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E l n ö k : A jegyzőkönyv többi része a jövő 
alkalommal hitelesíttetik. 

A mai ülést ezennel föloszlatom, hogy az 
osztályok a telepitvényekre vonatkozó törvényja
vaslattal elkészülhessenek. AzI , II , IV. és VIII. 
osztály még nem készült el munkálatával. Az 
elnök ugyan fel van jogosítva a házszabályok 
által, hogy mihelyt öt osztály beadta jelentését, 
azonnal központi bizottsági ülést tarthasson ; ez 

A kormány részéről jelen vannak : Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért; később Atidrásy Gyula gr.. Bedekovics 
Kálmán. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/4 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni, a múlt ülés jegyzőkönyve fog fölolvas
tatni. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a decz. 
7-ikén tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyr 
hitelesítve van. 

Németh Albert u r , hevesmegyei képviselő, 
nyomtatott ivet nyújtott be hozzám, melyben 
a kápolnai ünnepélyt rendező bizottság meghívja 
a képviselőházat a kápolnai honvédémlék lelep
lezési ünnepélyére, mely deczember 19-én dél
előtti 10 órakor fog tartatni . 

S z é l l K á l m á n : T. ház! Van szerencsém 
teljes tisztelettel vasmegyei Szent-Gottkard me
zőváros összes lakosainak kérvényét előterjesz
teni, melyben egy elsőfolyamodásu királyi tör
vényszék fölállitását kérelmezik. Kérem annak 
áttételét a kérvényi bizottsághoz. 

azonban csak sürgető esetekre vonatkozik, ily eset 
pedig most elő nem fordul. 

Csütörtökön reggel 10, órakor ülés lesz, 
melyben a tőzsde-bíróságra és a hirlapbélyeg 
eltörlésére vonatkozó törvényjavaslatok lesznek 
tárgyalandók. 

Most a pénzügyi bizottságot kérem ülésre. 

Az ülés végződik d. e. llx/i érakor. 

E l n ö k : Oda fog utas í t ta tni . 
S z a l a y S á n d o r : T. ház! Körmend me

zővárosa iparos-testületének és 14 czéhmesteré-
nek kérvényét van szerencsém a t. háznak be
nyújtani, melyben az illetők kérelmezik, hogy 
az elavult czéhrendszer megszüntettetvén, az 

»ápar-rendszahályok óletbeléptetve, az iparszabadság 
minden honpolgár javára biztosittassék. 

E l n ö k : Áttétetik a kérvényi bizottsághoz. 
K e m é n y f y J á n o s : Tiszt, ház! Eszter

gom megye közönségének kérvényét van szeren
csém beterjeszteni, melyben a garamvölgyi vas
pályának s azzal kapcsolatosan a buda-szőnyi, 
illetőleg buda-esztergomi vasútnak országos ka-
matbiztositék mellett leendő kiépítését kérel
mezik. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit-
tat ik. 

G á b r i e l I s t v á n : T. képviselőház! Az 
abauj - szántói rabbi - kerülethez tartozó számos 
izraelita által aláirt k érvényt kell, kötelességem
nél fogva, bejelentenem. Alá van irva Abauj-
Szántó főrabbija és ugyanazon helység községi 
elnöke. Hozzá van csatolva négy okmány, mely 
azon izraeliták aláir ásat tartalmazza, kiknek ne-

8* 

84. országos ülés 
1869. december 9-dikén 
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Tárgyai: Kérvények bemutatása. Ürményi Miksa a katona-szállásolás tárgyában, Ede r István csongrádvárosi iskolai 
ügyben, Miletics Szvetozár az 1861-dik évi szerb congressus, a cattarói eljárás és a keleti utazás iránt interpellálják a kor
mányt. A kormány felel Miletics Szvetozár interpeUatiójára az 1869-dik évi szerb congressus iránt, mit a ház tudomásul 
vesz. Az 1870-dik évi ujonczozásról szóló törvény szentesittetvén, kihirdettetik. A függő államid ósságokat ellenőrző bizottság 
két rendbeli jelentése bemutattatik. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a pénzügyi törvényszékekről, a társulatokra 
szabandó bélyegek és díjak szabályozásáról, végre a bélyegek, díjak és illetékek fentartásár ól szóló törvényjavaslatok 
iránt. A hirlapbélyeg eltörléséről, úgyszintén a pesti tőzsdebiróságról szóló törvényjavaslatok m egállapittatnak. 
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vében a kérvény készült. Ebben előterjesztik, 
hogy az 1868-ik évben a vallás- és közoktatási 
miniszter által összehívott és Pesten tartatott 
egyetemes gyűlésben azon megállapodás történt, 
hogy a szertartásokra vonatkozó minden tárgy 
mellőztessék; azonban, mint a kérvényezők mond
ják, fájdalommal tudták meg, hogy a eongres-
sus — a kérvényezők szavai szerint — túlment 
kitűzött czélján és a vallási reform kérdésének 
tárgyalásába is beleereszkedett; a kérvényezők 
pedig határozottan kijelentik, hogy nem kíván
ják, miszerint bárminemű vallási reformkérdés 
hozassák szőnyegre. Ennélfogva teljes bizodalom
mal terjesztik elő kérvényüket, melyben a kép
viselőháznak kegyes pártfogását kérik az iránt, 
hogy vallásuk autonómiája teljes épségben fen-
tai'tassék. Három fő pontja van a kérvénynek. 
Legelső az, hogy a vallásbeli reformkérdésbe 
semmi beavatkozás ne történjék. Második az, 
hogy érezvén magok is, miszerint a nevelés te
rén a korigényeknek lehetőleg megfelelni tartoz
nak, elismerik a közös iskolák fölállításának 
szükségét, s ezen értelemben meg is szavazták 
az erre vonatkozó költségeket; azonban kíván
ják, hogy egyházi és iskolai ügyeik saját magok 
által intéztethessenek, és ne oetroyáltassék ra
jok semmiféle nevelési rendszer. Harmadszor 
óhajtják, hogy a három évenkint tartatni szo
kott congressus, mely rajok a nélkül is elvisel-
hetlen költségekkel nehezül, szüntettessék meg. 
Ez kivonata a kérvénynek: kérem a kérvényi 
bizottsághoz áttétetni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit-
tatik. 

S z l u h a I g n á c z : Tiszt, ház! Tót János, 
tolnamegyei Nagy-Szokol község lakosa kérvé
nyét van szerencsém benyújtani, melyben a mel
lékelt peres iratok megvizsgálását és ezek érde
mében törvényes véleményt, illetőleg határozatot' 
hozatni kér. A szabályok értelmében kérem a 
kérvényi bizottsághoz áttétetni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik. 
S z i l á g y i V i r g i l : T. ház! Van szeren

csém Hód-Mező-Vásárhely város közönsége részé
ről egy kérvényt nyújtani be, melyben a hűbéri 
viszonyok maradványainak, a regáléknak hala
déktalan megszüntetését kérik. Kérem a kérvé
nyi bizottsághoz áttenni. 

Elnök: A kérvényi bizottsághoz utasít
tatok. 

Ü r m é n y i M i k s a : Oly tárgyban óhaj
tom kikérhetni néhány perezre a t. ház kegyes 
figyelmét és kérdést intézni az igen t. honvé
delmi miniszter úrhoz, melynek gyakorlati fon
tossága iránt alig lesz kétely körünkben tá
masztva. (Halljuk!) 

Atalánosan el van ismerve, hogy a katona-

beszállásolás rendszere a legsúlyosabb és leg-
aránytalanabbul felosztott terhek egyike, és 
hogy országszerte számos elégedetlenkedésnek 
okozója. 

Ezen állítást és az orvoslás kívánatosságát 
bővebben illustrálni, merő visszaélésnek tekinte
ném a tiszt, ház türelmével. Az orvoslásnak két 
módja mutatkozik: laktanyák építése, vagy az 
illető szállásadóknak nyújtandó bővebb kárpót
lás. Elismerem, hogy, tekintve az ország sok-
nemü szüksége parancsolta takarékossági szem
pontokat, a második mód mellett szólnak némely 
okok. Meglehet, hogy emelve a kárpótlást né
mely vidéken, a szállásadók megnyugtatása el 
lenne érhető; de viszont lesz oly vidék is , hol 
a házi béke ilyetén folytonos megzavarását ma
gas kárpótlás sem fogja megkedveltetni a lakos
sággal. És végre, t. ház, vannak szintén országos 
érdekű katonai tekintetek, melyek egyedül a 
laktanyák építését mutatják mint az állam 
érdekeinek megfelelő eljárást. 

Csak néhány szóval kívánom ezen szempon
tokat jelezni, és választom például a lovas csa
patokat, mert ezek körül legszembeszökőbbek a 
beszállásolási rendszer káros hatásai. A lovas 
csapatok a mostani védrendszer mellett egyátalá-
ban nagy hátrányban szenvednek. Elismert tény, 
hogy jó seregnek fő erejét mindenkor jó altisztek 
képezték. A mostani, csak 3 éves jelenlét ideje 
mellett pedig jól betanított, tapasztalt altiszteket 
képezni, átalában nehéz, lovasságnál még nehe
zebb. Ha már azután egy század együtt volna 
egy laktanyában, ott vannak a tisztek, néhány 
ügyes altiszt, egyik pótolja a másikat, egy szó
val, az egész nem szenved túlzottan. Ha azon
ban, mint jelenleg, egy század sokszor 7—8 fa
lura van felosztva, sok szakasz csak egyes tapasz-

, talatlan altisztek felügyelete alatt áll, be kell 
állni a védrendszer ezen gyengéje és a beszál
lásol ás káros volta következésének, azaz : lassúbb 
és nem egyöntetű betanítás, lazább fegyelem 
és következéskép a csapatok harczképességének 
csökkenése. 

A beszállásolási rendszer ezen kettős hát
rányaira óhajtottam a t. ház figyelmét is fel
kérni, midőn a honvédelmi miniszterhez a következő 
tiszteletteljes interpellátiót intézem. (Halljuk! 
Olvassa:) „Tekintve, hogy a katona-beszállásolás 
már azért is a legsúlyosabb terhek közé soro
landó, mert mindig ugyanazon vidékekre, nem 
pedig az ország minden lakosára egyaránt ne
hezedik ; 

„tekintve továbbá, hogy a jelen rövid szol
gálat mellett, különösen a falukon kis szakaszok
ban elszórt lovasságnál, a betanítás, következő
leg a csapatok harczképessége, a beszállásolás 
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rendszere mellett okvetlen, és pedig nagy mér
tékű hián}'okat fog szenvedni: 

„tiszteletteljesen kérdem a honvédelmi mi
niszter u r a t : 

„1. hajlandó-e elismerni e két szempont 
fontos és sürgős voltát? 

„2. kiván-e intézkedni, hogy katonai lak
tanyák építése által e hiányok orvosoltassanak? 
és ha igen: 

„3. ezen laktanyák építését országos pén
zekből tartja-e eszközlendőnek , avagy a vidékek, 
illetőleg törvényhatóságoknak nyújtandó enge
dély által és biztosítás mellet t i" 

E l n ö k : Az interpellatio még egyszer fel 
fog olvastatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (újra föblvassa 
az interpellatiót.) 

E l n ö k : Közöltetni fog a honvédelmi mi
niszter úrral. 

É d e r I s t v á n : A vallás és közoktatási minisz
ter úrhoz kívánok interpellatiót intézni. (Halijuk! 
Fölolvassa:) „ Van-e hivatalos tudomása a mélyen t. 
miniszter urnák arról, hogy Csongrád városában 
az ujabb oktatási törvények és szabályok életbe 
léptetése óta a vallás- és erkölcstan az iskolák
ban mai napig nem tanít tat ik ? jóllehet ezen tisz
tán magyar és katholikus, tizenhét ezer lelket 
számító város egy százezer forinton épült nagy 
és egy kisebb városi, ezenkívül négy tanyai, jól 
rendezett, 12 tanítóval ellátott iskolát ta r t , 
nagy és erejét túlfeszítő költséggel, és melynek 
ez idő szerint 2500-nál több tankötelezett gyer
ke van. Ha ezekről tudomása van, e tárgyban 
mi intézkedéseket tet t? ha pedig tudomása nincs, 
hathatós és gyors intézkedésre kérem fel." 

E l n ö k : Még egyszer fel fog olvastatni. 
J á m b o r P á l j e g y z ő (újra felolvassa.) 
E l n ö k : Közöltetni fog a vallás és köz

oktatási miniszter úrral. 
M i l e t i c s S z v e t o z á r : Az összes m. kir. 

minisztériumhoz az 1861-ki szerb congressus 
ügyében, s a m. kir. miniszterelnök úrhoz a 
Boceha di Cattaro pacifieatiója ügyében egy-egy 
interpellatiót bátorkodom benyújtani. 

F o d r ó c z y S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
Miletics Szvetozár interpettátióját a szerb congressus 
ügyében.) „Tekintettel arra, hogy a múlt ország
gyűlésen az újvidéki képviselő, Branovacsky Ist
ván ur, saját szerb .collegái nevében az 1867-ik 
évi április hó 8-án tar to t t országgyűlési ülésben 
következő interpellatiót intézett az összes m. 
kir. minisztériumhoz : * Szándékozik-e a t. mi
nisztérium az 1861. évi szerb eongressusnak ki
váltságos jogigényeket és ezek biztositéka fölté
teleit formulázó munkálatára nézve, e fölötti 
törvény hozatala végett, még ezen országgyűlés 
ez évi szaka alatt a t . képviselőházhoz királyi 

elöterjesztvenyt. vagy javaslatot benyújtani vagy 
nem?" 

„hogy én az 1867. évi június 18-án ta r 
tot t 141. országgyűlési ülésben ezen interpellátióra/ 
feleletet sürgettem; 

„s hogy ezen alkalommal a volt belügyi 
miniszter következőleg válaszolt: „ . . . Most 
azt válaszolhatom, hogy igenis a kormány fog e 
tárgyban törvónyjavalatot előterjeszteni, hanem 
az idő rövidsége miatt ezt eddig nem tehette, s 
alig hiszem, hogy ez ülésszak alatt előterjeszt
hetne, miután e tárgy * fontos levén, komoly 
megfontolást kivan. Ennélfogva csak akkor fog 
ez iránt törvényjavaslatot előterjesztetni, midőn 
az országgyűlés ismét összeül; 

„tekintettel arra, hogy én, nem elégedvén 
meg ezen félelettel, az 1868. évi június 21-én tar
tot t 142 országgyűlési ülésben határozati javasla
tot terjesztettem a ház elé, a melyben, mellé
kelve az emiitett congressusi határozatokat, kér
tem, hogy 15-ös regnieoláris bizottság küldes
sék ki, mely a mondott congressusi határozato
kat átvizsgálná és azokról indítványt terjesztene 
elő, és hogy, miután ezen indítvány az ország
gyűlési iratok 117. sz. alatt kinyomatott és ki
osztatott, a június 24-én 144. ülésben azt kér
tem, hogy rendeltessék meg a tárgyalás napja : 
mire az határoztatott , hogy ez az országgyűlés 
elnapoltatása után meg is fog történni; 

„tekintettel arra, hogy az 1867—1868. évi 
országgyűlési ülésszak kezdetén az 1867-ik évi 
november 13-án tar tot t ülésben ujolag interpel
láltam a minisztériumot: „hajlandó-e ezen ország
gyűlési folyam alatt, a mint azt a CXLIL ülés
ben megígérni méltóztatott, és pedig minél előbb, 
az 1861-ki szerb congressus határozatai, s ő fel
ségének 1861-ben átadott acták alapján, ezen 
orszagggyüles elé javaslatot terjeszteni, s igy 
a szerb nemzetnek adott királyi szavat beváltani V 

„s hogy erre Andrásy minisztereinők ur kö
vetkezőleg válaszolt: „Annyit mondhatok, hogy 
a mint a kormány részéről a belügyminiszter 
ur már kijelentette, mihelyt alkalom nyilik s 
a teendők megengedik, a szerb congressus ü g y é 
ben az országgyűlés elé javaslatot fog terjesztet
ni," a mit az országgyűlés „élénk helyeslés"-sel 
fogadott; 

„tekintettel végre arra, hogy végső ideje,, 
hogy a kormány mind a királyi szót beváltsa, 
mind saját, az előbbi országgyűlésen több izben 
t e t t igéretét teljesítse ; hogy nincs kilátás arra, 
hogy a szerb nemzet Magyarországban nemzeti 
jogairól le fogna mondani : 

„és hogy fatális volna ahhoz a szegedihez 
hasonló esetet várni és a magyarországi nemze
tekkel egyátalában, a szerb nemzettel különösen, 
tranasctióra gondolni: 
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„harmad ízben s utoljára intézett az összes m. 
kir. minisztériumhoz rövid s világos interpel-
látiót: 

„ Szándékozik-e minél előbb, még ezen or
szággyűlési folyam alatt, legtovább ugyanis az 
1870. évi február hóig a szerb nemzeti congres-
sus határozatai fölött, melyek ő felsége elé ter
jesztettek 1861-ben a szerb congressus küldött
sége által, s melyek az országgyűlési iratok 117. 
sz. a. kinyomattak, a ház elé törvényjavaslatot 
terjeszteni, s ez által valamint a felségi szót, 
ugy saját igéretét megváltani?" (Andrásy Gyula 
gr. minisztereinők a terembe lép s élénk éljenséssel 
fogadtatili*). 

E l n ö k : A miniszterelnök úrral fog közöl
tetni. 

F o d r ó c z y S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
Miletics Szvetozár interpeUátióját a cattaroi eljárások 
miatt): „Megfontolván, hogy a boccha di catta-
róiak insurectiója folyamában fényes napvilágra 
jött, hogy a zendülésnek oka loeális, hogy ez a 
zárai és cattaroi kormányközegek taktika nélküli, 
durva -és provocatorius magaviselete által hivatot 
elő, a mely közegek az illető lakosok ő felségé
hez való pacifieatiójának is útját állották; 

„megfontolván, hogy ugyanazon valamint 
polgári ugy katonai kormányközegek által a 
kibékülésnek hidja leromboltatott, rögtönbiróságok 
és akasztások, gyújtogatások és a faluk és veté
sek pusztítása, sőt az aggastyánok, asszonyok, 
gyermekekkeli kíméletlen bánásmód által, mi 
csakis ellentállást idézhetett elő; 

„megfontolván, hogy mind Oroszország és 
Montenegró, mind pedig a többi szláv népeknek 
magaviselete által mindenütt világosan be van 
bizonyítva, hogy a boecha di cattaróiak zen
dülése nem valamely kül- vagy belizgatásnak ós 
forradalmi tervezetnek gyümölcse, és hogy az ilyes 
izgatásokkal és tervezetekkel való rágalom csakis a 
bureaukratikus hibák és kihágások elpalástolásá-
nak álarczául szolgál, melyek oda jutottak, hogy 
végre magukat a gróf Auersperg kormányzó ál
tal alkalmazott közbenjáróit a pacificatiónak is, 
mint a brodi kapitányt, Gyurkovics Markot el
zárták és 8 napi fogságban tartották; 

„megfontolván, hogy a miniszterelnök ur 
miniszterhelyettese a november 29-én tartott or
szággyűlési ülésben azt nyilvánította ki, hogy a 
magyar kormány is gondoskodik a fölkelésről és 
az utakról, hogy azon vidéken a béke helyreál
líttassák, és hogy e szerint bír és az átalános 
béke érdekében kell birnia befolyással a boccha-
cattarói felkelés ügyének folyamára; 

„tekintettel a boccha-eattaróiak elismert 
loyalifására és azoknak készségére, hogj7" saját 

*) Első megjelenése a szueczi utazás óta. 

igazságos óhajaik és kivánalmaik biztositéka 
mellett a béke ölébe visszatérjenek, és hogy 
a boecha-eattarói fölkelésnek folytatása és a had
müveletek megújítása által, különösen, hogy ha 
ezek a monarchia határain kivül is kiterjesztet
nének, a közbéke veszélyeztetik: 

„A m. kir. miniszterelnökhöz intézek követ
kező interpellátiót: 

„Tett-e vagy szándékozik-e tenni lépéseket 
ő felsége a közös monarchánál, hogy Boccha di 
Cattaróban oly mórtékek használtassanak, me
lyek az említett vidéknek pacificatiójára ered
ménynyel vezetnének és a monarchia határaitól 
elháritnák a conflagratiót, mely képes lenne ezen 
monarchiát, és igy Magyarországot is a keleti 
kérdésbe bebonyolitani f* 

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

M i l e t i c s S z v e t o z á r : Miután a minisz
terelnök ur keleti utazásából visszajött, bátor 
vagyok ezen keleti utazás tárgyában is interpel
látiót beadni. (Derültség.) 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa:) „Tekin
tettel arra, hogy a m. kir. miniszterelnök folyó 
évi június 14-én tartott országgyűlési ülésben 
adott feleletében a keleti népek, különösen pe
dig a Bosznia irányábani nemzetközi viszonyokra 
vonatkozó interpellátióra azt jelentette ki: 

„hogy az osztrák-magyar monarchiának ke
let irányában politikájának iránya: a béke fen-
tartása és a be nem avatkozás addig, mig más 
hatalmak nem avatkoznának be ; 

„és hogy ezen politika a közös minisztérium 
és a magyar kormány közötti közös egyetértés 
utján szilárdittatott meg; 

„tekintettel arra, hogj ezen, a béke és a be 
nem avatkozás politikájával ellenkezik minden 
lépés, mely arra van irány ózva vagy azt adja követ
kezményül, hogy a Porta magaviseletének eddigi 
rendszerében megerősbödjék, valamint a souze-
rain államok, ugy az alávetett népek irányában 
is, és hogy ilyen lépés flagrans módon fekszik 
magában az Osztrák-Magyarország és a porta 
közötti szövetségnek kísérletében is; 

„tekintettel arra, hogy a nyilvános lapok 
és a közvélemény ilyen szövetség utáni törek
vést lát ő felségének a mértékadó miniszterek
kel és magával a m. kir. miniszterelnökkel Kon-
stantinápolyba tett útjában i s ; 

„tekintettel arra, hogy e miatt a keleti ke
resztény népeknek közvéleménye annyival inkább 
van megnyugtalanitva, mivel az a hir terjedt el, 
hogy valóban megkísértettek, sőt talán meg is 
erősíttettek a porta és Osztrák-Magyarország kö
zötti conventiók, melyeknek ily körülmények kö
zött nem lehet más a czéljok, mint a fenálló, 
a török kormány és pasák zsarnokságán, és a tö-
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rökországi keresztény népek rabszolgaságán ala
pított állapotnak fentartása, és hogy ezen eon-
ventiók a török területnek és a független Mon
tenegrónak átlépésére az osztrák-magyar hadse
reg részéről vonatkoznak; 

„tekintettel végre arra, hogy az osztrák
magyar ország részérőli ilyen magaviselet, egy
részről a keleti keresztény népeknek rokonszen
vét Osztrák-Magyarország irányában conpromitál-
ni, másfelől pedig más hatalmaknak nemcsak dip-
lomatiai, de katonai beavatkosását is kihívni, és 
Magyarországot oly állapotba hozni képes lenne, 
hogy az ellenkezőleg rendeltetésével és feladatá
val, fegyverét a törökével a keresztény népek ellen 
egyesitse és ez által adott alkalommal saját bel
sejében polgárháborút vívjon ki; 

„tekintettel arra, hogy a keresztény népek, 
különösen pedig a mostam souzerain keresztény 
államok, Magyarországnak a nemzetközi, illető
leg a keleti viszonyokra való befolyása erőködé-
sének más eredményét várták: 

„a m. kir. miniszterelnökhöz keleti utjáróli 
^isszajővetelekor következő interpellátiói pontokat 
intézem: 

„1-ör. Vajon tanácsolta-e miniszterelnök ur 
is ö felségének a konstantinápolyi és keleti utat. 
•és minő ezélból? (Derültség.) 

2-or. Vajon megkísértettek vagy megálla-
pittattak-e Konstantinápolyban a portával bizo
nyos conventiók, és minő jellemnek? 

„3-or. Mikép egyeztethető össze ezen con
ventiók kísérlete vagy megállapítása a semle
gesség, be nem avatkozás, béke politikájával í 

B4-er. Miképen egyez meg az 'osztrák-magyar 
hadsereg a török területre való benyomulásának 
conventiója az 1856-ki párisi alku 7. §-ával? 

„5-ör. Miképen egyez meg a Montenegróba 
való benyomulásának conventiója Montenegrónak 
Törökország irányában) függetlenségének tettle
ges elismerésével Ausztria részéről és magának a 
portának is, az 1856-ki párisi conferentiák jegy
zőkönyvének 15. száma alatt kifejezett elismeré
sével, hol Montenegrónak tettleges helyzetét re-
spectáini ígéri? 

„6-or. Magára vállalja-e a m. k. minizter-
elnök ur és a magyar kormány a felelősséget a 
portávali solidaritásért, és e solidarításnak vala
mint belülrőli, ugy kivülrőli következményeiért?" 

E l n ö k : Közöltetni fog miniszterelnök 
úrral. 

Vallásügyi miniszter ur kíván szólni. (Halljuk!) 
Eötvös József b. vallás- és köz

oktatásügyi miniszter : T. ház ! Miletics 
Szvetozár képviselő ur 1. é. november 25-én inter-
pellatiót intézett a eultusminiszteriumhoz, mely
ben előadván, hogy az 1868: IX. törvényezikk 
értelmében összehívott görög-szerb congressus a 

patriareha által eloszlattatott; előadván, hogy 
a congressus kisebbsége ez ellen akkor óvást 
nyújtott be, és ezen ügyben a minisztériumnál is 
eljárt, kívánván, hogy a congressus folytatását 
határozza el; előadván, hogy később a congres
sus csak elnapoltnak declaráltatván a „Budapesti 
Közlöny" szerint október 15-re rendeltetett ösz-
szehivatni; előadván, hogy ennek daczára össze 
nem hivatott: azon kérdéseket intézi a eultus
miniszteriumhoz : 

1-ször. Jóváhagyta-* a szerb patriareha azon 
tettét, hogy a eongressust f. é. Julius 14-ik 
napján szétoszlatta és mily alapon? 

2-szor. Adott-e ki oly határozatot, melynek 
folytán a congressusnak csak elhalasztottnak kel
lene tekintetni, s melynek következtében a szerb 
patriareha a eongressust újból és minél hama
rább, s ugyan a ,,Buda-pesti Közlöny" szerint f. é. 
október 15-re egybehívni tartozott volna? 

3-szor. Van-e tudomása, hogy később egy 
más legfelsőbb határozat, valakinek befolyása 
folytán, adatott volna ki, mely szerint a szerb 
patriarehának azon jog tulajdoníttatnék vagy 
adatnék, hogy a eongressust kedve szerint elosz
lathatja s uj választásokat más congressusra 
rendelhet meg, és mily egyházi vagy állami tör
vényen alapul e hatalom elismerése vagy adása ? 

Végre kérdi : melyek a minisztérium szán
dékai a congressusra nézve ? 

Hogy ez interpellátióra felelhessek, szükséges, 
hogy hivatkozzam az 1868: IX. törvényczikkre, 
mely a dolog természeténél fogva a minisztérium 
eljárásának szabályául szolgál. E törvényezikk 
3-ik szakaszában a görög-keleti egyházhoz tar
tozó két metropolia híveinek jog adatik, egyházi 
és iskolai ügyeiket az illető metropoliták által 
ő felségének teendő előleges bejelentés mellett 
egybehívandó congressusokban önállóan intézni; 
a 4-ik §-ban kimondatik, hogy mindkét metro
polia híveinek joguk van, a legfelsőbb jóváha
gyási jog fentartása mellett, egyházi gyüleke
zeteiket szervezni; az 5-ik §-ban kimondatott, 
hogy az első szerb congressus — mielőtt az ön
álló szervezkedés megtörténnék — álljon a fő-
pásztorokon kívül 25 egyházi, 50 világi és ezek 
között 25 határőrvidéki követből; végre a 7-dik 
szakaszban az mondatik, hogy az első eongressus-
nak első teendője — nem egyetlen, de első te
endője — lesz a congressus szervezete iránt — 
legfelsőbb jóváhagyás mellett — határozni. 

E törvényben a minisztérium kötelességévé 
tétetett, hogy a congressus mihamarébbi össze
hívását eszközölje: ez megtörtént; hogy a con
gressus a metropolita által hivassék össze és ez 
összehívás bejelentessék : ez is megtörtént; hogy 
a congressus 75 tagból álljon, ez szintén telje
síttetett ; és a mennyiben a két metropoliának 
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elválása következtében egyes választókerüle
tek képviselőket nem küldhettek, mert azok a 
román metropoliához esatoltattak, ezen hiányzó 
szavazatoknak elosztása magára a congressusra 
bízatott, mely azt meg is tette ; végre a dolog 
természeténél fogva a törvény ugy rendelkezett, 
hogy a congressus csak egyházi és iskolai 
tárgyakkal foglalkozzék; a törvénynek ezen ren
delete is megtartatván mindezekre nézve, igy 
a törvény mind ezekben végre hajtatott. 

A congressusnak elnapolására és feloszlatá
sára nézve a törvény nem rendelkezett, miután 
maga a congressus elnapolásának és eloszlatásá
nak módjára nézve még határozatot nem hozott: 
mert ha ily határozatot hozott és az legfelsőbb 
helyen helybenhagyatott volna, a congressus el
napolása és feloszlatására nézve kétségkívül azon 
rendeletek volnának irányadók, melyek igy álla
pittatnak meg. 

Ez azonban nem történvén, a minisztérium
nak a congressus elnapoltatására nézve csak két 
lehetősége volt : vagy azon nézetből kellé kiin
dulnia, hogy, miután a congressus összehívása a 
metropohtara bízatott, és a kormány részére a 
congressus összehívására nézve a törvény által 
semmi más nem követeltetik, mint hogy az be
jelentessék , ugyanezen szabályt alkalmazza a 
congressus elnapolása és feloszlatására nézve is, 
mint az közönségesen mindenütt történik, hol a 
törvény máskép nem rendelkezett; vagy pedig 
követnie kellett volna az előbb létezett eljárást, 
mely szerint a feloszlatás és elnapolás a kor
mány által mondatott és eszközöltetett ki. Miután 
a kormány előbb az összehívási jogot is gyako
rolta, ezt azonban a törvényhozás megváltoz
tatta : a kormány czélszerünek tartotta követni 
azon ösvényt, a melyet az ujabb törvény kije
lölt, azaz olyannak tekinteni az elnapolás ésfel-
©szlatási jogot, mely mindaddig, mig a congres
sus maga az iránt ujabb szabályok által, melyek 
legfelső helyen helybenhagyandók, máskép nem 
rendelkezik, ép ugy, mint az összehívási jog, a me-
tropolitát illeti és annak részéről nem követelni 
mást, mint: hogy az elnapolást és feloszlatást 
is legfelsőbb helyen bejelentse. 

Ez azon eljárás, melyet a kormány ezen 
ügyben követett, és ennélfogva a képviselő ur
nák kérdéseire csak azt válaszolhatom |f hogy a 
kormány semmi rendeletet, melynél fogva a con
gressus akár elnapoltatott, akár feloszlattatott 
Tolna, nem adott ki, és pedig azért nem, mert 
a törvény által arra felhíva és jogosítva nincs. 
(Helyeslés.) 

Én tehát azt hiszem, ha t. képviselőtár
sunk a kormánynak eljárásával nem elégszik 
meg, s a szerb egyház érdekében czélszerübbnek 
tartja, ha a congressusok elnapolása vagy felosz

latása a kormányra bizatik, erre nézve nem in-
terpellátióval kell fellépnie, hanem uj törvényjia-
vaslatot kell letennie a ház asztalára; és én 
nunc pro tunc már most is mondhatom, hogy 
ilyen törvényjavaslatot pártolni nem fogok. Oly 
országban, t. ház, hol különböző vallások léteznek, 
és a törvény ezen vallások közt az egyenlőség
nek elvét állította föl, csak két ut van, melyet 
a törvényhozásnak követnie lehet. Vagy hasonló 
hatalmat kell gyakorolnia minden vallásfeleke
zetre nézve, egyszersmind gondoskodván azok
nak felekezeti szükségeiről is; vagy pedig fön-
tartva magának a főfelügyeleti jogot, teljes és 
tökéletes szabadságot kell engednie minden vallás
felekezetnek. (Helyeslés.) Miután Magyarországban 
honfitársaink egy része, t. i. a protestánsok, száza
dokon át küzdöttek az autonómiáért, és azt ki
vívták ; miután ujabb törvényeink értelmében 
ezen autonómia a görög keleti egyháznak és 
izraelita polgártársainknak is megadatott; mi
után e hon katholikusainak törekvései is oda van
nak irányozva, hogy magoknak autonóm egyház
szerkezetet biztosítsanak: (Többen bal felől: Szi
lágyi Virgil!) én részemről nem hiszem, hogy 
Miletics képviselőtársunknak, ha ilyenféle in-
ditványnyal fellépne, sok támogatója lenne a 
házban; én részemről nem tartoznám azok közé, 
és kinyilatkoztatom, hogy a vallásegyenlőség 
keresztülvitelét és megalapítását más utón, mint 
a legtökéletesebb szabadság utján, sohasem fog
nám pártolni. (Helyeslés.) 

Nem fognám pártolni pedig azért: mert elő
ször, a hol az állam egyes vallások belügyeibe 
avatkozik, a tökéletes vallásegyenlőséget helyre 
állítani teljes lehetetlen, s ha ez valami csoda 
által lehetséges volna is, azon felekezetek, melyek 
kisebbségben vannak, az eljárást igazságosnak 
soha elismerni nem fognák. 

Nem fognám pártolni ilyféle megoldását 
az egyenlőség elvének másodszor azért sem : mert 
semmit sem tartok az alkotmányos szabadság
ra nézve veszélyesebbnek, mint ha az alkotmány 
a szabadság elvét, melyre maga alapítva van, 
más körökben elismerni nem akarja, és a polgá
rok minden egyes érdekeit az államnak alávetve, 
ez által a polgárokat arra szoktatja, hogy ma
gokat minden ügyben kormányoztassák, mig 
végre a szabadságnak érzékét is elvesztik. (He
lyeslés.) 

Részemről az autonómia megállapítását min
den vallásfelekezetre nézve nem csak az egyes 
felekezetek, hanem magának a szabad államnak 
egyik legfőbb és legfontosabb érdekének te
kintem. 

Annak tekintem először azért, mert ha két
ségtelen az, hogy az önkormányzat elvének gya
korlata képezi az alkotmányos szabadságnak leg-
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tbntosabb garantiáját, bizonyos, hogy az önkor
mányzatot magát sommi által nem lehet inkább 
biztosítani, mint ha az önkormányzat elvét a 
lehető legtágabb kiterjedésben behozzuk, vagy 
létesitni engedjük az egyes felekezetekben is: 
mert a tapasztalás is azt bizonyítja, hogy az 
önkormányzat elve sehol sem áll biztosan, hol 
az egyház és vallás körében az önkormányzat 
biztosítva nincs. (Helyeslés.)- Ez az egyik ok. 

A másik ok: mert, miután századunkban a 
vallásszabadság az egyénre nézve tényleg ugy 
is létezik — és a civilisatio mai fokán bizo
nyosan senki gyakorlatilag a maga lelkiismere
tében erőszakot nem szenved — én a vallássza
badság s egyenlőség elvének törvényes kimon
dását csak akkor tartom fontosnak, ha azt nem 
csak az egyénre, hanem egész egyházakra alkal
mazzuk, (Helyeslés) kimondva azt, hogy semmi 
egyháznak — álljon az milliók vagy százezrek, vagy 
csak ezrekből — több vagy kevesebb joga ne 
legyen, mint a másiknak (Helyeslés); ez pedig 
csak ugy lehetséges, ha kimondatik, hogy min
deniknek egyenlő szabadsága lesz : mert csak a 
szabadság egyenlő, a jog soha. (Helyeslés.) 

A mi végre némelyeknek azon aggodalmát 
illeti, hogy az egyházaknak ily szabadsága az 
államra nézve veszélyes lehet, a mennyiben ezen 
egyes egyházak ezen szabadsággal az állam ellen 
vissza is élhetnek, kijelentem, hogy ezen veszély
nek óvszere, az én meggyőződésem szerint, épen 
az autonómiában fekszik: (Helyeslés) fekszik ab
ban, hogy az egyháznak jogait nem egy osztály, 
hanem azon polgárok összege gyakorolja, a 
kik azon egyházhoz tartoznak. Ezen veszélyek 
pedig, meggyőződésem szerint, annyival cseké
lyebbek lesznek, mennyivel több szabadság en
gedtetik minden egyes vallásfelekezetnek, és 
mennyivel inkább elmozdittatnak ez által azon 
súrlódások okai, a melyek ^az állam és egyes 
egyház közt támadhatnak. Én, részemről, megen
gedem — mert hisz a történet is mutatja — 
hogy egyes egyházak az államra nézve veszé
lyesek lehettek; de teljes meggyőződésem szerint 
valóban szabad egyházak, a szabad államnak so
ha sem lesznek ellenségei. (Élénk helyeslés.) 

Mindezen okoknál fogva a kormánynak fel
adata nem lehet az, hogy a létező autonómiát 
korlátozza, vagy hogy ott, hol a törvény egyes 
egyházakra nézve azok autonómiáját elismerte, azt 
korlátozza; hanem a kormáirynak feladata inkább 
abban áll, hogy minden törekvést, mely az au
tonómiának szilárdítására, erősítésére, és kiter
jesztésére vezet, támogasson. (Helyeslés.) 

Midőn a kormány a fenforgó esetben ezen 
elvet követte s a törvényt ugy értelmezte, mint az 
az autonómiának legkedvezőbb: én azon remény
nyel kecsegtetem magamat, hogy a kormány e 
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részben azon irányt követte, melyet minden ta
nácskozásában neki a törvényhozás kijelölt, 
(Élénk helyeslés.) 

Milet ics S z v e t o z á r : T. ház! Előre tu
dom, hogy a mit én mondok, a t. ház helyes
lésével nem fog találkozni, mert a t. ház nagy 
része már a miniszter feleletére nyilvánitá he
lyeslését. ISÍem is akarok felelni azon elvekre, 
melyeket a t. miniszter ur előterjesztett,, és pe
dig nem magam, hanem az egész ház fránti te
kintetből; de szólnom kell: mivel itt a punctum 
gravaminale az, hogy van-e a szerb pátriárká
nak joga a congressust elnapolni és fel is osz
latni? másodszor van-e a szerb pátriárkának 
joga önkényileg, mikor akarja, a szerb congres
sust összehíni, és pedig ugyanazt, vagy más 
ujat 1 

A t. miniszter ur azt felelte, hogy az el-
napolási vagy feloszlatási jogot a törvény nem 
szabályozza, és ebből következnék az, hogy a 
jog azt illeti, a ki összehítta a congressust. 

En ezt tagadom. Ha semmi törvény avagy 
szabály az iránt nem létezik, szabály mégis csak 
van : ez pedig az autonómia szelleme. E szellem 
szerint az elnapolási vagy feloszlatási jog csak 
a congressust illetheti. Távol van tőlem, a kor
mányt fölruházhatni ezen joggal; de azt kell ál
lítanom, hogy e jog a nemzetet és igy a congres
sust, mint a nemzetnek közegét illeti; különben 
az autonómia illusoriussá válnék, főképen, mikor 
arról van szó, hogy a szerb congressus szervez
kedjék. A pátriárkát a törvény nem ruházta föl 
az összehívás jogával, a törvény rendelkezett 
ezen joggal és a pátriárka csak közege a tör
vénynek. Ha valakinek joga lenne a congressust 
összehíni vagy föloszlatni, az legfölebb a kor
mányé lenne; de én tagadom a kormánynak is 
azon jogát, hogy tetszése szerint összehíhasson 
vagy feloszlathasson oly congressust, mely oly 
szervező congressus. minő ez, kivéve, ha a con
gressus tulmenne hatáskörén: hogy ha a közbé
két megzavarná, máskép nem. Ha a kormány
nak vagy pátriárkának volna joga önkényileg 
a mikor akarja, nem csak elnapolni, hanem föl 
is oszlatni, és ismételve összehíni a hányszor 
akarja a congressust, én ezt megköszönném; és 
csak azt mondanám, hogy akkor jobb lenne még 
azon állami felügyelet is , mely absolut módon 
gyakoroltatott, mint a mostani alkotmányos. 
(Jobb felől: Muszka felügyelet!) 

Ha igy lenne, akkor másfelé kellene irányoz
nunk figyelmünket. Ugy is csak a szerb nemzetnek 
kisebb része van a szorosan úgynevezett Magyar
országban, a nagyobb rész Horvátországban van. 
Tudom ugyan, hogy a cultus- és más dolgokban 
a papság mellett ott is ördögöt fogunk találni; 
de azt elűzzük. (Derültség.) 
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T. ház! én nem tudom, mit fog a jövendő 
congressus elrendelni: elnapolást-e vagy feloszla
tást? de midőn a VIII. törvényezikk 3-ik§. elrendelte, 
hogy a metropolita mindig összehíhatja a con-
gressust, itt a törvény már tulment a congres
sus autonóm hatáskörén, és én azt gondolom, 
hogy a congressus e tekintetben másként fog 
rendelkezni, megjegyezvén, hogy itt nincs szó 
a jövendő congressusról, hanem az alakító 
congressusról, melyet feloszlatni sem a kor
mánynak, sem a pátriárkának nincs joga, ha
nem csak a congressusnak magának. Ha arról 
van szó, kit illet a feloszlatás joga, akkor nem 
áll azon állítás, hogy a pátriárkát illetné e jog; 
ez állana csak oly egyházban, melynek feje a 
souverain monareha. Ezt teheti a pápa a conei-
liumokkal, de nem teheti a pátriárka, a kit 
nem illet souverain kormányzati jog; különben 
minden elnöknek joga lenne azon testületet, 
melynek elnöke, feloszlatni. Egyébiránt itt nem 
is összehívási jogról van szó, hanem csak köte
lességről. Kötelessége volt a pátriárkának össze
hívni a congressust, de ebből nem foly a felosz-
latási jog: különben a congressus autonómiája 
illusoriussá válnék. 

Ezek után kijelentem, hogy én a miniszter 
ur feleletével nem vagyok megelégedve, és fen-
tartom magamnak a jogot, erre nézve indítványt 
tenni. 

E l n ö k : Méltóztassanak nyilatkozni, tudo
másul kívánják-e venni a képviselő urak a mi
niszter ur nyilatkozatát vagy nem ? (Tudomásul 
veszszük! Mások: Tárgyaljuk !) At. háznak egy ré
sze a miniszter ur feleletét tudomásul venni, má
sik része pedig tárgyalni kívánja; ennélfogva 
kérem azokat, kik a miniszter ur feleletét tudo
másul kívánják venni, méltóztassanak felkelni. 
(Megtörténik.) A többség tudomásul veszi a mi
niszter ur feleletét. 

Miniszterelnök urnák van előterjesztése. 
(Halljuk!) 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : T. ház! Ő felsége időközben szentesitvén 
az 1870-ik évre szükséges ujoncz- és póttarta-
léki jutalék megajánlási tárgyában kelt törvényt, 
van szerencsém azt tiszteletteljesen azon kérés
sel benyújtani, hogy kihirdetését elrendelni mél
tóztassék. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (felolvassa az 
ujoncz- és póttartaléki jutalék megajánlásáról szóló 
szentesitett törvényt.) 

E l n ö k : E szentesitett törvényt a t. ház 
tisztelettel fogadván, tudomásul veszi s alkotmá
nyos kihirdetés végett a főrendekhez átküldi. 

Fel fog olvastatni a függő adósság ellen
őrzésére kiküldött országos bizottság jelentése. 

Szirmay Ferencz gr. előadó : A 

függő államadósságok ellenőrzésére kiküldött or
szágos bizottság meghagyásából bátor vagyok 
ennek két rendbeli jelentését ezennel felolvasni. 
(Halljuk! Felolvassa a két jelentést.) 

E l n ö k : E két jelentés véleményadás vé
gett a pénzügyi bizottsághoz utasittatik. 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : Tan szeren
csém az állandó pénzügyi bizottság részéről igen 
rövid három jelentést előterjeszteni. (Ralijuk! Ol
vassa a pénzügyi bizottság jelentését a pénzügyi tör
vényszékek ideiglenes fentartásáról szóló törvényja
vaslatot.) 

E l n ö k : Ezen törvényjavaslat is a sürgő
sek közé tartozván, nézetem szerint rögtön ki 
kellene nyomatni, hogy az osztályok azonnal tár
gyalás alá vehessék. (Helyeslés.) 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó (olvassa a 
pénzügyi bizottság jelentésének átalános részét a pénz
intésetek, részvénytársulatok es egyletek irányában 
alkalmazandó bélyeg- és illetékekre vonatkozó törvény
javaslat tárgyában.) Á részletekre vonatkozó módo-
sitványokat a t. ház tán fölolvasottnak tekinti ? 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni, szét fog osz
tatni és az osztályokhoz fog utasíttatni. 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó (olvassa a pénz
ügyi bizottság jelentését a bélyeg és illetékek, vala
mint a dijak iránt fenálló szabályok érvényének meg
hosszabbítására vonatkozó törvényjavaslat- tárgyában.) 

E l n ö k : Szintén ki fog nyomatni, szét 
fog osztatni és szombaton az osztályok által 
tárgyalás alá fog vétetni. 

G h y c z y I g n á c z : T. ház! A pénzügyi 
bizottság fölolvasott jelentésére nézve bátor vol
nék a t. elnök úrhoz azon kérést intézni: mél
tóztassék olykép intézkedni, hogy azon jelenté
sek még holnap kiosztassanak, különben szom
baton az osztályok nem vehetnék tárgyalás alá. 

E l n ö k : Rögtön küldöm a jelentéseket a 
nyomdába, hogy holnap szétosztathassanak. 

Következik a napirenden levő tárgy: a hir-
lapbélyeg megszüntetésére vonatkozó törvényja
vaslat. 

j á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a Jiirlap-
bélyeg megszüntetésére vonatkozó törvényjavaslatot.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa először 
az állandó pénzügyi, aztán a központi bizottság je
lentéséi a hirlap-bélyeg megszüntetésére vonatkozó tör
vényjavaslat tárgyában. Ezután szól:) T. ház! A 
központi bizottság az imént fölolvasott jelentéséhez 
nem sok hozzáadni valóm van. Azon egyértel
műség, melylyel a t. háznak pénzügyi bizottsága 
és minden osztálya a hirlap-bélyeg eltörlését ki
mondotta, magáévá tette, fölöslegessé teszi, hogy 
a hirlap-bélyeg eltörlésének czélszerüségét, hasz
nosságát és szükségét bővebben indokoljam. A 
pénzügyi bizottság azonban a hirlap-bélyeg el-
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törlése által támadó hiány pótlásául javaslato
kat terjeszt elő, melyek az általa szövegezett tör
vényjavaslatban a 2., 3., 4. szakaszba vétettek 
föl. Ezen javaslatokat nem tartja elfogadhatók
nak a központi bizottság: nem azért, mert ugyan
azon indokok, melyek a hirlap-bélyeg eltörlése 
mellett fölhozhatok, ugyanazon indokok harezol-
nak ezen szakaszok és a pénzügyi bizottság ja
vaslata ellen is ; nem tartja elfogadhatóknak, 
mert nem kívánja, a mit egyik kézzel adott, a 
másik kézzel visszavonni; (Helyeslés) mert nem 
kívánja, a mi alól egyik czimen a hírlapirodal
mat fölmentette, ugyanazzal másik czimen ter
helni. Nem kívánja a forgalmat, üzletet, kerese
tet, mely hirdetményekre szorul, egy uj adónem
mel sújtani. 

Ezeknél fogva, tiszt, képviselőház, hosszabb 
indokolást mellőzve, egyszerűen ajánlom a köz
ponti bizottság által szerkesztett uj törvényja
vaslatot , (Élénk helyeslés) mely a Tóth Kálmán 
képviselő ur által beadott törvényjavaslattól csak 
annyiban különbözik, a mennyiben azt a köz
ponti bizottság styláris tekintetből jobbnak és 
helyesebbnek tar tot ta . 

Miután azonban a reformok küszöbén az 
államjövedelmeknek eg}r oly összegét is , melyet 
eddig a hirlap-bélyegből húzott , csakugyan nem 
igen tar to t ta nélkülözhet őnek a központi bizott
ság : fölhivandónak véli és határozathozatalra 
kéri a házat, hogy a pénzügyminiszter ur ezen 
hiány mikép kipótlására nézve törvényjavaslatot 
terjeszszen a ház elé. 

Lesz tehát szerencsém a törvényjavaslatot, ugy, 
mint a központi bizottság szövegezte, fölolvasni 
és a t. háznak elfogadás végett ajánlani. (Föl
olvassa a központi bizottság szerkesetét. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen törvény
javaslatot ? (Elfogadjuk!) Következik a részletes 
tárgyalás. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (olvassa a czi-
met:) „A hirlapbélyeg eltörléséről." 

E l n ö k : Elfogadja a czimet a tiszt, ház ? 
(Elfogadjuk!) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (olvassa azl-ső 
§-t) „A magyar korona országainak területén 
megjelenő hirlapok és időszaki lapok bélyegzése 
1870. év január 1-től fogva megszüntettetik." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az 1-ső §-t ? 
(Elfogadjuk ) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (olvassa a 2-ik 
§-t:) „Ezen törvény végrehajtásával a pénzügy
miniszter bizatik meg." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 2-ik §-t? 
(Elfogadjuk !) 

A harmadik fölolvasás a legközelebbi ülésre 
fog kitüzetni. 

Most még egy kérdésem van a t . házhoz: 

magáévá teszi-e a t. ház a központi bizottság 
azon javaslatát, hogy a ház által fölhivandónak 
tartja a pénzügyminiszter urat az iránt, hogy a 
hirlap-bélyeg eltörlése folytán támadó jövedelem
hiány pótlására nézve a ház elé törvényjavasla
tot terjeszszen? 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Ezen határo
zati javaslat el vagy el nem fogadása külön 
tárgy levén, ugy gondolom, hogy lehet ahhoz 
egy pár szóval szólani. Részemről csak egy pár 
szóval kívánom röviden indokolni, hogy miért 
nem tartom azt elfogadandónak és elfogadható
nak. En azt gondolom: egyfelől fölösleges, hogy * 
a ház utasítsa az igen t . miniszter urat arra, 
hogy erről gondoskodjék, mert ő bizonynyal, ha 
szükségét látja ezen jövedelem pótlásának, arról 
magától is gondoskodni fog. (Ugy van!) De má
sodszor czélszerütlennek is tar tom csak így áta-
lánosan oda lökni, hogy a pótlásról gondoskodni 
kell; ennek semmi gyakorlati hordereje nincs : 
mert, nézetem szerint, ha a t. pénzügyminiszter 
ur oly helyzetben van, hogy az állampénztár 
ezen hiányát pótolni kell, akkor fog módokat 
ajánlani nekünk; ha pedig oly helyzetben volna, 
hogy nem szorult ily pótlásra, akkor ezen hatá
rozatnak szüksége sem forog fen. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Nem tudom., elfogadja-e a ház e 
határozatot? (Nem szükséges!) Ennélfogva elej
te te t t . 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a tőzs
debiróság iránti törvényjavaslatot.) 

H o d o s s y I m r e e l ő a d ó (olvassa a köz
ponti bizottság jelentését s a törvényjavaslat uj szöve
gezését. Ezután szól:) T. ház! Mint már a köz
ponti bizottság jelentésében kiemeltem, a köz
ponti bizottság a miniszteri törvényjavaslatnak 
csak alapeszméjét, t. i. a tőzsdebiróság szüksé
gességének eszméjét fogadta el; kénytelen va
gyok tehát elmondani, mi indította a központi 
bizottságot arra, hogy a szöveget ily lényegesen 
megváltoztassa. 

A miniszteri jelentés szövegéből méltóztatik 
a t . ház tudni, hogy annak fő oka, miért mu
ta t t a be a minisztérium e törvényjavaslatot, az 
volt, hogy a pesti tőzsdebiróságot a kereskedő 
világ igen nehezen nélkülözte azóta, mióta az az 
uj perrendtartás által hatályon kivül helyezte
te t t . E bajon segítendő, a központi bizottság nem 
tar tot ta sem ezélszerünek, sem szükségesnek a 
minisztériumot bizni meg azzal, hogy az rende
letek utján intézkedjék esetleg az előbbi bírósági 
intézménytől eltérőleg. 

A miniszteri törvényjavaslatnak még egy 
más része is van, mely a tőzsde szokásjogának 
a tőzsdebiróság fölterjesztése alapján időről időre 
történő megerősítését a minisztériumra bizza. Ez 
intézkedést a központi bizottság a szokásjog áta-
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lános elvébe ütközőnek találta, mivel hazai tör
vényeink szerint a szokás-jog taeito populi prin-
eipisque eonsensu jön létre, s azért ezt a minisz
teri törvényjavaslatból egészen mellőzte. 

Végre, hogy a kereskedelmi világ minél 
rövidebb ideig legyen megfosztva a tőzsde-biró-
ság üdvös hatásától, a központi bizottság még 
azt is indítványozza, hogy a második §-ban vi
lágosan kimondassák, hogy eltérőleg attól, a 
mint más törvényeknél szokott lenni, ezen tör
vény kihirdetése után azonnal érvényre lépjen. 

Ennek folytán ajánlom ezen törvényjavas
latnak a központi bizottság által javasolt szö
vegezését. (Elfogadjuk!) 

K l a p k a G y ö r g y : T. ház! A jelen 
törvényjavaslatban a pesti érték- és áru-tőzsdé
ről van szó. Van pedig még másutt is,' az or
szág második kereskedő városában, a hol az 
évenkinti pénzforgalom 50 — 60 millióra rug, 
egy hasonló kivételes bíróság, t. i. a temesvári 
terménycsarnokban is, kivételes bíróság, mely 
szintúgy, mint a pesti, az ottani kereskedőknek 
a legnagyobb szolgálatokat tette, s melynek ne-
taláni megszüntetése bizonyosan a legkárosab-
ban fogna hatni az ottani viszonyokra. Bátorko
dom ennélfogva a t. háznak a következő módo-
sitványt ajánlani: (Halljuk! Olvassa:) „A pesti 
áru- és értéktőzsde külön bírósága felállításáról 
szóló törvényjavaslathoz, a törvényjavaslat ezi-
mében, valamint annak első szakaszában e szavak 
után: „Aru- és értéktőzsdeB tétessék : „valamint 
a temesvári Lloyd-társulat termény csarnoka." 
Ajánlom ezt a t. ház figyelmébe, mert az ot
tani kereskedők hozzá vannak szokva ezen kor-
mányilag is megerősített bírósághoz. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (újra fölolvassa 
Klapka György módositványát.) 

I u d v i g h J á n o s : T. ház! Ismét azon 
kényszerhelyzetben vagyunk, hogy az előttünk 
fekvő törvényjavaslatot a hazai kereskedelem 
érdekeinek, és magának az igazságszolgáltatás
nak kárával, el kell fogadnunk. 

A kivételes bíróságokat, csak szaporítjuk; 
alig olvastatott most fel a központi bizottság 
javaslata a tőzsde-biróság ujabbani felállítására 
nézve, már Temesvár városa részéről is kivételes 
tőzsde-biróság követeltetik, és majdan utána 
valamennyi város fogja követelni. Van bányabi-
róság, van váltóbiróság valamint azon számos 
más bíróság; a múlt országgyűlésen a vegyes 
házasságokra nézve annyi bíróság állíttatott 
í'el, és annyi mindenféle exoticus törvény csem
pésztetett be, hogy valóban ha most a szükség 
meg is parancsolja, hogy ideiglenesen el kell 
fogadni ezen javaslatot, még sem lehet észrevé
tel nélkül hagyni, miszerint ez annak következése, 
hogy nem birunk a provisoriumtól megmenekülni. 

Hiszen nincsen a czivilizált Európában egyetlen 
egy ország, melyben szentszékek léteznének, és 
még is mi fentartjuk még ezentúl is. 

Azonkívül a jelen törvényre nézve azon 
észrevétellel tartozom, hogy ugy látszik, mintha 
az a semmitö törvényszéknek a tőzsde-biróságra 
vonatkozó alkotmányos Ítéletét roszallaná, pedig 
konstatálnunk kell, hogy a semmitő törvényszék, 
midőn a tőzsdei bíróságot nem ismerte el al
kotmányosnak, mert a törvény neki a bíróság 
hatáskörét meg nem adta, ezért ugy hiszem csak 
elismerésben részesülhet. 

Én tehát csak kénytelenségből szavazok a 
központi bizottság törvényjavaslata mellett; de 
nem vagyok a mellett, hogy még a pesti tőzs
dén kivül, valamennyi nagyobb városban tőzsde-
bíróságok mint kivételes bíróságok állitassanak. 

Horvát Bo ldizsár igazságügy-
m i n i s z t e r : Magam sem vagyok barátja a 
kivételes bíróságoknak; hanem ezen átmeneti 
korszakban, mig coclexünk el nem készül és mig 
rendszeres birói szervezettel nem birunk, mindig 
hézagok fognak támadni, melyeket csak kivé
teles intézkedések által leszünk képesek kitölteni. 
Azon észrevételét Ludvigh János képviselő ur
nák nem fogadhatom el, mintha a kivételes bí
róság által mintegy verdict mondatnék a sem-
mitőszék felett : mert a semmitőszék igen 
eorrecte járt el, midőn a törvény értelmében nem 
ismerte el a pesti tőzsdén létezett tőzsde-birósá-
got oly bíróságnak, mely az 1868-ik évi LIV. 
törvényczikk értelmében felállított bíróságok kö
rében helyt foglalhatna. Hanem épen azért, mi
vel a semmitőszék eorrecte járt el, s mert ezen 
ítélet folytán ezen tőzsde bíróság többé nem lé
tezőnek volt tekintendő — azonban annak szüksé
gét mi mindnyájan egyformán érezzük — épen 
azért véltük szükségesnek ezen törvényjavaslat
nak ily alakban beadását. 

Á. t. központi bizottság előadójának észre
vételére csak egy megjegyzésem van ; eltér a 
központi bizottság szövege a miniszteri szövegtől, 
és pedig eltér lénj^egében. Miben áll azon lénj'eg ? 
Abban, hogy mig a minisztérium fölhatalmazást 
kér a t. háztól, hogy a tőzsdén egy bíróság ál-
littassék, addig a központi bizottság azt meg
kívánja tartani, mint az a polgári perrendtartás 
életbe léptetése előtt fenállott. 

Két út állott előttünk : vagy az, hogy a tőzs
dének az usance-ban a szokásos jogokban gyökerező 
alapszabályainak revideálása iránt törvényjavasla
tot terjeszszünk a t. ház elé; vagy pedig, ha az 
eljárást gyorsítani akarjuk, az: hogy a miniszté
rium fölhatalmazást kérjen, ezen tőzsdebiróság ren
delet utján eszközlendő alakítására, az annak hatás
körére és eljárására vonatkozó szabályoknak szintén 
rendelet utjánleendő megállapítására, ugy, hogy ezt, 
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a jelen törvényjavaslat törvény erejére emelkedé
sével egyidejűleg kibocsátottuk volna. 

Mi választottuk tehát e rövidebb utat , épen 
a kereskedelmi világ érdekében. 

Ha a t. ház más u ta t vél esélszerübbnek, 
mi, csakhogy czélt érjünk, szívesen ráállunk. 

Egyet azonban nem hagyhatok észrevétel 
nélkül. A szokás-jogokról azt méltóztatott mon
dani, hogy a szokás oly valami, mi a fejedelem 
és a nép közötti egyetértés utján jő létre. Bo
csánatot kérek, a szokásjog megállapítására ed
dig a törvényhatóságok voltak törvényileg följo
gosítva, nem pedig a tőzsdék és még a statu-
tarius jogot is csak bizonyos korlátok között 
gyakorolták a törvényhatóságok. Én teljességgel 
nem tartom czélszerünek,hogy ezen bíróság önmagá
nak törvényeket alkosson, és pedig hogy épen tör
vényeketalkosson nem csak a kereskedelmi világnak, 
hanem a termelőknek érdekében is, vagy sokszor ez 
utóbbinak érdeke ellenére is. Szabatos eljárásnak 
csak azt tartom, hogy azon szokásjogok a törvényho
zás által revideáltassanak, vagy ha az idő nem en
gedi, a minisztérium, bizassék meg e szabályok 
revideálásával. Mi azonban ehhez nem ragasz
kodunk, és a t . ház bölcseségére bizzuk ezen 
szokásjogokat, ugy mint eddig fönállottak, hely
benhagyni. Annál inkább, mert reményiem, hogy 
e törvény csak rövid ideig lesz hatátyban, mi
után nem sokára egy külön pesti váltótörvény
szék szervezésére vonatkozó törvényjavaslatomat 
teszem le a t . ház asztalára. Ha ez elfogadtatik, 
akkor a kivételes bíróságok szüksége ugy is 
meg fog szűnni; tehát ily rövid átmeneti idő
szakra akár igy, akár ugy lép életbe, nagy kü
lönbséget nem fog tenni. 

A mi Klapka képviselő ur indítványát illeti, 
ha mi átalában indokoltnak tartjuk a pesti ér
ték- és árutőzsdén egy választott bíróságnak lé
telét, s ha e választott bíróságot vissza akarjuk 
állítani, akkor én egyátalában nem találom in
dokoltnak, hogy Temesvárott hason indokokból 
ugyanoly választott bíróság vissza ne állíttassák, 
és ezért én teljes készséggel elfogadom Klapka 
képviselő ur kívánalmát: mert a pesti érték-
tőzsde-biróság mellett sem tudok más argumen
tumot fölhozni, mint azt, mely a temesvári mel
lett is szól; (Helyeslés) szükséges az ily bíróság 
mindenütt, hol tőzsde vagy gabonacsarnok léte
zik. Az én tudomásommal Pesten kivül csak 
Temesvárott létezik ily tőzsde, mely különös fontos
sággal bir, miután Temesvár az alföldi kereskede
lemnek gyupontját képezi; ha tehát szükséges 
Pesten tőzsdebiróság, akkor szükséges Temesvárott 
is, (Helyeslés) és azért ismétlem — az okok ugyan
azonosságánál fogva — teljes készséggel elfoga
dom Klapka képviselő ur indítványát is. (Áta-
lános helyeslés.) 

H o f f m a n n P á l : T. ház! Klapka kép
viselő ur módositványára nézve akarok néhány 
szót szólani. (Halljuk!) 

Én abban nem értek egyet és meggyőződé
semet épen annak ellenkezője képezi, a mit Lud-
vigh képviselő ur mondott, a ki azt tartja, hogy 
a külön bíróságok bajt okoznak; én ellenkezőleg 
azt hiszem, hogy a külön bíróságoknak rendsze
rét nagyon is czélszerünek igazolja a tapaszta
lás. Ez a dolog természetében rejlik: mert a 
magánjognak a haladáshoz kell magát alkalmaz
nia, és igy az átalános magánjognak egyes kü
lön magánjoggá alakulnia, a mely külön magán
jogot bizonyára külön bíróságok fogják legezél-
szerübben elintézni; tehát épen ellenkezőjét tar
tom annak, a mit Ludvigh képviselő ur mondott. 

Mindazáltal Klapka képviselő ur módosit
ványára nézve van egy aggodalmam, melyet én igen 
szívesen oszlatnék el. Én t. i. nem ismerem 
személyesen a temesvári tőzsde-, illetőleg válasz
to t t bíróságot ugy, mint a pestit. Igen készsé
gesen akarom a pesti tőzsdebiróságot azon jog
gal fölruházni, mivel ennek eljárását s szerveze
tét ismerem, mit a javaslat reájuk nézve mond ; 
de miután, mint mondám, Temesvár tőzsdebiró-
ságát nem ismerem . . . 

K l a p k a G y ö r g y : Három év óta áll! 
H o f f m a n n P á l : . . . . s miután más 

városokban is szándékoltatnak ujabb időben ily 
bíróságok alkalmazásba vétetni, és nem tudom, 
ha vajon fonforognak-e azon városokban ama 
föltételek, melyek Pesten léteznek, s a melyek 
ezen bíróság működésének egyedüli garantiáit 
képezik, részemről ily rögtönözve nem merném 
szavazatommal támogatni oly bíróság fölállítását, 
melynek alapjait nem ismerem. 

Megmondom mindjárt az okát. (Halljuk!) 
En ugy tudom, nem rég Pesten tanácsko

zások történtek az i ránt : lehetne-e ily tőzsdebiró-
ságokat más városokban is fölállitani ? és akkor 
azon vélemény nyert érvényt, hogy más váro
sokban nincsenek meg azon elemek, melyekből 
ezen tőzsdebiróságokat kellő tárgyilagossággal 
kikerekíteni lehetne. Más városokban, a mennyi
ben ily társulatok léteznek is, csakis mindig 
ugyanazon érdekű személyekből kellene állani 
ama biróságoknak, holott Pestnek oly széles 
köre van, hogy nem kell attól tartani, hogy 
azon bíróság egyoldalú érdekeket fogna szem előtt 
tar tani , mit a kereskedelemre nézve károsnak 
tartok. Épen az volt akkor kimondva, hogy a 
többi vidéki városok nem bírnak oly széles kör
rel, melyből pártatlan bíróságot lehetne alakí
tani, értem oly bíróságot, melyben nem csupán 
a kereskedelmi üzletben álló egyik félnek, t. i. 
a kereskedőknek érdeke forogna szőnyegen, és 
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hogy csakis Pest nyújtja azon garantiát, mely
nél fogva számára külön bíróság állitható föl.-

Egyébiránt in thesi barátja vagyok a külön 
bíróságoknak, csak azon aggodalmam van, hogy 
a Temesvár városában levő bíróságra nézve sem 
magam, és, ugy hiszem, senki, vagy csak igen 
kevesen közülünk birnak azon tudattal, mely ily 
intézkedés életbe léptetéséhez szükséges. De kü
lönben — nézetem szerint — nem áll útjában 
annak semmi, hogy ez óhajtás teljesüljön más 
külön törvény által; de én részemről nem lévén 
informálva, ez általam kifejtett indokoknál fogva 
nem pártolhatom az indítványt, és pedig azért, 
mert nem akarok oly intézkedést, melynek hord-
erejét e pillanatban kimérni képes nem vagyok. 
Szeretem, ha valamire szavazunk, valami sza
bályt kimondunk, tudjuk, hogy minő hatása lesz 
annak a jövőre; minthogy pedig e pillanatban 
nem vagyok e helyzetben, a módosítást nem pár
tolom. 

Gorove Is tván közgazdasági mi
n i s z t e r : T. ház! A szőnyegen forgó kérdésnek 
fontossága tulajdonkép abban fekszik, hogy ugy 
a minisztérium, mint most a központi bizottság
nak előadása szerint egy ideiglenes intézkedés 
kéretik az országgyűléstől a végből, hogy a 
Pesten fönálló külön bíróság a kereskedelmi ér
dekekek tekintetében megmentessék azon veszély
től, melyet a legközelebbi események reá nézve 
előidéztek. Ugyanez áll azon módositványra néz
ve, melyet Klapka t. barátom tett. Ezen módo-
sitvány is különösen az alföldet érdeklő keres
kedelmi forgalom tekintetében tétetett, hogy 
attól is elhárittathassék azon veszély, mely a 
cassationalis itélőszéknek különben igen igazsá
gos ítélete folytán ama bíróságot fenyegeti. (He
lyeslés.) En részemről annyit mondhatok, t. ház, 
s ez tán köztudomású dolog is, hogy a pesti 
kereskedelmi forgalom után nincs tán az ország
ban nevezetesebb, mint épen a temesvári piacz 
kereskedelmi forgalma. Ez intézkedés, mint meg
jegyzem, ideiglenes. Ha majd a tőzsdékről tüze
tesen fogunk szólani, akkor igenis tekintetbe 
veendő lesz s véglegesen eldöntendő, vajon Te
mesvár vagy az ország bármely városa, kapjon-e 
jogot arra, hogy ily választott vagy törvényes 
bíróságot fölállíthasson, vagy nem? ha majd 
akkor a t. ház bölcsesége máskép intézkedik, 
természetes, hogy Temesvár is elesik e jótékony 
intézménytől; de most mind Pest, mind Temes
vár törvényes bírósagainak csak ideiglenes léte
zéseért emelvén föl szavunkat, részemről s a 
kormány részéről kérem a t. házat, méltóztassék 
a javaslatot Klapka képviselő ur módosításával 
elfogadni. (Helyeslés. Elfogadjuk!) 

S i m o n y i E r n ő : Mondatott, t. ház, 
hogy kivételes bíróságokat alkotni nem kell, s 

átalában én is e nézetben vagyok; de egészen 
máskép áll a dolog a kereskedelemre nézve. A 
kereskedelem ujabb időben oly lendületet vett 
az egész világon, hogy annak rendezését igno
rálni nem lehet, sőt annak bármi módon akadá
lyoztatása csak az ország anyagi érdekeinek leg
nagyobb kárával történhetnék. A kereskedelem 
az egész világon minden országban kivételes tör
vényszékek alatt áll; a kereskedelemben bevett 
szokásokat és eljárási módot minden országban 
külön törvények szabályozzák és ezen szabályok 
alkalmazására külön törvényszékek vannak fel
állítva. En csak sajnálhatom, hogy midőn a mi
nisztérium törvényjavaslatot ad be, mely által 
Magyarország perrendtartása minden tekintetben 
átalakittatik, oly fontos tárgyról, minő a keres
kedelmi törvényszékek, egészen megfeledkezett. 

Azt mondotta az igazságügyminiszter ur, 
hogy az átmeneti korszak nehézségei miatt ilyen 
fenakadásokkal találkozni fogunk mindig. En azt 
hiszem, ha a törvények kevesebb sietséggel, ille
tőleg több meggondolással és szorgalommal ki
dolgozva hozatnának a képviselőház elé és azok 
megvitatására több idő engedtetnék, engedtet
nék idő különösen arra, hogy mielőtt valamely 
törvény a házban érdemleges tárgyalás alá ke
rül, már országszerte ismeretes lenne, ,és egy 
időig a sajtó utján és más, a közvéleményt elő
készítő utón is megvitattatnék, akkor nem fog
nánk azon kényszerhelyzetbe jönni, hogy elfeledett 
dolgokat pótolnunk és hibákat javítanunk kell. 
(Igás! a szélső hal oldalon.) 

A t. igazságügyminiszter ur azt monda, 
hogy nem ragaszkodik ugyan hozzá, hanem még
is azt kívánja a háztól, hogy a minisztérium 
bizassék meg ily ideiglenes tőrvény kidolgozá
sával. 

Horvát Bo ldizsár igazságügy-
m i n i s z t e r : Nem kívánja! 

S i m o n y i E r n ő : Örömmel hallom, hogy 
a miniszter ur eláll ezen kívánságától. Tehát ezen 
ponthoz nem is szólok. 

A mi a Klapka képviselő ur által beadott 
módositványt illeti: azt én is tökéletesen helyes
nek tartom, a mennyiben a mi igazságos Pest 
városának, az természetesen igazságos Temesvár 
városának is. Pest városában a kereskedelemnek 
az a természete, a mi akárhol másutt. De épen 
ezen körülménynél fogva én nem csupánTemesvárra, 
hanem mindazon városokra kiterjeszteni kíván
nám azon előjogot, a hol börze van. (Fölkiál
tások : Nincs másutt börze!) Nekem e részben rész
letes tudomásom nincs, azonban Hoffmann kép
viselő ur által felhozatott az imént, hogy Győ
rött van, és az mondatott, hogy Aradon, Szege
den és Kassán is van. En részemről határozot
tan nem tudom, de megvallom, igen szomoritó-
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nak tartom, hogy midőn van közgazdasági mi
niszterünk, az a háznak nem ád ez iránt szabatos 
felvilágosítást. Tökéletesen felfogom annak fon
tosságát, hogy ezen börzebiróságok, bármennyire 
kivételes legyen is eddigi eljárásuk, addig, mig 
a törvényhozás ez iránt részletesen intézkedni fog, 
fentartassanak; hanem, a mint mondám, nem csu
pán Pestre és Temesvárra, de minden olyan vá
rosra, a hol börze létezik, kiterjeszteni kívánnám 
ezen jótéteméuyt. 

Ennélfogva én a központi bizottság javas
latát Klapka képviselő ur módositványával együtt 
pártolom. (Helyeslés.) 

A c z é l P é t e r : T. ház! # 
S i m o n y i I a j o s b . : En voltam felírva. 

(Felváltva hell szólani!) 
T i s z a K á l m á n : Bocsánatot kérek, itt 

nem pro és contra szólunk, miután a törvény
javaslatot, ngy látszik, mindnyájan elfogadjuk. 

E l n ö k : A szónokok két jegyzőnél íratták 
föl magokat, tehát fölváltva kell őket fölszólí
tani. Most egyébiránt Gorove miniszter ur kivan 
szólani. (Halljuk!) 

G o r o v e I s t v á n k ö z g a z d a s á g i m i 
n i s z t e r : Kénytelen vagyok igen t, Simonyi 
Ernő képviselő ur felszólítása következtében újó
lag nyilatkozni. Azt méltóztatott a képviselő ur 
mondani, hogy igen szeretett volna felvilágosí
tást, a tőzsdék jelenlegi állásáról az országban 
hallani. Eddig nem voltam szerencsés felszólalni; 
nem volt okom; nem szoktam pedig ok és fel
szólítás nélkül a ház figyelmét fárasztani. (Halljuk 
most!) Azonban, miután most a képviselő urnák 
hozzám kérdést tetszett intézni, annyit mond
hatok, hogy oly tőzsde, t. i. áru és értékbörze, 
milyent a kereskedelmi világ ért, az országban, 
Pesten kivül másutt nem létezik. Létezik igenis 
Temesvárott gabona csarnok, Lloyd társulat, de 
ez még nem kérte magára ruháztatni az áru-
és érték tőzsde ezimét; azonban oly üzlettel 
foglalkozik, mint a milyennel foglalkozik a pesti 
áru- és értéktőzsde; tehát névre nézve kü
lönbözik , de lényegére nézve ugyanaz, t. i. 
mindkettő gabona üzlettel is foglalkozik. Létezik 
azonban tudtomra Nagyváradon is gabonacsarnok
tudomásomra van még Győrött és Aradon is, de 
hogy egyéb helyen és jelesen Kassán volna, 
nem tudom. Egyébiránt ily gabona-csarnok alap
szabályai rendesen megerősítés végett a mi
nisztériumhoz szoktak fölterjesztetni — és a 
mennyiben az alapszabályok tőzsde tekintetben 
csak a csarnokot és társulatot illetik nem pe
dig a nagy közönséget — azok a minisztérium 
által mindannyiszor meg szoktak erősíttetni. Kü
lönbséget szokott tenni e minisztérium azokra 
nézve, melyek a nagy közönségre is kiterjesz
kednek. Ezekre nézve a minisztérium nem tartja 

teljesen a maga, hatáskörébe esőnek a megerő
sítést mindaddig, mig a törvényhozás nem ren
delkezik. Tehát ez a kérdésre nézve semmi kü
lönbséget nem tesz és a ház teljes szabadsággal 
határozhat annak elfogadására nézve. 

A c z é l P é t e r : T. ház. A pesti áru- és 
értéktőzsde külön bíróságának visszaállításáról 
szóló törvényjavaslathoz teljesen hozzá járulok csak 
azon kérésem van, méltóztassék e törvényjavaslat 
czimében és 1-ső szakaszában e szavak után „Pesti 
áru- és érték dözsde" e szavakat hozzá tenni: 
„valamint az aradi Lloyd és termény csar
nok" stb. 

S i m o n y i l a j o s h . : T. ház! Kivételes 
törvényeknek én nem vagyok barátja, mert azok 
mindig némileg a privilégium jellegét viselik ma
gukon; hanem mindenesetre szükségesnek látom 
azt, hogy a jelen esetben az ideiglenes rendsza
bályok és intézkedések, melyek eddig fenállottak, 
tovább is fentartassanak : mert csakugyan lehe
tetlen az, hogy azon ügyek, melyek a börzén 
előfordulnak, kereskedelmi szempontból hosszas 
per útjára utaltassanak, mert akkor ilyen ügyek 
czélszerüen rövid idő alatt nem lesznek elintézve 
soha. Azért a központi bizottság előterjesztése 
szerint czélszerünek tartom magam is, hogy azon 
ideiglenes intézkedések, melyek e tekintetben ed
dig fenállottak, továbbra is fentartassanak; de 
miután mindazon értékek, melyek a pesti ga
bona-börzén léteznek, léteznek más városokban 
is: épen azért én t. képviselőtársam Klapka 
György előterjesztését, a mi Temesvárt illeti, el
vileg elfogadom; de nem látom indokolva azt, 
hogy miért engednénk meg ezen ideiglenes in
tézkedésnek fenmaradását egy városra nézve, 
mig a többi városoktól, hol ugyanazon viszonyok 
léteznek, ezen jogot megvonjuk. Nem akarok itt egy 
vagy más várost előhozni, nem akarom itt a 
provincziális érdekeket feltüntetni és némileg 
összeütközésbe hozni: mert azt hiszem, a mily 
érdeke van itten Temesvár városának, igen sok 
város van, melynek hasonló érdeke van, a mely 
hasonló joggal követelheti, hogy ha Temesvárnak 
megadatik ezen ideiglenes intézkedésnek fenma-
radása, mely annyira szükséges, fentartassek a 
többi városokra nézve is. Ennek következtében 
én azt óhajtom, hogy ne említtessék meg a ja
vaslatban különösen Temesvár vagy Arad, mert 
ez csak provincziális érdeknek volna feltüntetése, 
hanem a törvény mindazon városokra kiterjesz
tessék, a melyekben tőzsdék vannak. (Élénk he
lyeslés.) 

I a t i n o v i c s V i n c z e : T. képviselőház! 
Midőn a jelen törvényjavaslat a házban beada
tott és az osztályoknak kiosztatott, ugyanÍZOU 
érvek szólottak ezen ideiglenes törvénynek meg
alkotása mellett, melyek szólanak épen a Te-
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mesvárra nézve előterjesztett indítvány mellett. 
Én tehát előrebocsátom, hogy Temesvárra kiter-
jesztendőnek tartom ezen ideiglenes intézkedést. 

Azon vád, mely a minisztérium ellen felho
zatott, hogy még eddig nem terjesztetett elő 
kereskedelmi törvényjavaslat, magyarázatot talál 
«ibban, hogy a minisztérium szándékozik ilyent 
beadni: mert ha nem szándékoznék a kereske
delmi érdekeket előmozdítani, akkor bizonyára 
szinte nem terjesztette volna ezen ideiglenes tör
vény megszavazását a ház elé; de épen mivel a 
kereskedelmi érdekeket előmozdítani kívánja, kí
vánja azt, hogy nem csak a központon, hanem 
mindazon vidékeken is, a hol kereskedelem és 
tőzsdék vannak, ily kivételes bíróságok vagy 
törvényszékek, a kereskedelmi törvények hoza
tala illetőleg, szentesítése előtt is állíttassanak 
fel. Nagyon ezélszerünek tartom ennélfogva, 
hogy ezen tőzsde-bíróság valamint Pestre, ugy 
majd mindazon városokra nézve, hol eddig gya
korlatban volt, kiterjesztessék. 

Ma nekünk átalános rendszabályt, illetőleg 
átalános törvényt hozni nem szabad, nem lehet. 
Lehet hozni arra, a melyre nézve motio tétetett Te
mesvár részéről. Nem mondom, hogy továbbra 
ne terjesztessék ki azon városokra nézve, a me
lyekben tőzsdék léteznek; de ma csak arról lehet 
határozni, vajon a pesti tőzsde részére hozott 
ideiglenes törvény Temesvárra terjesztessék-e ki, 
vagy ne 1 

En tehát részemről óbajtom, hogy ezen tör
vényjavaslatban Temesvár is megemlittessék, és 
illetőleg az abban fentartott ideiglenes intézke
dés oda is terjesztessék ki. 

G y ö r f f y G y u l a : T. ház! Azon javasla
tok közül, melyek most előterjesztettek, az én 
igénytelen nézetem szerint legcorreetebb, legezél-
szerübb, a melyet Simonyi Lajos t. barátom elő
adott : mert mindazon okok, melyek a pesti áru-
és értéktőzsde bíróságának ideiglenes fentartása, 
továbbá a temesvári és az aradi gabona-csarno
kok választott bíróságainak ideiglen életben ma
radása mellett küzdenek, hasonló mértékben ki
terjednek és figyelembe veendők mindazon városok
nak gabnaesarnokaira és tőzsdebiróságaira nézve, 
a melyek az 1868-ikLÍV. törvényezikk életbe lép
tetése előtt ilyen bírósági jogokat gyakoroltak. 
Es ha az emiitett városokra nézve bizonyos szem
pontoknak figyelemben tartása méltányos, nem 
szabad elfelejtem, hogy az ország többi városaira 
nézve szembeötlő méltánytalanság követtetnók 
el, ha az ezekben létező gabonacsarnokok által 
eddig hasonló joggal gyakorlott választott bíró
ságok minden különös indok nélkül megszüntet-
tetnének. Azért én is helyeslem és magamévá te
szem Simonyi Lajos t. barátom azon nézetét, 
hogy a jelen törvény kedvezménye mindazon vá

rosok gabonacsarnokaira is kiterjesztendő, me
lyek az 1868-ik LIV.törvényezikk életbeléptetése 
előtt ilyen választott bírósággal birtak. (Helyeslés.) 

W a h r m a n n M ó r : T. ház! Eddigelé 
még senki sem szólott az ellen, hogy ily ideig
lenes intézkedés okvetlenül szükséges a kereske
désre nézve; a nézetek csak abban térnek el, 
hogy a t. ház egy része a központi bizottság 
javaslatát akarja elfogadni, mely csak a pesti 
áru- és értéktőzsdére vonatkozik, más része ki 
akarja terjeszteni ez intézkedést más helyekre is, 
mások ismét minden oly helyre ki akarják azt 
terjeszteni, hol hasonló áru- és értéktőzsdék, gab-
nacsarnokok s átalában hasonló társulatok hely
benhagyattak. 

Én az utóbbi nézethez ragaszkodom. Ideig
lenes intézkedés e tekintetben okvetlenül szük
séges. Nem egyéb az áru- és értéktőzsde-bíróság, 
mint választott bíróság: csakhogy a kereskedő
világ nem akarja és nem képes mindazon formasá
gokat teljesíteni és betölteni, melyeket az 1868-íkl 
LI. törvényezikk a választott bíróságokra nézve 
szükségeseknek mond. 

Mindaddig tehát, inig a tőzsdére vonatkozó 
kereskedelmi törvény a háznak bernutattatik, 
ideiglenes intézkedés szükséges, és ez mindazon 
társulatokra kiterjesztendő, melyek eddigelé ugyan
azon jogokkal éltek, miután ugyanazon jogot jö
vőre is gyakorolni akarják. 

En tehát Simonyi Lajos b. indítványát el
vileg addig is pártolom, míg szövegezését meg
ismerném, 

I r á n y i D á n i e l : T. ház ! Hoffmann kép
viselőtársunk azon nehézséget említette föl, mely 
a temesvári tőzsdének hasonló joggal felruházá
sára nézve fenáll. Tökéletesen igaza van a kép
viselő urnák ; de én azt gondolom, hogy a ház 
többségének alkalmasint ugyanilyen nehézsége 
van a pesti áru-értéktőzsdére nézve; én leg
alább őszintén megvallom, a pesti áru- és érték
tőzsde bíróságnak sem alkotási módját, sem el
járását nem ismerem, és igen sajnálom, hogy 
midőn ilyen törvényjavaslatot terjeszt elő az 
igen t. miniszter ur, s illetőleg a miniszter 
urak, erre nézve a házat felvilágosítani elmu
lasztják, mit azon indokolásban tehetnének, me
lyet a törvényjavaslatok mellett benyújtani 
szükséges. De ha azt a miniszter urak tenni el
mulasztják, megvártam volna a központi bizott
ságtól, hogy e részben a hiányt pótolja. Ha 
visszaemlékezünk arra, visszaemlékezik különösen 
az igen t. kereskedelmi miniszter ur. mikép 
szerkesztetnek külföldön az ily központi bizott
sági jelentések, valóban azt fogja találni, hogy 
nagyon is lakonikus azon szerkezet, melyet ren
desen elénk terjesztenek. Azon nehézség tehát, 



84. országos Ülés december 9. 1869. 73 

mely a temesvári tőzsdére nézve fenáll, fenáll, 
azt hiszem, a pestire és a többire nézve is. 

Ennek okát már röviden elmondottam, és most 
engedje meg a t. ház, engedjék meg a t. miniszter 
urak,hogy egyszersmind néhány szóval áttérjek arra, 
mit t. barátom Simonyi Ernő szemére hányt minisz
tériumunknak, hogy t. i. nagy sietséggel készülnek 
a törvényjavaslatok. Részemről ugyané szemre
hányást tehetem, de más részről a lassúságot is 
kell hogy szemrehányjam, bizonyos törvényjavas
latokat illetőleg. Sietséggel készülnek egyrész
ről bizonyos törvényjavaslatok, igen sokáig vá
ratnak magukra mások, hogy mást ne is említsek : 
a büntetőtörvény és a polgári törvénykönyv, 
melyre alkalmasint még sokáig fogunk várni, 
jóllehet az országgyűlés már talán 4 esztendeje, 
hogy együtt van. Es mi ennek a lassúságnak az 
oka? Az igazságügyminiszter ur egy minapi be
szédében elmondotta, hogy a codifieáló bizottság
nak, mely a minisztérium kebelében van, mind
össze 3 tagja van. Hogy lehet 3 taggal akkor 
beérni, mikor Magyarország összes törvénykönyvei, 
összes intézményei újjá szervezendők. En, t. ház, 
ezt megboesáthatlan hiánynak tekintem. De e 
mellett találom a lassúságnak okát abban is, 
hogy a minisztériumnak igen sok főhivatalnoka 
— kik a törvénykészitésben részt venni hivat vák 
— nem ott a hivatalban, hanem itt a képviselő
házban ül. (ügy van! a hal oldalon.) Ez egyik 
főoka a lassúságnak, ez oka annak, hogy Ma
gyarország népe olyan törvényekre is kénytelen 
éveken keresztül várni, melyek annak jólétét, a 
nemzet becsületét érdeklik, és én remélem, a 
kormány szivére vévén ezen eddigi mulasztásait, 
valamint egyrészt azon codifieáló bizottságot sza
porítani fogja, a mire a törvényhozás bizonyosan 
igen szívesen fogja adni megegyezését; ugy más
részt meg fogja kívánni, hogy azon hivatalnokok, 
kik a képviselőházban ülnek, mandátumaikat 
letegyék és a hivatalban teljesítsék kötelességei
ket. (Fölkiáltások napirendre!) 

Különben pedig Simonyi Lajos b. képviselő 
ur módosítványát pártolom. 

K a u t z G y u l a : T. ház ! En nem vagyok 
a provincziálismus szószólója, hanem ma azon hely
zetben találom magamat, hogy t. képviselőtár
sunk Simonyi Lajossal egy nézetben lehetek; t. i. 
ő azt mondja : a mi igazságos Pestre nézve, az 
talán nem igazságtalan más nagyobb nevezetes
ségű és kiváló forgalommal bíró kereskedővá
rosra nézve is. Miután a diseussiót meglehetősen 
előrehaladottnak tartom, egyszerűen kijelentem, 
hogy a Simonyi Lajos báró képviselőtársunk által 
indítványozott hozzátétellel a törvény szövegével 
tökéletesen egyetértek. (Elfogadjuk!) 

K l a p k a G y ö r g y ; Miután Simonyi La
jos t. képviselő ur módositványa megfelel az én 
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módositványomnak , én ennélfogva módositvá-
nyómtól elállók és elfogadom Simonyi Lajos b. 
képviselő ur indítványát. (Helyeslés.) 

H o r v á t h M i h á l y : T. ház ! Én a gyám
kodásnak, valamint a nagykorúvá lett társada
dalom egyéb téréin és ágaiban, ugy különösen 
az üzlet és kereskedelmi világban, egyátalában 
nem vagyok barátja. Tudjuk, hogy az előre ha
ladott külföldön az üzlet, az ipar és kereskede
lem teréni összeütközések többnyire ily választott 
bíróságok által intéztetnek el, és maguk azon 
úgynevezett usance-k, azon szokások, melyek sze
rint a szerződések köttetnek, az áru- és tőzsde-
biróságra szoktak bízatni. Azok határozzák meg, 
ismervén az üzleti körülményeket, legjobban és 
leghivatottabban ezen szabályokat. En ennél
fogva, ha Pestre nézve megengedtetik, hogy él
jen ezen, a kereskedelmet és ipart megillető sza
bályozási jogokkal, ugyanazon jogot megadandó-
nak vélem mindazon városok kereskedelmi és 
ipartestületeinek, amelyekben nevezetesebb üzlet 
létezik ; s ennélfogva hozzájárulok Simonyi Lajos 
t. képviselőtársam indítványához. ('Elfogadjuk!) 

B u j a n o v i c s S á n d o r : En, t. ház, pár
tolom a központi bizottság által előterjesztett 
javaslatot, melynél fogva a kivételes tőzsde-
biróság a pesti áru- és értéktőzsdének, mi
ként eddig fenállott, megadassék, mert engem 
meggyőztek ugy az osztályokban, mint a köz
ponti bizottságban ez ideiglenes intézkedések 
szükségéről, és mert a pesti tőzsdebizottság alap
szabályait ismerem. Nem pártolhatom azonban 
mindazon előterjesztéseket, melyek hasonnemü 
bíróságok fölállítását más helyeken is kívánják, 
nem pártolhatom ez előterjesztéseket azért, mert, 
ha léteznek másutt tőzsdék, de talán nem is lé
teznek, ezek szabályait és eljárásait én egyáta
lában nem ismerem. 

A discussio letért eredeti útjáról. Nem uj 
bíróságok fölállításáról van itt szó, hanem fen-
maradásáról azon bíróságnak, mely törvényesen 
és jogilag is fenállott az uj perrendtartás élet
beléptéig. Vajon ily kivételes tőzsdebiróságok 
fenállottak-e az országban másutt is, nem tu
dom ; de épen azért, mivel ez iránt fölvilágosítva 
nem vagyok s szükségéről meggyőződve nem va
gyok, hogy azok tekintetében is intézkedjünk, 
pártolom a központi bizottság jelentését. 

Z s e d é n y i E d e : Nekem is csak azon 
észrevételem van, hogy, miután magam az em
lékiratban, melyet a temesvári Lloyd-társulat 
nyújtott be, azt látom, hogy szabályainak 50-ik 
§-ban azon határozat foglaltatik, hogy a peres 
kérdésekben, melyekben a terményesarnok Ítéle
tet hoz, illetékessége fenáll és az ítélet minden 
más hazai bíróság előtt jogérvényesnek tekinte
tik: tagadom, hogy ez tőzsdebiróság volna, mert 
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ilyen másutt nem létezik, mint Pesten; az nem 
egyéb, mint választott bíróság. Ha tehát mi tü
zetesen azt mondjuk: az áru- és értéktőzsde-bi-
róság kiterjesztetik, oly valamit terjesztünk ki, 
a mi másutt nem létezik, s igy ez nem e törvény-
ezikkbe való ; miért én a központi bizottság vé
leményét pártolom. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Nem akarok 
annak vitatásába bocsátkozni, mennyire jók a 
kivételes bíróságok ós mennyire nem jók. Ezek 
vitatására lesz alkalom akkor, mikor tüzetes, 
részletes intézkedések tételére fog a ház fölszó-
littatni. Az egész eljárást ugy tekintem, mint 
egy kényszerszülte eljárást. Jelesen — hogy, 
hogy nem, nem tudom — feledékenységbe men
vén a tőzsdebiróság ügye akkor, mikor az 1868-ki 
LIV-ik törvényezikk alkottatott, látta a miniszté
rium és a központi bizottság, hogy nem lehet a 
kereskedelem veszélyeztetését elkerülni, hacsak 
e tekintetben valami ideiglenes intézkedés nem 
történik. Ezen meggyőződés folytán kész vagyok 
én is elfogadni, hogy ott, a hol volt eddig, legyen 
addig, mig végleges intézkedés történik. Azon 
fogalmazvány, melyet Simonyi barátom által föl
olvasni hallottam, nem mond ki egyebet, ha jól 
emlékszem, nem nevez nevet, hanem azt mondja, 
mert több felől mondatik, hogy itt, amott, 3-ik, 
4-ik helyen volt ily bíróság, a hol volt, marad
jon további intézkedésig. Azt mondani, hogy 
mindenütt legyen, hol terjedtebb, élénkebb ke
reskedelem van, ehhez nem járulnék én részem
ről semmi esetre: mert az ily ideiglenességet és 
kivételes helyzeteket szaporítani egyátalában nem 
akarom ; hanem épen azért, mert nem az ezé-
loin, hanem a meglevőnek ideiglenes fentartása, 
pártolom azon fogalmazványt, melyet Simonyi 
Lajos barátom tett, t. i. a hol volt, ott marad
jon —• természetesen a hol nincs, ott nem le
het. (Helyeslés bal felől. Fölkiáltások : Halljuk a 
módositványokat!) 

M á t t y u s A r i s z t i d : Kérem már végre 
azon módositványokat fölolvastatni. 

E l n ö k : Több módositvány van, úgymint: 
Simonyi Ernőtől, Simonyi Lajostól, Aezél Péter
től, melyek, a sor szermt rendezve, mindjárt föl 
fognak olvastatni. 

JámBor P á l j e g y z ő (olvassa Simonyi 
Ernő módositványát:) „A pesti és más városok
ban fenállott áru- és értéktőzsde bírósága." 

(Olvassa Simonyi Lajos Mróét:) „Valamint 
mindazon kereskedő városokban, melyekben ily-
féle tőzsdék vagy gabnaesarnokok léteznek." 

(Olvassa Ácséi Péterét:) „A törvényjavaslat 
czimébe, valamint annak első §-ába e szavak 
után: „áru- és értéktőzsde" tétessék: „valamint 
az aradi Lloyd-társulat terményesarnokának" stb. 

Ü r m é n y i M i k s a : T. ház! A vitának 

előhaladott stádiumában nem fogok visszaélni 
önök kegyes türelmével, csak röviden azt mon
dom, hogy teljesen osztom azon szempontokat 
ezen kérdésben, melyeket Debreezen érdemes 
képviselője elmondott; csakhogy én tőle eltérő-
leg, nem tartom Simonyi Lajos báró indítványát 
ezen szempontokkal teljesen megegyezőnek : mert 
ott nem az mondatik, hogy ott , hol ily bírósá
gok fenállanak, hanem ott, hol ilyes tőzsdék és 
gabnaesarnokok vannak. (Helyeslés.) 

Ezenkívül azt tartom átalánossságban, hogy 
veszélyes dolog bizonyos jelszavak után indulni. 
Én, részemről, meghajlok azon mondat előtt, 
hogy a gyámkodás egyátalában az államéletben 
és különösen a kereskedelmi üzletéletben igen 
veszélyes, ezt elismerem készséggel; de hogy 
ennek teljes ellenkezője legyen a kívánatos álla
pot, azt ez által jnem tartom bebizonyitottnak. 
A tőzsdebiróság is egy neme a megszorításnak, 
de egyátalában kimondani azt, hogy minden meg
szorítástól elállók, nem szeretném és semmi esetre 
sem tartom kívánatosnak, hogy előbb, mintsem 
e tárgyban alapos vizsgálat tétetnék, tőzsdebiró-
ságok fölállittassanak. Először részletesen tudni 
kell: mely városokban, mely üzletekre fog ezen 
intézkedés kiterjesztetni'? 

Azért részemről pártolom a központi bizott
ság előterjesztését. 

H o d o s s y I m r e e lőadó: T. ház! A 
kérdésnek e tárgyra terelését én a központi 
bizottság részéről két szempontból károsnak tar
tom: először, mert átalános azon meggyőződés, 
hogy a pesti áru- és értéktőzsde bíróságnak mi
előbbi, rögtöni visszaállítása fölöttébb sürgős, és 
azzal, hogy most ebbe beleelegyitjük, a kérdést 
átalánositván, vidéki más városok kereskedelmi 
testületeit is, haladékot szenved magának a fő 
czélnak mielőbbi elérése; de károsnak tartom 
azért is, mert az egészen más, a miről most foly 
a vita, mint az, a mire eredetileg a miniszteri 
előterjesztés által fölidéztetett. Ily átalánosságban 
az, a mit Simonyi Ernő és Simonyi Lajos kép
viselő urak indítványoznak, nem tárgyaltatott 
sem az osztályokban, sem a központi bizottságban, 
mindaz ott szóba sem hozatott. A törvénynek 
ily vitatása, mint most czélba vétetik, nem bir 
azon garantiákkal, melyekkel átalában kell, hogy 
házszabályaink értelmében megvitattassék, t. i. 
hogy előbb az osztályokban hozassék föi, ott az 
egyesek hozzászólhassanak, az adatokat gyüjt-
hessék és ítéletet mondhassanak. (Helyeslés.) Itt 
mintegy egész váratlanul belejöttünk a vitába, 
ugy hogy egészen készületlenek vagyunk r á ; 
tehát, ha itt határozatot hozna a t. ház, azon 
helyzetben volna, hogy határozata horderejét be 
sem láthatná: ha t. i. azt fogná kimondani a t . 
ház, a mit akár Simonyi Ernő, akár Simonyi La-
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jos ur kivan kimondatni, hogy mindenütt, hol 
eddig gyakoroltatott bíráskodás, a bíráskodási 
jog visszaállittatik. (Helyeslés.) 

Én mindenekelőtt kétségbe vonom, t. ház, 
hogy egyátalában constatálni lehessen : mely vi
dékek gyakorolták ugy, mint Pesten, a tőzsde-
bíráskodást : mert a pesti tőzsdebiróságra nézve 
volt egy udvari rendelet, de nem tudom, leg
alább nem hallottam, hogy más vidékekre nézve 
is ily rendeletek léteznének. Ha egyszer kimond
juk átalánosságban, hogy ez vagy ama város 
gyakorolhatja a tözsdebiróságot, határozatunk 
hordereje és tartalma akkor kétséget nem szen
ved; de ha átalánosságban mondjuk ki, hogy 
minden város, mely az előtt birt joggal, oly zug
helyek is fogják követelni maguk részére a bí
ráskodási jogot, melyek a törvényhozásnak a 
szükséges garantiát nem nyújtják. Én tehát 
kénytelen vagyok, ha akár a minisztérium, akár 
valamely képviselő szükségesnek tartja, hogy ezen 
jótékonyság kiterjesztessék, átalában minden vi
déki város tőzsdéjére vagy gabonacsarnokára arra 
kérni, méltóztassék törvényjavaslatot benyújtani. 
az meg fog az osztályokban vitattatni, s akkor 
maid intézkedni fogunk. (Helyeslés.) 

A központi bizottság részéről kénytelen va
gyok még Irányi képviselő ur megjegyzésére vá
laszolni. Méltóztatott neheztelni, hogy a központi 
bizottság jelentése ez ügyben annyira lakonikus. 
Ennek nem mondhatok ellene; de méltóztassék 
ezt azzal kimenteni, hogy 12 óráig tartott a 
bizottsági ülés, s ugyancsak 12 órakor kezdődött 
a nyílt ülés, s igy csak 2 — 3 perczünk maradt 
arra, hogy a központi bizottság tanácskozásait e 
jelentésben előadhassuk. Különben igyekeztem 
előadásomban azt, mit a jelentésbe bővebben 
nem foglalhattam, szóval előadni, s azt hiszem, 
hogy az osztályokban folyt tárgyalások által 
ugy is kellőleg tájékozva lehet mindenki. 

Újból ajánlom a központi bizottság szerke -
zetét. 

E l n ö k : Először az átalános vitának kell 
véget vetnünk. Elfogadja-e a t. ház ezen tör
vényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául? 
(Elfogadjuk!) Most következik a részletes vita. 

H o d o s s y I m r e e l ő a d ó (olvassa a tör
vényjavaslat czimét.) 

T i s z a K á l m á n : Miután több mődosit-
vány van beadva, azt gondolom, a czim fölötti 
határozást utoljára kell hagyni, mert a czim 
szövege attól fog függeni: mely módositványok 
lesznek elfogadja. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Föl fog tehát olvastatni az első 
Ö Z B J K C L S Z . 

H o d o s s y I m r e e l ő a d ó (olvassa az 
első szakaszt.) 

E l n ö k : Ezen szakaszra több módositvány 
van. 

G h y c z y K á l m á n : Azon esetre, ha a 
t. ház az első szakaszt elfogadni méltóztatik (én 
ugy vélem, hogy talán el is van már fogadva), 
engedje meg a t. ház, hogy bátor legyek egy uj 
második szakaszt ajánlani, melyet, ha a t. ház 
megért, talán az első szakasz elfogadása köny-
nyebbé fog tétetni. 

Nekem észrevételem van először az iránt, 
amit a t. előadó ur mondani méltóztatott, ameny-
nyiben t. i. azt állította, hogy nekünk csak a 
pesti áru- és tőzsdebiróság szabályairól és miben
létéről lehet fölvilágositásunk, egyéb helyeken 
létező csarnokokról és ezek választott bíróságai
ról pedig tudomásunk nem lehet. Erre nézve 
azon észrevételem van, hogy a t. ház tökélete
sen ugyanazon állásponton van a pesti tőzsdebiró
ságra nézve, mint a többi bíróságokra nézve, mert 
ennek szabályait azokból, a miket a t. előadó 
ur előadott, megérteni szerencsénk nem volt. 
Arról pedig teljességgel nincs szó, hogy minden 
nagyobb vagy terjedtebb kereskedelemmel biró 
városban állíttassanak fel ily bír óságok. Ez ellen 
már többen nyilatkoztak, és itt lehet oly határ
vonalat húzni, mely lehetetlenné fogja tenni, hogy 
ezen törvényjavaslat oly városokra is kiterjesz
tessék, melyekben eddig ily bíróságok nem vol
tak, és lehet a törvényt ugy szerkeszteni, hogy 
világosan érthető legyen, hogy a törvény rende
lete csak azoii ilynemű választott bíróságokra 
terjed ki, a melyek ezen hatóságot a legközelebb 
alkotott 1868. esztendei LIV. törvényczikk előtt 
ép ugy gyakorolták miniszteri fölhatalmazásnál 
fogva, mely a pesti tőzsdére is azon törvény al
kotásáig létezett. 

Ennél fogva én bátor volnék második sza
kasz gyanánt a következő uj szakaszt indítvá
nyozni : (Halljuk! Olvassa:) „2. §. Az első sza
kasz intézkedése kiterjesztetik azon választott 
bíróságokra is, a melyek az ország többi váro
saiban létező termény- vagy gabonacsarnokok keb
lében az 1868-iki LIV. törvényczikk életbelépte 
előtt tényleg fönállottak." (Helyeslés) Azt hiszem, 
ily szerkezet által a törvény szellemének elég 
lesz téve. 

S i m o n y i L a j o s h . : T. ház! Miután 
azon módosítván}*-, melyet t. barátom Ghyczy 
Kálmán fölolvasott, egyértelmű azon intentióval, 
melyet szerencsém volt elmondani, és — néze
tem szerint — a czélszerüségnek jobban megfe
lel, annak következtében előbb benyújtott módo-
sitványomat visszavonom. (Helyeslés.) 

J á m b o r P á l j e g y z ő (újra fölolvassa 
Ghyczy Kálmán módositvány át.) 

Horvát Bo ldizsár igazságügy-
m i n i s z t e r : T. ház! Én teljesen magamévá 
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teszem Ghyczy Kálmán képviselő ur indítvá
nyát , mert azt a beadott módositványok 
között a formulázásra nézve is legeorrec-
tebbnek találom. Mi mindezen módositvány a 
lényegre nézve ? Azt mondja, hogy mindazon vá
lasztott bíróságok állíttassanak vissza, melyek 
az uj perrendtartás életbe lépte előtt fönállottak. 
De hogyan állottak fön? Bizonyosan csak ugy, 
ha az alapszabályokban arra nézve az illető mi
nisztérium részéről fölhatalmazást nyertek. A 
pesti értéktőzsde szintén az illető minisztérium 
által megerősített alapszabályokban lett ezen 
tőzsdehatóságra, bíróságra följogosítva. Ha följogo-
sittatott a pesti értéktőzsde, és azért adtuk meg 
neki a jövőre nézve ezen bíróságot, akkor nincs jo
gunk megvonni ugyanazon kedvezményt a többi 
terménycsarnokoktól sem, melyeknek fölállítása 
szintén a minisztérium által engedélyeztetett. 
Tehát az indokok ugyanazonosságánál fogva e 
kedvezményt mindannyinak megadni, vagy mind
annyitól megtagadni kell. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Van még több módositvány. (Föl-
~kiáltások: Elestek már!) Az első kérdés : méltóz
tatnak-e elfogadni a szerkezet első szakaszát, ugy 
a mint van? (Elfogadjuk!) Már most kívánja-e a 
ház a második czikkben kifejezni azt, a mit Ghy
czy Kálmán képviselő ur indítványozott? (Folki-
áttások: Igen!) 

J á m b o r P á l j e g y z ő (újra olvassa a 
Ghyczy Kálmán indítványozta második szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
E szerint tehát az első és második szakasz közé 
beszuratik Ghyczy Kálmán képviselő ur inódosit-
ványa, és ez lesz a második szakasz; az eddigi 
második pedig lesz a harmadik. 

H o d o s s y I m r e e l ő a d ó (olvassa a 2., 
most már 3-ik szakaszt. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja. 
H o d o s s y I m r e e l ő a d ó (olvassa a 3., 

most már 4-ik szakaszt. Elfogadjuk!) 
E l n ö k : A t. ház e szakaszt is elfogadta. 

Most méltóztassanak a czimre nézve határozni. 
Hodossy Imre e lőadó (olvassa a czi-

met.) 
J á m b o r P á l j e g y z ő : Wahrmann kép

viselő ur módositványt nyújtott be a czimre 
nézve. (Olvassa:) „A pesti áru- és értéktőzsde, 
valamint az ország többi, eddig bíráskodási jog
gal fölruházott hasonczélu társulata külön bíró
ságainak visszaállításáról." (Fölkiáltások: Hosszú!) 

V á r a d y G á b o r : T. képviselőház! Talán 
legegyszerűbb volna a czim ekkép: „Törvényja
vaslat a tőzsdei választott bíróságokról." (Ellen
mondás.) 

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 
m i n i s z t e r : T. képviselőház! A Várady képvi
selő ur által ajánlott fogalmazást azért nem 
lehet elfogadni, mert tőzsde csak egy van, r ha
nem vannak termény- és gabnacsarnokok. En a 
következő szövegezést ajánlom a tisztelt háznak: 
(Halljuk!) „Törvényjavaslat a pesti áru- és ér
téktőzsde, valamint a vidéki termény- és gabna
csarnokok külön bíróságainak visszaállításáról." 
(Helyeslés.) 

H o d o s s y I m r e e l ő a d ó : T. képviselő
ház! Méltóztassanak megengedni, hog}r, habár 
mint a központi bizottság előadója működöm is, 
magam részéről mégis e részben módositványt 
tegyek. Azt hiszem, leginkább felelne meg ez a 
czim: „Törvényjavaslat a tőzsde és a kereskedel
mi csarnokok külön bíróságának visszaállításáról. * 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (fölolvassa Hor
vát Boldizsár igazságügyminiszter és Hodossy Imre 
módositványát.) 

E l n ö k : Melyiket méltóztatnak elfogadni I 
(Fölkiáltások: A miniszterét!) A kik a miniszter 
ur által beadott módositványt elfogadják, mél
tóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) A többség a 
miniszter ur módositványát elfogadta. 

H o d o s s y I m r e e l ő a d ó : A központ 
bizottság részéről még a következő indítványra 
vagyok kénytelen a t. ház figyelmét fölkérni. A 
központi bizottság indítványozza, hogy az igaz
ságügy- és a kereskedelmi miniszter urak fölhi
vassanak, hogy a kereskedelmi és tőzsdeviszo
nyok végleges rendezése tárgyában a törvény
hozás elé mielőbb terjeszszenek törvényjavasla
tokat. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen indít
ványt? (Elfogadjuk!) A ház ezen fölszólítást 
jegyzőkönyvileg magáévá teszi. 

l u d v i g h J á n o s : T. ház! Ez oly prin
cípium, mely már előre megköti a törvényhozás 
működését. Én szerintem ez el nem fogadható, 
mert már itt a tőzsdebiróság jövő rendezéséről 
szól. (Fölkiáltások: Dehogy szól!) Hát csak mindig 
kivételes bíróságokról fogunk intézkedni? Ezen 
princípiumnál fogva én ezt el nem fogadhatom. 

E l n ö k : A t. ház már elfogadta a köz
ponti bizottság indítványát. * 

Ezen tárgygyal a napirend be van fejezve. 

Bátor vagyok javaslatba hozni, hogy hol
nap és holnapután üléseket ne tartson a t. ház, 
mert a központi bizottságnak sok és sürgős 
dolga van. Szombaton az osztályoknak is van 
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dolguk a most kinyomatandó törvényjavaslatokkal, 
legfölebb tehát hétfőn lehet ülés, de még e napra 
is kérném, méltóztassék az elnökséget fölhatal
mazni, hogy, ha a pénzügyi bizottság azt monda
ná, hogy tömegesebb jelentéseit csak kedden 
kezdheti meg, ülés csak akkorra hirdettessék. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Eötvös József b., Festetics György gr,, 
Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., Bajner Pál. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni s a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni, 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a de
czember 9-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, (Nincs!) a 
jegyzőkönyv hitelesítve van. 

Kötelességem szerint bemutatom : 
Zemplén megye közönsége feliratát, mely

ben ez ITng megyének az adókezelés körüli re
form iránt a képviselőházhoz intézett fölterjesz
tését pártoltatni kéri. 

Pécs szab. kir. város közönsége kérvényét, 
melyben Buda szab. királyi város által a képvi
selőházhoz Fiúménak Magyarország területéhez 
leendő visszacsatoltatása tárgyában te t t felter
jesztését pártolja; 

Kraszna megye közönségének kérvényét, 

(Helyeslés.) Az ülés napja mindenesetre szokott 
módon, falragaszok által, fog közzététetni. 

Szombaton 10 órakor kérem az osztályokat 
összejönni. 

Az ülés végződik d. u. 1 órákor. 

8£». országos ülés 
1869. deczember 14-dikén 

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 bemntatása. Pribék Antal szabadságot kap. Klementis Gábor és társai határozati javas
latot nyújtanak be 1848/9-dik évbeli honvédek és hátrahagyottaik nyugdijazása iránt. Salamon Lajos bor- és húsfogyasz
tás! ügyben, Miletics Szvetozár a törvények kihirdetése iránt s távirati ügyben interpellálják a kormányt, s ugyancsak 
Miletics Szvetozár határozati javaslatot is nyújt be a cattarói eljárások miatt. Schvarz Gyula megújítja régibb interpel-
látióit, s azon felül meteorológiai észleletek, a törvényhatósági s községi költségek statistikai kimutatása, végre csillagá
szati észlelde, Tisza Kálmán az 1870-dik évi költségvetés tárgyalása iránt interpellálják a kormányt, mely is az utóbbi 
kérdésre nézve azonnal nyilatkozik s a ház ezt tudomásul veszi. A gazdasági bizottság jelentést tesz a ház deczemberi 
költségvetéséről. A kirlapbélyeg eltörléséről s a tőzsdei bíróságokról szóló törvényjavaslatok végleg elfogadtatnak. Az iga
zoló bizottság jelenti, hogy Cséry Lajost igazolta. A központi bizottság jelentést tesz a pénzügyi törvényszékekre, a bélyeg, 
illetékek és dijak fentartására, a társulatok és intézetek üzletét illető bélyegekre és illetékekre vonatkozó törvényjavas
latokról, a pénzügyi bizottság pedig az lS70-diki költségvetésről s a számvevőszék felállítását illető törvényjavaslatról. 
A kormány törvényjavaslatokat nyújt be a nyugdijakról s a király udvartartásáról. Zárt ülés. 

íftos ülés 
mber 14-dikén 

e l n ö k l e t e a l a t t . 

szabadságot kap. Klementis Gábor és társai határozati javas-
yottaik nyugdijazása iránt. Salamon Lajos bor- és husfogyasz-
mt s távirati ügyben interpellálják a kormányt, s ugyancsak 
cói eljárások miatt. Schvarz Gyula megújítja régibb interpel-
sági s községi költségek statistikai kimutatása, végre csillaga-
tárgyalása iránt interpellálják a kormányt, mely is az utóbbi 
veszi. A gazdasági bizottság jelentést tesz a ház deczemberi 
•Ságokról szóló törvényjavaslatok végleg elfogadtatnak. Az iga-
nti bizottság jelentést tesz a pénzügyi törvényszékekre, a bélyeg, 
letét illető bélyegekre és illetékekre vonatkozó törvényjavas-
etésről s a számvevőszék felállítását ülető törvényjavaslatról. 
: király udvartartásáról. Zárt ülés. 

| melyben Ung megyének az adó kezelés körüli 
reformok iránti felterjesztését pártoltatni kéri • 

Bács-Bodrog törvényesen egyesült megyék 
feliratát, melyben a megye részére hat törvény
szék felállittatását kérelmezi, hozzá mellékelvén 
a kérvényhez a statistikai adatokat is; 

Bars megye közönségének kérvényét a ga-
ranvölgyi vasút kiépítése és kamatbiztositása 
tá rgyában; 

Gröruör és Kis-Hont törvényesen egyesült 
vármegyék kérvényét, melyben Buda városnak 
Fiume visszacsatoltatása tárgyában te t t fölter
jesztését pártoltatni kérik; 

Baranya megye közönségének kérvényét, az 
Eszterházy-képtár országos költségen leendő meg
vásároltatása tárgyában; 

Eperjes szabad királyi város kérvényét, 
melyben kéri, hogy a megye-rendezés alkalmá
val az adó, ugy a megyék és szabad királyi vá
rosok autonóm hatáskörében, mint ennek kiegé
szítő része felvétessék; 

Ugyancsak Eperjes szab. királyi város kér
vényét, melyben Eperjest azoD szabad királyi 




