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indítványát ? A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölkelni. (Fölkiáltások: Melyiket!) 

Világosan megmondtam, hogy melyiket ; 
azért olvastattam föl mind a két indítványt, 
hogy a ház mind a kettőt megbírálhatván, elő
ször Simonyi Ernő indítványára történjék a sza
vazás. (Helyeslés.) Kérdem tehát : elfogadja-e a 
ház Simonyi Ernő indítványát? (Nem fogad
juk el!) 

Tehát nem fogadtatott el. Most kérdem a 
házat, elfogadja-e Jókai Mór képviselő ur indít
ványát ? (El! Nem!) A kik elfogadják, méltóz
tassanak fölkelni. (Megtörténik) Kérek ellenpró
bát. A kik nem fogadják el, méltóztassanak föl

kelni. (Megtörténik.) A többséget nem tudom ki
venni. 

Méltóztassanak állva maradni, a jegyző urak 
meg fogják olvasni a képviselő urakat, (Megtör
ténik.) 

Most kérem azokat, a kik elfogadják Jókai 
Mór ur indítványát, méltóztassanak fölállani és 
állva maradni. (Megtörténik.) 

A ház Jókai Mór képviselő ur indítványát 
101 szavazattal 84 ellenében el nem fogadja. 
{Éljenzés jobb felől.) 

Holnap 10 órakor ülés lesz. 

Az ülés végződik d. u. 2'i/1 órakor. 

135. országos ülés 
1870. márezius 3-dikán 

S o m s s i c h P á l , u t ó b b B i t t ó I s t v á n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bejelentése. A vallás- és közoktatási minisztérium költségvetésének részletes tár
gyalása tovább foly és bevégződik. Az igazságügyi minisztérium költségvetésének átalános tárgyalása újra felvé
tetik és bevégződik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b.; később Bedekovics Kálmán, Festetics György 
gr., í orove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért-. 

Az ülés kezdődik lO1!^ órákor. 

E l n ö k : Méltóztassék a múlt ülés jegyző
könyvét meghallgatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a már
ezius 2-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyző
könyv hitelesíttetik. A ház által megszavazott 
számok ellenőrzés által hitelesítve iktattattak a 
jegyzőkönyvbe. 

Következik az irományok bejelentése. Az 
elnökséghez érkeztek a következők : 

Nagy-Kőrös mezőváros közönsége az ipar
törvények alkotásánál a népesebb mezővárosok 
eddigi joggyakorlatát az első és másodfokú ipar
hatóság tekintetében továbbra is épségben fön-
tartatni kéri. 

Beregh megye közönsége Krassó megye föl
terjesztését a román végvidéki ezred területéhez 
1783-ik évben csatolt karansebesi kerület visz-
szakebleztetése tárgyában pártoltatni kéri. 

A kérvényi bizottsághoz tétetnek át. 
L á s z l ó I m r e s Van szerencsém Szentes 

város képviseleti közgyűlése kérvényét, illetőleg 
óvását benyújtani, melyben 184 szentesi polgár
nak a kisebb kir. haszonvételek eltörlését tár-
gyazó kérvényének figyelembe nem vételét kéri 
azért, mert a városi közvagyon fölötti bármi
nemű intézkedést, vagy eltöröltetést magának kí
vánja föntartani, minthogy a szentesi regale a 
városi vagyonos közönség által örökvétel utján 
tetemes áldozattal szereztetett meg és ennek 
évi jövedelme a községi kiadások födözése tekin
tetében nem csekély hiányt pótol. 

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

N y á r y P á l : T. ház! Van szerencsém be
mutatni Pest, Pilis és Solt megyék központi 
törvényszéke bíráinak folyamodását évi fizetésök 
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fölemelése végett. Nem akarom indokolni e kér-
vényöket, mert mindenki előtt tudva van, hogy 
azoknak, kik a központon bíráskodnak, legyenek 
azok városi, vagy megyei birák, fizetéseik nem 
különböznek egymástól. Pedig, ha összehasonlít
juk akár Pest, akár Buda városa törvényszéki 
bíráinak fizetését, ez a Pest megyei birák fize
tését legalább egy jó harmadrészszel meghaladja. 
Kérem a t. házat, méltóztassék ezen folyamod
ványt a pénzügyi bizottsághoz utasítani azon 
czélból, hogy azt, ha, mint remélem, ma talán 
csakugyan eljutunk oda. hogy az igazságügymi
niszter költségvetését tárgyaljuk, ezt is azzal 
együtt együttesen tárgyalhassuk. 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház a kérvényt 
a pénzügyi bizottsághoz utasítani? (A Mrvé-
nyihez!) 

C s a n á d y S á n d o r : Én azt hiszem, hogy 
a pénzügyi bizottsághoz kell utasítani, mert kü
lönben elkéshetik. 

E l n ö k : Kívánja-e a t. ház, hogy a pénz
ügyi bizottsághoz utasíttassák? (A pénzügyi bi
zottsághoz J Oda fog utasíttatni. 

Következik a napirenden levő tárgy. 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költ

ségvetés VII. czimének 2-ik rovatát.) Erdélyi mu-
zeum-igylet 10,000 írt. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : T. ház! A 
pénzügyi bizottság az ezen czim második rovata 
alatt az erdélyi muzeumegylet részére előirány
zott 10,000 frtot e helyütt kihagyatni véle
ményezi ; nem annyira ezen összeg kitöröltetése, 
mint inkább annak áthelyezése szempontjából a 
Kolozsvártt fölállítandó egyetem szükségleteinek 
főösszegéhez. Bátor leszek fölolvasni a pénzügyi 
bizottság jelentésének erre vouatkozó pontját. (Ol
vassa:) „A 6-ik czim 2-ik rovata alatt az erdé
lyi muzeumegylet tételénél előirányzott 10,000 
frtnyi összeget illetőleg, ez összeg a jelen alka
lommal e czim alatt nem volna megszavazandó; 
hanem tekintve azt, hogy legközelebb Kolozsvártt 
egyetem fog föl állíttatni, a melynek költségei 
igen tetemesek leendenek. a bizottság nézete 
oda járul, hogy ez összeg amaz országos érdekű 
főtanintézet szükségleteire fogván fölhasználtat
hatni, a maga idejében az illető dotatióba fog
laltassák be. (Elfogadjuk !) 

E l n ö k : E tétel tehát ezen helyen kitö-
rültetik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 4-ik 
rovatot.) Magyarországi történelmi műemlékek 
kiadására s esetleg föntartására 14000 frt. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A központi 
bizottságnak e rovatra nézve nincs észrevétele. 

H e n s z l m a n n I m r e : T. ház ! Én a 
következő tételt kérem fölolvastatni, mert a két 
tételhez összevéve akarok szólam. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa az 5-ik 
rovatot: Magyar- és Erdélyország régészeti helyszí
nelésére 2500 frt.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó . A pénzügyi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

H e n s z l m a n n I m r e : T. ház! A Vl-ik 
czim (37-dik lap) S-ik és 4-dik száma alat t e 
két tételt találjuk: 

4. Magyarországi történelmi 
műemlékek kiadására és esetleg 
föntartására 14,000 frt o. é. 

5. Magyar- és Erdélyország 
régészeti helyszínelésére . . . 2,500 frt o. é. 

Összesen: 16,500 frt. 
Erre nézve indítványozom: 
Vonassák egybe e két tétel a következő 

szerkezetben: „Magyar-és Erdély országbeli törté
nelmi műemlékek fölkeresésére, fölásatására, föl
vételére, illetőleg fölmérésére és lerajzolására, 
lajstromozására, osztályozására és fölügyeletére 
16,500 írt." 

Ha a két tételt az utóbbi értelemben fog
juk föl, czélt érhetünk ; ha az előbbiben, any-
nyira sem fogunk mehetni, mint mentünk eddig. 

Az akadémia régészeti bizottmánya műemlé
keink megismertetését eddig három rendbeli folyto
nosan megjelenő munkában eszközlötte : 1) a régé
szeti „Értesítőben", 2) „Közleményekben11 és 3) 
„Monumenta archaeologica"-ban. Az első publi-
catio röviden emliti és ismerteti a hazánkban 
időnkint fölmerült apróbb régiségeket; ezen „Ér
tesítőnek " eddig két kötete jelent meg; a máso
dik munka is: érteti az emlékeket tüzetesebben; 
jelenleg a ^Közlemények" VlII-ik kötetén dolgo
zunk; a harmadik rendbeli munka jelesebb épí
tészeti, szobrászati és festészeti emlékeink terje
delmes monographiájának van szánva; ide tarto
zik tehát a fehérvári ásatások, a deák-monostori 
román basilika, Yajda-Hunyad várának leírása 
és a sajtó alatt levő pécsi székes-egyháznak ma
gánirata. 

Ebből látjuk, hogy a műemlékek kiadási té
tele az akadémia rovatába, s nem ide tartozik; 
— s így segedelmezte ezt már a provisorius 
kormány is, segedelmét megalapítván három évre 
ötezer forintban, sőt ezenkívül elvben elfogadta 
a műemlékek fölötti országos fölügyeletet is ; i t t 
tehát jelen kormányunk a provisorium örököse, 
— azonban meg kell említenem azt is, hogy a t . 
miniszter ur múlt évben az előbbi 5000 frtot 
7000-re emelte. Szabad-e okszerüleg föltennem, 
hogy a t . ház kevesebbet teend a tudomány ér
dekében, mint t e t t a provisorium, és az abso-
lut kormány ? 

De tekintsük az ügy más oldalát is; ha t . 
i. az előirányzat szerkezete megmaradván, 7000 
frtot levonok az első tételnek 14,000 írtjából, 
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marad 7000 írt, az az oly összeg, melyet a tisz
telt ház műemlékeink föntartása alat t i ezimen 
komolyan nem szavazhat meg; mert hiszen ez 
körülbel öl annyi lenne, mintha a ménesek fön-
tar tására egészben csak 14,000 irtot szavazott 
volna meg. 

Kassán Fábry püspök, a város és a sz. Er
zsébet-társulat 15 egész 20,000 frtot költött 
évenkint, nyolez vagy kilenez éven át, a székes
egyház restauratiójára; és ezen összeggel még 
sem mentek annyira, - pedig ily utakon 
jó tova haladtak, — hogy az emléket egész 
visszaállithatlanságáig megkárosíthatták volna. 
Pozsonyban, több év óta, hasonló összeget köl
tenek, hanem it t már czél- és stylszerü tata
rozásra, s ime eddig még csak a szentély sem 
készült el egészen! 

E két példából látjuk, hogy az emlékek 
föntartására szánt 7000 frt valóságos satyra; 
és hogy az egész előirányzott 14,000 frtos té
tel sem egyéb fél satyránál , ha csak tévedésből 
nem csúszott be ide, vagy ha e helyütt nyulat 
nem kell kiugrasztanunk a bokorból. 

Hasonlóan vagyunk a harmadik tétellel, a 
helyszíneléssel; az itt előirányzott 2500 fton fölmér
hetni és lerajzolhatni ugyan pár apróbb emléket, 
de ez még nem helyszínelés; mert helyszínelés alatt az 
emlékek oly összeállítását értjük, mely valamely 
nagyobb történelmi igazságot dérit föl, illustrál, 
vagy épen valóságos történelmi felfödözést esz
közöl. 

Brassótól, Kolozsváron, Szatmár-Kemethin, 
Beregszászon, a Hegyalján, Kassán és a Szepes-
ségen át oly folytonos ut vezet, melyen a nagy 
számmal előforduló emlékek rokonsága e váro
sok közt a régi, szakadatlan közlekedést minden 
kétségen kívül helyezi; ez azon ut, melyen az 
ó- és későbbi középkorban Európa északi része 
össze volt kötve Byzanczezal, és Byzanczon túl a 
száraz földön Kelet-Indiával. Ezen útnak hazánk
ban levő része nagy fontossággal bir, erről pe
dig a történelem csaknem egészen hallgat. 

Az úgynevezett Csörsz-árok szoros viszony
ban áll a rómaiak Daciájával és Pannoniájával ; 
ennyit sejthetünk, sőt tudhatunk, de e viszony 
közelebbről csak az árok, sáncz vagy helyesen 
határvonalnak tüzetes megvizsgálásából fog ki
derülni ; ettől oly történelmi felfödözés várható, 
melyet alig-alig jelentének a régi írók. 

És ily nagy fontosságú történelmi kérdések 
megoldásához fogjunk 2500 írt tal? „Spectatum 
admissi." 

Ellenben, ha a budgetben említett két tételt 
indítványomhoz képest egybevonjak: nyerhe
tünk oly országos fölügyeletet, mely emlékeinket 
egészben és részletben, tömegesen és egyenkint 
vévén figyelembe, nem csak művészeti, ha-

KÉPV. H. NAPLÓ 18f f VI. 

nem átalános történelmünknek is tetemes anya
got szolgáltathat földolgozásra; más részt pedig 
megóvhat bennünket azon némileg jogos szemre
hányástól, mintha csak ott viseltetnénk kegye
lettel multunk iránt, hol első jogról, vagy nyert 
csatákról van szó, vagy mintha egyedül aristo-
kratieus s nem egyszersmind cultur-nemzet is 
volnánk. 

Egy országos fölügyeletet az előirányzott 
16,500 ír t tal fölállítani lehet, mig a három ki
tűzött czél ily csekély összeggel távolról sem ér
hető el. 

Talán lesz alkalmam ezekről és hasonlókról 
valamivel tüzetesebben szólani akkor, mikor a 
t. ház kegyeskedni fog a műemlékeink fölügyeletére 
vonatkozó múlt é. decz. 16-kán beadott törvényja
vaslatomat tárgyalás alá venni ; most pedig 
legyen szabad pár más gyakorlati megjegyzést 
tennem. 

A föntebb emiitett régészeti kiadások má
sodik nemét, a hét kötetnyi „Közleményeket" 
rendesen csak hárman irtuk, a harmadik nembe, 
a szorosan „Monumenták" czimü munkába ed
dig csak magam dolgoztam. 

Azon íróknak, kik jelenleg a magyar- és erdély
országi műemlékek igen nagy kincsét földolgoz
zák, egyike sem fiatal ember többé s alig mu
tatkozik egy-egy epigon, ki bokros munkánkat 
folytatni képes és egyszersmind hajlandó is vol
na. Félő tehát, hogy mi Katona, Pray, Koller és 
tudós kortársaik halála után történt, ne ismét
lődjék most is ; vagy is, hogy századunk máso
dik és harmadik évtizedében kezdődött elmara
dásunkba, — a történelmi ítészekre nézve ismét 
bele ne essünk. 

Mert hiszen most sincs meg még a kellő ösztön 
és buzdítás, mely a mai korban,— híjába,— nagyobb 
részt csak az anyagi; ezt kell tehát ifjainknak 
kilátásba helyezni, ha nem akarjuk, hogy újra 
elmaradjunk, ha nem akarjuk, hogy muzeumunk, 
minden seminarium hiányában, ismét oly gyü
mölcstelen holt intézetté váljék, minő még csak 
imént volt. 

Ismétlem tehát, ha az idézett két tétel 
mostani szerkezetében elfogadtatik, annyira sem 
fogunk mehetni, mennyire mentünk eddig, meny
nyire az u ta t egyengette nem csak a proviso-
rium, hanem még inkább már az absolut kor
mány is. 

Mindezeknél fogva melegeu ajánlom indít
ványomat a t. ház pártolásába-. 

E ö t v ö s J ó z s e f 1b. v a l l á s - é s k ö z -
o k t a t s á s í m i n i s z t e r : Tiszt, ház! Kétségen 
kivül a műemlékeknek nem csak leírása, hanem, 
bizonyos pontig föntartása is, mintegy köteles
ségét képezi az országnak. Kettős kötelessége 
az. Először kötelesség maga iránt, hogy multjá-

33 
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nak emlékeit föntartsa, másodszor kötelesség az 
átalános tudományosság érdekében, mert min
den mivelt nép a maga körében tudományos 
missiót teljesít és a maga határai közt az áta
lános tudományt segiti elő az által, hogy azon 
tudományos anyagokat, melyek határai közt ta
láltatnak, maga dolgozza föl és maga teszi ez 
által lehetővé az átalános tudománynak, hogy 
az egyes országokban létező részeket az összes 
elvebnek és tudományos igazságok föltalálásá
nak eszközeiül fölhasználhassa és igy kétségen 
kivül a tudományos emlékek birása és íöntar-
tása a törvényhozásnak, egy igen fontos teendő
jét képezi. 

En azonban azt hiszem t. ház, hogy e te
kintetben czélszerüen csak ugy járhatunk el, ha 
a történelmi és műemlékek fontartásának módo
zatairól egy külön törvényt alkotunk. Törvény 
alkotása nélkül, melyben egy bizonyos organis-
mus állíttatik föl azokra nézve, kik ezen mű
emlékekre felügyelnek, s melyben egyszersmind 
bizonyos kötelességek jelöltetnek ki azokra nézve, 
kiknek határában ily műemlékek találtatnak, — 
következetesen és sikerrel előhaladni nem lehet. 

En tehát részemről e tekintetben is bátor 
leszek a t. háznak a műemlékek íöntartásáról 
és leírásáról kimerítő törvényjavaslatot benyúj
tani, és ennélfogva azt hiszem, hogy ezen igen 
fontos ügy tárgyalását akkorra lehetne talán 
halasztani. 

Most épen azért tettem ki e czélra arány
lag oly kis összeget, mert czélszerüen az egész 
dolgot 16 vagy 20,000 írttal sem lehetne elin
tézni mindaddig, mig azon felügyelő közegről 
nem gondoskodunk, és mig a törvényhozás bi
zonyos alapelveket nem tett le, melyeket fön
tebb jelezni szerencsém volt. 

Mi a régészetet művelő semináriumot illeti: 
ez ismét oly kérdés, mely véghetlen fontosság
gal bir, és mely szintén nem mellékesen, hanem 
egy külön, az egyetemmel összekötendő semina-
riummal lesz megállapítandó. (Helyeslés.) 

P u l s z k y F e r e n c z : T. ház! Legyen 
szabad nekem is csak néhány szót szólanom a 
tárgyhoz. 

Nem szólok a seminariumról, sem arról, 
hogy mikor fogunk nagyobb költséget kérni. A 
beadott indítvány nem azt czelozza, hogy e 
czim alatt több szavaztassák meg, mint a meny
nyi jelenleg előirányozva van, hanem, hogy a 
4-ik és 5-ik rovat együvé foglaltassák. Azt hi
szem, hogy e tekintetben nem forog fön semmi 
nehézség. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Nem csak különbség, hogy 
a 4-ik és 5-ik rovat egybefoglaltassék, hanem 
hogy kihagyassék ezen szó: „föntartására." A 
kérdés tehát az: vajon megtartja-e a t. ház a 

pénzügyi bizottság véleménye szerint azon téte
leket, vagy nem? {Nem tartjuk meg!) Azok, a 
kik megtartják szíveskedjenek fölkelni. [Megtör
ténik.) E szerint tehát a t. ház nem tartja meg. 

Most következik a Henszlmann ur által be
adott indítvány. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Henszl
mann Imre indítványát.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Az összeg ugyanaz, csak ezen szó „föntartás" 
hagyatik ki. E szerint tehát a t. ház elfogadta. 

Méltóztassanak tovább menni. 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa tovább 

a költségvetést.) 
S i m o n y i E r n ő : T. ház! Nem tudom, 

(Halljuk!) tévedésböl-e vagy szándékosán", de a 
költségvetésben itt kimaradt egy tétel, a melyre 
már évek óta évenkint állami segély adatott. 
(Halljuk !) Ezen tétel hasonló természetű az eléb-
bivel, t. i. a történelmi emlékek kiadása. De itt 
már nem műemlékeket értek, hanem okmány
tárt, a történelmi okmányok kiadását. 

A magyar akadémia körülbelől 12—13 esz
tendő óta igen sokat tett e tekintetben, eleinte 
csekély erejéhez képest annyit a mennyit lehe
tett, később azután még a nem alkotmányos 
kormány alatt a fejedelem rendelete következ
tében évenkint az állampénztárból bizonyos ösz-
szeggel segélyeztetett. Ezen segély a múlt év
ben is, valamint 1868-ban is, az országgyűlés 
által a budgetben megszavaztatott. 

Az idén, nem tudom mi módon, kimaradt, 
mert itt az van kimondva: „Magyarország tör
ténelmi műemlékeinek kiadására." Igen, de mű
emlékek és históriai okmányok nem egy dolog. 
Én tehát arra vagyok bátor a t. ház figyelmét 
fölhivni, hogy ezen tételt, mely itt kimaradt, 
visszahelyezni méltóztassék. Nem hiszem, hogy a 
miniszter urnák ez ellen valami ellenvetése le
gyen, mert talán nagyítás nélkül mondhatom, 
hogy mióta a magyar akadémia létezik, a tudo
mányra nézve hasznosabb munkát nem tett, 
mint mikor a történelmi emlékek kiadását 
megkezdette és azt eddig oly szép sikerrel foly-
Lclutj9j, 

Ugy vagyok értesülve, hogy föl vannak hal
mozva a kéziratok az akadémiában, és az nem 
birja azokat kiadni, mert költsége nincs rá. 

Eddig, ugy tudom, évenkint 8000 írt ada
tott segélyezésére, azonkívül az akadémia a ma
ga saját jövedelméből 2000 frtot szánt arra, ösz-
szesen tehát 10,000 frt fordíttatott évenkint 
történelmi emlékek kiadására. 

Én tehát bátor volnék indítván}'ózni a t. 
háznak, hogy a 6-ik czim 5-ik rovata után té
tessék: „a magyarországi történelmi okmánytár 
kiadására 10,000 frt." Ezt annál inkább bátor 
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vagyok a t . háznak figyelmébe ajánlani, mert 
ez nem kizárólag magyar kérdés, hanem kérdése 
mindazon lakosoknak, a kik a magyar földet lak
ják, és kiterjed természetesen az ország összes 
lakosainak történelmi okmányaira. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (újra fölolvassa 
Simonyi Ernő inditványát.j 

H e n s z l m a n n I m r e : T. ház! Egy pár 
megjegyzést akarok tenni e tárgyra vonatkozó
lag, t. i. eddig 8000 ír tnál többet te t t a ki
adás, mely e czélra fölhasználtatott, és jelenleg 
van valami 20 kötetre való kézirat. — Minden 
ilyen egy-egy kötet 1000 frtba kerül. Én min
denesetre pártolom Simonyi Ernő indítványát, 
hanem még hozzá akarom tenni azt, a mit már 
megemlítettem, hogy t. i. az akadémiának régé
szeti bizottsága „műemlékeket" adott ki és ad ki, 
a melyre még a provisorium által 5000 frt ada
tot t — és igy e „műemlékek" kiadására is 
5000 frt szavaztassák meg. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A mi képvi
selő urnák ezen módosítását illeti, ez talán már 
benfoglaltatik ugy is a 4-ik tételben, a melyet 
a t. ház 14.000 ír t tal megszavazott, t. i. „ma
gyar történelmi műemlékek kiadására és esetleg 
föntartására." 

G h y c z y I g n á c z : T. ház! En egy pár 
szóval kívánok Simonyi Ernő képviselő ur in
dítványához járulni. 

Simonyi Ernő képviselő ur csupán az „ok-
mánytárra" indítványoz bizonyos összeget, ho
lott az akadémiának „monumenta historiea" 
czimü kiadványai két részre oszlanak, t. i. 
„okmánytárra," és „scriptorokra." Ha ez összeg 
csupán csak az okmánytárra adatik, akkor el
esnék a „seriptorok" kiadása. 

Én tehát bátor vagyok Simonyi Ernő in
dítványát ugy módosítani, hogy az a bizonyos 
összeg az „okmánytár*-ra és „történelmi irók"-ra 
adassék. 

Z s e d é n y i E d e : T. ház! Képviselőtár
saim által igen sűrűen beadott és uj kiadásokat 
tárgyazó, a t . ház által el is fogadott indítvá
nyok következtében már volt alkalmam a t. há
zat arra figyelmeztetni, hogy, ha a kiadásokat 
szaporítani méltóztatnak, akkor tessék azoknak 
fedezéséről is gondoskodni, mert a pénzügyi bi
zottság feladata szerint a bevételekhez mérvén a 
kiadásokat, az egyes minisztereknek költségveté
seinél mégis kényszerítve volt 1 — 8.100,000 frtnyi 
deficithez járulni s annak fedezését függő adósság 
által ajánlani. 

Én megvallom, akkor is a pénzügyi bizott
ság keblében kimutat tam sok tételnek felesleges 
voltát, mert azon nézetből indultam ki, hogy az 
államháztartás hasonlítható a magán háztartás
hoz. A család, a melynek 5000 frt jövedelme I 

van, életmódját nem teheti egy 50,000 frtnyi 
jövedelmű családdal egyenlővé. (Helyeslés.) Egy
szerre mindent lehetetlen eszközölni. Es az nem 
járja, hogy most művészeti czélokra majd 10,000 
frtot, majd 20,000 frtol szavazzunk meg, s egy
út tal a népnevelésre szintén egy milliót, a nél
kül, hogy a fedezetről is gondoskodnánk. Minden 
szükségletekről egyszerre gondoskodni lehetetlen. 
Tehát egy indítványt fogok e tekintetben tenni, 
azon kevésbbé szükséges s 1810-remár megsza
vazott, de elhagyható költségek iránt. Most csak 
arra kérem a t. házat, hogy tessék azon indít
ványokat a pénzügyi bizottsághoz utasítani, hogy 
ez azokról véleménj^t terjeszszen elő. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Én ugy gondolom, hogy a t. ház 
követni fogja az eddigi eljárást, tehát az indít
ványokat a miniszter ur figyelmébe fogja aján
lani, s ez majd a póthitelkérés alkalmával, be
látása szerint, fog bizonyos összeget, ha jónak 
látja, kérni. (Helyeslés.) 

Következik a 6. rovat a magyar tudomá
nyos akadémia könyvtára gyarapítására 5000 frt. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak nincs semmi észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát el van fogadva. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : Következik a 
7-ik rovat. A központi lebészeti észlelde (Insti-
tntum meteorologicum). (Olvassa a 7-dik rovatot, 
mely kerek számban 6000 frtot tesz.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát el van fogadva, 

Következik a 8-ik rovat. 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa: A 

magyar királyi természettudományi társalatnak évi 
segélyezésére 5000 frt.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : E rovatnál a 
pénzügyi bizottságnak csak azon észrevétele van, 
hogy azon czél, melyre ezen 5000 frt, fordíttatni 
óhajtatik, világosan kitétessék, midőn ezen 5000 
frt niegszavaztatik. A czél pedig az volna, hogy 
a tudományos társulat ezen 5000 frtot országos 
érdekű kutatásokra és közleményekre fordítsa. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : E rovat elfogadtatván, következik 
a 9-ik rovat. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa: A 
pesti tornaegylet segélyesésére 5000 frt.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : E szerint az e czim alatt össze
sen megszavazott összegek 96,56? forintot tesz
nek ki. 

A nyugdijak elmaradván, következik a rend-
I kivüli szükséglet. 

33* 
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M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa az elsőn 
rovatot: A. magyar nemzeti múzeum gyűjteményének 
szaporitására, még pedig a kelet-ázsiai expeditióval 
küldött Xantus János egy évi tiszteletdija 6000 frt. 
Agio 1500 frt. Ugyanannak beszerzésekre adott hi
tellevél 10,000 frt, agio és váltódij 3000 frt, össze
sen 20,500 frt.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak a rendkívüli szükséglet egyes rova
tainál észrevétele nincs, azokat mindannyit meg
szavazás végett ajáalja a t. háznak, tekintettel 
a közoktatásügyi miniszter ur előterjesztett je
lentésére s azon jelentésben felhozott indokokra. 

P . S z a t h m á r y K á r o l y : T. képviselő
ház! Igen sajnálom, hogy a már hosszura nyúlt 
tárgyalásokat még egy pár perczezel meg kell 
toldanom. (Halljuk!) De ezen ezimek alkalmából 
egy oly dolog merül föl, melynek folytán a ma
gyar nemzeti múzeum gyűjteményei és gyűjtései 
számára ezen összegeket én ugyan szívesen meg
szavazom, de ha ez valami utólagos fizetés ma
gára a kelet-ázsiai expeditióra, ez esetben azt 
megszavazni teljességgel nem tudom. Az okot 
mindjárt elmondom. A magyar kereskedelmi mi
nisztérium a kelet-ázsiai expeditióról szóló közle
ményei első füzetében ezeket mondja : (olvassa) 
„Az expeditió maga tökéletesen fölszerelve, múlt 
évi október végén indult hosszú útjára, melyen 
Gibraltárt és az éjszak-afrikai államokat, vala
mint a jó remény fokát érintve, mindenütt a 
kereskedelmi viszonyok beható vizsgálása, mer-
cantil érdekeink biztosítása s a eonsulatusi szol
gálat rendezése tüzetett ki feladatául. Siám, 
China és Japánnal, ugy visszajövet Chili, Peru és 
az argentini közsársasággal kereskedelmi össze
köttetéseinket könnyítő és előmozdító szerződések 
fognak köttetni, és messze tengerekre el fog vi
tetni, távol országokban fel fog állíttatni az uj 
osztrák-magyar közös kereskedelmi lobogó, mint 
állami átalakulásunknak és politikai egyenjogú
ságunknak látható jelképe." 

T. képviselőház! Ez volt a phrasis, a mely-
lyel a kormány a kelet-ázsiai expeditiót beve
zette. Szükségtelen említenem, hogy ebből vol
taképen semmi sem teljesedett. Az az expeditió 
ezt a magyar kereskedelmi lobogót törvénysze-
rüleg sem vehette fel, mert az expeditió csak 
hadi hajókból állott, azok pedig, a mint tudjuk, 
bár nézetem szerint helytelenül, az osztrák ber
ezegi lobogót viselik. 

Az expeditió lobogó-kérdése egyébiránt it t 
csak másodrendű, szerintem sérelmesebb az, hogy 
az egész expeditionalis műveletben a magyar ér
dekben vajmi kevés történt. Azt lehet mondani, 
hogy semmi. Az expeditió egyik tagjától azt 
kérdezvén, hogyan áll hát a magyar államnak, 
mint ilyennek képviselete a világon? Az volt rá 

válasz: hogy sehol az egész continensen, pedig 
körülhajózta a világot, a magyar és osztrák 
közös kereskedelmi lobogót nem látta, kivévén 
egyetlen egy hajón Triesztben. Es ugyan csak 
Xantus János ur, egyike az expeditió tagjainak, 
kiről i t t épen szó van, többi közt ezt irja egyik 
levelében Makaóból: (olvas) „A fő partra szál
lásnál egy óriási diadalkaput lehetett szemlélni, 
melyen valamennyi Hong-Kongban eonsulok által 
képviselt hatalom lobogója és czimere volt lát
ható, igen szépen rendezve és készítve. Láttam 
ottan Ausztria lobogóját is, s a kétfejű sast 
„Ausztria" aláírásával. 

Közbevetőleg legyen mondva , itten még 
nincsen más consul, mint császári ausztriai eon-
sul, közös consulunk még eddig nem érkezett." 

Ekképen áll tehát a lobogó kérdése az egész 
világon. De még ez sem volt elég. (Halljuk!) 

Tudomásomra esett, hogy az expeditiónak 
tagjai csak német nyelven levelezhettek, még 
magán levelezéseikben is. A minisztériumhoz kül
dendő tudósításainkat német nyelven kellett szer
keszteniük és ez az admiralitás censuráján ment 
keresztül, ugy jutot t Bécsbe és innen küldték le 
hozzánk, s a kereskedelmi minisztérium itt hely
ben Pesten fordíttatta át magyarra. (Irányi Dániel 
közbeszól: Ez a paritás!) Én megvallom, mindeze
ket annyba ellenkezőknek tartom a nemzet mél
tóságával, és bámulok azon, hogy kormányunk 
nem tet t kötést arra, hogy midőn a nemzet egy 
ilyen vállalatra 179.000 frtot költött, tehát oly 
összeget, a melyért nézetem szerint egy hajót 
lehetett volna fogadnia, rajta 20 — 30 fiatal em
bert megutaztatni tisztán a magyar érdek és 
gyűjtés szempontjából: miért lökte azt oda egy 
ilyen expeditióra, mely sem az államképvise
letre, sem a gyűjtésre, sem pedig a magyar rész 
iránt legalább lovagias, vagy hogy ugy mond
jam, méltányos eljárásra és tar tására legkevésbbé 
sem szolgált; mert hozzá kell még tennem a 
gyűjtést illetőleg, hogy ugy tudom: mikép Xantus 
János úrral még a gyűjtés végett is összeütkö
zése volt az admiralitásnak, midőn kijelentette 
az admiralitás, hogy más, mint a bécsi múzeum 
számára történő gyűjtést meg nem enged. 

Ennélfogva én nagyon kérném a t. kormányt 
és illetőleg annak azon tagját, ki épen ezzel volt 
megbízva, méltóztassék fölvilágosítást adni az 
iránt, kötött-e szerződést az osztrák kormány
nyal? és minő volt ezen szerződés? 

Magára ezen kelet-ázsiai expeditióra semmit 
sem szavazok meg, utólagosan a múzeum gyűj
tései számára azonban igen. 

F e s z t I m r e : Egy pár észrevételt vagyok 
bátor tenni a t . képviselő ur előadására. Én azt 
hiszem, hogy azt megvizsgálni: miképen vitetet t 
végbe a kelet-ázsiai expeditió kereskedelmi te-
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kintetben1? tán nem a mostani alkalomra tarto
zik, hanem akkorra, midőn a három kereskedelmi 
szerződés, mely Chinával, Japánnal és Siammal 
köttetett, alkotmányos tárgyalás végett ide fog
nak terjesztetni. Akkor ezen egész ügyre nézve 
a kormány kimerítő felvilágosítást fog adni, és 
ekkor méltóztassék a tárgyra visszatérni. 

I t t jelenleg csak arról van szó, hogy az 
expeditióban részt vevő Xantus János urnák tu
dományos czélra megadatik-e a kivánt összeg? 
Most egyedül e tárgyra méltóztassanak szorít
kozni. (Helyeslés.) 

B e r z e n c z e y LászIó : Ennek az expe-
ditiónak már a neve is merő tudatlanság. Meg
van a legnagyobb tudósokban is, hogy szeretnek 
egy névhez ragaszkodni, és egy ilyen név most 
például — Ázsia. Ez olyan név, hogy ha va
laki Ázsiát mond, azt hiszi, hogy az egész vilá
got mondja. Eöviden ezen expeditió. ha komo
lyan veszszük, nem egyéb, mint óceániai expe
ditió. És csak ezen értelemben lehet venni, 
mert azt mondani, hogy ázsiai, nem lehet, midőn 
az, ki ezen uta t teszi, majdnem egész Afrikát 
megkerüli és azután felmegyen az ausztráliai, az 
óceániai szigetek mellett. Én csak annyit mon
dok, hogy az ilyen nem jár t Ázsiában, hanem 
csak óceániai expeditiót te t t . 

Egyébiránt annyiban bátor vagyok hozzá
szólni a dologhoz, a mennyiben érdekel, mint
hogy ezen expeditiót magam is megtettem az 
óceánon a nélkül, hogy valami segélyem lett volna 
adva rá. Xantus kiküldetését illetőleg igaza van 
Feszt t. képviselő urnák, hogy tudományos szem
pontból történt. Mindenki tudja: milyen eljárást 
követnek azon urak ott Ausztriában; jól tudjuk 
a „Novara" útjából, hogy az egész csak majmo-
lása volt, és annak, a mit mások tesznek, felfu
valkodott utánzása, a nélkül, hogy valami erede
t i t felmutathattak volna. 

Én igen örvendek, hogy Chinával valami 
szerződés köttetett, én is voltam Chinában ak
kor, mikor ott a legelső osztrák consul egy 
schleswig-holsteini menekült volt, hanem hogy 
Ausztriát sehol sem találták a földképen a chi-
naiak, azon nem lehet csodálkozni, mert azon 
időben még nem volt. A világon nincs arrogán-
sabb ember, mint egy német tudós; mi elismer
jük érdemeiket és Seherzer ur bizonyára azok 
közé tartozik, kiknek utazásai a leghíresebbek. 
0 a tudományos osztálynak vezetője; de az nem 
járja, hogy megkezdessék az expeditió, mint meg
kezdetett a „Kőváradnál egy hajóval, a nélkül,hogy 
lennének hozzá más hajók is. így történt, hogy 
midőn Madeira szigeten voltak, kiütött a scorbut, 
s az egész hajó majdnem elpusztult. így kezdették 
most is az expeditiót, a nélkül, hogy segédhajók 
lettek volna, s igy történt, hogy például a Sand-

wich szigeteknél hajótörést szenvedtek s elveszett 
majdnem az egész hajó. 

iSTem pártolom azt, a mit Szathmáry képvi
selőtársam mondott, hogy a helyett, hogy az 
expeditióra 170,000 frtot költünk, talán jobb 
lenne húsz fiatal embert elküldeni utazásokra. 
Biztosítom arról, hogy a 170,000 frt nem lesz 
elegendő, mert azon utakat megtenni, hajót fo
gadni, igen kevés; ilyen utazás igen sokba kerül. 

Én azonban ezen alkalommal csak egyért 
voltam bátor fölszólalni s ne méltóztassék rósz 
néven venni, mikor annyit beszélnek kelet-ázsiai 
expeditióról, hogy magamnak veszem ezen sza
badságot, miután a t. miniszter ur azt mondta, 
hogy az ő költségvetése tárgyalásánál az abc-től 
kezdve az örök üdvösségig mindenről lehet beszélni. 
Tehát csak egyet említek meg. 

Van nekünk — meglehet, hogy a mostani 
modern magyar tudomány nem fogja elismerni —• 
van nekünk Ázsiában mégis valami keresni va
lónk, és ez — bármily absurdumnak is látszas
sák — a magyar nemzetnek classicitása. Ez 
talán absurdumnak látszik; de a magyar nemzet 
ugy érzi magát Európában, mint a Mahomed 
koporsója, nincsenek Európában rokonai. (Nyug
talanság. Felkiáltások: Nem ide tartozik! Eláll!) 
Engedelmet kérek, nagyon is ide tartozó. En és 
nálam tudósabbak fölkeresték ama helyet, hon
nan csakugyan származhattunk, és engedje meg 
a t. ház, hogy i t t egy nevet említsek föl, a kit 
nem segélyeztek, a kire a magyar nemzet büszke 
lehet és ki méltó arra, hogy a magyar képvi
selőházban nevét fölemlítsük : Csorna Sándor. Ez 
egyike a legtiszteltebb neveknek. Meglehet, hogy 
ő oly dolgok körül járt , melyeket a mai modern 
tudósok absurdumnak ta r tanak; de én azért 
mégis a t. háznak figyelmét arra akarnám for
dítani: hogy ne hagyjuk ezen kérdést egészen 
kialudni, mert mindenesetre a magyar nemzet
nek is érdekében van, valamint philologiai szem
pontból is szükséges azokat, mik Ázsiában s 
kivált Közép-Ázsiában történnek, figyelemmel 
kisérni. 

Azon expeditió helyett, melyet Szathmáry 
képviselő ur hoz indítványba, azt hiszem, hogy 
helyesebb volna támogatni azokat, kik ázsiai 
utazásokra vállalkoznának, mert akkor, midőn 
az európai befolyás és hóditások minden nap 
nagyobbodnak, e térre kellene figyelmünket for
dítani, és azt hiszem: hogy maga a miniszter 
ur, ki maga is oly nagy kegyelettel viseltetik a 
régi iránt, ki maga is azt hiszi, hogy ezen ma
gyar nemzetnek mégis volt múltja, és hogy ezen 
magyar nemzet nem csak lesz, de volt is egy
kor nagy és hatalmas; ha lesznek, ha találkoz-
nakf kik Ázsia ezen helyeinek kikutatására és 
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az ott divatozó nyelvek tudományos tanulására 
vállalkoznak, azokat segélyezni fogja. 

Erre nézve szükségesnek látom: 1. hogy ezen 
munkák, melyek... (Közbeszólás :Eláll!) Nem áll el. 

E l n ö k : Bocsásson meg a képviselő ur, 
de most sem az ázsiai expeditióról, sem egy 
más expeditióról nincs szó, hanem arról, hogy 
Xantus urnák, ki ezen expeditióval tudományos 
czélból kiküldetett, megszavazzuk-e a 20,000 
frtot, vagy nem? (Helyeslés.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : En csak anynyit 
akartam mondani, hogy ilyenek iránt a magyar 
nemzet nagy részvéttel volt. Például szolgál erre 
a jelenlegi expeditió. Tehát azt mondom, hogy 
a kormány bátorítson oly utazókat, kik erre 
vállalkoznak, és oly munkáknak, melyek most 
drágán szerezhetők meg, terjesztésére folyjon 
be; az által a kormány üdvös dolgot fog tenni. 
Ez volt alázatos véleményem. En a magam ré
széről megszavazom a 20,000 frtot. 

P u l s z k y F e r e n c z : Elállók a szótól. 
E l n ö k : Méltóztatnak megszavazni ezeD 

20,000 frtot? {Megszavazzuk!) Tehát a 20,000 
frt megszavaztatik. 

Következik a 2-dik lovat. 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő {olvassa a 2-ik 

rovatot: A főszöntvényék gyűjteménye (gypsmuzeum) 
8000 frt.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak e rovatra nézve nincsen észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 2. rovatot 
8000 frtban? (Elfogadjuk!) Tehát a 2-ik rovat 
8000 frtban el van fogadva. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő {olvassa a 3-ik 
rovatot: „A képtár rendezésére" 2500 frt.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak uincs észrevétele. 

E l n ö k ; Elfogadja a t. ház a 3-ik rova
tot 2500 frtban? {Elfogadjuk!) Tehát a 3. rovat 
2500 frtban elfogadtatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő {olvassa a 4-ik 
rovatot: A Jászay-féle okmány gyűjtemény hátralevő 
ára fejében 2000 frt.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 4-ik rovatot 
2000 frtban? {Elfogadjuk!) Tehát a 4-ik rovat 
2000 frtban elfogadtatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő {olvassa az 5. 
rovatot: A könyvtár rendezésére, még pedig a) nap
dijakra 5400 frt, b) szekrények; irodaszerek stb.-re 
5000 frt. összesen 10.400 frt.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : A pénzügyi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az 5. rovatot 
10,400 frtban? (Elfogadjuk!) Tehát az 5. rovat 
10,400 frtban el van fogadva. 

Méltóztassanak figyelni: most azon tótelek 
jönnek, melyeket a rendesből áttenni méltóztat
tak a rendkívüliek rovatába. 

S z é l l K á l m á n e lőadó: Bátor vagyok 
figyelmeztetni a t. házat, hogy a rendes költség
vetés tárgyalásánál hozott határozatoknál fogva 
ezen rendkivüli szükségletekre előirányzott 43,400 
frtnyi összeg tetemesen nagyobbodott; még pedig 
ide jön a 6. rovatként ösztöndijakra 13,230 frt, 
ide jön továbbá egyházi czélokra 290,000 frt, 
a brassói gymnasiumra 4000 frt, a nagy-szebeni 
reáltanodára 5000 frt. így tehát a rendkivüli 
szükséglet egyes rovatai alatt fölvett 43,400 
írttal együtt a főösszeg 355,630 frtot tesz ki. 

E l n ö k : így tehát a rendkivüli szükségle
tek összege 355,630 frt. 

Meg fogja nekem engedni a t. ház, hogy 
ezen számokat még egyszer a számtiszttel újra 
átvizsgáljam, mert a legnagyobb feszültségem 
mellett sem sikerült oda vinnem, hogy ezen át
tételekért jót álljak. Következik a „fedezet." 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a fe
dezet négy első tételeit.) 

S z é l l K á l m á n e lőadó: A pénzügyi 
bizottságnak a fedezetre nézve nincs észrevétele. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 
költségvetési előirányzat, fedezet, járulék és egyéb 
bevételek 5-ik rovatát:) 

5. Tanpénzek, illetőleg tanpénz beszedési 
százalékok: 

a budai József-műegyetemtől . . . 600 frt. 
a budai főreáltanodától . . . . . 1424 „ 
a kassai főreáltanodától 1 1 1 3 , 
a körmöczi alreáltanodától . . . . 96 „ 
a temesvári gymnasiumtól . . . . 191 , 

Összesen: 3424 frt. 
E l n ö k : Ezt a t. ház tudomásul veszi. 
L i n d n e r G u s z t á v : T. ház! Bátorkod

tam minap a gyorsirászat ügyében következő 
határozati javaslatot tenni le a ház asztalára: 
„Határozza el a ház, hogy a gyorsirászat Ma
gyarország azon főgymnasiumai és reáltanodái
ban, melyekről rendelkezni a közoktatási minisz
térium jogában áll, már az 1870/1-iki tanévben 
mint facultativ tantárgy bevezetendő és ezen 
czélra 30,000 frt megajánlandó." 

Beadott határozati javaslatommal egyebet 
elérni nem akartam, mint fölhívni a t. ház gon
doskodását a tanítás egy oly ágára, melynek 
mezeje nálunk egészen parlagon hever, s közér
dekűségénél fogva a gondoskodást — nézetem 
szerint — megérdemli. 

Időközben arról értesültem, hogy a közok
tatási minisztérium már tett ezen ügyben intéz
kedéseket, t. i. hogy a gyorsirászat az életbe 
léptetendő középtanodai tantervben mint rendes 
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tantárgy föl van véve. Midőn azon meggyőző
désben vagyok, hogy a közoktatási minisztérium 
az emiitett tanterv készítése alkalmával nem 
csak a szükséges tanerők megszerzéséről, hanem 
a kellő szükséglet fedezéséről is gondoskodott: 
ezen a közoktatási minisztérium által már te t t 
szerintem ezélszerü intézkedéssel szemben hatá
rozati javaslatom tárgyalását többé kivánatosnak 
nem tarthatom. (Helyeslés.) Ezen oknál fogva, 
valamint tekintettel ar ra is, hogy a t. ház ideje 
épen most nagyon drága, kötelességemnek érzem 
határozati javaslatomat egyszerűen visszavonni. 
(Élénk helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház tudomásul veszi. 
B e r z e n c z e y L á s z l ó : Hát a vakok in

tézete % (Fölkiáltások: Az magánintézet, nem ide 
tartozik !) 

K ö r i n e n d y S á n d o r : T. ház! A t. 
vallás- és közoktatási miniszter ur előterjesztést 
te t t a fölügyelete alatt álló közalapítványok és 
alapok vagyona és jövedelmi állásáról az 1869. 
évre vonatkozólag. Ezen kimutatás 6-ik lapjának 
15-ik száma alatt következőket olvashatunk: 
„Mühlborn-fóle alap azon nyitramegyei nősze-
mélyek fölsegélyezésére, kik 1855. óta az evan-
gelikus-ágostai vagy helvét hitvallásból a kath. 
hitre tértek át." (Derültség a szélső bal oldalon.) 

T. ház! En nem vonom azt kétségbe, hogy 
joga van minden vallásfelekezetnek és egyesek
nek is propagandát csinálni; de bátor vagyok a 
t. vallásügyi miniszter urat — és e tekintetben 
igen szeretném, ha figyelmére méltatná fölszó-
lalásomat — fölkérni, legyen szives kijelenteni: 
vajon azon állással, a melyet mint vallásügyi 
miniszter a hazában elfoglal, és a mely szerin
tem az, hogy fölügyeljen főkép arra. miszerint a 
vallásszabadság e hazában akképen álljon tön és 
akkép létesíttessék, miszerint az a vallásfelekeze
tek közt testvérietlenségre, neveletlenségre ne 
változhassak á t : helyzetével megegyezőnek tar t
hatja-e azt, hogy ily alapítványok fölött föl-
ügyelési jogot gyakoroljon, és vigye továbbra is, 
mely az ő állásává] épen meg nem egyeztethető. 
E tekintetben bátor voltam igen röviden ezen 
kérést előterjeszteni és kérem a miniszter urat, 
hogy arra becses fölvilágositását, illetőleg vála 
szát adni méltóztassék. (Fölkiáltások a szélső ba\ 
oldalon: Halljuk a minisztert! Zaj.) 

E l n ö k : Következik a napirend második 
tá rgya : az igazságügyminiszterium budgetje. Mél
tóztat tak már egy előbbi alkalommal az igaz
ságügyi minisztérium költségvetése fölött az áta-
lános vitát megkezdeni. Sajnálatunkra akkor a 
miniszter ur komolyan megbetegedvén és a ta
nácskozásokban részt nem vehetvén, a vita meg-
szüntettetett ; most örömmel látjuk, hogy a mi
niszter ur ismét megjelent, (Jobb felől élénk éljen

zés) és igy most folytatjuk az ő költségvetése 
fölött a tanácskozást. 

A szólók sorában következik Irányi Dániel. 
I r á n y i D á n i e l : T. képviselőház! Az 

1867-ki átalakulással sok és fontos föladat nehe
zült a kormányra, nehezült az egyes miniszte
rekre ; de senkire sem nagyobb, egyre sem foh-
tosabb, mint az igazságügyminiszter úrra. 0 tőle 
várta a nemzet, hogy a codificatió terén évtize
dek mulasztásait pótolja; ő tőle várta, hogy a 
törvénykezést átalakítsa, a bíróságokat újra szer
vezze és az igazságszolgáltatás iránt megrendült 
hitet, bizalmat helyreállítsa; ő tőle várta, hogy 
saját részrehajlat]ansága által példát mutasson 
az igazságszolgáltatás minden közegeinek azon 
országban, hol — fájdalom — a pártindulat, a 
magánérdek nem mindig kerülte el az igazság
szolgáltatásnak szentélyeit sem. 

Lássuk immár, miképen oldotta meg a t . 
miniszter ur e sokszerű, és nehéz föladatot. 

A mi a codificatiót illeti, mindenekelőtt azt 
várta — véleményem szerint — a nemzet, hogy 
a büntetőtörvénykönyv átvizsgálásához fogjon, 
mert arra volt leginkább szüksége, a mennyiben 
azon törvények, azon eljárás, a mit e tekintet
ben követünk, a múlt korból származott át a 
jelen korba. 

Három éve múlt, hogy a t. miniszter ur 
tárczáját átvette, és a büntetőtörvénykönyv 
még nem terjesztetett a ház elé, pedig nem is 
kellett volna ujat teremteni, csak átvizsgálni 
vagy átvizsgáltatni azon törvénykönyvet, melyet 
egy országos bizottság 1841/42-ben elkészített, 
és melyet a reá következő országgyűlés als-
táblája elfogadott. 

Tet t is e részben, ha jól értesültem, intéz 
kedést, csak hogy — ha nem vagyok roszul ér
tesülve — kissé későn, és az eredmény az lett, 
hogy ámbár e napokban kezéhez vette az á t 
vizsgált törvénykönyvet, de miután a személy
ben, kire bizta volt, csalódott: azt a ház elé 
ily alakban nem terjesztheti, és a nemzetnek is
mét várni és várni kell, hogy büntetőtörvény
könyve legyen. 

Hogy a polgári törvénykönyvet még be 
nem m u t a t t a : azon kevésbbé akadok fel; nem 
csak azért, minthogy e részben előmunkálatok 
nem álltak rendelkezésére, hanem azért sem, 
mert sokkal nagyobb fontosságot helyezek a pol
gári törvénykönyvre, azon oknál fogva, mivel az 
egyszer megalkotott polgári törvénykönyvet gya
kori izben bolygatni, változtatni nem szabad. A 
polgári törvénykönyvvel is — mint hallottam — 
szintén megbízott egy kitűnő jogtudóst, de is
mét — ha nem vagyok roszul értesülve — 
későn, csak a múlt óv nyarának derekán, ugy 
hogy, nem csak az egyik, hanem a másik tör-
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vénykönyvre is alkalmasint még évekig kellend 
várni. Es valóban azon gondolat ébred bennünk: 
nem volna-e czélszerübb a régi táblabírói világ 
gyakorlatát követni, hogy országos bizottságokra 
biznók a törvénykönyvnek kidolgozását, miután 
azt látjuk, hogy parlamentaris minisztériumunk 
alatt azok el nem készülnek. (Helyeslés a szélső 
hál oldahn.) 

Elmondottam azt, a mit a eodificatió terén 
a nemzet a miniszter úrtól várt, és mit eddig 
nem teljesített; átmegyek most arra, mit e té 
ren cselekedni méltóztatott. 

I t t legelső helyen találkozom a perrendtar
tással. Nem levén régi idő óta gyakorló ügyvéd, 
és nem levén biró, nem tartom magamat illeté
kesnek, hogy annak egyes részleteit latra ves
sem, hanem hivatkozni fogok nem csak a köz
tudomásra, hanem hivatkozni fogok oly tekin
télyre, ki ellen a t. miniszter ur maga sem fog 
— remélem — kifogást tenni. (Halljuk!) 

Ezen perrendtartás sem az ügyvédek, sem 
a bírák várakozását ki nem elégítette; az nem 
felel meg az igazságszolgáltatás gyorsításának és 
egyszerűsítésének. Átlát ta ezt minden ember, át
lá t ta maga a legfelsőbb Ítélőszék; mert ugy tu
dom, hogy a perrendtartás életbeléptetését kö
vető 3-ik hónapban, múlt évi septemberben, a 
semmitőszék már figyelmeztette a t. miniszter 
ura t mindazon fogyatkozásokra, mindazon hibák
ra, melyek a perrendtartásban előfordulnak, és 
a miniszter ur maga sem vonakodott elismerni 
azokat, és ha mégis nem hajlott a semmitőszék 
azon kérelmére, hogy ezen hibák helyreüttes-
senek, te t te azért, mert — úgymond - - „te
kintetbe kell venni azt, hogy a módositás, mely 
a törvény hatályba lépte után ily rövid idő 
a l a t t tétetnék, az elhamarkodás vádját zúdíthat
ná az elmúlt országgyűlés ellen, mely az annyi 
kézen átment javaslatot részletes vita nélkül 
fogadta el, s a közbizalmat rendítené meg az 
egész törvény ellen, melylyel az nem egy oldal
ról találkozott." A t. miniszter ur tehát a kép
viselőház és illetőleg az országgyűlés hírnevének 
kímélése tekintetéből nem vette foganatba a per
rendtartás átvizsgálását. 

Es mi lett annak következése % az, hogy a 
perek, a melyek eddig is már nagy számmal 
összehalmozódtak, a felebbviteli és legfőbb tör
vényszékeknél oly számra felnövekedtek, hogy 
ez által az igazságszolgáltatásra a legnagyobb 
há t rány háramlik. És e részben ismét hivatkozni 
fogok oly adatokra, melyeket — ugy hiszem a 
t . miniszter ur ismer, — mert hivatalos adatok, 
így az 1869. évi deez. 31-én a semmitőszéknél 
935 db. maradt hátra, a legfőbb itélőszéknél pe
dig 6931, közel tehát a 7000-hez. A királyi 
táblánál pedig 13,088. En nem tulajdonítom csu

pán a perrendtartásnak ezen ügyek összehalmo-
zódását, korántsem, hanem azt kérdem én a t. 
miniszter úrtól: hogy ha azt tapasztalta — pe
dig tapasztalnia kellett — hogy a perek annyi
ra összegyűlnek a legfőbb és fölebbviteli tör
vényszékeknél, miért nem emlékezett meg a t. 
miniszter ur a képviselőház azon határozatáról, 
miszerint a curiát, a királyi táblát átalakítsa? 
Miért nem nevezett ki idején annyi bírót, hogy 
azon pereket idején átnézhették és elintézhették 
volna ? 

Én ugy hiszem, hogy a miniszter ur ezen 
újjászervezéshez csak a múlt év őszén látott, és 
akkor sem nevezett ki annyi tagot sem a ki
rályi táblához, sem a legíőbb törvényszékhez, 
sem a semmitőszékhez, hogy azok vállvetett, 
megerőltetett munka mellett is a reájok vára
kozó teendőket elvégezhessék. Es mit látunk t. 
ház! a t . igazságügyminiszter ur, a ki oly na
gyon fontosnak tar to t ta azon perrendtartást, 
hogy annak elfogadását tömegesen, en bloc kö
vetelte ezen képviselőháztól, azt irja már rövi
den néhány hónap után, hogy azért nem akar
ja uj vizsgálat, uj átnézés alá venni ezen per
rendtartást, melynek hiányosságát maga is el
ismerte, mert „tekintetbe kell venni azt, hogy 
ez uj perrendtartás a szóbeliség alapján már 
munkába vétetett és reménye van azt a jövő év 
végén a ház elé terjeszteni." Alig lépett tehát 
életbe ezen perrendtartás és már is újról kell 
gondoskodni a szóbeliség alapján. 

Ez azonban, t . ház, legfölebb a codificatió-
ban — hogy más kifejezéssel ne éljek — egy 
kis járatlanságot tanusit. De a mi azt illeti, 
hogy a törvénykönyvek el nem készültek, azt 

i én egyenesen mulasztásnak nevezem. Azt elis
merem, hogy a miniszter ur fáradhatlanul mun
kás ember, de azt nem látom, hogy a személye
ket kellően megválasztaná, és a törvénykészitő 
osztályba sem választott annyi egyént, a meny
nyi szükséges, hogy a várakozásnak minden erő-
megfeszítéssel is megfelelhessen. Maga a minisz
ter ur is azt mondotta, hogy a törvénykészitő 
osztály három személyből áll. Nem csoda tehát 
uraim! hogy három ember annyi munkát nem 
bírhat meg; pedig ezen ház kétségen kívül meg
szavazza vala a t. miniszter urnák költségét, ha 
nem három, hanem ötször annyi személy szá
mára kér is, és előadja, hogy arra a törvény-
készités müvének mulhatlan szüksége van. (He
lyeslés a szélső bal felölj 

A mit ezen kivül a miniszter ur három évi 
munkásságából lá t tunk: az volt a katonai tör
vény ; az volt az úgynevezett honosítási tör-

| vényjavaslat, melyeket azonban — maga is el
ismervén azoknak hiányosságát — visszavett, 
de a melyek, mint az előbbiek, csak azt mutat-
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ják, hogy a codificatió terén nem egészen jára
tos ; azt mutatják, hogy sem az alkotmányos
ság, sem az igazság szeretete nem olyan az ő lel
kében, (Ellenmondás jobb felől.) minőnek egy ma
gát 48-asnak valló miniszter lelkében lennie kell. 
(Helyeslés a szélsőbaloldalon.) Egyébiránt e vád nem 
csak a miniszter urat illeti; mert ugy tudom, 
hogy minden törvényjavaslat, mely a ház elé 
terjesztetik, — és annak ugy kell lenni — a mi
niszteri tanács elé kerül előbb; — következés
képen, ha van vád: az nem csak az egyes minisz
tert, hanem az egész minisztériumot illeti. (He
lyeslés a szélső bal oldalon.) 

Nézzük már most t. ház, mikép szervezte 
újjá a t. miniszter ur a törvényszékeket? Mon
dám, hogy későn látott hozzá. Mondám, hogy 
nem nevezett ki elegendő bírákat. Én nem ál
lítom t. ház! mert nem szeretek gyanúsítani, 
hogy bizonyos politikai okoknál fogva késett 
ezen kinevezésekkel, hanem tény az, hogy ezen 
késedelmes eljárásának sajnos következményei 
voltak ; mert a mint szerencsém volt számokkal 
is bebizonyítani, a perek óriási mérvben szapo
rodtak, és szaporodnak uj év óta is, ugy hogy a 
legmegfeszitettebb munkával bár, nem győzik a 
perek előadását. A birák, általában hallom, tisz
teletre méltó és tudós férfiak, talán egyeseknek 
kivételével, a kikről azt mondják, hogy ajánlás 
— patrocinium — utján jutottak be, de a ki
ket egyátalán sem megnevezni, sem kárhoztatni 
nem akarok. Annyi áll, hogy a törvényszékek — 
a királyi tábla ép ugy, mint a legfőbb ítélőszék 
és semmitőszék — megfeszített munkával dol
gozik, de a munkát nem birja, mert tagjainak 
száma nem elég. Ha a miniszter ur ezt tudta, 
— és pedig tudnia kellett, mert azt tartom, 
hogy minden 3-ik hónapban jelentést vesz az 
ügyek állásáról ezen főtörvényszékek részéről, — 
mért nem fordult e házhoz annak idejében pót
hitelért? vagy pedig, miután föl volt hatalmazva 
1868-ik évben, mért nem intézkedett ezen föl
hatalmazás folytán a szaporításról? 

Most t. ház hátra van, hogy azon kérdést 
világosítsam meg: vajon mily példát adott a mi
niszter ur pártok feletti állásáról, a részrehaj-
latlanság tekintetében az összes bírói testület
nek? — s itt egy fájdalmas esetet kell fölem
lítenem, (Bálijuk:) senkire sem fájdalmasabbat, 
mint én reám, (Halljuk l) de föl kell említenem, 
mert állitásom bebizonyítására szolgál. A Bö
szörményi esetét értem. (Élénk mozgás a jobb ol
dalon és közbeszólások: Ismét föleleveníteni akarja a 
kinos jeleneteket l) Nem fogok szólni az Ítéletről, 
nem az azt megelőző eljárásról. Erre nézve ki
mondtam egy előbbi alkalommal nézetemet; ha
nem kell, hogy tekintetbe vegyem magának a 
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t. miniszter urnák eljárását arra nézve, mi a 
végrehajtást illeti. 

Bőszörményi elítéltetett egy évi fogságra 
és 2000 frt. birságra. Elitéltetési idején súlyos 
beteg volt és a város erdejében lakott és mégis 
mindamellett, hogy orvosi bizonyítványokkal iga
zolta betegségét: fogságra vitetett. Az igaz, hogy 
a t. miniszter ur fölülvizsgáltatta a magán or
vosok látleletét és a felülvizsgáló orvosok azt 
tatálták, hogy elzáratásából egészségére közvet
len veszély nem háramlik. 

Én, t. ház, Francziaországban voltam akkor, 
midőn egy összeesküvésbeni részvétellel vádolt 
férfi törvényszék elé állíttatott, azért, mivel tit
kos sajtó találtatott nála, meg is nevezhetem, ő 
bizonynyal nem fogja szégyeneim, mert azóta 
miniszterré lett - Bratiano — elitéltetett 3 esz
tendőre, de minthogy orvosi bizonyitványnyal iga
zolta, hogy egészsége szenvedő, a franczia kor
mány megengedte, hogy a boulogne-i erdőben 
egy magán-orvosnak ápoldájában töltse fog
ságát. 

Böszörményit azon helyről, a hová orvosi 
rendeletből vitetett, elküldték egy belvárosi ka
szárnyába. (Jobbról zajos nyugtalanság és fölkiáltá
sok. EMU.) 

E l n ö k : Ez. ugy hiszem, nem a budget 
tárgyalásához való. 

I r á n y i D á n i e l : Én szükségesnek tar
tom igazolni azon szavazatomat, a melynél fog
va én a t. igazságügyminiszterram részére nem 
fogom megszavazni a költségvetést. 

A kaszárnyából nem sokára elvitetett má
sik fogházba; e fogházat, mivel nem voltam je
len, nem láttam, de azok, a kik meglátogatták 
a szenvedőt, állítják, hogy egészségtelen, nedves 
volt. — Hogy ily körülmények közt kórállapota 
mind roszabbá és roszabbá lett, az igen ter
mészetes, a lapok is irták, az egész világ beszél
te, mindenki tudta, maga a t. miniszter ur is 
meghallotta, mert egy képviselőtársunk itt meg
vallotta, hogy őt erről értesítette, és a t. mi
niszter ur késznek nyilatkozott a szenvedőnek 
megengedni, hogy egészségének helyreállítása vé
gett akár fürdőre menjen, akár pedig valamely 
délszaki vidékre, azonban azt kívánta, hogy vagy 
maga, vagy pedig részére valamely barátja en
gedelmet kérjen. (Közbeszólások jobb felől: Igen 
természetes!) 

Én ugy tudom t. ház! (Halljuk!) En ugy 
ismerem a büntetőjogi elveket, — és elvégre nem 
szükséges mást, mint Pauler Tivadar munkáját 
olvasni, melyet itt minden harmadéves jogász ke
zében forgat; én mondom, ugy tudom, — hogy a 
foglyoknak azon joga, miszerint egészségok helyre
állítására más helyre tétessenek, nem függ sem 
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az ő keresőktől, sem attól, hogy ez más által 
kéressék. 

Azt uraim minden börtönfelügyelő tudja, 
hogy ha a fogoly megbetegedik, azt koródába 
kell vinni, még saját akarata ellen is. (Felkiál
tások bal felől: Ugy van ! Ellenmondás jobb felől.) Én 
azt sem emlitem fel, hogy kegyelmet nem eszkö
zölt ki a miniszter ur Böszörményi számára, 
mindamellett, hogy hatóságok is tolyamodtak 
érte, mert emlékszem, hogy Kiss János t . kép^ 
viselőtársam azt felemiitette egy interpellatió-
ban, melyet még júniusban intézett a t. minisz
ter úrhoz, hogy a hatóságok folyamodtak Bö
szörményi szabadon bocsáttatásáért, de én nem 
kérdem: vajon felterjesztette-e ezt ő felségéhez 
vagy nem ? Én azt gondolom, hogy ez lett volna 
egyik legszebb alkalom a t . miniszter urnák 
népszerűségre vergődni; (Felkiáltások jobbról: mi 
nem hajhássunk népszerűséget! Zaj. Elnök csenget.) 
és nem mondom saját, hanem másoknak hibáját 
jóvá tenni. A kegyelemosztogatás is, — azt 
megint Pauler Tivadar hja — nem függ az ille
tőnek kérésétől, (Halljuk!) a kegyelem-osztogatás
nál egyedül az illetőre vonatkozó személyes és 
egyéb körülmények jönnek tekintetbe. Ha már 
—uraim—egy oly súlyosan beteg férfiú, mint minő 
volt Böszörményi, köztudomás szerint nem érdemes 
kegyelemre, akkor én nem tudom, hogy kit tar t ő 
arra méltónak. (Helyeslés a bal oldalon.Zaj. Halljuk!) 

Böszörményi meghalt, két vagy három hét 
múlva esztendeje lesz, hogy eltemették. (Közbe
szólások : Béke hamvaira íj 

En nem szívesen hoztam fel ezen eseteket, 
(Felkiáltások jobb felől: Dehogy nem!) én (Tudjuk! 
Tudjuk!) nem szívesen újítottam meg annak em
lékezetét, (Mozgás. Zaj. Elnök csnget.j de szüksé
gesnek tar tot tam azért, mert én, — bár külön
ben igen tisztelem a miniszter urat, (Felkiál
tások jobbról: Ismerjük, mennyire tiszteli! Zaj. El
nök csenget.) de ezen esetből azt láttam, hogy ő 
maga sem emelkedik fel mindig a pártindulat 
fölé, mert lehetetlen föltennem róla azt, hogy azon 
elveket, melyeket a jogtudomány elemeiben min
denkimegolvashat, csak ő maga az igazságügymi
niszter ur nem tudná. (Helyeslés bal. derültség jobb 
felől). 

Én az igazságügyminiszter költségvetését a 
részletes vita alapjául el nem fogadom. (Helyes
lés a szélső bal oldalon) 

B u j a n o v i t s S á n d o r : T. képviselőház! 
Ugy hiszem, nem vétek a parlamenti gyakorlat 
szabályai ellen, ha ón is ugy, miként azt előttem 
szólott t. képviselőtársam teve, az igazságügy-
minisztérium költségvetésének átalános tárgya
lása alkalmával röviden előadom nézeteimet, igaz
ságszolgáltatásunk jelen helyzete s annak né
mely gyors orvoslást igénylő hiánya fölött, a 

nélkül, hogy a költségvetés számtételeire nézve 
megjegyzést, vagy észrevételt koczkáztatnék. 

Epén a költségvetések tárgyalása alkalmá-
vel felmerülő viták ezélja: a múltból merített 
tapasztalatok előadása által felhívni a kormány 
figyelmét és irányt szabni tevékenységének. Ez 
bátorí t és talán jogosít is engem a felszólalásra. 

Mint mondám, a polgári és büntető igazság
szolgáltatásnak helyzetére kívánom a t . ház fig}Tel-
mét felhívni, annál is inkább, mivel ez azon 
maj dnem egyedüli tér, melyen a parlamentáris 
kormányforma életbe léptetése óta javulás alig, 
vagy csak igen csekély mérvben történt, daczára, 

j a múlt évi júliusban életbe léptetett perrendtar-
j tásnak, vagy talán épen a perrendtartás némely 
| intézkedéseinél fogva. 

Tudom és ismerem én mind ezen akadá-
j lyokat, melyek igazságszolgáltatásunk teljes és 
) gyökeres reformját eddigelé gátolták, és jelenleg 
| is gátolják; tudom, hogy ennek létrejöttére 
i nézve a legfőbb kellék, t. i. az idő hiányzott. 

Nem is kivántam a mulasztás vagy tétlen
ség vádját a t. miniszter ur ellen emelni, és pe-

I dig annál kevésbbé, minthogy megjegyzésem nem 
J arra vonatkozik, a mi meg nem történt, hanem 
i arra, a mi megtörtént, és nézetem szerint helyte-
! lenül törtónt. 

Ha már igazságügyi törvényhozásunkra 
I nézve megjegyzést kell tennem, ugy az egyedül 
' az eddig követett perrendre, és azon rendszerre 
í vonatkozik, mely mellett i t t eddig nagy fontos

ságú ugyan, de a gyakorlati életre — ezen perrend
ta r tás kivételével, ezen ülésszak alatt—csak ke
vésbbé kiható törvények alkotásával foglalkoz
tunk. Azonban, ezen túlvagyunk, ma-holnap a 
bíróságok iránti törvényjavaslatok tárgyalása vár 
reánk, és ez iránt én most észrevételt nem teszek. 

De bátorkodom a t. ház figyelmét felhívni 
j a perrendtartásnak, különösen igazságszolgáltatá-
| sunknak egy káros intézkedésére, és a perrendtar-
| tás által megállapított felsőbb bíróságok rendsze-
| rére nézve, hol nézetem szerint igazságszolgáltatá-
I sunknak ez idő szerint leglényegesebb bajai rejlenek. 

Ez ügy t. ház, élénken foglalkoztatja hazai 
' közönségünket, és pedig nem csak a jog terén ér

deklődő részét, hanem egyátalában az igazság-
! szolgáltatás hitele iránt érdeklődő közönség figyel

mét is. A hátralékok óriási száma, mint ezen bi-
! róságok fenállásának fél évi eredménye, meg

döbbenti mindazokat, kik hitelünk iránt érdek-
! kel viseltetnek, és magok ezen bíróságok elnökei, 
| á tha tva a baj komolyságának érzetétől, érintke-
I zésbe léptek az igazságügyminiszterrel, értekez-
| leteket tartot tak, és a mint az köztudomású, 
j ezen bajnak elhárítása tekintetéből a felebbezést 
; gátolni, és megtorolni szándékozó rendelet kibo-
' csátása mellett a bíróság tagjainak nagy mérvű 
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szaporítása czéloztaik. Minthogy azonban ezen in
tézkedés nem fog, mert nem képes, a bajon segí
teni, bátorkodom ez iránt eltérő nézetemet rövi
den előadni. 

A perrendtartásnak igazságszolgáltatásunkra 
nézve egyik legkárosabb intézkedése az, mely 
Erdély kivételével egész Magyarország területére 
nézve, • egyetlenegy másodfokú felebbviteli bí
róságot állított fel. 

Ha már akkor, midőn ezen bíróságoknak 
ily értelemben fölállításáról volt szó, nem tar
tot tam a jó, gyors és olcsó igazságszolgáltatás 
mai kívánalmairól táplált fogalmaimmal meg
egyezőnek azt, hogy egy 4000 mérföldnyi terüle
t en— nem is tekintve népünknek eredendő bűnét, 
a perlekedési viszketeget, — képes legyen egyet
len egy másodfokú bíróság a szükségletnek meg
felelni, ugy ma, midőn ezen bíróság fölállításának 
fél évi eredménye a bíráknak elismerést ér
demlő munkássága mellett 15000 dbra menő hát
ralék, és így a gyakorlati tapasztalás eredménye 
fekszik előttünk: ezen intézkedés káros és igaz
ságügyünkre nézve ezélszerütlen voltát tökéle
tesen igazolva látom. (Helyeslés.) 

A konok fölebbezés meggátlása vagy meg
akadályozására te t t intézkedések e tekintetben 
egyátalában semmit sem segítenek; mert ha ezen 
rendeleteknek van vagy lesz hatásuk: az csak a 
harmadfokú bíróságnál lesz észlelhető. Az első 
fölebbezést még a legvilágosabb ügyben is meg
gátolni s azt konoknak nyilatkoztatni nem lehet. 
A bíróság tagjai számának szaporítása szintén 
nem fog a bajon segíteni. Azon óriási tárgy
halmaznak rendes irodai és formaszerü kezelésé
ben rejlik a legyőzhetlen nehézség, és ha ezen 
testület tagjainak számánál fogva most is ne
hézkes mozgású, akkor, ha 4 vagy 5 tanácsosai 
szaporítjuk is a másodfokú bíróság tagjainak 
számát, még ezen nehézkesség inkább csak ne
veltetni fog, s ezzel ott leszünk, a hol ma va
gyunk ; mert habár talán annyiból segítenénk is, 
hogy a munka legyőzésére több erő fog mű
ködni, de másrészt annyi kezelési hát rányt fog
nánk teremtem, mely az ügymenetet nehézkessé 
ós igy mégis lassúvá fogja tenni; ugy, hogy az 
eredmény a perlekedő felekre nézve utóvégre is 
ugyanaz fog maradni. 

Jól tudom én, t. ház, hogy a perrendtar
tás ideiglenes, de épen egyik lényeges hibáját 
abban találom, hogy ideiglenes létére megvál-
toztatá eljárásunk formáját, megváltoztatá a 
leendő végleges szervezés alapelveivel merőben 
ellenkező irányban. Tudom azt, hogy a törvény
kezésnek, a szóbeliség elveire fektetett átalakí
tása van szándékban; de tekintve az ügynek 
nagy fontosságát és tekintve törvényhozási teen -
dőink óriási ha lmazát : nem hiszem és nem re

mélem , hogy igazságszolgáltatásunk ügye ez 
értelemben gyorsan átalakittassék; ellenkezőleg 
azt hiszem, hogy ezen reform évtizedeket fog 
igénybe venni. Addig azonban e föíebbviteli bí
rósági rendszer jelen állapotában nem maradhat , 
ha csak hazánk állami és magán-hitelét teljesen 
koczkára tenni nem akarjuk. 

Segíteni kell tehát a bajon, kell azon egye
düli utón és módon, a mely által segíteni lehet, 
t. i. az országban a szükséghez képest elégsé
ges másodfokú bíróságot kell fölállítani 

Az, hogy a perrendtartásnak életbelépte
tése óta lefolyt ily rövid időn ma már gondos
kodunk annak megváltoztatásáról, az egyátalá
ban nem lehet sértő a múlt országgyűlésre 
nézve. Mert a legjobb Íriszemben, a legjobb szán
dékkal hozta létre a múlt országgyűlés ezen 
törvényt, és igy a törvényhozásnak föladata: 
mihelyt a törvénynek czélszerütlenségéről meg 
győződött, ezen törvénynek hiányain segíteni. 
(Helyeslés jobb felül.) 

Azért én bocsánatot kérek a t. háztól, hogy 
türelmét fárasztottam. (Halljuk!) En kötelessé
gemnek tar tot tam a t. házat, de különösen a 
t. igazságügyminiszter urat , kinek eredeti tör
vényjavaslata ugj is több föíebbviteli bíróság 
fölállítását tervezte, fölhívni arra, hogy igazság
ügyünk érdekében e hiányon mielőbb törvény
javaslat által segíteni méltóztassék. (Helyeslés és 
tetszés.) 

M á t t y u s A r i s z t i d : Tiszt, ház! Én az 
igazságügyminiszterium költségvetését elfogadom 
a részletes vita alapjául, és annak csak egy té
telét, a kir. közvádló hivatalra vonatkozó téte
lét, nem fogadom el. E tételre, e hivatalra nem 
szavazok meg egy fillért sem, és azért azt hi
szem : kötelességem szavazatomat a t. ház enge
delmével egy kissé bővebben indokolni. 

Azt mondhatná talán a t. ház, hogy ez a 
részletekhez tartozik és talán oda fog engem a 
t. ház utasítani, azt mondván: hogy czélszerüb-
ben cselekszem, ha ott adom elő nézetemet. 
Minthogy azonban én e tételt meg nem szava
zom, indokaim közt a miniszter urnák eljárását 
és a jogszolgáltatás terén egész politikáját, sőt 
szabadelvüségét is ujabban, a mint azt egyszer 
már bátor voltam tenni* bonczkés alá venni aka
rom, ezt pedig a részletes tárgyalás alatt a t. 
ház nem szívesen hallgatná; azért veszek bátor
ságot ez iránt most szólani. (Halljuk!) 

Én. t. ház, legnagyobb részt osztozom azok
ban, a miket előttem szólott Irányi Dániel és 
néhány héttel ezelőtt Dietrieh Ignácz képviselő
társaim elmondottak. Az én nézetem szerint hí
ven visszatükrözték ők a mostani igazságszol
gáltatás hiányait. Fölfogásom szerint is hibás az 
uj perrendtartás; fölfogásom szerint sem csele-
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kedett jól az igen t . miniszter ur, hogy az es
küdtszékek isméti életbeléptetésekor oly eljárást 
követett, mint a minőket tapasztaltunk. Szerin
tem a codificatio terén is ugyanazon hiányokat 
kell hogy constatáljam azon ezélból, hogy mint 
bizonyosakat, mint fönállókat én is fölhozhassam, 
a melyeket mind Irányi Dániel, mind Dietrich 
Ignácz képviselőtársaim előadtak; de mert az 
ismétléseknek barátja soha sem vagyok, én most 
az átalános vitának főleg egy tárgyára fogok 
szorítkozni. Bátor leszek indokaimat előadni, 
hogy miért nem akarok a kir. közvádló-hiva
talra egy fillért sem szavazni meg; és elmon
dani az t : miért rovom a miniszternek hibájául, 
hogy ezen hivatal még ma is a költségvetésben 
ilyképen — a mint látjuk — szerepel. Minde
nekelőtt egy tényt constatirozok, azt t. i., hogy 
szerintem e tételnek czime is hibás: „királyi 
közvádló-hivatala-t én Magyarországban nem is
merek ; szerintem e tétel czimének ennek kellett 
volna lenni: „királyi ügyigazgatósági hivatal." 
És ha a királyi közvádló szerep betöltésére a 
miniszter által külön tisztség alakíttatott, akkor 
annak csak mint részletnek kellett volna szere
pelni. 

Emlékezni fog a t . ház, hogy a t. minisz
ter ur akkor, midőn az esküdtszéki intézményt 
életbe léptette, először kivételesen Ráth Károly 
ügyigazgató személyére ruházta azon jogot, hogy 
a közvádlói tisztet teljesítse. Utóbb, midőn a 
nevezett ur más hivatalba lépett, ha jól tudom, 
kiterjesztette e jogot a többi ügyészekre is. 
Most — ugy látjuk — az esküdtszéki tárgya
lásoknál, hogy nem csak a királyi ügyigazgató, 
hanem más ügyészek is föl vannak ruházva a 
közvádlói joggal, de mindig oly minőségben, 
milyenben a miniszter által kivételesen ezen 
régóta fönálló jogintézmény átruháztatott egyes 
személyekre ; ugy, hogy tulajdonkép mindig ügy
igazgatóról van szó, nem közvádlóról ; mert én 
összes jogintézményeink közt ennél igazságtala
nabbat, az átalános jogszolgáltatási elvekbe mé
lyebben ütköző intézményt nem ismerek, (Igaz! 
bal felöl) és mert nekem igen fáj az, hogy az 
igazságügyminiszter ur, kire nézve én mindazon 
nehézségeket méltánylom, melyekkel küzdenie 
kell, ott, hol semmi nehézség nem volt, nem tö
rekedett arra, hogy ezen — ha nem minden 
tekintetben, de mindenesetre sok tekintetben 
törvénytelen és igazságtalan — intézményt egy 
tollvonással mostani alakjából kiforgassa, és tiz 
soros törvényjavaslat által törvényes medrébe 
visszavezesse. 

Mielőtt a t. ház előtt lelkem meggyőződé
sét és szakismeretem sugallatát követve, az igaz
ságügyminiszter ur ellen ezen vádat emeltem, 
nagyon meggondoltam: vajon alapos-e ezen vád ? 

de mindig csak azon feleletet tudtam magam
nak adni, hogy igen is, a vád alapos: a minisz
ter ur mulasztása menthetlen. 

T. ház! Igen röviden fogok a királyi ügy
igazgatóság intézményének mostani természeté
ről, és igen keveset annak történeti múltjáról 
elmondani, hogy megértse a t. ház, miért fek
tetek én oly nagy súlyt ezen dologra, mert azon 
kénytelen helyzetben vagyok, hogy a tiszt, ház 
legtöbb tagjáról föltételezem, hogy ezen intéz
ményt nem ismerik. (Ellenmondás jobb felől.) 

Ee vegye szerérytelenségnek a t. ház ezen 
nyilatkozatomat, de hiszen még mi is, kik utána 
járunk, kik kutatjuk a dolgot, alig vagyunk ké
pesek ez intézményt megismerni, mert ez már 
természeténél fogva, csak hogy fönállhasson, sok 
részben magát mysteriumokba takarja. 

Tudjuk, t. ház, hogy a közbűntények meg
bocsátására lett ez régesrégen — hogyan s mi
kor 1 talán sem én, sem senki e házban nem 
tudja — fölállítva. Tudjuk azt, hogy régente a 
király, és illetőleg a király által esetről esetre 
kiküldött személyek bíráskodtak mindazon ügyek
ben, melyek a királyi ügyész, vagyis akkor fis-
cus vádlása a la t t álltak. 

Ez, t . ház, azon időben, midőn csakugyan 
a király kezében vala úgyszólván az igazság
szolgáltatás összpontosítva, természetes volt; de 
a későbbi korban, midőn már törvényszékek ál
l í t tat tak föl, akkor is a deeidit-et ő felsége át
ruházta a királyi táblára, ha jól emlékszem 
1791-ben; de a cognoscit-ot, a nyomozás és 
vizsgálat jogát föltétlenül föntartotta magának, 
és pedig későbben minden korlátozás nélkül, sőt 
minden bíráskodási jog korlátozásával átruházta 
a mostani királyi ügyigazgatóságra ; és ez ala
pon áll fön ma is. 

Hogy fönállott a múlt században, nem cso
dálkozom, mert tudjuk, hogy akkor a dynasti-
cus érdekek és azon szerencsétlen cabinetpoli-
tika, melyről it t beszélni nem akarok, de me
lyet a magyar századokon át megsiratott, tar
to t ták kezök közt, ha nem is ezen hivatal bí
ráskodásának elintézési jogát, de annak irányát. 

A Frangepán-Zrinyi-perben itélt az udvari 
eancellária kebelében alakult titkos tanács, s e 
tekintetben egy történeti tényt vagyok bátor 
íölhozni. Meg volt híva Pálffy nyitrai püspök is. 
És mikor fölment és a titkos tanács tagjait 
megismerte és látta, mily utón akarnak ha
ladni : hogy csak a nekik adott utasításokat kö
vetve a vádlottaknak elitélésére, nem pedig az 
igazság kiderítésére törekesznek , azt monda igen 
jellemzően Höcher bárónak: „cum tali nebulone 
sicut est báró Höcher, non possumus considere, 
abeamus." És a nyitrai püspök ott hagyta azon 
bíróságot, melyben meggyőződése szerint nem 
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igazságot szolgáltatnak, hanem a boszu alapján 
itólik el a vádlottat. 

1791-ben a királyi táblára volt a „decidit" 
joga ruházva, de megtartot ta a vizsgálati jogot, 
a „eognoscit* jogát a királyi közvádló. Láttuk 
a múlt században lefolyt perekből, láttuk a 
30-as években lefolyt perekből, hogy a királyi 
közvádló mily keveset adott a vizsgálat ered
ményére , és mily sokat hallgatott azon erősza
kos utasításokra, melyeket Bécsből kapott. 

A Wesselényi-Kossuth-féle perben csak egy 
tényre vagyok bátor a t. ház figyelmét fölhívni. 
Wesselényinek szabad volt szabad lábon marad
nia, Kossuth pedig vizsgálati fogság alá vétetett, 
pedig mindkettő ellen ugyanazon vádat emel
ték; Kossuthot a királyi közvádló szükségesnek 
tar to t ta ártalmatlanná tenni, rnig Wesselényivel 
szemben azt szükségesnek nem tar to t ta . 

Mai napig nem változott a királyi ügyigaz
gatóság állása legkevésbbé sem. Mai napon a 
királyi ügyigazgató a haza minden polgára sza
badságának föltétlen ura. Fölhívom a t . minisz
ter urat , miszerint, ha ezen állításomban két
kednék, ha csak egy betű is nem igaz vagy 
túlzott, engem megczáfolni szíveskedjék. Ez nagy 
szó, t . ház, ha a királynak van egy hivatal
noka, a ki bizonyos bűntényeknél szabadon ren
delkezik. Alkotmányos államban ezt egy perezig 
is megtűrni azoknak, kik ennek megváltoztatá
sára hivatvák, annyi, mint megtagadni minden 
alkotmányosságot. (Igaz! bal felől.) 

Mert hol a személyes szabadság biztosítva 
nincs, ott az én meggyőződésem szerint az al
kotmány c^ak szemfényvesztés. A hol ily insti-
tutiók föntartását politikai okokból szükséges
nek tartják, ott igenis védelemre találni fognak 
azoknál, kik azon politikát, melynek támogatá
sára \]j eszközök szolgálnak, fen akarják tar
tani ; de valódi alkotmányos embernél védelemre 
soha nem fognak találni. 

T. ház! A királyi ügyigazgató, ha ma el
fogat bárkit, a vizsgálatot húzza, vonja, ugy 
folytatja, a mint neki tetszik. A királyi ügy
igazgatótól függ elhatározni: mikor tartja a vizs
gálatot befejezettnek, és tőle függ elhatározni : 
hogy a vizsgálat folyama alatt, mely nem rit
kán évekre terjed, akarja-e a vádlottat szabad 
lábra állítani, vagy nem. 

Pedig lehetséges, t. ház, hogy az illető vád
lott a törvény szerint még nem is lenne annak 
tekinthető, hanem csakis a királyi ügyigazgató 
által tar tat ik annak, kit a hivatalos túlbuzgó
ság kisodort medréből. Ha ekkor aztán a vád
lott bűntelensége b ebizony itta t ik , hol van azon 
hatalom, mely őt ezért kárpótolhatná, és mely 
által a büntetés helyrehozhatóvá tétetnék ? Es 

hogy ez így áll, t. ház, csak még egy pár pél
dára akarok hivatkozni. 

Az Asztalos-Madarász-féle perben a minisz
ter ur kénytelen volt bevallani, hogy a királyi ügy
igazgatósággal szemben maga teljesen tehetetlen. 
Vádlottak folyamodtak a királyi táblához, hogy 
szabad lábra állíttassanak; a királyi tábla azon
ban elutasította magától az illetőséget. Föleb-
beztetvén az akkori hétszemélyes táblához, ez 
utasította a királyi táblát, hogy érdemileg ha
tározzon a fölött: vajon szabad lábra bocsátha
tók-e a vádlottak, vagy nem? 

A királyi tábla tehát másodszor is belebo
csátkozott érdemileg, s azt mondta, hogy neki 
nincs joga e tárgyban határozni, mert ugyan
akkor a királyi ügyek igazgatója részéről a leg-
erélyesebb föllépés alakjában repraesentatió tör
tént ugyanezen felsőbírósághoz, és ez ügyben 
magának vindicálta a jogot itólni, s megtagadta 
azt a királyi táblától és hétszemélyes táblától. 
S miért? mert ő támaszkodott a száz éves gya
korlatra. A felsőbb bíróság bizony nem szívesen, 
de kénytelen volt vagy a törvényt, vagy a tör-
vénynyé vált gyakorlatot respectálni. 

Azonban a miniszter ur az én fölfogásom 
szerint belátja, hogy e hivatallal szemben mily 
nehéz állása van; mert más esetekben máskép 
t e t t : i t t megengedem, mert nem egyenesen hozzá 
folyamodtak, nem volt joga hozzászólni; de volt 
más eset : bizonyos szentesi ügyvéd esete, a kit 
szintén felségsértési vád alá helyezett a királyi 
ügyigazgató; i t t már intézkedett az igazságügyi 
miniszter, mert szabad lábra bocsátásért folya
modott az illető fél nem csak a királyi ügy
igazgatóhoz, hanem az igazságügyi miniszterhez 
is. A királyi ügyek igazgatója ez esetben azt 
hitte, hogy czélszerübb lesz a miniszter vélemé
nyét kikérni. A miniszter ur azt mondta, hogy 
nincs semmi kiíogása a szabad lábra helyezés 
ellen, és igy a királyi ügyek igazgatója kibo
csátotta. Ezen esetben tehát, nem tudom mi 
okból tar to t ta az igazságügyminiszter ur jogkö
rébe tartozónak, az előbb emiitett esetben azon
ban nem ; különben, hogy határozott és igy ha
tározott, azt köszönöm, mert igazságosan hatá
rozott. 

Számos esetet tudnék fölhozni, melyek mind
azt bizonyítják, hogy a királyi ügyek igazga
tója a hatalomhoz, melyet kezében tar t , nem 
csak ragaszkodik, hanem azzal a közszabadság 
rovására vissza is él. Visszaél nem törvényes 
szempontból, de visszaél az alkotmányos tiszta 
jogérzet szempontjából is. Midőn a katonai tör
vényszékek után a királyi ügyek igazgatósága 
életbe lépett, 60-nál több felségsértési ügy ada
to t t kezéhez. A katonai törvényszékek ez ügye
ket, — legalább ez esetekben el kell ismer-
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nem — kellő tapintat tal intézték el, és a fel
ségsértőket egy hótól 6 hóra terjedő fogságra 
ítélték, mert azok nem voltak egyebek, mint 
közönséges korcsmai garázdálkodók. Azon perek
ben, melyeket átvett az igazgatóság, a királyi 
tábla egy és másfél évi fogságra terjedő Ítéle
te t hozott ugyanazon tárgyú felségsértési ügyek
ben. Hol tehát a katonai bíróság kellő tapin
tat tal , természetes észszel és belátása alapján 
engedékeny ítéletet hozott: ott a királyi tábla 
a közvádló jbefolyása s úgyszólván nyomása 
alatt , kelleténél szigorúbb és igazságtalanabb 
ítéletet hozott. 

Ezek tények, t . ház, melyeket oly forrásból 
merítettem, melyben az igazság valósággal föl
található. 

Szemben ez állapottal nem tar tom fölösle
gesnek többször is ismételni, hogy Magyaror
szágban nem birói hatóság, hanem egy ember 
kezében van mai nap is a polgárok természetes 
szabadsága fölötti intézkedési jog; ez állapot, e 
tény ellenében nem vagyok képes az igazság
ügyminiszter urat menteni. Vajon azért, mert ő 
eodificáini csak organice akar, mert ő tudja azt, 
hogy nem lehet minden jogintézményt, habár 
rósz legyen is az, egyszerre megsemmisíteni, ha
nem bizonyos organicus módon kell eljárni, va
jon, mondom, ezért nem nyúlt az igen t. igaz
ságügyi miniszter ur ezen intézményhez ? Nem 
hiszem, hogy ezt kívánja válaszolni, mert ezt 
belátni nem lennék képes. 

Vajon azért, mert a büntető eodex, a pol
gári törvény, a kereskedelmi és csődtörvény 
nem alakíttattak újjá, azért nem akarta a kir. 
ügyigazgatóság, habár törvényes, de nem alkot
mányos hatáskörét megnyirbálni? 

Hogy ezt nem tette, az keltette bennem a 
sajnálat azon mély érzetét, a melyet elhallgatni 
nem tudok, és a melyet e házban az ország 
szine előtt, az igen t. igazságügyminiszter úrral 
szemben kifejeznem kell. 

Én, t. ház, azt óhajtottam volna, hogy az 
igen t. igazságügyminiszter ur egyszerűen tör
vényjavaslatot adott volna be, a mely szerint a 
vizsgálat vezetését azon közbűntények tekinteté
ben, a melyekre nézve mai napig a királyi ügy
igazgató, a közvádló és egyszersmind a vizsgá
latot vezénylő közeg, a királyi táblára ruházta 
volna át. Ő a polgári ügyekben elvette a kir. 
táblától az elsőfokú bíráskodást, s igen helyesen; 
a közbüntényekre nézve pedig meghagyta. Ha 
meghagyta azon közbüntényekre nézve, a melyek 
eddig is a királyi tábla bíráskodása alá tartoz
tak, azt hiszem, csak egy, a mostani büntető 
eljáráshoz hasonló és annak egyes szabályainak 
épen megfelelő uj eljárás léptetett volna törvé
nyileg életbe, ha a törvény által mondatja ki 

( azt, hogy ezen közbűntények tekintetében a 
vizsgálat vezetésével ép ugy, mint minden más 
bűntényeknél, a királyi tábla bizatik meg. Egy 
tollvonással kitörölte volna így Corpus Jurisunk-
ból ezen igazságtalan törvényt, melyet a hata
lomnak és Bécsnek nemzetellenes törekvései oda 
beerőszakoltak, és mely egész mostanáig föl 
tudta magát tartani. 

T. képviselőház! Egy esetleges vád vagyis 
szemrehányás ellen kell magamat eleve is véde
nem, és ez az: hiszen nekem tudnom kell, hogy 
a birói szervezési törvény már elkészült; nekem 
tudnom kell, hogy .ott már királyi ügyészekről 
van szó, a melyek ugy az első bíróságoknál, 
mint minden felsőbb bíróságoknál alkalmaztat
nak ; sőt tudnom szabad, ha nem kell is, mert 
ellenzéki képviselő vagyok, azt is, hogy az igen 
t. miniszter ur szándéka a királyi ügyigazgató
ság mostani institutiójának alkotmányellenes jog
körét szabályozni. Azt mondhatni tehát, hogy 
ezt tudnom kell; de ez nem szolgálhat indokul 
arra, hogy ne legyek jogosulva e tárgyban föl
szólalni ; mert először én nem tudom, mikor 
lesz a t. ház azon szerencsés helyzetben, hogy 
tényként fogja constatálhatni az uj birói szer
vezésnek tényleges fölállítását ; másodszor még 
azt sem tartom elegendőnek, hogy a birói szer
vezési törvény oly alakban, a mint én arról 
egyet-mást már hallottam, alkalmas legyen ezen 
baj orvoslására, mert mindenesetre kell a mi
niszternek a régi törvényekkel szemben, a kir. 
ügyigazgatóság mostani állásának megváltoztatá
sára vonatkozó uj törvényt is előterjeszteni, pe
dig hogy a birói szervezési törvény mellett még 
ilyen javaslatot is készíttetett volna, és ilyennel 
a házat meg akarná mielőbb örvendeztetni, ar
ról nem tudok semmit, nem hallottam semmit, 
nem olvastam semmit. Védve vagyok tehát azon 
szemrehányás ellen, hogy engem csak azon el
lenzéki viszketeg vezet, mintha a miniszternek 
egy kellemetlen perczet akartam volna okozni, 
vagy hogy oly megtámadással illettem, a mely 
elveszti élét az által, hogy ő elő fogja terjesz
teni az említett törvényjavaslatot. 

Tisztelt képviselőház! Az igazságügyminisz
ter úrról (Halljuk!) sokan, az ország nagy része 
szereti azt mondani, hogy ő par exccdlence sza
badelvű. (Halljuk!) En tudom azt, t. képviselő
ház, hogy egy miniszter, ha még oly jó akarat
tal bir is . — mert egy egész cabinet tagja — 
függetlenül, mellőzve azon befolyást, mely más 
oldalról a cabinet több tagja által reá talán 
gyakoroltatik, nem működhetik sem a közkor
mányzat, sem a törvényhozás, vagyis a codifi-
cálás terén. Ezt tudom s beismerem, de azt hi
szem, hogy az igen tisztelt miniszter ur nem 
ütközött elhárithatlan akadályokba, sem a kor-
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mány egyes tagjainál, sem it t a háznál, hogy 
— mint én óhajtottam volna — az ország in
tézményének megváltoztatására, annak törvényes 
s alkotmányos alapra leendő állítására nézve 
mindjárt kormányzásának első perezében tet te 
volna a kellő intézkedéseket. S mert ez a meg
győződésem, nem marad más választásom, mint 
hogy az igazságügymii nszter ur vagy szabadel-
vüségét, vagy tetterejét vonjam kétségbe. (He
lyeslés hal felől,) 

P e r c z e l B é l a : T. képviselőház! (Zaj. 
Elnök csenget.) Én ugyan az országgyűlési teen
dők menetelére nézve nem tartom valami nagy 
szerencsének vagy haszonnak, hogy minden mi
niszter budgetjének tárgyalását egy átalános tár
gyalás előzi meg. (Ohó! bal felől) Azonban miután 
ez már szokásossá vált s miután a jelenleg fo
lyamatban levő átalános discussio alkalmával 
némely dolgok felhozattak, nem tehetem, hogy 
ezekre nézve észrevételeimet a t . képviselőház 
előtt meg ne tegyem. Különösen Irányi képvi
selő ur előadására nézve (Zaj. Elnök csenget.,; 
vagyok bátor egy pár megjegyzést tenni, 0 fel
hozta, hogy az annyira szükséges büntetőtör
vény s polgári törvény mind eddig elkészülve 
nincsen. Felhozta, hogy mennyire szükséges 
mind ez s annak mulasztásával különösen az 
igazságügyminiszter urat vádolta. 

Én azt hiszem, ha a t. képviselő ur fonto
lóra vette volna, hogy egy büntetőtörvény 
vagy egy polgári törvény elkészítése nem egy 
pár hétnek vagy egy pár hónapnak munkája ; 
ha fontolóra vette volna, hogy minden minisz
ter, úgyszintén az igazságügyi miniszter is, az 
év 12 hónapjának legalább is 8/4 részét a veres 
székben kénytelen tölteni; ha fontolóra vette 
volna, hogy azonkívül a miniszter urnák min
denféle kormányzati dolgait sem szabad elmu
lasztania : akkor nem hiszem, hogy a t. képvi
selő ur maga is be nem lát ta volna, miszerint 
ezen megtámadása nem eléggé indokolt. 

Felhozta képviselő ur a perrendtartást; elő
hozta annak számos hiányait s felhozta azt, 
hogy ezen perrendtartásnak tulajdonitható egye
dül az, hogy a pereknek elintézése annyira fel
torlódott az országban, hogy, — a mint előadta 
— a felső bíráknál ezer számra hevernek az el
intézetlen perek. 

Nem fogom tagadni, hogy e perrendtartás
nak vannak hiányai, azonban méltóztassék visz-
szaemlékezni ezen perrendtartásnak keletkezésére 
s akkor be fogja látni a képviselő ur, hogy ha-
sonlólag igazságtalan volt az igazságügyminisz
ter iránt akkor, midőn ezen perrendtartást 
egyedül az ő hibás eljárásának tulajdonította. 

Méltóztassék figyelembe venni, hogy ezen 
perrendtartás, mely jelenleg életbe van léptetve, 
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tulajdonkép már nem is azon perrendtartás, 
melyet az igazságügyminiszter az országgyűlés 
elé terjesztett. Különösen méltóztassék figye
lembe venni azt, mit Bujanovics barátom is fel
hozott, hogy épen az igazságügyminiszter ur 
volt az, ki belátta, hogy a felsőbb bíróságnak 
egy helyen való öszpontositása helytelen, hogy 
a czólnak meg nem felel és eredetileg szán
déka volt a kir. táblát több táblára felosztani. 
És nem ő rajta múlt, hogy ezen igen szükséges 
és elkerülhetlen intézkedés életbe nem lépett. 
(Igaz: Ugy van! jobb felől.) 

A mit képviselő ur mondott, hogy különösen 
a felsőbb bíróságoknál roppant a száma azon 
pereknek, melyek elintézésre várnak, ez nem fog 
oly rémkép gyanánt állni előttünk, ha meggon
doljuk, hogy ez nern egyedül a perrendtartás
nak tulajdonitható. Méltóztassék tekintetbe venni, 
hogy a múlt 1869. évben egy hónapig a fel
sőbb bíróságok egészen szüneteltek; miért? mert 
a helyiségeket át kellett változtatni, azon kívül 
bejött az uj szervezet. Már pedig tudjuk, hogy 
egy uj organisatio keletkezésének mennyi aka
dály áll útjában, és mindez bizony sok időt 
vesz igénybe. Nagyrészt ennek tulaj donitható tehát 
az, hogy oly nagy azon perek száma, melyek 
eddig el nem intéztettek. 

Máttyus képviselő ur beszédében különösen 
azon intézményt adta elő, mely a kir. ügyész
ség vagy pedig közvádló nevezete alatt a költ
ségvetésben előfordul. — 0 igen erősen hang
súlyozta, hogy a szabadságnak mily rettentő 
veszélye rejlik ezen intézményben, és azon meg
győződését fejezte ki, hogy oly országban, mely
ben közvádló van, ott a polgárok közöl saját 
szabadságára nézve senki sincs biztosítva. (Máty-
tyus Arisztid közbeszól: Nem mondtam azt!) Én 
kérdem a t. képviselő u ra t : fog-e ő a polgári-
sult államok közt egy államot is találni, (Felki
áltás hol felől: Anglia!) melyben közvádló nem 
volna, és akkor, midőn a képviselő ur a törté
nelmet is felhozta és abból adatokat kívánt elő
sorolni, hogy a kir. ügyészek mily roppant el
lenségei voltak a közszabadságnak : engedje meg, 
hogy én az általa elősorolt történelmi adatokat 
egygyel megtoldjam, miről neki is van bizonyo
san tudomása, hogy t. i. találkozott, a kir. 
ügyészek közt olyan, a ki midőn egy bizonyos 
egyénnek perbefogatása iránt felhivatott, azon 
véleményét fejezte ki, hogy ezen perre nézve a 
törvénykönyvben czimet nein talál. — En ezt 
csupán azért kívántam a t. képviselő urnák e 
tekintetbeni hivatkozásaira nézve megjegyezni, 
hogy én nem a közvádlói intézményben találom 
az állampolgárai szabadságának veszedelmét, ha
nem egyedül abban fognám találni, ha bármely 
oly intézkedés jönne létre, mely a polgárokat 
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az ő törvényes birájától elvonná. Mert mindad
dig, mig az állampolgár az ő saját törvényes bí
rája alól el nem vonatik, bárki legyen, és bár
milyen legyen is a vádló: addig a szabadság ve
szélyeztetve nincs. (Felkiáltások a jobb oldalon: 
Igazi JJgy van!) 

Én t. ház, különben az igazságügyi minisz
térium költségvetését átalánosságban elfogadom. 

Máttyus Ar i sz t id : T. ház! Személyes 
kérdésben csak egy rövid megjegyzést akarok 
tenni. 

Azt tapasztaltam, hogy már Irányi Dániel 
képviselőtársam szavait sem méltóztatott jól 
magyarázni Perczel Béla t. képviselő ur, az 
enyimeket pedig határozottan roszul. 

Én nem azt mondtam, hogy a hol közvádló 
van, ott a polgárok szabadsága veszélyeztetve 
van, ott nincs alkotmányosság, hanem, — a t. 
ház emlékezni fog szavaimra — hogy azt mond
tam: „a hol a személyes szabadság ninos törvény 
által biztosítva, ott az alkotmányosság szemfény
vesztés." 

Ezen állításomat most is fentartom. 
G o n d a L á s z l ó : T. ház! Az igazság

ügyet oly közbirtoknak tartom, mint a napfény 
melegét: joga van hozzá mindenkinek. 

Ha tehát ez alkalomból szót emelnek teljes 
jogosultsággal azok, a kik kezelik hazánkban az 
igazságszolgáltatás ügyét; talán felszólalhat va
laki azok közöl is, kik passiv, vagy talán mű-
kedvelésből, — ámbár épen nem kedvteléssel — 
nézik az igazságszolgáltatás folyamát, vagy bár 
a tá.rsadalomban kedvező, vagy kedvezőtlen ta
pasztalatot szereztek róla. 

Ama régi elassicns mondat: „justitia est 
regnorum fundamentum", minálunk aligha áll 
biztos lábon; mert bizony sok mindenfélét fel
hozhatnék részint vád-, részint panaszképen, de 
csak nagyon keveset mentségül az igazságügyi 
politikára nézve a legújabb magyar alkotmányos 
életben. 

Hiszen t. ház! épen az igazságügyi politika 
az, mely az állami társadalomban a jogérzületet 
kifejti, és ez az, mely kell, hogy kárpótolja a 
társadalmi követelések folytán vesztettnek jogait; 
és ha nézzük a jogtudománynak elméletét, 
és ha látjuk, hogy hová fejlődött azon igazság
ügyi politika, mely szerint egyedül az lesz talp
köve az összes társadalmi és állami szervezet
nek, honnan mint központból indulnak szét a 
sugarak, melyek megvilágítják a köztársadalom 
minden rétegeit: ismételve mondom, több ol
dalról megbeszélést igényel nálunk jelenleg az 
igazságügyi költségvetés. Én csak a legtárgyi-
lagosabb jegyzéseket fogom elmondani a sommá-
zatnak egyes ezimeihez. Először is átalános
ságban ki kell mondanom, miszerint nagyon 

kedvezőtlen, nagyon szomorú tapasztalást szerez
hettünk eddig arról, hogy a jogérzet, mely a tár
sadalmi lét alapja, mélyen meg van rendülve 
hazánk népeinek körében. Mert mit mondjunk 
akkor, minő jogfogalommal lehet igazolni olyan 
tényeket, midőn lehet közönséges eljárással, — 
mely még a felsőbbsógnél sem talál helyes, igaz
ságos visszautasításra, — lehet mondom a vád
lóra 4, 5, 6 rendbeli Ítéletet hozni, lehet azt 
végrehajtani ugy, hogy a vádlott soha nem ta
lálkozik sem vádlóival, sem bíráival, még csak 
meg sem idéztetik egyetlen egyszer sem. Erre 
én igen tényleges bizonyos adatokkal szolgálok. 
Ezt bizonyítja az, hogy a jogi érzelem koránt
sem emelkedett nálunk, daczára, hogy az igaz
ságügyi minisztérium költségvetése évről évre 
emelkedőben van. 

Hanem áttérek a sommázat ezimére. 
A központi igazgatásról igen avatott és 

szakértők észrevételét hallottan nálam illetéke
sebb t. barátaimtól, kiknek megjegyzéseikben 
teljesen osztozom ; én magam is elfogadom az 
általok fölállított nézetet, mely szerint ezen 
költségvetés most ezen alakjában meg nem sza
vazandó. 

A mi az országos törvénykezést illeti: an
nak szervezetlenségéről most bővebben szólani 
ismét felesleges volna, mert hiszen eléggé tudja 
azt mindenki, kinek része van a hazai társadalmi 
és jogi közéletben; csak annyit hozok itt fel: 
hogy nem találom rendében azt. hogy az igaz
ságszolgáltatás, a törvénykezésnek ügye, mely 
magában egy compaet egész, eléggé jól — noha 
talán jobb is lehetne, —szervezve nincs a magyar 
nép közohajtása szerint; most szét van szedve, 
mert találni a, belügyminisztériumnál, majd a 
földmüvelés- és kereskedelemügyi minisztérium
nál, majd ismét a pénzügyminisztériumnál. Es 
feltűnő, t. ház, az, hogy ha van törvényszerű 
pontos eljárás, az leginkább a pénzügyi dolgok
ban esik meg az államhatalom javára, mig a 
magánfelek érdekei legtöbbször kielégítetlenül ma
radnak , midőn politikai téren igazságot ke
resnek. 

Az országos íegyintézetek cziménél egysze
rűen csak azon észrevételt teszem, hogy na
gyon feltűnik a költségvetéshez nem csatolt in
dokolás hiánya. 

Köszönet a pénzügyi bizottságnak, hogy 
kissé bővebb felvilágosítást adott e tekintetben; 
de tudván azt: mennyire nem jó lábon áll a 
börtönügy, átalában a fegyintézetek dolga ha
zánkban, és midőn említtetik minden nap, hogy 
a testi fenyítéket azért nem lehet megszüntetni, 
mert börtönrendszerünk még nem alkalmas oly 
magasabb szempontból berendezendő igazságszol
gáltatásra: mindenesetre nagyon elégtelen ily 
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kevés adat előterjesztése a törvényhozás elé, j 
melynek szomorú feladata megszavazni a költ- j 
ségeket. 

A telekkönyvvezési czimnél t. ház, nekem j 
hiányként tűnik fel, hogy nem látom párhuzamba 
téve ennek adatait a pénzügyminisztérium költ
ségvetése indokolásában kimulatott katasztrális 
felméréssel. Nézetem szerint egyik a másikat ki
egészítő adat volna. Legalább a miért, hogyan 
és mennyi kérdések eldöntésénél sokkal értel
mesebb volna ily nevezetes költségnek megsza
vazása. A mit oly régóta és oly gyakran em- | 
legetünk, hogy tudniillik mennyire óhajtandó a 
közigazgatás ügyének elkülönzóse az igazság
szolgáltatástól : ez , — mint annyi más, — 
nem szűnik meg folyvást jámbor óhajtás ma
radni. 

Mindig készülnek a reformokhoz, néha si
kertelen kísérleteket látunk és végre is — semmi 
eredmény- Ez az, mi minden esetre aggodal
mat kelthet annak lelkében, ki egyelőre hivatva 
érezné magát az ily költségvetési tételek meg
szavazására is, és mint kezdetben mondottam, az 
igazságérzetnek , a társadalmi jogszolgáltatás 
alásülyedésének bebizonyítására. 

Most egy másik nagyon bizonyos, de annál 
inkább elszomorító tényadatot kívánok felhozni. J 

T. ház! Lehetősége annak a jelenlegi ma- j 
gyár alkotmányos igazságszolgáltatás korában, i 
hogy a most három évvel ezelőtt a földfelszíné
ről eltűnt katonaköteles nagykorú ember szerencsét
len ügyének eldöntését, közvetlen a megyék 
közigazgatási utón kísérlik meg, és ha semmi 
sikere nines, akkor rendelnek bünfenyitő vizsgá
latot az igazságügyi minisztériumnak kegyelmes 
avatkozása folytán, és hogy még azt is síkeret- j 
lenül teszik, és hogy három évnél túlra terjed- I 
het az ily eljárás. Én részemről t. ház, azon né- j 
zetben vagyok, melyet előttem szóló Máttyus j 
Arisztid t. képviselőtársam kifejtett: hogy első j 
feladata az államnak, a polgári szabadságot meg- j 
óvni. A mely igazságszolgáltatásnál arra kellő , 
tekintet van, arra mulhatlan kötelessége a nép- j 
képviseletnek a költséget megszavazni, de erre I 
én most nem szavazhatom meg. 

Latinovics V i n c z e : T. ház! Az igaz
ságügyminiszteri költségvetés tárgyalása már 
vagy négy hét előtt kezdetett meg; sajnos, hogy 
folyama megszakadt; mert jegyzeteim épen j 
azon támadásokat registrálják, melyek akkor | 
a költségvetés tárgyalása megkezdésekor ellesse i 
felhozattak. Én nem számítottam arra, hogy az , 
igazságügyminisztert költségvetésének átalanos j 
tárgyalásánál oly vádakkal támadják meg, melyek j 
törvényre nem alapíthatók, sőt melyek egyéne- j 
sen ellenkeznek más meghozott törvényeinkkel. \ 

Különösen nagyon csodálkozom Dietrich lg- ! 
KÉPV. H. NAPLÓ 18ÍJ£ vi. 
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nácz t. képviselőtársamon, kit híréből jeles törvény
tudónak ismerek, hogy oly törvényekre alapította 
vádállitásait, melyek Magyarország törvény
könyvében sehol nem léteznek, sőt melyekkel 
épen ellenkeznek ujabb törvényeink. Mielőtt azon
ban, t. ház, ezen ellentétes idézetekre átmennék, 
kell. hogy magát a vádat, ugy a mint felhoza
tott , soroljam elő. Azt mondja a t. képviselő u r : 
mily örömmel tapasztalja az igazságügyminisz
ter költségvetésének áttekintésénél, hogy abban 
a már szentesitett törvény által megszavazott 
birói szervezés költségei nincsenek praeliminálva, 
mert ennek következtében azt hiszi, hogy az 
igazságügyminiszter átlátva, mennyire veszélyes 
Magyarországban a kinevezett birák általi bírás
kodás, azt valósítani nem fogja. 

Nagyon sajnálom, hogy azon hitben ringatja 
magát, és felteszi Magyarország alkotmányos 
igazságügyi miniszteréről, hogy az általa előter
jesztett, a törvényhozás által megszavazott és a 
koronás király által szentesitett törvényt köte
lességszerűig nem hajtja végre, vagy felteszi 
a törvényhozásról, hogy a törvényr végrehajtását 
nem sürgeti. Egyébként, ha ezen hitben ringatja 
magát, akkor igen helyesen cselekszik, mert állás
pontját oda viszi, hogy az mind maga, mind 
pártja előtt tar that lanná válik. 

Azt mondja a képviselő ur, hogy bár nagy 
volt öröme e hiány tapasztalásánál, mégis fél, hogy 
ennek hiányában a törvényhatóságok nem fogván 
megalaki t tatni , Magyarország kormányzatában 
fenakadás áll be, mert végre a tisztviselők, kik 
három évre kapták hivatalukat, tömegesen fog
nak leköszönni, és ekkor mi lesz kormányzatunk
ból ? De ez ellen kénytelen vagyok kérdeni : me
lyik törvénykönyvből olvasta, hogy a megyei mu-
nicipium és tisztviselő három évre választatik ? 

Igaz, a képviselő ur talán fölhozhatná, hogy 
az 1861-ki és 1867-ki gyakorlat az ellenkezőt 
tanúsította. — Nézetem szerint abban, hogy az 
1861-ki és 1867-ki gyakorlat az ellenkezőt ta
núsította, tökéletes igaza van, de a positiv tör
vény ellenében a gyakorlati érv soha sem al
kalmazható, különösen a megyei tisztviselők vá
lasztásánál nem, melynek keresztülvitele min
dig a körülményektől függött. Például minő el
lentétes körülmény lenne az, ba valamely megyé
nek főispánja bármely okból gátoltatnék a tiszt
újítást eszközleni. 

Én több esetet hozhatnék föl; elég legyen 
azonbaa csak egyet megemlítenem : Bács megyé
ben 1828 óta és pedig gr. Győry főispán-
sága alatt egész 1838-ig, t . i. midőn a még most 
is köztiszteletben áiló b. Rudics főispán ki nem 
neveztetett: tisztújítás nem tar tatot t . Mi történt 
volna a megyével ? ha akkor az összes megyei 
tisztikar lemond; lehe t e t t volna-e kormányzat ? 

35 
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Azt mondja a t. képviselő ur továbbá, hogy az 
1861-ki és 1867-ki gyakorlat a 3 évi szerve
zést megszüntette, pedig ez nem áll. Az 1848: 
xVII4k t. ez.,—melyre a t . képviselő ur állítását 
leginkább fekteti, és melyre valahányszor szük
sége van, mindig hivatkozűi szokott, — a me
gyékben nyíltan és határozottan minden tiszt
újítást eltörölt. Erre a t. képviselő ugyan nem 
hivatkozott, de azt mondja, hogy az 1861-ki és 
1867-iki gyakorlat az ellenkezőt mutat ta , mert 
akkor tisztujitások t a r t a t t ak ; ámde — mint 
mondám — meggyőződésem szerint a positiv 
törvény ellenében a gyakorlati érv sohasem al
kalmazható és legkevésbbé az 1861-ki és 1867-ki 
gyakorlat — mert az átmeneti gyakorlat volt 
— az 1848-ki törvénynyel szemben. 

Ha a t. képviselő ur vádállitását arra fek
tet te volna, elvárván a miniszter úrtól, hogy 
Magyarországban a már tarthatlanná vált igaz 
ságszolgáltatást megszüntesse, és a még hiányzó 
törvényjavaslatot a törvényszékek rendezésére 
nézve a ház asztalára letegye, akkor tökéletesen 
csatlakoztam volna hozzá; de midőn a positiv 
törvény ellenében a már tar that lanná vált álla
potot továbbra is föntartani akarja, akkor saj
nálom, hogy e szándékát nem helyeselhetem ; 
mert én megvallom, hogy a mostani igazság
szolgáltatás — hogy egy képviselő ur múltkori 
kifejezésével éljek — minden absurdum közt a 
legnagyobb absurdum; mert i t t minden történik 
az igazságszolgáltatás örve a la t t : a legnagyobb 
igazságtalanság, a legnagyobb visszaélés. Csak 
egy esetet, mely legközelebb történt, hozok föl. 

Bács megyében egy világos adóssági per 
10 év óta folyt, mert az iratok három ízben 
elvesztek, végre Ítélet hozatott, melyet a legfel
sőbb törvényszék is helybenhagyott; az ítélet 
végrehajtás alá került, s ekkor egy bizonyos 
egyén 700 frtnyi vadium letételével megvette a 
végrehajtás alá vont ingatlant oly föltétel alatt, 
hogy 3 hó alatt tartozik a vételárt lefizetni. A 
vásárló időközben a fizetést megtagadta, és mi
dőn a fél a vásárló kárára is árverést kért, a 
periratok ismét elvesztek. 

Ily igazságszolgáltatást akarunk továbbra is 
fentartani? akarjuk, hogy ily igazsagzzolgáltatás 
által Magyarország hitele tönkre tétessék ? Ezt 
ón egyátalában nem helyeselhetem. 

Azt is fölhozta a képviselő ur, hogy az 
igazságügyminiszter ur a szervezést azért ha
lasztja, mert nyomást akar gyakorolni némileg 
a közvéleményre és a jövő választásoknál kortes-
kedési eszközül akarja használni. 

Én ugyan ezen utolsó állítását kereken taga
dom, de magam is igen sajnálom, hogy a már 
Julius havában keresztülment törvénykezési szer
vezet még ma sem valr'sittatott. Hanem bocsássa 

meg a t. ház, ha nyíltan és határozottan meg
mondom, — mert őszintén megvallva soha a 
helyeslést vagy helytelenítést nem kerestem, s 
azért nyíltan szólok — ha számolunk magunk
kal, a minisztériumot vádolhatjuk-e azzal, hogy 
ő az oka annak, miként ezen törvénykezési szer
vezet nem valósittatott? Ha a t. háznak, illetőleg 
annak egyik részének, nem mondom egyátalában, 
de részének — kedve telik a költségvetés tár
gyalásánál mindent fölhozni, csak azt nem, a mi 
a dolog érdemére tartozik; ha előhozzák a eoe-
libatus eltörlését, a papi jövedelmek elfoglalását, 
a hierarchia megsemmisítését, a népesség szapo
rításának a papok befolyása által eszközlését: 
(Derültség) akkor bocsánatot kérek t. ház, ha 
ekként a költségvetés tárgyalásával hónapokat 
fogunk eltölteni, akkor tessék elhinni, hogy a 
reformkérdések keresztülviteléről szó sem lehet. 
Megengedem, hogy némely képviselő ur (Egy 
hang: Németh Albert!) 3 esztendő múlva, midőn 
számolni fog választóival, nagy haraggal fogja 
nekik elmondhatni : mindent akartunk, — akar
tuk a reformot, akartuk, hogy lányaitokat pa
pok vegyék el, hogy jószágaik jussanak a mi 
kezünkbe, — de a kormány akadályozott mind
ezek keresztülvitelében; (Elénk helyeslés) de ez t. 
ház, az ország javára nem elég! 

Irányi képviselő ur a codifieatiót hozta föl 
és azzal vádolta a már most 3 év óta hivatal
ban levő igazságügy minisztert, hogy a codifica-
tió kérdésében mit sem tett . 

Igaz, foóhajtása az országnak, hogy a co-
dificatió ügyében történjék már valami; de uta
lom az igen t. képviselő urat, kinek jeles tudo
mányát és szép ismereteit ismerjük mindnyájan, 
tekintsen vissza : hogyan haladt ezen ügy Fran-
cziaországban, hol a törvényszékek már szervezve 
voltak és a codificatióaoz, az úgynevezett „Code 
Napóleon" megalkotásához mégis 14 év kellett. 
Magyarországban 1836-ban már ki volt küldve 
a codificáló bizottság. A forradalom csak 1848-
ban következett be, és Magyarországban a codi-
ficatió időközben még sem történt meg, törvény-
nyé nem vált. 

Fölhozott még a képviselő ur egy igen saj
nos esetet, mely, őszintén megvallva, ón rám is 
fájdalmasan hatott, miután az, kit ő emiitett, 
én nekem is igen t. jó barátom volt. Azonban 
én az ily előzményeket egyátalában nem fogad
hatom el. A kegyelmezést soha ne erőszakoltas
suk senkinél. Ez esetben igaza lehet a képviselő 
urnák, hogy talán t. barátom betegsége megkí
vánta volna, hogy más helyre tétessék át , de 
ha ezt előzményül veszszük, ha ezt alkalmazzuk 
más esetekben, higye el a t. képviselő ur, hogy 
azt sokan nem fogják akarni, mert oly eset is 
állhat be, hogy midőn nem beteg ember elitéi-
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tetik, akarata ellenére, csupán a levegő változta
tás kedvéért Pestről Munkácsra tétetik át. 

Ily előzményes esetet soha nem akarnék. 
Ott, hol a kegyelmezésnek helye vau, tessék fo
lyamodni az illetőnek a miniszterhez, és én jót 
állok érte — a mint én ismerem az igazság
ügyminisztert, — hogy az kérelmét teljesíteni 
fogja (Élénk helyeslés.) 

Én, a mint mondom, nem akarok a tárgy
hoz hosszan szólni, hanem a költségvetést a rész
letes vita alapjául elfogadom. (Helyeslés.) 

K i s s J á n o s ; T. képviselőház! Az igaz
ságügyminiszternek költségvetése átalános tár
gyalás alá kerülvén : kötelességemnek érzem e 
tárgyhoz, mint a mely foglalkozásomhoz ta r to
zik, hozzászólani. 

Én ugy vagyok meggyőződve, hogy egy ál
lamban az igazságkiszolgáltatás szervezésének 
Keresztülvitelére, ugy gyorsaságra, mint igazságra 
nézve legtöbb befolyással bir az igazságügymí-
niszter minden államban. Az igaz, a mit La-
tinovics Vincze t. képviselőtársam mondott: hogy 
1848-ban történt, átalakulás; csak az nem igaz, 
hogy a magyar nemzet 1848-ban forradalmat 
csinált volna, mert 1848-ban a magyar nemzet 
önvédelmi harezot folytatott azok ellen. Kik is
meretesek önök és az egész czivilizált Európa 
előtt. Ezzel tartoztam feleletül arra nézve, hogy 
ne láttassék a külföldön, mintha a magyar nem
zet elismerné azt, hogy forradalmat csinált volna 
1848-ban. 

Az igazságügyminiszter úrtól 3 éven át a 
haza polgárai elvárták volna azt, hogy az igaz
ságszolgáltatásra nézve mulhatlanul szükséges 
codificatiónál, oly törvényjavaslatokat terjeszszen 
a ház elé s azokat vezesse be, melyek legköny-
nyebbé, leggyorsabbá s legigazságosabbá tették 
volna az igazságkiszolgáltatást; azonban, ha 
rátekintünk az igazságügyminiszter müvére, a 
perrendtartásra: a legszomorúbb jelét látjuk an -
n a k , hogy hazánkban az igazságkiszolgáitatás 
egyes esetekben hajótörést szenved. Magok a bí
rák, kik az igazságszolgáltatással naponkint fog
lalkoznak, már kevés idő alatt meggyőződtek 
arról, hogy a perrendtartásnak szakaszai egy
másba ütközők, homályosak, ellenkezők s zava
rosak. Ha tehát oly perrendtartást adunk a bí
rák kezébe, melyben magok a birák sem tudnak 
kiigazodni, kérdem azt : vajon a haza polgárai, 
kik nem foglalkoznak szüntelenül az igazságki
szolgáltatással, magok ügyeinél hogyan fognak 
eligazodni a perrendtartásnak zavaros szabá
lyaival ? 

Megfoghatatlan előttem az, hogy a perrend
tar tás behozatalának végszakaszában felhatalmaz-
ta to t t az igazságügyminiszter ur arra, hogy ide
iglenesen a sajtóperekre a kerületi vegyes bíró

ságoknak felállítását szervezze s törvényjavaslatot 
terjeszszen ez iránt a ház elé. S mégis a sajtó
vétségek fölötti birák, kik ideiglenesen a kerü
leti táblai személyzetből voltak átalakítva, kik 
épen a legfontosabb ügyekben ítélnek a honpol
gárok személyes szabadsága s vagyona fölött s 
úgyszólván szólásszabadság s irodalom fölött, 
hogy azoknak mikénti szervezése iránt e mai 
napig sem adott a ház elébe az igazságügymi
niszter törvényjavaslatot s mégis a költségvetés
ben ezen kerületi vegyes bíróságoknak további 
fentartását látom czélba venni, melyek jelenleg 
is mint ideiglenes és nyílt parancs által behozott 
bíróságok szerepelnek. (Fölh'áltások jobb felől: El
áll') Tessék csak várni. 

A költségvetésben a 3. ezim alatt vannak 
a fegyencz-intézeteknek költségei. Ezen költsé
geket átfontolva, a legsötétebb események jönnek 
szemem elé, és akkor visszaemlékezem a múlt 
évi Julius 13-ra. mely nap épen forduló napja 
Böszörményi bezáratásának, és azon kötelesség
nél fogva, a melylyel az igazságügy miniszter ur 
a ház iránt tartozik, a múlt év Julius hónapjá
ban, akkor, a midőn Böszörményinek a bebörtö-
nöztetésére Irányi Dániel képviselőtársain vitat
kozása folvtán a t. igazságügyminiszter ur felelni 
méltóztatott, és vádolni a honpolgároknak egy 
részét azzal, hogy azok nem tettek eleget köte
lességüknek : nem folyamodtak Böszörményi meg-
kegyeímeztetéseért, és ezért nem is adhatott Bö
szörményinek kegyelmet. En ezen vádat oly sú
lyosnak tar tot tam a haza és Európa előtt, hogy 
az ellenében kötelességemnek éreztem a ténykö
rülményeket felsorolni és az összes Európa előtt 
földeríteni azon körülményt, hogy voltak a ha
zában törvényhatóságok, elkezdve Szatmár vá
rosán, Szatmár. Szabolcs és Mármaros megyék, 
a melyek kegyelemért folyamodtak; kötelessé
gembői kifolyólag bátor voltam a ház előtt a 
miniszter úrhoz interpellatiót intézni, a mely in-
terpeiíatiónak ötödik pontja e következő : 

„ Tétetett-e a miniszter ur vizsgálatot az 
iránt, hogy Böszörményi László köztudomásilag, 
s orvosi bizonyítvánvok szerint is súlyosan beteg 
levén, kinek roszakarata, vagy hivatalos mu
lasztása folytán hagyatot t mégis haláláig ezen 
egészségtelen helyen, a nélkül, hogy akár orvosi 
ápolásról, akár kórházba, vagy más egészségesebb 
helyre áttételéről gondoskodás történt volna ?" 

T. ház! A mint a miniszter ur váddal illette 
a haza polgárainak egy részét, hogy nem tettek 
eleget kötelessegöknek, én épen oly alapokon 
bátor voltam a haza polgárainak egy részét és 
a törvényhatóságokat megvédeni, és fölhívni a 
miniszter urat interpellatiómban az i rán t : hogy 
azon mulasztásoknak és roszakaratnak kutfeiét 
puhatolja ki és terjeszsze a ház elé, és ime fáj-

35* 
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dalom! 7 hónap múlt el, és a t . miniszter ur 
nem méltatta figyelemre interpellatiomat, hogy 
az ő ellenében fölállított vádakat megczáfolta 
volna a ház, a haza s Európa előtt, hogy a mu
lasztás nem a minisztériumnál történt, hogy 
egészséges helyre nem szállíttatott Böszörményi, 
hanem azon súlyos vád mai napig is a miniszter 
ur vállait terheli. 

Annál fogva én ezen költségeket, melyek 
most tárgyalás alatt vannak, mint olyanok, me
lyek részint már képviselőtársaim által részben 
megtámadva vannak, és azoknak a haza elleni 
veszélyessége kimutatva van, részint olyanok, 
melyek oly tőrvények alkotását idézik elő, me
lyek a czélnak meg nem felelnek a hazában, 
részint olyanok, melyek a börtönrendszer fentar-
tásával magának a humanismusnak ellenségei: 
én kereken meg nem szavazom. (Helyeslés a szélső 
bal felől.) 

H o d o s s y I m r e : T. ház! Azt hiszem, 
senki sem mondhat ellent azon t. képviselő urak
nak, a kik azon nézetet nyilvánították, hogy 
igazságszolgáltatásunk jelenlegi állapota tar tha
tatlan, hanem engedjék meg nekem azon nézetemet 
nyilváníthatni, hogy ezen állapoton, a mely mind
nyájunkat egyiránt nyom, valamint egyes esetekre 
alapított reeriminatiókkal nem, úgy az által sem 
fogunk semmit sem segíteni, ha tán egyes insti-
tutióknak kirivó bajain kivételesen változtatni 
akarunk; ez u ta t czélravezetőnek nem tartom 
azért, mert bajaink onnét erednek, hogy a mi 
egész jogrendszerünk, a mint magánjogunk te
kintetében fenáll, rósz, korhadt, heterogén ele
mekből van összeállítva, ugy hogy azokon a leg
ügyesebb bíráknak is eligazodni alig lehet. 

Miután tehát én — mint mondtam — nem 
tartom czélszerűnek az egyes eseteknek itten 
való megvitatását, sem egyes institutióknak kár
hoztatását : nem is fogok felelni, és nem fogok 
bocsátkozni azokba, melyeket egyes képviselő 
urak eddig ily irányban felhoztak. Nem hallot
tam senki részéről, hogy az hozatott volna fel 
az igazságügyi minisztérium ellen, hogy törvény
telenséget követett volna el, mindenki csak azt 
hozta fel, hogy a fenálló institutiók alkalmazása 
által méltatlanságot vagy más valami kellemet
lenséget idézett elő; miután pedig ez épen jog
rendszerünk jelen állapotából folyik, én csak azt 
óhajtanám: oda törekedjék wgj az igazságügyi 
miniszter, mint ezen képviselőház is, hogy egész 
jogrendszerünk tervszerüleg és gyökeresen minél 
előbb reformáltassék. Én tehát a codificatiót te
kintem e legsürgősebb működési térnek, és erre 
óhajtanám én, hogy a főtekintet fordíttassék. 

Az igazságügyminiszter költségvetésének egy 
rovata alatt codificationalis munkálatokra kér 
megszavaztatni bizonyos összeget, erre nézve 

vagyok bátor én jelenleg indítványt benyújtani 
azon kéréssel, hogy ezt azon rovat tárgyalásánál 
szintén napirendre tűzni, addig pedig kinyomatni 
méltóztassék, hogy akkor tüzetesen hozzászólani 
lehessen. Jelenleg csak annyit akarok megje
gyezni, hogy az igazságügyminiszter urnák épen 
ugy, mint a képviselőháznak összes törekvése az 
igazságszolgáltatás és igazságügyi törvényhozás 
terén meddő fog maradni mindaddig, mig csak 
nem lesz gondoskodva egy oly közegről, mely az 
alapszerkesztést és szakszerű revisiót sikeresebben 
eszközölje, mint azt a minisztériumban eddig fön-
álló osztály eszközölte, melynek én eddigi műkö
dését nem tar tom czélravezetőnek. Ezen ba
jon indítványom által gondolok segíthetni. Ha 
méltóztatnak megengedni, egyszerűen felolvasom 
azt. (Halljuk!) „Hivja fel a képviselőház az igaz
ságügyminisztert, hogy az igazságügyi codificatió 
idejére az egyes munkálatok tervszerű, rendsze
res, egyöntetű és a műnyelvnek megfelelő szer
kesztése czéljából eg}r szaktudósokból álló codifi
cationalis osztály állittassék föl, és ezen osztály 
rendeztessék be oly módon, hogy abba a rend
kívüli erők is bevonathassanak és a munkálatok 
szerkesztése az eddiginél sikeresebb módon esz
közöltethessék ; a mennyiben pedig ezen bizott
mány szervezése rendkívüli költséget igényelne, 
a képviselőház felhívja a minisztériumot, hogy 
ezen tárgyban a képviselőház elé részletes költ
ségvetést terjeszszen, és illetőleg póthitelt kérjen." 

Ismételve kérem, méltóztassék ezt kinyo
matni és maga idején tárgyalás alá venni. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik tehát ezen indítvány
nak kinyomatását elrendelni? (Kinyomatandó!) 
Tehát ki fog nyomatni, felvétele pedig a részle
tes vitánál fog megtörténni. 

Az átalános tárgyalásra senki felírva nem 
levén, az előadó és a miniszter urnák van még 
joga szólani. 

G h y c z y K á l m á n : Ha az átalános tár
gyalás már befejezettnek lenne tekintendő, akkor 
kénytelen volnék némely i t t előadottakra né
hány megjegyzést tenni. (Halljuk!) Szívesen ha
lasztottam volna megjegyzésemet azon időre, mi
dőn a miniszter ur azok iránt, — melyeket i t t 
felhoztak — nyilatkozott; azon esetre azonban, 
ha a miniszter ur nyilatkozata által — a mi 
fájdalom, már szokásba jött — a vita már be
fejezettnek volna tekintendő, nem kívánom elmu
lasztani annak megjegyzését, mit előadni kívá
nok. (Halljuk!) 

Azt, hogy igazságszolgáltatásunk ügye igen 
rósz karban van, azt hiszem, tagadni nem lehet, 
bizonyítani nem kell : mert a mindennapi tapasz
talás bárkit meggyőzhet arról, hogy igazságszol-
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gáltatási állapotunk igen sajnos helyzetben vaa. 
(Ugy vem!) 

Mikép kelljen e bajon segíteni: erre nézve 
a véleményadást igen szívesen nálamnál illetéke
sebbekre bízom. Azok folytán, melyeket i t t hal
lottam, meg kell mégis tennem azon megjegy
zést, hogy a codificatió nézetem szerint igen nagy 
munka ; és kettőre keli készen lennünk, ha rend
szeres codificatió által akarunk bajainkon segí
teni : vagy türelemmel kell lennünk és tovább 
várakoznunk a codificatió létesítésére és életbe
léptetésére, vagy pedig készen kell lennünk arra, 
hogy ismét oly elhamarkodott munkát fogunk 
létesíteni, a milyen volt kétségkívül a perrend
tar tás . (Igaz!) Az igaz, hogy gyökerese® a ba
junkon, ugy, mint az előttem szólott képviselő ur 
is mondta, csak igazságügyünk rendszeres újjá
alakításával, ugy büntető- mint magán-jogunk 
tökéletes codificatiójával tudnánk segiteni; de 
addig is, mig ez bekövétkezhetik, segíthettünk 
volna magunkon a törvénynek némely részletes 
javítása á l ta l ; segíthettünk volna pedig nézetem 
szerint igen alaposan és helyesen. így például, 
meglehet, hogy hibázom, de azon véleményben 
vagyok, ha a helyett, hogy siettünk egy 6 — 700 
szakaszból álló eodificált perrendtartást összeál
lítani, a volt perrendtartás legégetőbb szüksé
geinek és hiányainak néhány szakasz általi kija
vításával segítettünk volna, most igazságszol
gáltatásunk ilyen elhanyagolt állapotban nem 
lenne; másrészről az igazságügyi miniszter urnák 
ideje lett volna azon általa is csak ideiglenesnek 
kijelentett perrendtartás helyett most már egy 
más, nyilvánosságra és szóbeliségre alapított co-
dexet végleges elhatározás végett a ház elé ter
jeszteni. 

Ily részleges törvényhozással például igen 
könnyen lehetett volna segiteni azon hiányon, 
melyet nézetem szerint igen alaposan Máttyus 
Arisztid t. képviselőtársam előadott; nevezetesen 
annak egyszerű elhatározásával, hogy a felség
sértési esetek vizsgálata és mindaz, mi azzal 
összeköttetésben van, a királyi táblára bizatik : 
megszűnt volna mindazon anomália, mely ellen 
nézetem szerint is a t. képviselő ur oly méltán 
panaszkodik. 

Bujanovics igen t. képviselőtársunk a bajt, 
melyet többen képviselőtársaim közöl igen helye
sen fejtegettek, nem a perrendtartásban magában 
keresi, hanem keresi abban, hogy a kiráryi tábla 
nem osztatott fel a perrendtartás alkotásakor 
több másodfolyamodásu bíróságra. Én bátor va
gyok a b. képviselő urat arra figyelmeztetni, 
hogy ha i t t Pesten a központban a bíráknak 
száma annyira szaporittatik, hogy a birák meg
kívántató számú osztályokban tanácskozhatnak, 
eltekintve attól, hogy a feleknek csakugyan ne

hezebben esik Pestre jönni, mint a közelebb eső 
helyekre: egyébként tökéletesen el lesz érve mind
azon czél, melyből t. képviselőtársam a kir. 
tábla felosztását kívánná. (Helyeslés. Áll! Nem áll!). 

Egyébiránt azt hiszem, hogy ezen kérdés 
iránt, mely a múlt országgyűlés alatt alaposan 
meg volt vitatva, most az átalános tárgyalás 
keretében fölösleges vitatkozni, s az nem is ide 
tartozik. 

A mi iránt különösen kívánok észrevételt 
tenni, az t . barátom Irányi Dániel urnák egy, —áta-
lam talán nem helyesen fölfogott — kijelentése. 
0 azon többi észrevételek között, melyeket az 
igazságügyminiszter ur eljárása ellen fölhozott 
— ugy látszik legalább nekem — a miniszter 
ur hibájaképen hozta föl azt is, hogy a legfel
sőbb bíróságoknál a birák száma nem szaporit-
tatott . Elismerem, tökéletesen igaz; azon oknál 
fogva is. a melyet most az imént mondtam, el-
kerülhetlenül szükséges a birák számának a leg
felsőbb bíróságoknál szaporítása. Csak azt kívá
nom t. barátomnak megjegyezni, hogy a birák 
számának e szaporítása most, miután a birói 
hatalom gyakorlásáról szóló törvény megalkot
tatott , többé nem magát az igazságügyminiszter 
urat, -hanem a törvényhozást illeti. 

Igaz ugyan, hogy az igazságügyminiszter 
ur az 1868: LIV. törvényczikk által föl volt 
hatalmazva arra, hogy a felsőbb bíróságok szer
vezésénél bizonyos teljhatalmat gyakorolhasson 
és a birák számát szaporittassa; de, ezen tör
vény még 1868-ban hozatván, a későbbi 1869: 
IV. törvényezikk által csakugyan meg van vál
toztatva, és annak világos rendelete szerint a 
birák száma törvényhozási utón kívül többé meg 
nem változtathatik. (Élénk átalános helyeslés.) Ezt 
csak megjegyzésképen vagyok bátor előadni, re
mélve, hogy az igazságügyminiszter ur, ki 
kétségkívül szintén belátja annak szükségét, hogy 
a felsőbb birák száma igen tetemesen szaporit-
tassék : az iránt az országgyűlés elé nem fog 
késni, törvényjavaslatot terjeszteni. 

H o r v á t B o l d i z s á r : Készen is van már ! 
Meg vagyok egyébiránt magam is győződve 
arról, hogy valamint az igazságügyminiszter el
járása ellen több nyomós, alapos észrevétel té
tetik, ugy a költségvetésnek több czikkelye 
és czime iránt is több észrevétel foroghat fön; 
de más részről e bajnál sokkal nagyobbnak tar
tanám azt, ha megvonnánk az igazságszolgálta
tástól azon költségeket, a melyek annak föntar-
tására megkívántatnak; ez okból, ha az igazság
szolgáltatás hibás is, országunkat az igazságszol
gáltatástól egyátalában megfosztanunk nem sza
bad, és ezt nem is akarhatván: ennél fogva fön-
tar tva minden egyes képviselőnek jogát, a rész-
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leteknél észrevételeit elmondhatni, a költségve
tést a részletes tárgyalás alapjául elfogadom. 

E l n ö k : A szólásra többé följegyezve senki 
sincs és igy az átalános vitát befejezettnek nyil
vánítom. (Bal felől f'ólkiáUások: Nem lehet!) 

T i s z a K á l m á n : Engedelmet kérek, én 
a szabályokból sehogy nem értem, hogy az áta
lános tárgyalást ugy lehetne befejezni, hogy a 
miniszter végül szólhasson, biztosítva arról, hogy 
utána már senki nem fog szólhatni. (Zaj.) Ha 
indítványozók vannak, kiket zárszó illet, a mi
niszter fölszólalása a tanácskozást nem zárhatja 
be ; természetesen ugyancsak a szabályok értel
mében, ha a miniszter ur azután megint akar, 
és szükségesnek tartja felelni, teljes jogában áll; 
de ugj' magyarázni a szabályokat, hogy a mi
niszter ur akkor szólván, mikor már senki föl
jegyezve nincs, az átalános tárgyalást befejezze, 
nézetem szerint, nem lehet. (Élénk helyeslés bal 
felől.) 

E l n ö k : Ismételten kijelentettem, hogy az 
átalános tárgyalás be van fejezve; megkérdeztem 
előbb a háztól, nem akar-e valaki szólni ? nem 
válaszolt senki; fölszólítottam ugy az előadót, 
mint a miniszter urat, vajon nem akarnak-e ők 
szólni ? ugy nyilatkozott mindkettő, hogy nem 
akar. (Fölkiáltások: Dehogy nem akar ) Ennél
fogva egészen szabályszerüleg rekeszthettem be 
az átalános tárgyalást. 

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. ház! Az elmondottakra minden 
esetre kell, habár lehető rövidséggel, válaszol
nom ; hanem méltóztassanak megbocsátani, ha 
kissé gazdálkodom alig visszatérő erőimmel, és 
kérem a t. képviselőket, méltóztassanak elmon
dani előbb észrevételeiket, hogy azokra együt 
tesen válaszolhassak, mert a többszőrös fölszóla
lást alig birom el. (Helyeslés.) 

A házszabályok értelmében a miniszter föl
szólalhat, mikor neki tetszik. Én ezen jogommal 
az átalános tárgyalás befejezése u tán akarok 
élni s akkoron kérem a t. házat, méltóztassék 
nekem egy negyed órát adni. hogy röviden vá
laszolhassak azokra, a mik itt előhozattak. (He
lyeslés jobb felől. Ellenmondás bal felől.) 

E l n ö k : Ismételve vagyok bátor kérdezni: 
kiván-e még valaki szólani? (Zaj.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. ház! Nem ar
ról van szó;, akar-e még valaki szólni, hanem 
arról: vajon a miniszter urat megilleti-e azon 
egyedül az indítványozókat és osztály-előadókat 
illető jog, hogy a vitát bezárják. Zaj.) Ha ezen 
jogot a minisztereknek megadjuk, ez nem jog, 
ez kiváltság lenne; mert igen előnyös dolog pl. 
a perben, hogy az alperest illeti az utolsó szó; 
de ezen jogot a vitatkozásra nézve a miniszter 
urnák megadni nem lehet, mert könnyen meg

eshetnék, hogy olyas valamit fog a miniszter ur 
mondani, minek következtében én és többen 
mások is azonnal föliratnók magunkat, holott 
különben nincs szándékom az átalános tárgya
láshoz hozzá szólani. (Nagy zaj. Szavazzunk!) 
Annál fogva kérem az átalános tárgyalást befe
jezettnek tekintetni, és a kérdést föltétetni. 

E l n ö k : T. ház! A házszabályok 126. §. 
értelmében az átalános tárgyalás be van fejezve : 
midőn többé senki szólni nem kivan. Én ennek 
folytán fölszólítottam először a t. képviselőket, 
hogy kiván-e még valaki szólni? miután senki-
sem jelentkezett, fölkértem a pénzügyi bizottság 
előadóját: kiván-e élni az ő t megillető joggal % 
ő azt mondta: nem. Tehát fölhívtam a miniszter 
urat, s miután vonakodásából azt véltem kive
hetni, hogy ö nem kivan szólni, kimondtam, hogy 
az átalános tárgyalás be van fejezve. (Nagy zaj. 
Szavazzunk! Halljuk'.) 

Z s e d é n y i E d e : Az elnök kijelentése 
folytán már most a fölött kell szavaznunk: vajon 
el fogad juk-e a költségvetést a részletes tárgya
lás alapjául? Méltóztassék tehát a kérdést föl
tenni ; a miniszter ur, ha neki tetszik, szólhat 
azután is. (Nagy zaj.) 

G h y c z y K á l m á n : Én csak ezen kér
déshez akarok szólani: vajon t. i. az átalános 
vita már befejezettnek tekintethetik-e, vagy 
nem? én kénytelen vagyok kijelenteni, hogy a 
ház szabályait ellenkezőleg magyarázom, mint 
azt az elnök ur tette. Ő hivatkozot tá 126 . | - ra , 
a melyben az mondatik, hogy ha a szólásra 
többé senki sincs följegyezve és szólni kívánó 
ekkor sem jelentkeznék, szavazás előtt kik nyi
latkozhatnak ? nyilatkozhatnak : a központi és 
külön bizottságok, illetőleg a kisebbségi vagy 
külön vélemény előadói, az indítványozó, ha az 
indítvány nem bizottságilag tárgy altatott , az 
elleninditvány beadója, ha azt kívüle még kilen
czen aláirtak. Ez, t. ház. a házszabályok rende
lése ; hanem, hogy a miniszter ur is még mint 
utolsó nyilatkozhatnék, arra nézve ezen §-ban -
egyátálában semmi sem foglaltatik. (Jobbfelől fóiki-
áMások: A 127. §-ban!) 

A 127. §-ban ez van : A miniszterek vagy 
általok a háznak előre bejelentett megbízottjaik 
a szükséges fölvilágositások adása végett a sza
vazási kérdés föltevése előtt bármikor szót kér
hetnek. Ezt nem vonhatja senki kétségbe, ez áll 
tökéletesen; de a miniszter ur — az én fölfo
gásom szerint — még ha a szabályok szerint 
azzal bírna is, miként nem bír, (Jobb felől ellen
mondás) saját érdekében nem fogadhatna el oly 
jogot, a melynek védve alatt akkor nyilatkozzék, 
mikor nyilatkozatára már senki nem felelhet. 
(Zaj. Ellenmondás.) A miniszter ur nyilatkozhatik 
akkor, a mikor neki tetszik, de ha valakinek 
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nyilatkozatára van még észrevétele, azt meg
tenni jogában áll. {Jobb felől ellenmondás.) 

Z s e d é n y i E d e : T. ház ! A 135. §. ezt 
mondja: „Ha szólni kivánó nem jelentkezik, az 
elnök a tanácskozást befejezettnek nyilvánítja és 
a szavazásra fölteszi a kérdést. Az elnök ur 
kijelentette, hogy a szólásra nincs bejelentve 
senki, én tehát azt tartom, hogy most már sza
vaznunk kell. 

E l n ö k ; A mint már az imént is mon
dám : én a magam fölfogása szerint csakugyan 
befejezettnek tekintettem a tárgyalást, a meny
nyiben senki, a kit még a szabályok szerint szó-
lási jog megilletett volna, szólási jogával élni 
nem akart, és már azon ponton álltam, hogy 
szavazás alá bocsássam a kérdést, mikor ismét 
méltóztattak fölszólalni. 

Én tehát azt hiszem, hogy következetesen 
és ugy jár tam el, a mint kellett. (Helyeslés.) 
Most már föl fogom tenni a kérdést. (Halljuk!) 

Méltóztassanak szavazni a fölött, hogy a 
költségvetést a pénzügyi bizottság véleménye 
szerint átalánosságban a részletes tárgyalás alap
jául elfogadják-e, vagy nem? A kik elfogadják, 
méltóztassanak íölállani. (Megtörténik.) A többség 
elfogadja. 

Kívánja a t. ház a részletes tárgyalást ma 
megkezdeni ? (Nem kívánjuk! Holnap !) 

A holnapi ülés napirendje az igazságügyi 
minisztérium költségvetésének részletes tár
gyalása. 

Az ülés végződik d. u. IV2 órakor. 

136. országos ülés 
1870. márczius 4-én. 

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

Tárgyai; Kérvények bemutatása. Körmendy Sándor interpellálja a kormányt a Mii hl born-féle alapítvány 
tárgyában. Az igazságügyi minisztérium költségvetésének részletes tárgyalása megkezdetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Horvát 
Boldissár, később Bedekovics Kálmán, Eötvös József 
b., Festetics György gr., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. 10% órakor. 

. E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : (Olvassa a 
márczius 3-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

L á s z l ó I m r e : A jegyzőkönyvnek azon 
pontjára, mely az általam beadott kérvényről 
szól, bátor vagyok azon megjegyzést tenni, hogy 
én nem 134 szentesi polgárnak kérvényét adtam 
be, hanem épen ellenkezőleg Szentes város kö
zönségének e 134 polgár kérvénye ellen intézett 
óvását adtam be. 

E l n ö k : Méltóztassék a jegyző ur a jegy
zőkönyvet ennek alapján kijavítani. 

Van szerencsém a t. ház tudomására adni, 
hogy miután a tegnapi ülésben megállapított 

számokról — mint meg is jegyeztem — nem 
mernék jótállani, azokat egy számtiszt ur áltai 
összehasonlittattam a jegyzőkönyvben előfordu
lókkal ós ennek eredménye az lett, hogy a t. 
ház 24.125 ír t tal szavazott meg többet, mint 
a mennyit javaslatba hozott a pénzügyi bizott
ság, azonkívül marad természetesen az, mit a 
miniszter ur e tárgyban mint póthitelt kérni fog 
a t. háztól. 

Szabó János, a királyi ügyek aligazgatója, 
mint sajtóügyi közvádló kén a t. házat, hogy 
Miletics Szvetozár országgyűlési képviselő ur, 
mint a „Zastava" czimü lap felelős szerkesztője 
ellen, az emiitett lap 1869. évi 36-ik számában 
foglalt sajtóvétség iránt, a vizsgálat megindí
tására s a közkereset folyamatba tételére enge
dély adassék. A mentelmi bizottságnak vélemé
nyezés végett ki fog adatni. 

Temesvár sz. kir. város közönsége, a bank
szabadság elve alapján, minél több pénzforgalmi 
intézménynek törvény által létesitése iránti kér
vényét küldötte be. 




