézkedés 
azon esetben, ha nem volnának egyértelműek az 

2) Lásd az Irományok 37 5-ik számát. 
51 
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érdekelt törvényhatóságok; de ha megegyeznek, 
ha nincs a tulajdon jog kisajátítására nézve észre
vételek, nem látom annak okát fenforogni, hogy 
a törvényhozás intézkedését várjuk be. A mi pe
dig az országos utakat illeti, ezek, míg a törvény
hozás szabatossan meg nem határozza, az eddigi 
közönséges értelemben vétettek. A lóvonatu vasu-
takra nézve észrevételem ugyanaz, hogy ezek 
többnyire csak városokban létesittetnek vagy pe
dig több község határán vonulnak át. Ha a város 
vagy megye ezen lóvonatu vasút iránt megegyez
nek egymással, kár volna bevárni az országgyűlés 
ülésszakát, hanem a törvényhatóság meghallgatá
sával a közlekedési miniszter ugy fogja elintézni, 
hogy senki a vállalat által privát tulajdonában ne 
károsittassék. {Helyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! A tulajdonnak 
kisajátítása oly fontos dolog, mely több országban 
egyedül csak a törvényhozás közbejöttével és 
engedélyével létesithető, és épen azon ország, mely 
erre a legnagyobb figyelmét fordítja és a hol a 
közhasznú vállalatok legnagyobb mérvben létesit
tetnek, t. i. Angolország, a kisajátítási tárgyakat 
a törvényhozás által intézteti el. Világos példája 
ez annak, hogy ha a kisajátítások törvényhozás 
által engedélyeztetnek is, ez a közhasznú vállalatok 
létesítésében hátra maradást annyival inkább nem 
okoz, mivel az országgyűlés évenkint összejővén, 
az iránt rögtön intézkedhetik. Nem akarom vitatni, 
hogy a mi viszonyainkhoz képest minden kisajátí
tási ügy törvényhozási intézkedés alá tartozzék, 
hanem elégnek tartom, ha a 3. szakaszban meg
marad a 2 első pont változatlanul, mert ekkor 
minden kisebbszerü vállalatokra ugyanazon egy 
megyei, egy törvényhatósági, egy községi válla
latra nézve a rögtönös intézkedés lehetősége fen-
áll ; de mihelyt egy vállalat már több törvény
hatóság területét érinti, ez nagyobbszerü vállalat, 
mely ha némileg provincziális érdekű is, a tör
vényhozás áltál vizsgálat alá veendő', s igy a tör
vényhozás intézkedése alá tartozó. A mi azt illeti, 
hogy az országos utak iránt a minisztérium maga 
intézkedjék: bátor vagyok a tisztelt ház figyel
mébe ajánlani azt, hogy e pillanatban nem tudjuk, 
hogy mik az országos utak; hogy az ez iránti intéz
kedés adassék által a minisztériumnak, az helyes 
leszen, ha az ut hálózat meg lesz a törvényhozás 
által állapítva, ha definiálva lesznek az állami, 
országos, megyei, községi és vicinális utak annak 
rendé szerint; akkor helyesen történhetik az ez 
iránti intézkedés a minisztérium által. De most 
még az országos utak iránti ily intézkedés idő 
előtti, s az czélszerün csak annak idejében fog 
megtörténhetni. E tekintetekből részemről, hoz
zájárulván még azon tekintet is, hogy a lóvonatu 
vasutak olykor igen nagy fontosságúak, s igen 

megérdemlik, hogy azokkal a törvényhozás, fő
ként ha több megyéket érintenek, foglalkozzék, 
részemről Tisza Kálmán indítványát pártolom. 

Tisza K á l m á n : Engedelmet kérek t. ház-
(Maradjon!) Tudom, hogy maradni fog, hanem 
kénytelen vagyok megjegyezni, hogy ezen szakasz 
igen nagyfontosságú. Méltóztassanak összehason
lítani. Az mondatik az első bekezdésben, hogy 
kisajátításnak csak akkor van helye, ha a vállalat 
már „engedélyeztetett", tehát a vállalat engedélyez
tetett. Már most alább azt tetszik mondani, hogy 
ezen engedélyt — tehát nem a kisajátításra az enge
délyt, hanem a vállalatra, ha az községi vagy me
gyei — a község, a megye meghallgatásával a mi
nisztérium adja meg. Már most ha benne marad 
a 3. szakasz, az azt teszi, hogy nem a kisajátítás
hoz, hanem magához a vállalathoz az engedélyt, 
ha több megye kerületén megy keresztül, s ha 
ezek aziránt megegyeznek, a minisztérium adhatja 
meg az engedélyt, s igy valóságos nagy fontosságú 
vasutakhoz van kikötve, hogy a minisztérium a 
törvényhozás nélkül adhassa meg az engedélyt. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Természetes! 

Tisza K á l m á n : Megengedem, hogy a mi
niszterelnök úr természetesnek találja ; de én nem 
találom természetesnek, mert én a törvényhozás 
jogainak sérelmét látom benne. 

Elnök: Kérem azon képviselőket, kik a 3" 
dik szakaszt a szövegezés szerint elfogadják, fel" 
állani. (Megtörténik.) Most kérem felállani azokat, 
kik nem fogadják el. (Megtörténik.) A többség 
elfogadta. 

Csanády Sándor: Számittassék össze a pro 
és contra felállt képviselők száma, mert én részem
ről nem vagyok abban a nézetben, hogy a több
ség elfogadta volna. 

E l n ö k : Ha a t. ház a megszámitást a kép
viselő úr indítványára óhajtja, nekem ellene 
semmi kifogásom nem lehet. Azért kérem a kép
viselőket, a kik a harmadik szakaszt egészben el
fogadják, méltóztassanak felállani s fenállva ma
radni mind addig, a mig a jegyző urak összeszá
mítják. (Megtörténik. Fölkiáltások: Most már meg 
van a többség!) A többség tehát egészben elfo
gadta a 3-dik szakaszt. 

Mielőtt a 4-dik szakaszra átmennénk, föl fog 
olvastatni a mai ülés jegyzőkönyvének azon pontja, 
mely a jogügyi bizottság véleményének a mai na
pon történt elfogadásáról szól, minthogy a főrendi 
ház részéről némely szakaszhoz hozzájárulás kí
vántatik. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa az ülés jegy
zökönyvének a jogyügyi bizottság véleménye elfoga
dására vonatkozó pontját J 



CCCXXII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 23.1868.) 403 

E l n ö k : Paiss Andor jegyző ur át fogja vinni 
a mélt. főrendekhez. 

Következik a 4-dik szakasz. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 4. 

— 9 . szakaszokat,melyek ellenmondás nélkül elfogad
tatnak. Olvassa a 11. Jéjezet czimét és a 10-dik 
szakaszt) 

S o m o s s y IgnáCZ: T. ház! Nekem csak egy 
szó ellen van észrevételem. Méltóztassanak e sza
kasz szövegezéséből az „ingyen" szót kihagyni, 
mert a szakasz ily szövegezésében „mindenki in
gyen tartozik birtokán eltűrni", az ingyen szó ki
rekeszti a 11 dik szakaszban emiitett kárpótlást, 
pedig az anyag kutatásánál gyakran tetemes kárt 
okoznak. (Helyeslés.) 

Halász Bold izsár : Tökéletesen igaza van 
Somossy Ignácz képviselőtársamnak, mert ez „in
gyen" szó a kárpótlást kizárja, nehogy tehát az 
egyik szakasz a másikkal ellenkezzék, szintén 
kihagyandónak vélem ezen szót. (Helyeslés) 

Horvát Boldizsár igazságügy i minisz
t e r : A minisztérium és a központi bizottság a 
10-dik szakaszban előforduló ezen kifejezés alatt 
„ingyen" azt akarta érteni, hogy azért, ha valaki 
előmunkálatokat hagy megtétetni birtokán, semmi 
dijat nem követelhet. Ha azonban ezen előmun
kálatok által birtokán kár tétetik, ezen kárt meg 
kell téríteni. (Fölkiáltások: Ez nincs benne!) Erről 
egy későbbi szakasz szól, hanem pusztán azért, 
hogy előmunkálatokat enged meg tétetni birto
kán, nem követelhet különdíjat. Nézetem szerint 
tehát ezen szó helyett „ingyen" ezt kellene tenni: 
„minden külön díj nélkül tartozik birtokán el
tűrni." 

E l n ö k : Ha átalánosságbannem méltóztatnak 
beleegyezni abba, hogy ezen szavak tétessenek: 
„minden külön dij nélkül", akkor kötelességem a 
kérdést feltenni. Méltóztassanak fölkelni azok, kik a 
szerkezetet változatlanul elfogadják. (Senki sem kel 
föl.) A szerkezet nem fogadtatott el. Most méltóz
tassanak fölkelni azok, kik Somossy képviselő úr 
inditványát elfogadják, hogy t. i. ez „ingyen" szó 
kihagyassék. (Megtörténik.) Elfogadtatott. Most 
kérem méltóztassanak felállni azok . . . 

Csanády Sándor : A ház elfogadta az „in
gyen" szó kihagyását, s igy nincs helye uj sza
vazásnak. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, az igaz, hogy a 
ház az „ingyen" szó kihagyását elhatározta, de a 
miniszter úr azt indítványozta, hogy ezen szó he
lyébe tétessék: „minden külön dij nélkül", a mi 
külön fogalmat képez; kötelességem tehát a kér
dést erre is külün feltenni. (Helyeslés.) Kérem te
hát azon képviselőket 

Horvát Boldizsár igazságügyininiszter: 
Módositványomat Írásban vagyok bátor beadni. 

E szerint ezen szakasz következőkép fogna hang
zani : „Az előmunkálatokra nyert engedély alap
ján, a vonalirányok megállapítására czélzó mér
nöki s szakértői müveleteket, lejtméréseket, és 
anyag kutatásokat mindenki tartozik birtokán 
eltűrni a nélkül, hogy ezért netaláni kárpótlásul 
külön dijt vehetne igénybe." (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 10. szakaszt 
ezen módosítással? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 11. 
szakaszt, a III. fejezet czimét és a 12. —16. szakaszo
kat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. Olvassa"a 
17. szakaszt.) 

H a l m o s s y Endre e lőadó : Ezen szakasz
ban nyomtatási hibák fordulnak elő; az utolsó 
bekezdés 4-dik sorában az „ajánlkozik" szó he
lyett : „kiegészíttetik" teendő, az utolsó előtti sor
ban pedig a „kiegészíttetik" szó kihagyandó. 

Elnök: Elfogadja különben a t. ház, a 17. 
szakaszt ? (Elfogadjuk !) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 18. 
szakaszt.) 

E l n ö k : A 18. szakasz a) betűje 2-dik sorá
ban nem: „megyéje", hanem: „mesgyéje" olva
sandó. (Helyeslés.) Különben elfogadja a t. ház a 
18. szakaszt? (Elfogadjuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 19 
—22 szakaszokat, melyek szó nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 23. szakaszt.) 

Elnök: A 23-dik szakasz első sorában e szó 
helyett „helyes" „teljes" irandó ; ismét a 3-dik pont 
alatt a 2-dik sorban „hol telekkönyvek nem létez
nek" helyett épen az ellenkező teendő „telek
könyvek léteznek." (Helyeslés.) Különben elfo
gadja a ház a 23-dik szakaszt? (Elfogadjuk!) 
Következik a 24-dik szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 24. 
szakaszt.) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Következik tehát a 25-dik szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a IV. 
fejezet czimét és a 25. szakaszt.) 

E l n ö k : A 25-dik szakasz 4-dik sorában, 
nem „beküldvén", hanem a közlekedési miniszté
rium „leküldi" a hatóságnak. A második bekez
dés első sorában nem „határnaptól*, hanem: „ha
tárnapról" teendő; továbbá a 12-dik sorban nem 
„védelmezni",hanem: „élelmezni", végre a negye
dik kikezdés utolsó sorában nem az „Írásokhoz", 
hanem az „iratokhoz" lesz csatolandó. 

H a l m o s s y Endre e l ő a d ó : Az utolsó bekez
désben „törvényhozás" helyett : „törvényhatóság" 
teendő. 

Vadnay L a j o s : Az utolsó előtti kikezdésben 
előforduló ezen szó helyébe „birtokosoknak" ez 
teendő: „birtokosokkal." 

51* 
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E l n ö k : Méltóztatnak e szakaszt ezen kiiga- 1 
zitásokkal elfogadni ? (Elfogadjuk /) Következik 
a 26-dik szakasz. 1 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 26. 
és 27. szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. 
Olvassd a 28-dikat.) 

Somossy I g n á c z : T. ház! Ha a 28. sza
kaszban ezen szó hozzá nem tétetik, hogy ,,fel-
folyamodási szándékát4 ', akkor ez ugy hangzik 
mintha a felfolyamodást kellene Írásban benyúj
tani ; én pedig azt hiszem, a felfolyamodás beadá
sát nem akarjuk kizárni a 24 óra kitűzésével, és 
egyedül csak a szándékot, a felfolyamodási szán
dékot érti a szerkezet. Ennélfogva bátor vagyok 
e kitételt ajánlani: „fölfolyamodási szándékát." 

Horvát Hold izsár i g a z s á g ü g y i minisz 
t e r : Lényegében semmi kifogásom nem lenne 
ellene; de félreértésre adhat alkalmat, mert ha 
azt mondjuk : „felfolyamodási szándékát tartozik 
24 óra alatt bejelenteni", ebből azt következtet
hetné valaki, hogy a felfolyamodási indokolását 
későbben is beadhatja ; tehát különbséget kellene 
tenni arra nézve, hogy a felfolyamodási szándék 
kijelentése után, annak indokolására, mennyi ha
táridőt engedjünk. Ennek hozzátételével nincs 
kifogásom a megjegyzés ellen ; de erre sem volna 
helyes több időt engedni 24 óránál; ha azonban 
ezen záradék nem jönne hozzá, akkor kénytelen 
vagyok a 28. szakasznak a központi bizottság ál
tal megállapított szerkezetéhez ragaszkodni. 

S o m o s s y IgnáCZ : Épen én is azt óhajtom, 
hogy tisztában legyen az illető a törvény értelme í 
iránt, vajon a 28. szakasz értelme csak a szándék 
kijelentésére vagy a fölfolyamodás benyújtására 
vonatkozik-e? mert ha a fölfolyamodás benyúj
tására értetik ezen határ idő, akkor legalább is 
három napot kérek megállapittatni, mert hiszen 
sokszor physicai lehetetlenség, hogy az 24 óra 
alatt teljesíttessék. (Felkiáltások: Háromnapi) 

Halmossy Endre előadó: Én is azt hiszem, 
nagyon czélszerü lenne, ha három napot tűznénk ki 
határidőül. (Helyeslés.) 

Horvát B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y i min i sz 
t e r : Figyelmeztetni kívánom a t. házat azon kö
rülményre, hogy itt oly bizottság működéséről 
van szó, mely nem marad azon egy helyen, ha
nem csak egy nap működik s tovább megy. Ha e 
bizottság minden egyes határban kénytelen lesz 
három napot tölteni, akkor háromszor annyi időre 
lesz szükség, hogy valamely vállalatra nézve a 
kisajátítási terv megállapittassék. (Felkiáltások: 
utána küldik a bizottságnak.') 

E l n ö k : Kérem a képviselőket, kik a 28-dik 
szakaszt ugy, mint szerkesztve van, elfogadják, 
méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A képviselő
ház a 28-dik szakaszt a szerkezet szerint nem fo

gadja el. Most következik azon módositvány, me
lyet Somossy képviselő úr tett. Ha Írásban akarja 
beadni, bevárom. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő : (Avassa Somossy 
Ignácz módositványát.) „Szándékát 24 óra alatt be
jelenteni, felfolyamodását pedig 3 nap alatt tarto
zik beadni." 

E l n ö k : Jó volna talán csakigy tenni, hogy : 
„a mostani kihirdetéstől számitva 3 nap alatt.'*' 
(Helyeslés !) 

Vadnay LajOS: A törvények legjobbak ak
kor, ha minden complicatió nélküliek. Én egysze
rűen kimondanám azt, hogy itt nincs semmi szük
ség az előleges szándék kijelentésére, hanem 3 nap 
alatt tartozik az illető benyújtani. (Helyeslés !) 

S o m o s s y I g n á c z : Ha a szakasz igy szerkesz
tetik , visszavonom módositványomat. 

E l n ö k : Méltóztassanak azok fölállni, kik e 
szakaszból e tételt: „24 óra alatt" kihagyatni és 
helyébe ezt kívánják tétetni: „hátv.m nap alatt." 
(Megtörténik.) A t. ház a szakaszt ezen szerkezet
ben fogadja el. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
29-dik szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a ház'? (Elfogadjuk!) 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 

30-dik' szakaszt.) 
Vadnay LajOS: E szakaszban a 4-dik sor vé

gén : „azok értékét" helyett, e kifejezést kivan-
nám tétetni: „ezek értékét." (Elfogadjtik!) 

E l n ö k : A 30. szakasz tehát Vadnay képviselő 
úí módosítása szerint elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző: (olvassa a3l — 
38. szakaszokat, melyek változás nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 39. szakaszt.) 

E l n ö k : Itt azon nyomtatási hiba van, hogy 
az 1-ső lapról nem a következőre kell fordítani, 
hanem a 10 számmal megjelölt lapra. 

Vadnay Lajos : A39-ikszakasz 2-dik sorában 
van ezen szó : „bérletengedés," pedig ennek: „bér
let e lengedésinek kellene lenni. (Helyeslés!) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 39-ik szakaszt ezen 
kiigazítással ? (Elfogadjuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
40—55. szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa az 56. szakaszt.) 

Horvát Bo ld i z sár i g a z s á g ü g y i min isz 
ter : A 3-ik sorban styláris hiba van, „az arra vo
natkozó" helyett: „a reá vonatkozó" tétetett. Ké
rem ezt kiigazittatni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ekként fog kiigazittatni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 

51—61 szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa a 62-dik szakaszt.) 

Vadnay LajOS: A 62. szakasz 5-ik sorában ezen 
kifejezés van: „azonban azon módosítással." Ez t. 
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ház, igen furcsa hangzású kifejezés ; méltóztassa
nak ezt ezen módosítással felcserélni: „azzal a 
módosítással azonban." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház, a 62. szakaszt a tett 
módosítással ? (Elfogadjuk!) 

Halmossy Endre előadó: T. ház! A VI. 
fejezethez még a 63. szakasz ist artozik, itt csak téve
désből van a VII. fejezetbe sorolva. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
63. szakaszt.) 

H a l m o s s y Endre e lőadó : E szakaszban szin
tén nyomtatási hibák fordulnak elő és pedig a 3-ik 
sorban ponc helyett tétessék kommá; az ezután 
következő: „Az" kis betűvel irandó. A 6-ik sor
ban „bejegyzése" helyett: „lejegyzésre," „alkal
mazandó" helyett: „alkalmazandók" tétessék. 

E l n ö k : A 63. szakasz még a VI. fejezethez tar
tozik, sezen 63. szakasz után jön a VII . fejezett (He
lyeslés.) Elfogadja a t. ház a nyomtatási hibák ki
javításával ? (Elfogadjuk!) 

Bnjanovics Sándor jegyző (olvassa a VII. 
fejezet címét és a 64. szakaszt, mely észrevétel nélkül el-
fogadtatik. Olvassa a 65. szakaszt.) 

Vadnay Lajos : A 64. szakaszban ezen szó for
dul elő „roszabbodás" nézetem szerint itt azt kel
lene tenni „roszabbitás." (Maradi) 

Elnök: A 64. szakasz már elfogadtatott, ha
nem minden félreértés elkerülése végett meg kell je
gyeznem, hogy Vadnay képviselő ur megjegyzése 
nem is állhat meg, mert „roszabbodás" és „ro
szabbitás" külön két fogalom. 

Vadnay LajOS: Véleményem szerint oko
zott roszabbodás nem lehet, mert ha okoztatik, 
akkor ez roszabbitás. (Marad! Ezen túl vagyunk!) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 65. szakaszt ? (El
fogadjuk !) 

Bujanovics Sándoijegyző (olvassa a 66— 
69. szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 70-ik szakaszt.) 

Várady. Gábor : T. ház! Oly sebesen ol
vasta t. jegyző úr a szakaszokat, hogy a zajban nem 
vehettem ki, hogy a 69-ik szakaszon már tul van. 
Ezenszakaszbanolykifejezésfoglaltatik, mely atör-
vénykezési rendtartásban elő nem fordul. Azt 
mondja t. i. „jegyzőkönyvi eljárás," „a megállapí
tott törvénykezési rendtartásban, ugy a szóbeli, 
mint a rendes eljárás jegyzőkönyvi utón történik." 
Nem lehet tehát tudni, mit kelljen ezen kifejezés 
alatt érteni? Én értem ugyan, de törvényben ily 
homályos kifejezést használni nem szabad. Azt, 
hogy „jegyzőkönyvi eljárás" ki kell tehát javí
tani, mert birtok bíróságról lévén szó, ezen kifeje
zés alatt a központi bizottság bizonyosan rendes 
eljárást értett. Kérem tehát ezen szakaszt e szerint 
kiigazittatni, a t. igazságügyi miniszter ur bizo
nyosan hozzá fog járulni. 

H a l m o s y Endre e l ő a d ó : T. ház! A köz
ponti bizottság vette belé ezen kifejezést, és pedig 
épen a polgári perrendtartás alapján. A polgári 
perrendtartás sommás és rendes eljárásról szól: a 
rendes eljárás pedig vagy írásbeli, vagy jegyző
könyvi. A rendtartás egyik szakasza szerint jegy
ző könyvi rendes eljárás csak azon esetekben fog
lalhat helyet, melyekben a törvény parancsolja, 
vagy melyekben a felek az iránt megegyeznek. 
Épen azért vettük fel ezen kitételt: jegyzőkönyvi 
eljárás; de talán jobb lesz, ha megkülönböztetjük, 
és azt mondjuk: „rendes jegyzőkönyvi eljárás." 

B ó n i s S á m u e l : Vélekedésem szerint ide 
lehetetlen tenni hogy: „jegyzőkönyvi rendes eljá
r á s , " mert nálunk tulajdonképen a szóbeli eljárás 
is jegyzőkönyvileg foly, könnyen összetéveszthet
né tehát ezt valaki, ha e két szó fogná kifejezni 
tulajdonképen értelmét a törvénynek. 

Vadnay Lajos : Bátor vagyok megjegyezni 
Várady Gábor t. barátom ellenében, hogy jegyző
könyvi eljárás van a polgári törvénykezési rend
tartásban. A sommás eljárást nem veszszük jegyző
könyvi eljárásnak: mert van sommás eljárás, ren
des eljárás és az ugy nevezett levéltárnoki eljárás ; 
és e tekintetben van, ha a felek megegyeznek, 
jegyzőkönyvi eljárásnak helye, és ez van itt épen 
kifejezve, hogy nem sommás eljárás, sem rendes 
eljárás, hanem valóságos jegyzőkönyvi eljárás. 

Elnök: A 69-dik szakaszra nézve megmarad-e 
a t. ház előbbi határozatánál, miután már egy
szer el volt fogadva és én részemről ki is mond
tam a határozatot?(Fölkiáltások: Marad!) A 69-ik 
szakasz tehát változatlanul elfogadtatik. 

H o r v á t h Káro ly : T. ház! Méltóztassanak 
megnyugodni a szerkezetben. Azt hiszem, minden 
veszély és baj nélkül meghagyhatjuk azt ; sőt azt 
hiszem, ha a „rendes" szó bejön, ezen szó könnyen 
félre vezetheti a feleket. Ugyanis így áll a dolog, 
hogy van szóbeli eljárás és rendes írásbeli eljárás. 
Ezenkívül van azután a jegyzőkönyvi eljárás. Ha 
már most a jegyzőkönyvi eljáráshoz a „rendes" 
czimet teszszük, mely csak ott szokott előfordulni, 
midőn rendes Írásbeli eljárás van, ez könnyen téve
désbe vezethetne valakit. Legtisztábbnak és leg-
határozottabbnak tartom ezen kifejezést, mely itt 
van, azért bátor vagyok annak elfogadását aján
lani. {Helyeslés.) 

Elnök: A 69-dik szakasz marad a szerkezet 
szerint. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 71 és 
72-dik szakaszt, melyek szó nélkül elfogadtatnak. 
Nagy zaj.\ 

E l n ö k Az előbb előfordult hiba kikerülése 
végett nagyon óhajtanám, és meg is kérném a t. 
házat, hogy figyelemmel hallgatni szíveskedjenek 
a jegyzőt, mert utóvégre a kérdést felteszem, és 



406 CCCXXíL ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 23. 1868.) 

nem az én hibám, ha az egyes szaka zok kikerülik 
a t. ház figyelmét. (Helyeslés.) 

I v á n k a I m r e : E l van már olvasva a 73-ik 
szakasz ? 

E l n ö k : Most következik. 
Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 73-ik 

szakaszt.) 
I v á n k a I m r e : T . ház: A ki foglalkozott ki

sajátítással, vagy a kinek földjén keresztül ment 
valamely vasút, vagy ilyféle vállalat, az tudja, 
hogy mily alkalmatlan az, hogy ha valamely kes
keny földjét középen átvágják és az által az össze
függés megszakasztatván, néha % órányi vagy na
gyobb kerülettel juthat földjéhez. Ennek követ
keztében t. ház, az illető birtokosok sokkal inkább 
hajlandók a kisajátítást illő áron az illető társulat 
részére megadni, hogy ha az ily mód átszelt dűlő, 
egyszersmind mint egy tagositási eljáráson megy 
keresztül, az eldarabolt földek kölcsönös kicseré
lése által, hogy t. i. a birtokosnak, a mennyire lehet
séges, a vasút vagy csatorna egyik vagy másik 
oldalán adatik ki mindazon földterület , mely 
neki megmarad. Ez eljárás egyszersmind csere, a 
mely a kisajátítással együtt jár, de a föld az előbbi 
birtokosoké marad; és hogy azért különös bélyeg 
vagy illetékek fizettessenek, mindenesetre nagyon 
terhes lenne, mind a társulat, mind a földbirtokos
ra nézve. Azért bátor vagyok indítványozni: mél
tóztassanak a harmadik sorban e szavak közé: „ki
sajátítására" és „szorosan" beszúrni e szavakat: 
„vagy az abból folyó ingatlanok kicserélésére," 
a többi maradhat. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa Iván
ka Imre módosítását): „Kisajátítására" és „szo
rosan" szavak közé zárassák közbe: „vagy az ab
ból folyó ingatlanok kicserélésére." 

Hallmossy Endre e l ő a d ó : Talán igy lehet
ne tenni : „ingatlanoknak abból folyó kicserélé
sére." 

Horvát Boldizsár igazságügy i minisz
ter : T. ház! Nagyon sajnálom, hogy nincs már 
itt a pénzügyminiszter úr, mert itt a kincstár ér
dekéről van szó. A 73. szakasz végén ez áll: „a 
mentesség mindazonáltal adásvevési illetékekre 
és nyugtákra ki nem terjed" ; de a csere az adás
vevési szerződések sorába tai'tozik, tehát ugy hi
szem, hogy logice nem fog ezen kivétel oda illeni, 
és attól félek, hogy visszaélések fognak elkövet
tetni, t. i. fognak más adás-vevési szerződések tör
ténni, és ezeknek csere nevet adnak, tehát kijátszák 
a kincstár érdekeit; én tehát elegendőnek tarta
nám, hogy ha beadványok, nyilatkozatok, jegyző
könyvek, téritvények díj, bélyeg- és illeték-men
tesek. E szakasz végén ott áll, hogy: „a mentes
ség mindazonáltal adás-vevési illetékekre és nyug
tákra ki nem terjed", ha ezekre ki nem terjeszt- | 

jük a mentességet, logice nincs ok arra, hogy a 
kicserélésekre ki terjesztessék. 

Ivánka Imre: T. ház ! Talán em magya
ráztam ki magamat kellőleg, azért ha méltóztat
nak megengedni, módositványomat egy példával 
fogom megvilágosítani. E g y falunak hosszú kes
keny dülló'jén 2—300 birtokosnak keskeny bir
tokán keresztül vonul a vasút, és mind a 300 em
ber pántlika alakú földjét kétfelé szakítja ugy, 
hogy ha a birtokosok szántani akarnák, azért, 
hogy az egyik oldalon fekvő földjükről a másik 
oldalra juthassanak egy fél órányi kerülőt kell 
tenniök. Az igen világos, hogy ez nem gyakorlati 
eljárás. P . o. a dűlőben úrbéri földek vannak fél, 
negj^ed, nyolczad telkek, ezek egymáshoz arányban 
állanak, ugy hogy az egyik birtokos földéből alig 
2—3 öllel esik több vagy kevesebb a vasút ez 
vagy amaz oldalára, a szerint a mint rézsűben szeli 
azt a vasút keresztül. Hogy a kisajátítással ugyan 
azon időben, ugyan azon bizottság és jíolgári ha
tóság közbejöttével, mért ne lehetne mintegy ta
gosítás által a birtokosok nagy kényelmére a cserét 
keresztül vinni í azt nem látom át. Ha egyébiránt 
ragaszkodni kivannak az eredeti szerkezethez, 
ám szekírozzák meg szükség^ nélkül az embereket. 

Horváth K á r o l y : Én az Ivánka úr által 
ajánlottmódositványt méltányosnak találom; csak 
azon megjegyzésem van rá, hogy annak nem e 
helyen, t. i. a szakasz elején van helye, hanem 
helye van az utolsó szakasznál. Én részemről ma
gam is azon alázatos véleményen vagyok, hogy a 
hol ily kártalanítási eljárás történik, elégséges, ha 
az állam részére egyszer már megfizettetett az illeték 
az adás-vevési szerződések és nyugták után: miért 
még egyszer terhelni az illető feleket, midőn ők 
csak azt akarják eszközölni, hogy azon szerencsét
len káros helyzetből, melybe őket ama vasútvonal 
húzása ejtette, meneküljenek. Mert ez czéloztatik 
itt ily rendezés s tagosítás által. Ok tehát tulajdon
képen az államot nem károsítják, mert e szakasz 
értelme szerint a kisajátítás után bizonyosan kifize
tik egyszer a dijat. Csak azt akarja Ivánka kép
viselő úr, hogy indítványa folytán egy rókáról 
két bőr ne huzzassék; hogy ne fizessenek egyszer 
a kisajátításnál, másszor meg a tagosításnál. Én 
tehát pártolom Ivánka képviselő úr indítványát. 

N y á r y P á l : Én ugyanazt fogom javasolni, 
mit Ivánka képviselőtársam, hanem fogalmazását 
nem tartom egészen szabatosnak. Mert mit akar 
ő? Azt akarja, a mit én, t. i. ha ily esetekben csak
nem haszonvehetetlenné lesznek ama keskeny pánt
lika földek az által, hogy minden keskeny földnél 
nem engedtethetik meg az, hogy átjárás legyen a 
vasútnál; én ugy fogom fel az ő indítványát, hogy 
ő elrendelni kívánja mindenek előtt azt, hogy a vas
út által keresztül vágott birtokok, melyek nem 
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egy tagban vannak, melyek a vasútnak jobb vagy 
bal oldalára jutnak, kicseréltessenek és mintegy 
tagosittassanak. Én azt hiszem, ennek elrendelése 
nem tartozik e törvényhez; de tekintettel kell 
lenni a törvényhozásnak arra, hogy a tagosításról 
szóló törvényben ki legyen mondva, hogy tagositás 
ugyanazon egy határban egyszernél többször 
nem eszközöltethetik. I ly tekintetből talán ki le
hetne jelenteni, hogy a hol ily esetek vannak, 
azon területekre nézve, melyeket a vasutkettévág, 
pótíagos tagositás megengedtetik. Többet itt, 
nem gondolnám, hogy mondani kellene, mert az a 
felek dolga. De az, hogy a tagositással, vala
mint az egész eljárással járó költségek béíyegmen-
tesek, nem tartozik ide : mert azok, kiknek földjét 
a vasút keresztül vágja, azok által, kiknek részére 
a kisajátítás történt, ezen törvénynél fogva már 
igen természetesen kármentesittettek, és már 
ugyanakkor tekintetbe vétetett az is, hogy föld
jüket ketté vágja a vasút. (Helyeslés.) A többi 
azután az ő dolguk, nem gondolnám, hogy nekik 
ezenfelül valami kedvezményt kellene adni; de azt 
a lehetőséget meg kell nekik adni arra nézve, 
hogy a magok birtokát rendezhessék. Ennélfog
va nem pártolom az indítványt azon terjedelmé
ben és értelmében, mint előterjesztetett; hanem 
szükségesnek tartom azon szempontból, mert több
ször egyszernél ugyanazon helyen tagosítást nem 
enged a törvény, hogy ily területekre nézve ki
vételesen megengedtessék. (Helyeslés) 

S i m o n y i LajOS b . : Ivánka képviselőtársam 
indítványát ugy értelmezem — és azt hiszem he
lyesen fogtam fel — hogy egyedül csak arra vo
natkozik, hogy az ilyen kölcsönös egyességből 
származott tagositás okán az illetők bélyeget ne 
fizessenek. Az indítvány nem arra vonatkozik, 
hogy egyesek kényszeríttessenek birtokaik tagosí
tására ; ez csak a kölcsönös egyességre vonatkozik 
és azon részre, mely a bélyeget illeti. Ivánka in
dítványa azt óhajtja, hogy az ilyen egyességből 
eredő okmányok bélyegmentesek legyenek, és én 
ezt igazságosnak és méltányosnak tartom és 
pártolom. 

Várady Gábor: A t. igazságügyminiszter 
űr előadására bátor vagyok azon megjegyzést 
tenni, hogy Ivánka indítványa nem terjed ki ezen 
73. szakasz utolsó pontjára, mert nem az utolsó 
pontba kivánja módositványát beigtattatni, hanem 
ezen szakasz első bekezdésére, melyben világosan 
beadványokról, jegyzőkönyvekről, nyilatkozatról, 
határozatról, felfolyamodásról van ázó, és azokra 
nézve rendeli e szakasz, hogy díj- és illeték-mente
sek. Tehát ott, hol a kisajátításra vonatkozó beadvá
nyokról van szó, igen helyesen van, hogy beigtat-
tassék az, hogy az ingatlanoknak ebből folyó kicse
rélésére vonatkozó beadványok szintén bélyeg

mentesek ; de^ az még nem terjed ki az adás-vevési 
illetékekre. Én tehát Ivánka képviselőtársam mó
dositványát pártolom. 

H a l á s z B o l d i z s á r : Ha Ivánka képviselő
társam módosítása csak a bélyegmentességre vo
natkozik, azon esetben pártolom. 

Horvát Boldizsár igazságügyminisz-
t e r : T. ház ! Én Ivánka képviselő úr módosit-
ványa ellen azért szólaltam fel, mert ugy volt fo
galmazva, hogy félreértésre adhatott volna alkalmat. 
Ha azonban ő elfogadná azon fogalmazást, melyet 
én vagyok bátor indítványozni, akkor hozzájáru
lok indítványához. (Halljuk!) Az én módositvá-
nyom a 73. szakaszra az lenne: Az első rész egé
szen azon szóig: ,,letéti díj nem já r " megmaradna 
változatlanul. Most jönne bele egy incisum, mely 
igy hangzik: , ;ezen mentesség kiterjed a vállalat 
vonalai által ketté hasított birtokok kölcsön kicse
rélésére is, ha ily csere a kisajátítási tervezet 
megállapítása feletti tárgyaláskor bejelentetett, el
lenben a mentesség egyéb adás-vevési illetékekre és 
nyugtákra nem terjed ki ." Ez esetben nem fog
nak visszaéléseket okoztatni. 

I v á n k a I m r e : Szivesen elfogadom. 
E l n ö k : Kivánja-e a ház, hogy a szerkezetre 

nézve megtörténjék a szavazás ? (Felkiáltások : El
fogadjuk a miniszter módositványát!) Tehát a 73. sza
kasz a miniszter úr fogalmazása szerint fogad
tatik el. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 74. 
szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a ház e szakaszt ? (Elfo
gadjuk !) Elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 15-
dik szakaszt) 

Vukovics Sebő : T. ház ! Én a 74. szakaszra 
nézve . . . [felkiáltások: Azon már tul vagyunk!) 

E l n ö k : Boc-ánatot kérek, most a 75-ik sza
kasz van tárgyalás alatt. 

Vukovics S e b ő : Én nem hallottam a 74. 
szakasz megszavazását. (Zaj. Felkiáltások: Már 
nem lehet hozzá szólni!) Ezen szakaszban mindenek 
előtt az mondatik, hogy minden költségek meg
téríttetnek a kisajátítandó birtok tulajdonosának, 
közben azonban oly kivétel tétetik, a mely kétség
kívül . . . . (Zaj.) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek a képviselő úrtól, 
de én a 74-dik szakaszra nézve voltam szerencsés 
kijelenteni, hogy azt a ház elfogadta. (Fölkiáltások 
bal felöl: Nem hallottuk!) Épen azért voltam bá
tor kérni a t. házat, méltóztassék csendben lenni. 
A jegyző úr e szakaszt felolvasta és én kérdeztem 
a t. házat, méltóztatik-e azt elfogadni. (Igaz!) A 
ház e szakaszt elfogadván, nem tudom, lehet-e 
e szakaszra ismét visszatérni? {Túlvagyunk már 
rajta! Nem hallottuk!) Engem a ház szabályai 
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kötnek; de ha a ház méltóztatik megengedni, én 
részemről megadom a szót. 

GhyCZy I g n á c z : Az igaz, ha egyszer a sza
vazás megtörtént, a ház szabályai szerint nem lehet 
azon tárgyra visszatérni; de a ház szabályai azt is 
megkivánják, hogy a tárgyalás alatt csendesség 
legyen, itt pedig folytonos zaj van, s volt ez úttal 
ugy, hogy semmit sem lehetett hallani. Nézetem 
szerint tehát jó lenne, ha e szakasz újra felolvas
tatnék, hogy hozzá szólhassanak azok is, kik nem 
hallották. (Zaj.) 

H o r v á t h K á r o l y : Ugyan ezen eset történt, 
t. ház, (Zaj) midőn Várady Gábor képviselőtár
sam panaszolván azt, hogy a felolvasott sza
kaszt nem hallotta, méltóztatott a ház megengedni, 
hogy a tárgyhoz szólani lehessen. (Zaj.) Én azon 
véleményben volnék, hogy ezt most is meg kel
lene engedni. (Zaj.) Meglehet az által, ha nem 
engedjük meg a szót, egy életre való eszmét 
ütünk el. 

VukOViCS S e b ő : Én azt gondolom, nem kel
lene most oly szigorúnak lenni, és mennél inkább 
közeledünk az országgyűlés végéhez, és vagyunk 
kényszerítve arra, hogy a tárgyakat sietve elvé
gezzük, annál többször fog elö'fordulni azon eset, 
hogy e t. háznak egy része vagy némely tagjai 
nem lesznek képesek megérteni, mely tárgyak 
azok, melyek be vannak fejezve. (Zaj.) Más az, ha 
valamely kérdés fölállás utján döntetik el. 

Megjegyeztem, hogy ezen szakasznak átalá-
nos elve az, hogy minden költséget tartozik a ki
sajátítandó birtok tulajdonosának a kisajátító fél 
megtéríteni; ellenben a kivétel ebbó'l oly messzire 
terjed, hogy ez magában elnyelné kétségkívül a 
költségek legnagyobb részét. E szakaszban meg
kívántatik, hogy a felek megjelenjenek. Sokszor 
megtörténhetik már most, hogy a birtokos igen 
messze lakik a kisajátítandó birtoktól, és ha ö in
gyen a maga költségén tartoznék megtenni az utat, 
megtenni, a nélkül hogy a visszatérítés reménye 
meg volna adva, azt hiszem, hogy igazságtalanul 
károsodik a maga tulajdonában. De még az is 
mondatik itt, hogy ha ügyvédeket vagy megha
talmazottakat állítanak, ezek költségeit és munka
dijait is magok tartoznak megtéríteni. Lehetnek 
esetek, midőn pl. az illető fél beteg, vagy a fái a 
törvényhez nem ért, bizodalmával tehát oly embert 
ruház föl, a ki azután bir elegendő tudománynyal 
arra, hogy az illető bírák vagy alkudozók között 
az ügyet vigye. Ennélfogva azt hiszem, e szakasz 
ezen részét egyszerűen ki kellene hagyni és a sza
kaszt befejezni ott, a hol ez mondatik : „minden 
költséget, mely a kisajátítás létrehozása körül 
megkívántatik, a kisajátító tartozik viselni és eset
leg előlegezni. I t t eléggé ki van fejezve az, hogy 
csak a mulhatlanul okozandó költségek téríttesse

nek meg, ezeket a kisajátító tartozik viselni és elő
legezni. A többit, a mi következik, kihagyandónak 
vélném. 

Horvát B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y é r : T, kép
viselőház! A törvényjavaslatban gondoskodva van 
arról, hogy a tulajdonnak lehető legnagyobb biz
tositéka legyen. Gondoskodva van arról, hogy 
senkinek tulajdonát ok nélkül el ne vehessék 
hogy mindazon jogokra nézve, melyek a tulajdo
nos számára a 3-dik fejezetben biztosítva vannak 
fölszólalási eljárás szabályoztassék, és ezen eljárás 
által minden tulajdonos a maga jogát érvényesít
hesse. Gondoskodtam arról is, hogy senkinek tu
lajdona valódi teljes kárpótlás nélkül el ne vétet
hessék. A mint azonban a törvényhozásnak köte
lessége gondoskodni a tulajdonnak ilynemű 
védelméről, ugy másrészről a salus publica köve
teli — hogy ha egyszer a kisajátításnak helyt 
engedünk — ez végtelen nagy áldozatokba ne 
kerüljön, miután ugy is az ily vállalatoknál a ka-
matbiztositást az állam viseli. Ha már most bele-
teszszük a törvényjavaslatba, hogy minden költ
séget egyátalán a vállalkozó tartozik viselni, akkor 
a felektől függ meghurczolíatni a vállalkozót és 
nyakára egy sereg ügyvédet és meghatalmazottat 
küldeni, kik az ügyet annyira húzhatják, hogy a 
költségek és az ügyvédi díj magasabbra rúgnak, 
mint némely apróbb parcella vételára. Kérem 
tehát a képviselőházat, hogy midőn egyrészről a 
tulajdonost ezen törvény által biztosítani szándé
kozunk, méltóztassanak másrészt a vállalkozót is 
biztosítani az iránt, hogy a tulajdonos csupa sze
szélyből nem fogja őt annyira meghurczolni, hogy 
inkább a vállalat létesítéséről is lemondani kény-
telenittessék, mintsem mindenki igényét teljesí
tené. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Még egyszer bátor leszek a t. házat 
a 74-dik szakaszra nézve megkérdezni. Kérem a 

I képviselő urakat, kik a 74-dik szakaszt a központi 
bizottság szövege szerint elfogadják, méltóztassa
nak felállani. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

A 75-dik szakasz már fel van olvasva. Mél
tóztatnak hozzászólni ? (Maradjon!) Tehát marad. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassaa76-ik 
szakaszt.) 

Vadnay Lajos .- E kitétel : „bebizonyító 
adatok és bizonylatok" nem lehet együtt, mert 
bebizonyító adat nem egyéb, mint bizonylat. Az 
egyiket ki kell hagyni. (Helyeslés.) 

Csengery I m r e : Van egy másik szó, mely 
még sokkal értelemzavaróbb , t. i. e kitétel : 
„vizi munkálatoknál szakértők leletei által bemu
tatandó." Bemutatás alatt mást értünk. Vagy „ki
mutatandó", vagy „kiigazolandó" szó használandó. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a 76-dik szakaszt Vad-
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nay Lajos és Csengery Imre képviselő urak mó
dosításaival elfogadni ? {Elfogadjuk!) Ennélfogva 
elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 77— 
90-dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak.) 

E l n ö k : T. ház ! A kisajátításról szóló tör
vényjavaslat átalánosságban s részleteiben tár
gyaltatván, a végleges megszavazás a t. ház bele
egyezésével a holnaputáni ülésre tűzetik ki. 
(Helyeslés.) 

Vadnay LajOS : Miért nem holnap ? (Zaj. 
Nem, lehet!) 

E l n ö k : Misem gátolhatja , hogy a végleges 
megszavazás holnap történjék, ha a t. ház ugy 
határozza. 

Halász Bold izsár : Gátolják a házszabá
lyok. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A végleges megszavazás tehát hol-
naputanra tűzetik ki. (Helyeslés.) 

A mai napi rend ki levén merítve, a holnapi 
napi rendre, ha a t. ház beleegyezik, a nemzeti
ségi kérdés tűzetik ki. (Fölkiáltások : Hát még?) 
Azt hiszem, keresztül fogja húzni a holnapi ülést. 

Az első osztályt kérem délután 5 órakor meg
jelenni, t á rgy: a budapesti kisajátítás. 

Az 5-dik osztályt kérem szintén délután 5 
órára, t á rgy: a házszabályok. (Fölkiáltások: Vala
mennyi osztály!) 

A pénzügyi bizottságot 4 órára szokott helyi
ségében kérem megjelenni. 

Minden osztályt 5 órakor. 
A holnapi ülés 9 órakor kezdődik. 

Az illés végződik d. u. 1 V, órakor. 

KÉPV. n. NAPLÓ. 1865/8. x. 52 
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Dobrzánszky Adolf és társai indítványa CCCVII. 

Eötvös József b. 3, 4, 7, 25, 60, 270, 275, 295, 318, 347> 
348, 350, 354,3 55,368,369, 371,872, 378, 
380, 382, 383. 

Eszterházy István gr. kilép a delegatióból CCCXIII. 

Édes Albert 51, 385. 

Fiume köszönete CCXCI. 
Főrendek üzenete CCXC, CCXCIV, CCCU, CCCXII, 

CCCXVI. 
Freyseysen Gynla lemond CCXCII. 
Freyseysen Gyula választási ügye CCCVIII, CCCXVI. 
Gajzágó Salamon 200, 209, 215,238, 296, 3C0, 396. 
Gajzágó Salamon mint elnök CCCI, CCCXIV, CCCXV1H, 

CCCXXII. 
Gál János 236, 291, 305, 394, 400. 
Gednly Lajos 167, 185, 307, 349. 
Ghyczy Ignácz 23, 53, 59,66,124,232,264,280,299, 

321, 408. 
Ghyczy Kálmán 8, 20, 37, 38 62, 72, 73, 84 95, 106, 

138, 142, 186, 199, 206, 237, 244, 258, 264 
273, 292, 296, 298, 300, 301, 302, 327, 333' 
374, 391, 402. 

Ghyczy Kálmán és társai indítványa CCCVI—CCCVIII. 
Ghyczy Kálmán és társai kilépése a delegatióból CCCX. 
Gorove István 20, 165, 285, 335. 
Gubody Sándor 115, 224, 310. 

Gyorsiroda rendezése CCCXII, CCCXXI. 
Gyulafehérvári g. k. érsekség stb. iránti törvényjavaslat 

CCCXV. 

Halász Boldizsár 14, 19, 21, 22, 30, 39, 54, 57, 64, 65, 
GQ, 71, 75, 76, 93, 113, 117, 136, 182, 186, 
191, 195, 200, 201,212,218,333,355,364, 
383, 397, 403, 407, 409. 

Halmosy Endre 18, 64, 70, 74, 136, 322. 
Halmosy Endre mint előadó CCCXIX, CCCXXII. 
Ház költségvetése CCLXXXVII, CCCIII.. 
Házszabályzati javaslat CCCVI. 
Házszabályzati bizottság jelentése CCXVI. 
Hedry Ernő 195. 
Hodosiu József 314, 363. 

Hofi'mann Pál 295. 
Hollán Ernő 8, 222, 227, 230, 231, 232, 234, 236, 395, 

398,400. 
Horvát Boldizsár 27, 43, 53, 58, 59, 60, 63, 64, 67, 72, 

74, 104, 107, 120, 127, 131, 135, 138, 185, 
194, 218, 244,263,264,319, 320,321,322, 
326, 327, 401, 403, 404, 406, 407, 408. 

Horváth Döme 26, 115, 123, 124, 195, 311, 325, 336,337. 
Horváth Kár.dy 38, 289, 290, 291, 379, 405, 406, 408. 
Horváth Lajos 137. 
Horváth Lajos mint előadó CCLXXXVIII, CCXC, CCXCI, 

CCXCIII , CCXCVIII - CCCIII, CCCXX 
CCCXXII. 

Horváth Lajos mint jegyző CCLXXXIII, CCCII. 
Hosszú József 303. 
Hosszú József törvényjavaslata CCCXIII. 
Hrabovszky Zsigmond 313. 
Hunfal vy^Pál 106. 

Inkey József 67. 
Irányi Dániel választási ügye CCLXXXIX, CCXCVII. 
Ivánka Imre 78 116, 126, 158, 188, 213,236, 252, 253; 

272, 283, 350, 380, 382, 398, 406, 407. 

Jendrassik Miksa 5, 309,310. 
Jogügyi bizottság jelentése CCXCIV, CG CXX, CCCXXII 
Justh József 137, 193,200, 372. 

Kacskovics Ignácz G2, 71, 72. 
Kae-ikovics Ignácz szabadságot kap CCLXXXV. 
Kautz Gyula mint előadó CCLXXXVI , CCLXXXVII, 

CCCV, CCCXII, CCCXV, CCCXXII. 
Károlyi Ede gr. 225, 229. 
Kemény Gábor b. mint előadó CCXCVIII, CuCIV, CCCXI. 

CCCXII, CCCXVI. 
Kerkapoly Károly póttagot kér maga helyébe a delegatiöb <, 

CCCX. 
Keresztyén vallásfelekezetek viszonosságáról szóló tör

vényjavaslat CCLXXXIV. 
Kéthelyi József mint előadó CCCXI. 
Kérvények bemutatása minden ülésben. 
Királyi leirat CCCVIII. 
Király nevenapja CCXCI, köszönete CCXCIV. 
Királyné nevenapja CCCXVI, köszönete CCCXIX. 
Királyi ügyek igazgatója jelentése CCCVI. 
Királyi Pál mint előadó CCCVI, CCCXVI. 
Kisajátítási törvényjavaslat (átalános) CCCXXII. 
Ki ajátitási törvényjavaslat Buda-Pestre nézve CCCVIII. 
KissLajo* 230,232. 
Kiss Lajos mint előadó CCCII, CCCIV. 
Kiss Miklós 7, 124, 145, 189, 310. 
Kovách László 5, 24. 
Kovách László mint előadó CCCXXI. 
Központi bizottság jelentése CCLXXXVI, CCLXXXVHI, 

CCXCIV, CCXCVIII, CCXCIX, CCCII, CCCIV, 
CCXV CCCXIX, CCCXXII. 

52* 
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Kába János 9, 311, 318. 
Kurcz Gyöigy 44, 66, 283. 

Lator Gábor 64. 
László Imre 96, 129. 
Lázár Dénes mint előadó CCCIII, CCCVI. 
Lázár Kálmán gr. 89. 
Lónyay Gábor 40, 44, 55. 
Lónyay Menyh ért 15, 18, 20, 25, 28, 29, 78, 81, 89, 90, 

93, 94, 95, 96, 103, 104, 240, 241, 243, 270, 
276, 277, 278, 279, 292, 297, 298, 313, 321, 
328, 337, 338, 329. 

Luksich Bódog 199, 200. 
Luzsénszky Pál b. 123, 379. 

Madarász József 8, 121, 129, 354, 369. 
Magyar és erdélyi unió CCCXII. 
Magyar-horvát egyezmény CCLXXXVI1, CCLXXXIX, 

CCCXII—CCCXIV, CCCXVIII. 
Majthé-jyi Dezső 217, 319. 
Makray László 235, 363. 
Makray László és társai interpe!latiója CCCVI. 
Manojlovics Emil 23, 27, 29, 53, 78, 122, 133, 134, 136, 

266, 295, 374, 380. 
Medán Endre 204, 216. 
Mednyánszky Dénes b. lemondása CCCX. 
Mednyánszky Dénes b. választási iigye CCCX, CCCXVI. 
Mentelmi bizottság jelentése CCXCIII. 
Mihályi Péter 329. 
Mihályi Péter mint előadó CCXCIX, CCCII. 
Mihályi Péter mint jegyző CCLXXXVII1—CCXCII,CCXCV 

—CCCI, CCCV—CCCXIV,CCCXVI, CCCXVIL 
CCCXIX, CCCXXI, CCCXXII. 

Mikó Imre gr. 32, 143. 
Missics János 88, 89, 90, 377. 
Missics János szabadságot kap CCXCVII. 
Moesonyi Antal és Mocsonyi Sándor szabadságot kapnak 

CCXCIV. 
Mocsonyi Sándor 271, 275. 
Moldován János halála CCLXXXVIII. 
Molnár József 57. 

líagy Péter 349, 356. 
Nemzetiségi bizottság működése sürgettetik CCXCVI. 
Nemzetiségi bizottság beadja törvényjavaslatát CCCIII, 

CCCXI. 
Németh Károly 12, 153, 310. 
Népiskolai törvényjavaslat CCLXXXIX, CCCXVIII— 

CCCXX, CCCXXII. 
Népoktatási bizottság beadja törvényjavaslatát CCCIX, 

CCCXVI. 
Név szerinti szavazás CCC. 
Nicolics Sándor 27, 80, 223, 231, 234, 298, 312,400,401. 
Nicolics Sándor indítványa CCLXXXVII, CCXCII. 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző 207, 288, 293, 330. 

Nyáry Pál 19, 41, 55, 59, 69, 72, 92, 117, 135, 178, 211, 
266, 269,270, 272, 273,276,277,278,295, 
297, 303, 312, 313, 314, 315, 345, 356,^375, 
388, 391, 406. 

Olgyay Lajos 206, 348. 
Opicz Sándor 140. 
Opicz Sándor határozati javaslata CCXCVII. 
Orczy Béla b. lemondása CCCXI. 
Ormos Sándor 9. 
Országos levéltárnok elismeréss CCXCI. 

ÖDossy Mátyás szabadságot kap CCXC. 

Or k váltságok kárpótlásáról szóló törvényjavaslal 
CCLXXXVII. 

Paczolay János 69, 164, 292. 
Paiss Andor 24 
Paiss Andor mint jegyző CCLXXXIII -CCXC, CCXCIII, 

ccxciv, ccxcvi—ccxcvni, ccc-cccu, 
CCCIV-CCCVI, CCCIX-CCCXII, CCCXVI-
CCCXVIII, CCCXX, CCCXXII. 

Pap Mór 109, 126, 140, 201, 203, 204. 
Pap Mór éi társai indítványa CCXCVII. 
Papp Zsigmond 159, 175, 176, 177, 324, 357, 359. 
Párisi világtárlat CCLXXXIII, 
Patay István 28, 80, 95, 120, 210, 266, 290,301, 302, 316. 
Pénzügyi bizottság jelentése CCXCVIII, CCCIII—CCCV, 

cccvni, cccxi, cccxx, cccxxn. 
Pénzügyi bizottságba választás CCLXXXVII, CCLXXXIX 
Podmaniczky Frigyes b. 118, 294, 314,334, 348,372,387. 
Polgári törvénykezés CCC—CCCII. 
Póthitel a rablók megfékezésére CCXCI, CCXCIII, CCCII 

CCCIII. 
Progberger József lemond CCXCIV. 2L£ 
Pulszky Ferencz 64, 71, 88, 127, 253,^80, 294, 355, 356 

358, 366. * 
Pulszky Ferencz mint előadó CCCXXII 
Puskariu János 281, 286, 287. 

Badich Ákos 35. 
Radich Ákos határozati javaslata CCLXXXIX. 
Eajner Pál főrendi jegyző 38. 
Ráday Gedeon gr. (ifj.) főrendi jegyző 106. 
Ráday László gr. 10, 18, 19. 
Ráth Péter 242,318. 
Rudics József b. (ifj.) 106. 

Schvarcz Gyula 353., 356, 358, 367, 369, 384, 386. 
Sehvarcz Gyula választási Ugye CCCXIII, CCCXVI. 
Simay Gerge'y 145, 200, 240, 241, 279,298, 302, 323, 352, 
Simay Gergely és társai határozati javaslata CCCXIX. 
Simay Gergely és társai interpellatiój i ^CCXCIX, CCCVII. 

Simonyi Ernő szabadságot kap CCLXXIV. 
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Simonyi Lajos b. 75, 76, 95, 131, 213, 257, 270, 280,291, 
327, 333, 399, 400, 407. 

Sipos Orbán 203. 
Somogyi László 71, 74, 198. 
Somoesy Ignácz 205, 265, 296, 297, 360, 403, 404. 
Somssich Pál 29, 30, 66, 72, 128, 131,217, 218, 243, 255, 

264, 269, 278, 280, 296, 298, 302, 305, 307, 
317, 328, 348, 391. 

Somssich Pál mint elnök CCLXXX1X. 
Sürgö'sb törvényjavaslatok CCXCII. 

$Zabó Imre (pápai) 182. 
Szabó Miklós 189, 297, 330. 
Szakái Lajos 123. 
Szász Károly 174, 383, 387. 
Szavazás a delegatió hiányzó íagjaira CCCXI, a fiumei 

bizottság tagjaira CCCXXI, OCCXXII, a nép-
oktatási bizottságra GCXCI, CCXCII, a pénz 
ügyi bizottság egy hiány zí> tigjára 
CCLXXXVIII. 

Személyes kereseti adó CCCV1I, CCCXVIí, CCCXIX. 
Szentiványi Károly mint elnök CCLXXX1IÍ -

CCLXXXVIII, CCXC—CCCXIII, CCCXV-
CCCXVIí, CCCXIX—CCCXXIÍ. 

Székács József 139, 
Széky Péter kilép a delegatióból CCCXI!i. 
Szlávy József 304, 307. 
Szontagh Pál (gömöri) 134, 136. 
Szontagh Pál (nógrádi) 17, 283, 304, 314, 383. 
Szölök megváltása CCLXXXV, CCXC, C'CXCI, CCXCV. 
Sztojacskovics Sándor 306, 308. 

Tanárky Gedeon 119, 260, 290, 291. 
Tinku Ábrahám 286, 287. 
Tisza Kálmán 15, 22, 23, 28, 121, 130, 135, 138, 156, 

157, 165, 182, 183, 229, 238, 249, 250, 262, 
263, 268, 270, 271, 278, 280, 281, 284, 285; 

345, 349, 350, 358, 360, 362, 373, 382, 384, 
388, 401, 402. 

Tisza László 304, 305, 377, 381. 
Tokody Ágoston 33, 226, 257, 317. 
Tóth Kálmán 5. 
Tóth Lőrincz 146, 191. 
Tóth Vilmos 140, 186. 

í Török Sándor (nógrádi) 222. 
í Török Sándor (nógrádi) interpellatiója CCCV. 
| Trauschenfels Emil 221. 
j Trerbrt Ágoston 33, 226, 257, 317. 

Trefort Ágoston mint előadó CCCIÍI, CCCIX. 

Ujfalussy Lajos 394. 
{ Ujonczozási törvény CCLXXXIII. 
i Úrbéri váltságok megéritéséről szóló törvényjavaslat 
; ccxcv, CCXCVII. 
i Uzsorái törvényjavaslat CCXCVI, CCXCVII. 

Vadász Manó 164. 
Vadnay Lajos 52, 77, 95, 175, 198, 205, 278, 311, 361 ; 

366, 403, 404, 405,408, 409. 
Vajda-Hunyad CCLXXXVH. 
Vasúti és pénzügyi bizottság jelentése CCCII. 
Vasút (nagyvárad-erdélyi) CCCXVIII. 
Vállyi János 396, 399. 
Várady Gábor 33, 168, 186, 321, 326, 327, 366, 371, 373, 

405, 407. 
Várady János 68, 210. 
Városok törvénykezési költségei CCLXXXVH. 
Vecsey-Oláh Károly 44, 45, 58, 59. 
Vegyes házassági váló perek iránti törvényjavaslat CCCXV. 
Vuchetich István 180, 274. 
Ynchetich István interpellatiója CCCXI. 

| Vukovics Sobö 21, 58. 63, 88, 94, 196, 237, 27>, 282; 

297, 332, 407. 408. 
j Vukovics Sebő választási ügye CCLXXXIII CCLXXXV 

Wenckheim Béla b. 61, 62, 210, 214, 289, 299, 304, 306, 
| 312, 353. 
| Wlád Alajos 159. 

| Zeyk Károly 305. 
! Zichy Ant 1 34. 

Zichy Antal mint előadó CCLXXXV, CCXCIV—CCXCVI, 
CCXCIX, CCCXVL CCCXVIII—cccxx. 

Zmeskál Mór 154. 

ZSarnay Imre 58, 76, 182, 284, 371, 399. 
Zsedényi Ede 6, 13, 21, 48, 49, 58, 60, 61, 77, 103, 104, 

266, 282, 283, 288,295, 298, 299, 344, 351, 377, 
Zsedényi Ede mint előadó CCCXIII. 
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