
139* országos ülés 
1870. márczius 5-dikén 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Csiky Sándor a F. Fehér megyei királyi biztos, Mikó Mihály ellen 
hivatalos visszaélés iránt ; Benedek Gyula a bírói és képviselői állás összeférhetleasége iránt interpellálják a kor
mányt. Az igazságügyi minisztérium klltségfetéjének részletei tárgyalása befejeztetik. 

A kormány részéről jelen vannak : Horvát 
Boldizsár; később Bedekovics Kálmán, Gorove István, 
IAnyay Menyhért és Kovács Kálmán igazságügyi 
áüamtitkár. 

Az ülés kezdődik d. e, 10l/t órakor. 

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

B u j a n o v i c s S á n d o r j » g y z ó (olvassa 
a marczíus 4-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Nincs észrevétel a jegyzőkönyvre? 
(Szünet után). Hitelesíttetik. 
A jegyzőkönyv folytán kötelességem beje

jelenteni, miszerint a napirendre kitűzött tárgyak 
közül egyikre nézve kérnem kell a t. házat, hogy 
annak tárgyalását hétfőre halasztani méltóztas
sék; t. i. a honvédelmi minisztérium költségve
tését, miután az illető miniszter ur ma a főren
diház ülésében van elfoglalva. (Helyeslés.) 

A pesti görög-oláh egyházi község nevében 
Sztupa György főgondnok jelenti, miszerint el
hunyt legfőbb lelki pásztora néhai Masschierevics 
Sámuelért f. hó 6-ikán d. e. 10 órakor az Al-
dunasoron fekvő templomban gyászmisét tarfcand, 
melyre a t. házat tiszteletteljesen msghivja. 

Temes megye közönsége, az Eszterházy-kép-
tár megvételét, Bars megye föliratával egyező-
leg, törvény által kimondatni kéri. 

Kassa szab. kir. város közönsége, a szesz-
árulás fölügyeletére vonatkozó jogát a magyar 
kir. belügyminisztériumnak 1869-ik évi jan. 27. 

kibocsátott rendelete által megcsonkítva látván, 
ezen rendeletnek függőben tartását , s a kir. ki
sebb haszonvételek iránt törvényhozási intézke
dést tétetni kér. 

A kérvényi bizottsághoz utasít tatnak. 
Z s e d é n y i E d e : T. ház! (Zaj, halljuk!) 

Van szerencsém 155 orthodox zsidó község ré
széről folyamodványt benyújtani, (Zaj.) kik fo
lyamodnak a tisztelt ház közbenjárásáért, hogy 
a congressus tanainak erőszakos terjesztését meg
engedni ne méltóztassék (Helyeslés a szélső bal' 
oldalon); egyszersmind van szerencsém egy em
lékiratát benyújtani a hittörvényhű zsidók ér
dekei megóvására alakított „Hitőr-egylétnek" az 
1868-ki deez. 10-én magyarországi izraelita con

gressus által hozott alapszabályok és határzatok 
tárgyába a, arra kérvén a tisztelt házat, hogy 
ezen folyamodványt a kérvényi bizottsághoz uta
sítani méltóztassék. 

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

Z a h o r n á c z k y B á l i n t : T. ház! Van 
szerencsém a kassai ügy védegylet kérvényét be
nyújtani, melyben a minisztériumot az első fo
lyamodása bírósági szervezet iránti javaslatának 
mielőbbi előterjesztésére utasítani, s annak gyors 
keresztülvitelét előmozdítani kéri. 

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

J ó k a i M ó r : T. ház! Van szerencsém a 
t. háznak többrendbeli kérvényt benyújtani. 
Brunner Antal bn ia i birtokos, polgár és bányász, 
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mint Esztergám vármegyébe kebelezett Tokod 
község telkes jobbágyai megbízottja a nevezett 
község úrbéri pere befejezésének a nagy mélt. 
m. kir. minisztérium utján sürgetéseért esedezik. 

Győr megye Nagy-Bajcsi községe a győri 
mélt. püspökség által fegyverpénz és vizahalá
szat, most pedig vadászat és halászati ezim alatt 
évenkint behajtott 81 váltó frt. vagyis 34 frt 
2 kr o. é. terhe alól magát föloldatni kéri. 

Végre Ballá László folyamodik a t. házhoz 
az erdélyi marosszéki községi választás alkalmá
val elkövetett szabálytalanságok megvizsgálfatá-
sának elrendeléseért. 

E l n ö k : A két első, ugyhiszem, a kórvé-
nyi bizottsághoz utasítható, a harmadik pedig a 

vizsgáló bizottsághoz. 
J ó k a i M ó r : T. ház! Én azt hiszem, 

hogy miután a harmadik kérvény is a községi 
és nem képviselő-választás szabálytalanságaira 
vonatkozik, mind a három kérvény a kérvényi 
bizottsághoz utasítandó. 

E l n ö k : E szerint niind a 3 kérvény a 
kérvényi bizottsághoz utasíttatik. 

B i t t ó I s t v á n : Van szerencsém Abrud-
bánya bányavárosa képviselő-testületének kér
vényét benyújtani, melyben Abrudbányán kirá
lyi bíróság fölállítását kéri. 

C s i k y S á n d o r : T. ház ! Sajnálom, hogy 
a belügyminiszter urat , a kihez egy interpelia-
tiót akarok intézni, nem látom, bizonyára aka
dályozva volt az országgyűlésen megjelenésben. 

Minthogy azonban interpellatióm írásba fog
lalva és egyszersmind indokolva is van, de más
részről a t. háznak kegyes türelmét hosszasabb 
indokolással igénybe venni nem akarom, inter-
pellatiómat egyszerűen fölolvastatni kérem. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
Csiky Sándor interpettatióját:) XA hírlapokat olvasó 
közönség, és így a t. belügyminiszter ur előtt 
is tudva levő dolog, miként Felső-Fehér megye 
volt főispánja, gr. Haller Ferencz, egy általa a 
Kolozsvárt megjelenő „Magyar Polgár" ezinxü 
erdélyi politikai lap idei 18-ik számában saját 
neve alat t közzé te t t hírlapi czikkben, a bel-
ügyminiszterium múlt évi 13,165 sz. rendeleté
vel Felső-Fehér megyébe kiküldött kormánybiz
tos Mikó Mihály urat azzal vádolta, miszerint 
ebbeli kormánybiztosi hivatala teljesítése kö
rül, az Erdélyben fönálló büntető törvénykönyv 
101-ik szakaszában körülirt bűnös cselekvényt 

követte el. 
De más felől gróf Haller Ferencz felső-fehér-

megyei volt főispán által belügyminiszter úrhoz 
közvetlenül beadott folyó évi január 24-kéről 
kelt előterjesztésében ezen bűntényről jelentést 
is te t t a már emiitett kormánybiztos ellen, egy

szersmind a bűnügyi vizsgálat elrendelését is 
kérvén. 

Megmagyarázhatatlan indokból azonban, ezen 
a belügyminiszter úrhoz bejelentett bűntény 
i rán t máig semminemű vizsgálat sem lőn elren
delve, daczára azon körülménynek, hogy a fön-
kijelölt büntenynyel nem csak az állam egyik 
közhivatalnoka, hanem a királyi fölség sérthetetlen 
személyiségének képviselője, egy kiküldött kor
mánybiztos vádoltatik. 

Minthogy7 pedig az állam, és igy minden, az 
állam tekintélyét megóvni akaró országgyűlési 
képviselőnek is érdekében áll, hogy az ország 
közhivatalnokainak tekintélye a fönirt alakban 
közmegtámadásoknak alapos ok nélkül kitéve 
ne legyen, kötelességemnek ismerem következő 
i nterpellatiót intézni belügyminiszter úrhoz : 

B u j a n o v i c s S á n d o r J e g y z ő : (olvassa 
Csiky Sándor interpettatióját:) Szándékozik-e fő
ne bbi. közvetlenül a t. belügyminiszter úrhoz is 
beadott vádak folytán, nevezett kormánybiztos 
ellen. egy. részről,- a közhivatal tekintélyének 
megóvása, másrészről az általa elkövetett tör
vényszegések, és sérelmek orvoslása szempontjá
ból, részrehaji atlan nyomozó vizsgálatot rendelni 
el, s ezen vizsgálat eredményéhez képest, a hoz
zá e tárgygyal összefüggő sérelmi panaszokat tör
vényszabta utón minél hamarább elintézni?" •. 

E l n ö k % Az interpellatió közöltetni fog a 
miniszter úrral. 

B e n e d e k G y u l a T. ház! Nem any-
ny i r a interpellatiót, mint inkább kérdést aka
rok intézni az igen t. igazságügyminiszter úr
hoz. A birói felelősségről szóló és szentesített 
törvényben az országgyűlési képviselői állásnak 
a birói hivatallal összeférhetlensége ki van 
mondva, és egyszersmind meg van állapítva, 
hogy oly egyén, ki a birói hivatalt elfoglalta, 
országgyűlési képviselő nem lehet. Azonban, t . 
ház, van egy eset, melyről tudomásom van, hogy 
t. i. egy nem rég kínevezett királyi táblai ülnök 
képviselői állásáról máig sem mondott le, hanem 
mindkét hivatalban megmaradt. (Fölkiáltásók: 
bal felől: Ki az?) Ezen törvénytelen jogviszony 
megszüntése czéljából bátor vagytok a következő 
kérdést intézni a t. igazságügyminiszter úrhoz. 
[Halljuk!) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Bene
dek Gyula interpettatióját^) 

„Tekintettel azon körülményre, miszerint 
Binder Mihály szászsebesi képviselő az erdélyi 
királyi táblához ülnökké kineveztetett, több ha
vakkal ezelőtt — azonban képviselői állásáról 
máig le nem mondott; hajlandó-e az igazságügy-
miniszter ur intézkedni az iránt, hogy nevezett 
képviselő és királyi táblai ülnök ezen állomások 
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egyikéről a törvények értelmében lemondjon!" 
(Helyeslés bal felől.) 

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! Mindamellett, hogy a 
birói ha,talom gyakorlásáról szóló törvényt egész 
terjedelmében életbe léptetni addig lehetetlen, 
mig az első bíróságok szervezéséről szóló tör
vény életté nem lép, mondom, mindamellett én 
lelkiismeretesen gondoskodtam arról, hogy ezen 
törvénynek mindazon részei, melyek végrehajt
hatók, azonnal végrehajtassanak, és különösen 
ezek közé tartozik a törvénynek azon intézke
dése is, hogy kinevezett biró ne lehessen, ki egy
úttal a képviselőháznak tagja is ; az ez iránti in
tézkedéseket annak idejében már meg is tettem. 

A mi épen a szóba hozott volt képviselő 
urat, Binder Mihályt illeti, a ki a marosvásár
helyi királyi táblához van kinevezve, tudtomra 
a képviselőház üléseiben azóta nem is vett részt, 
mióta ki van nevezve. (Fölkiáltások bal felől: Az nem 
elég.) Mindamellett, mivel ezen eset tudtomra jött, 
kötelességemnek tartom, őt határozottan fölszó
lítani, hogy vagy bírói állomásáról mondjon le, 
vagy pedig küldje be képviselői lemondását. (He
lyeslés.) 

S i m o n y i E r n ő : Bátor vagyok ennek 
folytán a t. elnök urat megkérdezni az iránt, 
hogy azon képviselő ur, ki mint hallom, több 
hónap óta kinevezve levén, azóta a ház ülései
ben részt nem vesz, vajon húzza-e képviselői 
napidijait ? 

E l n ö k : Erről magamnak tudomást sze
rezni és intézkedni fogok, de e pillanatban nem 
adhatok fölvilágosítást. (Helyeslés.) 

B e n e d e k G y u l a : T. ház! Fölszólalá-
somnak ezélja volt a t. miniszter úrtól meg
nyugtató választ kérni az iránt, hogy a törvény 
ezen intézkedését végrehajtotta-e, és van-e tudo
mása arról, hogy az illető képviselő ur két ál
lását még mindig megtartja. 

A t. miniszter ur válasza által megnyug
tatva levén, kijelentem, hogy azzal meg vagyok 
elégedve. (Helyeslés.) 

M a j o r o s I s t v á n : T. ház! Engem két 
indok késztet a. fölszólalásra. 

Az egyik az, hogy már egy alkalommal 
határozat is hozatott az i ránt , hogy a kérvényi 
bizottság szombaton rendesen referálni fog. 

E l n ö k : Nem határoztatott el. 
M a j o r o s I s t v á n : Azonban az elnök ur 

kijelentése szerint az még nincs határozatilag 
kimondva. Kérem tehát a t. házat, szíveskedjék 
határozatot hozni az iránt, hogy a kérvényi bi
zottság minden szombaton referáljon. 

E l n ö k : A ház napirendre tűzte ki, hogy 
a kérvényi bizottság mai napon referáljon, de 

az nincs határozatilag kimondva, hogy minden 
szombaton referáljon. 

M a j o r o s I s t v á n : Kérem tehát a t. 
házat, hozzon határozat az iránt, hogy a kér
vényi bizottság csakugyan minden szombaton re
feráljon. 

E l n ö k : Méltóztassék akkor e tárgyban 
határozati javaslatot beadni. 

M a j o r o s I s t v á n : Csiky Sándor képvi
selő ur már adott be e tárgyban határozati ja
vaslatot. 

E l n ö k : igen, de ez még nem tárgyal
tatot t . 

M a j o r o s I s t v á n : Másik ok pedig, mely 
engem fölszólalásra, késztet, az, hogy a kérvé
nyek száma már annyira megszaporodott az iro
dai hivatalban, hogy a rengeteg halmazban ren
det csinálni alig lehet. 

Van e kérvények közt egy, a magyar gaz
daasszonyok egyletéé, a nőképző-egylet fölállítása 
iránt. Folyamodtak ők még a múlt év Julius 
havában a házhoz. ug3ranakkor több előkelő kép
viselő ur ajánlotta is a háznak pártfogás végett, 
azonban e kérvény mind e mai napig nem tár
gyaltatott. 

Én tehát jónak látnám, ha a t. ház uta
sítaná a kérvényi bizottságot, hogy e kérvény 
mentül előbb tárgyalás alá kerüljön. És ez an
nál kevésbé halasztható, mert csakugyan szük
séges egy ily országos intézet fölállítása. Már 
maga azon körülmény is, hogy 1000 nő irta 
alá a kérvényt, eléggé bizonyítja azt, hogy va
lóban ennyi honleány kérelmének teljesítését nem 
lehet továbbra halasztani. 

C s i k y S á n d o r : T. ház! (Halljuk!) Bá
tor vagyok megjegyezni ez alkalommal, hogj7 

én még a múlt 1869-ki évi Julius 22-én 
voltam bátor a t. házhoz e tekintetben egy ha
tározati javaslatot beadni (Hattjuh!) a kérvé
nyekre vonatkozólag-, hogy rendesen tárgyaltas
sanak. Méltóztatott t. ház akkor elrendelni, 
határozati javaslatom kinyomatását és szétosz
tását. Kinyomattatott, szét is osztatott, a 48-ik 
szám alatti irományok közt meg is jelent, azon
ban mindeddig tárgyalásra kitűzve nem volt. 
Kérném tehát a t. házat, hogy ezen határozati ja
vaslatomnak tárgyalását napirendre kitűzni mél
tóztassék. 

E l n ö k : Méltóztatik tudni, hogy a t. ház 
azt határozta el, hogy mig a budget-tárgyalá-
soknak vége nem lesz, addig nem lehet mást 
napirendre tűzni. Mihelyt vége lesz a költség
vetésnek, kitűzzük napirendre. (Madarász József 
közbe kiált: Hát akkor!) 

C s i k y S á n d o r : Kérem tehát azt a jegy
zőkönyvbe bevezetni. (Felkiáltások: Szükségtelen!) 

E l n ö k : Következik a napirenden levő 
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t á rgy : az igazságügyi miniszter rendkívüli szük
séglete. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : (olvassa) a 
rendkívüli szükséglet. Codifleationalis munkála
tokra 15,000 frt. 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Ezen 
fejezetre nézve a pénzügyi bizottság tisztelettel 
a következőket jegyzi meg: 

Ezen fejezetben eodificationalis munkála
tokra 15,000 frt van előirányzatba véve, tehát 
5000 frttal több, mint a mennyi e czélra a 
múlt évben engedélyeztetett. 

Ezen tétel iránt az igazságügynimiszter oda
nyilatkozott, miszerint a eodificationalis munká
latok, melyek átmeneti természetüknél fogva mi
helyt befejeztetnek, megszűnnek terhelni a mi
nisztériumot, ez idő szerint még mindig napi
renden vannak, s hogy azoknak gyors és helyes 
befejezésére nézve szükségesnek tartja, miszerint 
a minisztérium könyvtárának szükségessé vált 
szaporításán kivül szak- és munkaképes egyének 
a külföldre küldessenek a végből, hogy az igaz
ságszolgáltatásra felállított intézkedések és inté
zeteknek tanulmányozása mellett különösen 

a) az esküdtszéki intézményt, 
b) a szóbeliséget, 
c) a börtönügyet és 
d) a büntető perrendtartást behatóan ta

nulmányozzák, hogy ennek eredménye, valamint 
a te t t tapasztalások annak idejében hazánk igaz
ságszolgáltatásának javára értékesíttethessenek. 

Miután végre a eodificationalis munkála
tokra oly egyének is használtatnak, kik nincse
nek a minisztériumnál rendes alkalmazásban, a 
fenébb kért összegnek egy része ezeknek díja
zására is fordíttatnék. 

A bizottság ezen fejezetre vonatkozó indo
kolást helyesnek találván, az előirányzatba vett 
15,000 frtnyi összegnek megajánlását tisztelettel 
javaslatba hozza. 

H o d o s s y I m r e : T. ház! Engedje meg 
a t. képviselőház, hogy a eodificationalis mun
kálatokra előirányzott tételnél figyelmét néhány 
perezre igénybe vegyem, mert nézetem szerint 
ezen tétel képezi az igazságügyi minisztérium 
költségvetésének súlypontját, mivel ugy vagyok 
meggyőződve, hogy bármennyit szavazzunk is 
meg különbeD az igazságszolgáltatás költségeire, 
addig jó igazságszolgáltatásra nincs kilátásunk, 
mig a codificatió terén előre nem haladunk. 

A múlt napokban több oldalról fel említte
te t t igazságszolgáltatásunk jelenlegi rósz állapota 
ós sürgettetett egy-egy bajnak orvoslása, ámde 
egész magánjogi rendszerünk alkotmánya oly 
korhadt, hogy egyes részleteinek javítgatása ál
tal a bajon nem sokat segítünk. 

Méltóztassék figyelembe venni: miből áll je
lenlegi rendszerünk s mi annak története? 

Mi már 1848. előtt messze elmaradtunk e 
téren a többi mivelt nemzetektől, mert nyugat 
Európa akkor már századok óta élvezte a római 
jog áldásait, egy része már birta a Code Napóleont, 
Ausztriában már életben volt a polgári törvény
könyv, mi pedig nem haladtunk tovább Verbőczy 
jogtudományánál, mely a donationalis rendszer
ben culminal s hűberszerü alkotmányjogunknak 
alkatrészeként kezeltetett. 

Akkori alkotmányunk és társadalmi viszo
nyaink mellett ez kevésbbé volt nyomasztó, mert 
az élénkebb forgalmú városok statútumok utján 
segítettek magokon, a jobbágyságra nézve pedig 
a forgalom jóformán lehetetlen volt és a nemes
ségnek nem volt arra szüksége; de mégis nyil
vánult a javítás utáni vágy az 1790. és az 
1836 — 40-ik évi gyenge reform-kisérletekben. 

1848-ban hűberszerü alkotmányunk egy, a 
népfenség alapjára fektetett modern alkotmány
nyal cseréltetvén föl, társadalmi és forgalmi vi
szonyaink is teljesen átalakultak, de magánjogi 
rendszerünkben ugyanakkor mégis csak azon ne
gatív intézkedés tétetet t , hogy az ősiség elvben 
eltöröltetett. 

így történt, hogy közvetlenül ezen átalaku
lás után magánjogunk eltörölt része betöltetlen 
űrt hagyott, fentartott része pedig az uj viszo
nyoknak sehogysem felelt meg. 

Elavult fenyítő törvényeink, melyek szintén 
a 48. előtti kornak maradványai, szintén sehogy 
sem feleltek meg az uj kor igényeinek. 

Az absolut kormány ezután oly magánjogi 
institutiókat hozott be. melyek hazánk speciális 
viszonjrait nem vették ugyan kellőleg tekintetbe, 
de melyek mégis jobban illettek átalakult, a nyu
gat európaiakhoz hasonlóvá lett társadalmi vi
szonyainkhoz, mint régi törvényeink. 

igaz, hogy ugyanezen kormány egy teljesen 
elvetendő büntető codexet octroyált reánk, de ezért 
mindig sajnálatos marad, hogy 1861-ben nem 
értük be ezen büntető codex kiküszöbölésével, ha
nem be nem várva, mig jobbat alkothatnánk, 
mellőztük az osztr. magánjogi rendszert is azon 
képzelem kedvéért, hogy saját régi törvényes in
tézményeinket állítsuk azok helyébe vissza. 

Ez, mondom, csak képzelet volt, mert az 
ősiség eltörlése által támadt űrnek betöltése, sok 
elavult intézmény pótlása és számos ujonan 
támadt szükséglet kielégítése végett mégis egy 
jó adagot kellett az osztrák jogrendszerből ki
szakítva fentartani és sokat kellett rendeletek 
utján pótolni. 

Ebből támadt azon chaos, mely jelenleg 
magánjogi rendszerünket képezi s melynek al
katrészei : egyrészt a Corpus jurisnak, másrészt 
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az oszt. polg. törvénykönyvnek kiszakított egyes 
intézkedései; egyrészt a curiai döntvények, más
részt az ősiségi, úrbéri, telekkönyvi s egyéb pá
tensek ; a civilisatió legjobb váltótörvényeivel 
versenyző oszt. váltótörvény helyébe visszaállított 
1840. évi gyarló váltótörvényünk és egy csomó 
udvari rendelet stb., mely heterogén elemek egy
mással igen gyakran homlokegyenest ellenkeznek, 
vagy legalább összeegyeztetésük rendkívüli tudo
mányt és fáradságot igényel. 

Ily viszonyok közt jó igazságszolgáltatást 
törvényesen qualificalt bíráktól sem remélhetni; 
mert egyes jeles, sőt kitűnő bíráink jelenleg is 
vannak; ámde a birói testületnek épen ugy, mint 
átalában az embereknek nagy zömétől több mint 
középszerű tehetség és szorgalom nem várható, 
ez pedig nem elégséges arra, a mi fentjelzett 
jogrendszerünk mellett a bíráktól átalában igé
nyeltetik. 

Ily viszonyok közt egyes javítások nem ele
gendők, hanem csakis teijes és gyökeres reform 
utján remélhető siker. 

A mondottakból kettőt vonok le; 
1-ör, hogy az igazságügyi coclificatió miiünk 

a magánjog minden ágában épugy, valamint a 
büntetőjog terén is felette sürgős; de 

2-or, hogy ezen feladat nagy és nehéz, s 
csak rendkívüli erőkkel sikeresithető. 

Bámultam a múlt napokban egyik t. kép
viselőtársunk szavait, a ki oda nyilatkozott, hogy 
ő a eodificatió munkálatait (ha reá bízattak 
volna) harmadmagával már reg elkészítette volna. 
Ez vagy egyes ember erejének túlbecslése, vagy 
a feladat nagyságának nem kellő méltánylása. 

Tagadhatatlan azonban az is, hogy a eodi
ficatió sikeresitésére eddig a minisztérium nem 
alkalmazott sikert igérő eszközöket. 

A codificationalis tevékenységnek, hogy ugy 
mondjam, elemei: 

1-ör az irányelvek kijelölése, 
2-or a részletes munkálatok szerkesztése és 

szakszerű revisiója, és 
3-or a törvényhozó hatalom által való meg-

birálása. 
Ezekből az első, t. i. az átalános irányelvek 

kijelölése a kormánynak, különösen az igazság
ügyi miniszternek közvetlen féladata, s kell, hogy 
megelőzze a részletes munkálatokat azon re
ményben, hogy a törvényhozó hatalom által he-
lyeseltetni fognak; az utolsó, t. i. a törvényhozó 
hatalom által való megbirálás első sorban a 
képviselőházat illeti, de ez sem terjedhet tovább 
az átalános, főleg politikai horderejű elvek meg-
birálásánál és sem a kormány vagy egyes mi
niszter, sem a törvényhozó hatalom nem lehet
nek arra hivatva, hogy az egyes munkálatok 
szerkesztésében vagy szakszerű revisiójában köz

vetlenül részt vegyenek. — Erre az igazság
ügyminiszter mint egyes ember, a törvényhozó 
hatalom pedig mint igen is nagy testület, mely
nek nagy többsége nem áll szakemberekből, nem 
is alkalmasak; de különben is ezeknek feladata 
az államélet átalános politikai terén keresendő, 
s igy munkaerejök egyes szakmunkák szerkesz
tésére, vagy szakszerű revisiójára nem fecsé
relhető. 

Fenmaradt tehát a codificationalis mun
kálkodásnak fentebb említett elemei közül: az 
alapszerkesztés és a szakszerű revisió, és ezen 
teendőkre nincs eddig alkalmas közeg, ezeknek 
eddigi kezelését tartom én felette hiányosnak, s 
erre hívom fel a t. képviselő háznak és az 
igazságügyi miniszter urnák figyelmét. 

A coddicationalis munkálatok alapszerkesz
tése és szakszerű revisiója nagyfontosságú szak
munka, melynek a kormány által kijelölendő 
irányelvek szerint való tervszerű, rendszeres, 
egyöntetű és a műnyelvnek megfelelő eszközlé
sére alkalmas orgánumról kell gondoskodni, kü
lönben nincs kilátásunk sikerre. 

Az igazságügyminiszter ur ezen ezélra mi
nisztériumában az u. n. törvényhozási osztályt 
alkalmazta, mely azonban arra egyátalán nem 
alkalmas. 

Nem alkalmas 1-ször személyzetének szá
mánál fogva, miután az, az államtitkár vezetése 

; a lat t mindössze 1 miniszteri tanácsosból és 3 
osztálytanácsosból áll, kik mellé 2 fogalmazó 
van rendelve; holott a eodificatió polg. magán
jogunk minden ágára, a váltó- és kereskedelmi 
törvényekre, az ezekre vonatkozó eljárásra, a 
fenyítő- és sajtótörvényre és eljárásra levén ki
terjesztendő, ezek oly sok különféle szakmát ké
peznek, melyeknek még csak mai irodalmait 
sem képes 3 — 4 ember ugy ismerni, mint kell 
annak, a ki egy törvénykönyv szerkesztésé
hez fog. 

Nem alkalmas ezen törvényhozási osztály 
a kitűzött feladatra, 2-or bureaukratikus szerve
zeténél fogva sem, mert a törvényszerkesztési 
munkálatok csak ugy lehetnek sikeresek, ha 
több szakértő egyenlő tekintélyű eszméinek füg
getlen nyilvánítása utján oly eszmecsere fejlőd
hetik, melynél az érvek súlya és nem a hivata
los tekintély döntő; már pedig a törvényhozási 
osztálynak bureaukraticus szervezete mellett az 
osztálytanácsosok véleményeit a felettök álló 
miniszteri tanácsos tekintélye parálisálja, ezét az 
államtitkáré, a két fogalmazó pedig szóba sem 
jöhet. 

De nem felelhet meg ezen osztály felada
tának 3-szor azért sem, mivel ezen feladat a 
vele foglalkozók osztatlan tevékenységét igényli, 
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holott a törvényhozási osztály számtalan admi-
nistrativ teendőkkel van elhalmozva. 

így az igazságügyminiszter ur által f. év 
január 1-én életbeléptetett, kezeimnél levő ügy
kezelési szabályok szerint az államtitkár tevé
kenysége administrativ teendőkkel teljesen kime-
rittetik, ugyanis ezek szerint: 

,,A közigazgatás közvetlen vezetése az ál
lamtitkárt illeti. 

Az ő felülvizsgálata alá terjesztendők: 
a) minden ő felségéhez intézendő felter

jesztés ; 
b) minden oly ügydarab, melynek érdemére 

nézve az osztályfőnök és ügyvezető közt nézet
különbség forog fen; 

c) a jövőre kiható minden reformok, to
vábbá 

oly ügyek, melyekben uj elvek felállításá
ról van szó; vagy 

a melyek szabály vagy körrendelet kiadá
sát igénylik; végre az előadottakon fölül 

d) minden érdemleges ügy, például: 
ügyvédek s törvényhatósági tisztviselők el

leni panaszok; 
a törvényhatóságok költségvetési és sze-

mélyszaporitási ügyei, 
biróküldés; 
királyi kisebb haszonvételek iránti intéz

kedés.'-
De a törvényhozási osztály többi tagjai is 

igy vannak elhalmozva administrativ teendőkkel, 
mivel a törvényjavaslatok és a törvények vég
rehajtását szabályozó rendeletek szerkesztésén kí
vül ezen osztályhoz tartoznak: 

a nemzetközi érintkezésekre vonatkozó 
ügyek és szerződések, 

jogelveket tartalmazó mindenféle rende
letek, 

börtönreformba vágó intézkedések iránti 
véleményezés, 

egyletek iránti véleményezés jogi szem
pontból stb. 

Azonkívül az egyik osztálytanácsos, mint egy 
más szakosztálynak (a 4-iknek) vezetője is működik, 
mely a telekkönyvi igazgatóságok személyzeti ós 
gazdászati ügyeivel, telekkönyvi és ezzel kapes o-
latos ügyekkel, s a telekkönyvi vizsga ügyév el 
van megbízva. 

Ily különnemű foglalkozás, ily szerkezet s 
a személyzetnek ily csekély száma mellett sem a 
tárgyak kellő tanulmányozása, sem az egyes 
munkálatok alapos szerkesztése nem várható s 
legkevésbbé képzelhető az egyes munkálatok gon
dos revisiója. 

Igaz ugyan, hogy az igazságügyminiszter 
ur egy-két kültagot is megbízott egyes eodifica-
tionalis munkálatok szerkesztésével; ámde ezek 

alig tudnak egymásról valamit, egymással ós az 
úgynevezett törvényhozási osztálylyal a codifi-
catió kérdéseiben nem érintkeznek; pedig egyik 
fődolog az, hogy a modus procedendi a munká
latokban résztvevők által közösen állapittassék 
meg és a kész munkálatok öszgyülésben vétes
senek szakrevisió alá: mely alkalommal a szer
kesztő a felhasznált kútfőket és saját állás
pontját megismertetvén és védelmezvén, a többi 
közreműködők bíráló véleményét meghallgat
hassa s a javítások igy eszközöltessenek, a mi 
jelenleg az u. n. kültagokra nézve nem tör
ténik. 

Ezen körülmények okozzák aztán, hogy kü
lönböző javaslatokban hasonnemü hibák ismét
lődnek s azokban oly ellenmondások, hézagok 
és zavart határozatok maradnak bent, melyek 
elkerülését a legszerényebb igények mellett is 
elvárhatni; ez oka, hogy a képviselőház az 
eléje terjesztett törvényjavaslatokban a legtöbb 
esetben még styláris javításokra is kénytelen 
figyelmét kiterjeszteni, sőt mint az eddig elő
terjesztett egyetlen nagyobb terjedelmű munká
latnál, a törvénykezési rendtartásnál történt, 
majdnem egészen újból szerkeszteni; a miben 
aztán, (mint az eredményből látjuk,) még sincs 
köszönet, mivel miként egyrészt a szerkesztés 
sohasem nélkülözheti a revisiót, ugy másrészt a 
legjobb revisió sem hozhatja helyre az alap
jában hibás vagy elhamarkodott szerkesztés hiá
nyait. 

A eodificationalis munkálatok alapszerkesz
téséhez tehát egy orgánumra van szükség, 
mely az e ezélra eddig alkalmazottnak hiá
nyaitól menten, rendkívüli erőknek alkalma
zása mellett is tevékenységét kizárólag erre 
fordítsa. 

Ne legyen az miniszteriális bureau, hanem 
egy szaktudósokból, mint ilyenekből alakult col-
legium; mert, hogy példát mondjak: az ellenzék 
t. tagjai közt több jeles szaktudóst ismerünk, 
kik talán jelenleg miniszteriális hivatalt vállalni 
nem volnának hajlandók, de a kiknek ügysze
retetéről és hazafiságáról felteszem, hogy külön
ben szívesen nyújtanának segédkezet a codifica-
tió művének létesítéséhez. 

Ne legyen az miniszteriális bureau, mely
ben megszabott évi fizetések vannak határozva; 
mert lehetnek szaktudósok, kik csak sokkal ma
gasabb díjazás mellett volnának hajlandók köz
reműködni, de a kiknek megnyerése oly lendü
letet adhat az ügynek, milyen különben nem 
remélhető, s igy a bizottmányba való belépés 
feltételeit szabad egyezkedésre kell bízni. 

Részt vehetnek egy ily bizottmány mun
kálkodásában bírák, tanárok, tisztviselők, de 
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ezeket ezen müködésök idejére minden más te
endőtől fel kellene menteni. 

Az ujabb kor codifieationalis művei közt a 
Napoleon-féle franezia a legnagyobbszerü, de 
Tronchet, Malleville, Bigot, Portalis, kik négyen 
csak a Code Civile szerkesztésével voltak meg
bízva, valamint a többiek is, nem voltak egy 
miniszteriális bureau tagjai, hanem az ország 
legjelesebb szaktudósai és birái közül lettek ki
szemelve és egy bizottmánynyá alakítva. 

Egy ily bizottmány alapítása lebegett sze
mem előtt, midőn múltkor erre vonatkozólag 
egy határozati javaslatot nyújtottam be, mi
után azonban annak tárgyalási ideje bizonytalan 
volna, én pedig az ügyet sürgősnek és a szó
ban levő budgettétellel szoros összefüggésben ál
lónak tartom, ón ama határozati javaslatot 
visszavonom, s ezennel egy indítványt nyújtok 
be, azt elfogadás végett ajánlván. 

Én ugy vagyok meggyőződve, hogy a codi-
fieatió hazánkban csak a tudománynak, a kor
mánynak és a törvényhozó hatalomnak vállve
te t t közreműködésével lesz elég sikeresen és elég 
gyorsan eszközölhető. Különösen pedig a képvi
selőház, melyet a törvényhozás terén az initi-
ativa szintén megillet, nem várhatja tétlenül, 
hogy fog-e a. kormány az eddigieknél sikere
sebb eszközökhez folyamodni, hanem midőn a 
eodifieatióra bizonyos összeget megszavaz : egy
szersmind utasítani kell a kormányt, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket haladéktalanul. 

Ajánlom indítványomat (Helyestés.J 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő : (olvassa a 

Hodossy Imre által beadott indítványt.) ,,Hívja 
fel a képviselőház az igazságügyminiszter urat , 
hogy az igazságügyi codificátio idejére, az 
egyes munkálatoknak tervszerű, rendszeres, egy
öntetű és a műnyelvnek megfelelő szerkesz
tése ezéljából, egy szaktudósokból álló, a minisz
tériumnak osztályát nem képező bizottmányt 
szervezzen ofy módon és alakban, hogy abba 
rendkívüli erők is bevonathassanak, s ezen bi
zottmány munkaereje kizárólag codifieationalis 
munkálatok szerkesztésére és szakszerű revisio-
jára fordittassék. A képviselőház ezen czélra 
egyelőre megszavazza a költségvetésben a codi
fieationalis munkálatokra előirányzott 15,000 
frtot; a mennyiben azonban a szervezendő bi
zottmány költségeinek fedezésére ez elegendő 
nem volna: a képviselőház késznek nyilatkozik 
ezen összeget felébb emelni s fölhívja az igaz
ságügyminiszter urat, hogy e részben a törvény
hozásnak megfelelő előterjesztést tegyen és pót
hitelt kérjen.'' 

I r á n y i D á n i e l ' T. ház! Midőn tegnap 
előtt a eodiíicatio lassúsága ellen emeltem pa
naszt, világosan megkülönböztettem a polgári 

KÉPV. H. NAPLÓ 18? f VI. 

törvénykönyvet a büntető codextől, s míg ha
tározottan hibáztattam a t. igazságügyminisztert 
amia t t , hogy az utóbbit, t. i. a büntető eodexet, 
még nem terjesztette a törvényhozás elé; a pol
gári törvénykönyvre nézve csupán azt mondtam, 
hogy nagy sajnálattal hallottam, miszerint an
nak szerkesztésével csak a múlt nyáron bizott 
meg valakit. A mai nap a t . ház engedelmé
vel nem ezen tárgyról, hanem a codificátio mód
járól akarok néhány észrevételt tenni. 

T. barátom Hodossy Imre az imént kifej
te t te a codificálásnak jelenleg divatozó módját, 
miszerint t. i. a miniszter ur, vagy a bureaujá-
ban, hivatalában levő codiíicáló osztályra, vagy 
pedig kültagokra is biz egyes törvényjavaslato
ka t ; ő ezt nem tartja czélra vezetőnek, s e te
kintetben én tökéletesen egyetértek vele; külö
nösen pedig mi a nagyobb terjedelmű törvény
javaslatokat, törvénykönyveket illeti. Azonban 
én azt gondolom, hogy e ezélt, melyet ő elérni 
akar, ha az ő indítványa elfogadta tik, elérni 
nem fogjuk. 0 ugyanis azt óhajtja, hogy a 
kormány ne csak a maga pártjához tartozó 
erőkkel rendelkezzék, hanem hogy a törvények 
kidolgozásában az ellenzék kebelében levő erőkre 
is támaszkodhassak. Ő azt reményű, hogy ha 
ezen bizottmány nem fogja a minisztériumnak 
valamely alárendelt külön osztályát képezni, ha
nem attól egészen független lesz, hogy az ellen
zék soraiból fognak találkozni t agokba kik ezen 
bizottmányban részt venni fognak. En nem tu
dom, miként vélekednek mások, hanem félek, 
hogy ha ezen bizottmány tagjainak kinevezése 
a miniszter úrtól fog függni, sokan fognak vo
nakodni ezen — bár különben igen megtisztelő 
megbízást — elfogadni. 

En tehát nem gondolom, hogy ezen eljárás, 
ezen mód, czélra vezetne, ámbár annak, hogy a 
codifieationalis osztály szaporittassék és hogy 
annak tagjai egyenrangúak legyenek, az az ne 
legyenek egymásnak ugy hierarchice alárendelve, 
a mint azt Hodossy Imre képviselőtársam el
mondta, azt magam is helyesnek tartom. De 
a mi a nagyobb törvénykönyveket, különösen a 
polgári törvénykönyvet illeti, arra nézve én ne
kem t, ház. annak szerkesztésére, készítésére 
nézve más a véleményem. En ugyanis azt gon
dolom, hogy valamint egy részről szükséges egy 
olyan törvénykönyv, melyet egyhamar változtat
nunk nem csak nem lehet, de nem is szabad, 
mert a "polgári törvénykönyv a honlakosok, a 
honpolgárok magán életébe annyira bele nyúl, 
hogy annak minél nagyobb állandósága igen kí
vánatos; nem csak azért, hanem azon oknál 
fogva is, mert olyan törvénykönyvnél, mely év
tizedekre nézve mint egy változatlanul hozatik, 
szükséges, hogy ne csak azon párt. a mely e pil-

40 
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lanatban a többséget birja. nyomja rá a maga 
bélyegét, hanem, hogy az az összes törvényhozás 
élő erejének, mind a két pártnak, az ellenzék
nek ugy, mint a jobb oldalnak eszméit, ki-
vánatait a lehetőleg egyesítse; mert a többség, 
a mely ma a hatalmat birja, holnap kisebbséggé 
lehet és viszont, és nem akarhatjuk, hogy azon 
mű, melyet évtizedekre megalkotunk, a többség 
változtával ismét módosittassék. (Helyeslés.) 

En tehát azt gondolom, hogy olyan módról 
kell gondoskodnunk, mely ezen veszélyeket el
hárítsa, és ennél fogva olyan bizottság megal
kotását tar tanám szükségesnek, melybe mind a 
két pártnak szakemberei szívesen, kötelességsze-
rüleg beléphessenek, és ez szerintem nem lehet 
más, mint országos küldöttség mind a két ház
nak akaratából megalkotva. Ezen küldöttség 
véleményem szerint magához vehetné és kell, 
hogy vegye — mindazon szaktudósokat, a kik a 
törvényhozás körén kivül állnak (Halljuk!), az 
magától értetődik, hogy a törvénykönyvet nem 
igy testületileg fognák szerkeszteni, hanem ezen, 
különben nagyszámú bizottság maga is kiküldene 
egyes tagokat, miután a főelvek, a vezéreszmék 
iránt előlegesen megáilapodott és azon mérték
ben, a mint az egyes kiküldött szaktudósok 
munkálkodásukban előhaladnának s azt előad
nák, annak átvizsgálásába bocsátkoznék, azt tár
gyalná és az egészet összeállítva, a törvényho
zás elé terjesztené, mely munka, a bizottság ki
csinyben képe levén az egész törvényhozásnak, 
remélhetőleg kifejezné a nemzeti akaratot. 

Ha az eddigi módot követjük, attól lehet 
félni, az eddigi tapasztalatott után, hogy miután 
már is 3 év telt el a nélkül, hogy a törvény
könyv elkészült volna, s miután valószínűleg 
még két év el fog telni, mert a munka nehéz és 
fontos; és mert, — ha nem vagyok roszul ér
tesülve, mindössze fél éve, nyolcz hónapja, hogy 
a szakembereknek kiadatott, — meglehet mon
dom, hogy ujabb két év el fog telni, mig a tör
vényhozás elé kerülhet a polgári törvénykönyv 
és ha a képviselőház ez esetben azt tapasztalja, 
hogy e törvénykönyv nem azon elveken nyug
szik, melyeket a háznak többsége elfogadhat, és 
ha kénytelen lesz nem az egyes czikkek hely
telensége, hanem az elvek hibássága miatt az 
egész törvénykönyvet elvetni, mi lesz ennek a 
következése % Az, hogy uj két esztendeig, vagy 
talán tovább is kellend várnia a nemzetnek uj 
törvénykönyv kidolgozására. 

A tapasztalat, melyet eddig tettünk, mu
tatja, hogy ezen aggodalom nem egészen alap
talan. Láttunk törvényjavaslatokat, melyeket 
ezen ház nagy többséggel visszautasított, lát
tunk olyanokat, a melyeket az illető miniszterek 
magok visszavettek, Kis, nem sok szakaszból 

vagy legfelebb néhány fejezetből álló tőrvény
javaslatoknál nem nagy a veszély, egy pár napi, 
egy pár hónapi munkába kerül legfölebb, ha 
ezek helyébe ujak dolgoztatnak ki; de oly nagy 
munkánál, mint a polgári törvénvkönyv, évek
ről van szó, és mint mondám, lehet, hogy csak 
évek múlva jöhet a törvényhozás ismét azon ál
lapotba, hogy az uj elveken nyugvó törvényja
vaslatot tanácskozás alá. vegye. En annálfogva 
sokkal czélszerübbnek tartanám, ha a polgári 
törvénykönyv kidolgozására a törvényhozás egy 
szakbizottmányt küldene ki. 

T. ház a törvénykezés, az összes igazság
szolgáltatás átalakításáról levén szó, nem lehet, 
hogy az igazságszolgáltatás egy fontos ténye
zőjéről meg ne emlékezzünk, nem lehet, hogy 
arra a t. igazságügyminiszter ur figyelmét fel 
ne hívjam ; értem az ügyvédeket. (JSaüjukl) 

Az ügyvéd a per első bírája; legalább kell, 
hogy az legyen, és erre a szakképzettségen ki
vül szükséges, hogy önálló és tekintélyes állást 
foglaljon el; ezt a nyugoti nemzetek akként 
vélték legezélszerübben elérhetni, hogy az elszórt 
ügyvédek testületekké alakuljanak, és magok ke
beléből szabadon tanácsokat válaszszanak, a melyek 
kőztök a belső rendet föltartsák, és melyek az 
ügyvédi testületet kifelé és a törvényszékek 
iránt képviseljék. Véleményem szerint nagyrészt 
ezen intézménynek köszönhető azon tekintélyes 
állás, melyet mind Pranczia-. mind Angolország
ban az ügyvédek elfoglalnak, és egyúttal az 
igazságszolgáltatásnak azon jó karbani létele, 
melyet ott tapasztalunk. 

Én nem azt kívánom, hogy ez talán tör
vény utján intéztessék el és szabályoztassék, ha
nem alkalmat vettem magamnak a t. igazság
ügyminiszter ur becses figyelmét ez ügyre föl
hívni és ha lehet, általa provoeáltatni az ily 
karok és testületek alakulását nem csak a köz
pontban, a felebbviteli és legíőbb törvényszékek
nél, hanem a vidékeken is mindenütt, hol tör
vényszékek léteznek. 

T. ház! Tegnapi napon a t. igazságügymi
niszter ur azt méltóztatott mondani, hotvy a 
büntető törvénykönyv immár elkészült, legalább 
— ugy emlékszem. — hogy azt hallottam, és 
hogy nemsokára a ház asztalára le fog tétetni. 
Igen örvendek, hogy ellenkező értesülésem hibás 
volt, mert mint előbb mondtam, én azt haliam., 
hogy a t. igazságügyminiszter ur nincs megelé
gedve azon átvizsgálással, melyet az ő megbí
zottja teljesített. Reményiem, hogy ugyanazon 
alkalommal, a midőn büntető törvénykönyvvel 
fogja megajándékozni a hazát, a börtön-reform 
ügyére nézve is fog tenni előterjesztést, és nem 
kételkedem, hogy ezen reformnál nem fogja el
kerülni figyelmét azon haladás, melyet e tekin-
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tétben a külföldön tapasztalunk. Azt olvastam a 
lapokban, hogy az igazság agyminiszter ur egyes 
szakembereket méltóztatott kiküldeni a külföldre, 
bogy a börtönöket tanulmányozzák. Szeretem 
hinni, hogy ezen férfiak egyúttal a kornak egy 
uj vivmányára (Halljuk!) is figyelmessé tétetnek 
és azt külön tanulmányozásuk tárgyává fogják 
tenni, értem az úgynevezett fegyencztelepeket, 
tolonnes agricols, melyek mind Franeziaország-
ban, mind Angliában léteznek és a büntetés 
egyik főczélját, a fegyenczek javítását nagy mér
tékben előmozdítják. Különösen a mi az ifjakat 
és gyermekeket illeti, a fegyencztelepek jótékony 
hatása tagadhatatlanul átalánosan el van ismei
ve. De ezenkívül lesz egy más teendő is, mely 
reménylem, szintén nem fogja elkerülni a minisz
ter ur figyelmét és ez a fogházakból kiszabadult 
fegyenczek feletti fölügyelés és az azok erköl
csiségére való jótékony befolyás. Ott, *hol a köz
műveltség előrehaladt, hol a fenyítés czélja 
tisztán fölismertetett, a fegyencz, midőn a fog
házat elhagyja, nem marad minden óvás és gon
doskodás nélkül, hanem mint a lábbadozó bete
get, jótékony baráti kezek vezérlik a javulás 
czélja felé. Francziaországban eddig a hivatalos 
gondoskodás volt divatban, de ezt ujabb időben 
elhagyták, mert a fegyencz mintegy tágasabb 
börtönben képzelte magát, habár szabadon bo-
esátatott is. És azért a kormány fölhívására 
egyes lelkes emberbarátok fölszólítása folytán 
mindenütt, hol börtönök vannak, alakulnak e 
végett férfiakból és nőkből álló társulatok, me
lyek föládátokul tűzik ki a fegyházakból kisza
badult szerencsétleneknek az erkölcsiség utjain 
való vezetését. 

En a codificatióra kért összeg tárgyalása 
alkalmával nem tartot tam helytelennek ezen esz
méket megpendíteni és azokat a t. ház és a t. 
igazságügyminiszter ur becses figyelmébe ajánlani. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

S z a l a y S á n d o r : Tisztelt ház! Felette 
fontosnak tartom a codificationalis bizottságnak 
szervezetét minden államban, annál inkább áta
lakulásban levő hazánkban, hol az idő és kor 
szelleme lerombolta törvénykönyveink nagy ré
szét, — hol mindenben, főleg azonban törvény
kezésünkben annyi ujat kell teremtenünk, és én 
szívesen elfogadnám előttem szóló indítványát : 
ha az igazságügyminiszter bennünket tegnap ar
ról nem biztosit, miszerint iparkodik a házat 
törvényjavaslataival folytonosan elfoglalva tar
tani. En tehát zilált pénzügyi viszonyainkat te
kintve, elfogadom a pénzügyi bizottság által in
dokolt összeget, és mert ezen indokolásban azt 
látom, hogy a codificationalis munkálatokhoz a 
minisztérium körén kívül eső szaktudósok is meg
hivatnak és hogy ezek a börtönügy, a criminalis 

perrend stb. tanulmányozására külföldre küldet
nek anyagot szerezni, de mert én a külföldtől 
szívesen tanulok és fogadok el hasznos és czél-
szerü eszméket, csak azt óhajtom: hogy ezek 
azután nemzetünk sajátságai és a kor szellemé
nek megfelelőleg alkottassanak törvénybe. Ezen 
szaktudósok — ugjr látszik — a reorganisatió 
kellő közepén önbizalom hiányában az ó-világ 
ciassikus népeit utánozva, törvényekért ugyancsak 
külföldre mentek, nem ugyan, mint a rómaiak 
— Görögországba, ők közelebb is találtak — 
elmentek Ausztriába és elhozták azon perrend
tartást , melyet a, korszellemmel haladó németek 
még ezen század elején az enyészet gödrébe dob
tak, — nem törődvén a myazmával, becsempész
ték a hazába, hogj' véle az egész jurisdictiot 
eou fundálják. 

Ily körülmények között született és boldogit 
bennünket azon perrendtartás, mely fölött teg
nap a t. ház kimondta az Ítéletet ! 

De én bizom az igazságüg3rminiszterben, ki 
maga be vállá, hogy az átmeneti korszak nehéz
ségével küzdve, egy jobbnak hiányában hozta 
csak alkalmazásba ; tehát remélhető, hogy codi-
ficatiónk fejlődésével mással váltatik föl. 

De hogy bizalmamban ne csalatkozzam, bá
tor vagyok neki egy jó tanácsot adni: 

Ügyekezzék kibontakozni a nemzet sajátsá
gával és szellemével ellenkező törvényjavaslatok 
előterjesztésétői, mert különben minden jóakarat 
és fényes hazaszeretete daczára sem fog meg
felelni azon várakozásnak, melyet a nemzet egye
temes közönsége benne helyezett, továbbá az 
újra szervezendő codificationalis bizottság élére 
állva, mint igazságügyminiszter ügy ekézzék az 
1848-ik évi elvek alapján megvalósítani azon fé
nyes eszméket, melyeket Szombathely város nagy 
érdemű képviselője ugyan az 18-48-diki elvek 
alapján annyiszor ós fönségesen hirdetett. 

És ekkor legyen meggyőződve a t. minisz
ter ur, hogy miként Róma Tarentius Arzának, 
ugy Magyarország a szétzilált jogviszonyok codi-
ficálójának hálával hozandja meg az elismerés 
szavazatát. 

H o f f m a n n P á l ; T. ház! Igen természe
tesnek tartom, hogy a rendkivüli szükségletek
nek rovatában codificationalis czélokra kért ösz-
szeg megszavazásánál, a tisztelt ház egyes tag
jai a mi magánjogi s egyátalában igazságszol
gáltatási helyzetünket többé-kevésbbé terjedelmes 
conternplatiók tárgyává teszik. Nincs kétség, 
hogy ezen helyzet elég szomorú. A kinek szán
déka volna ez alkalomból sötéten rajzolni, annak 
rendelkezésére áll az egész helyzet és azon 
vágyát könnyen kielégíthetné. Nekem azonban 
nem szándékom ezen közvetlen hasznot nem 
nyújtó munkát végezni, t. i. helyzetünk ebbeli 
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szomorú állapotát jellemezni , hanem igenis 
akarom annak okát, mondhatni f'őokát röviden érin
teni, mert ezen oknak megfontolása talán sok 
aggodalomnak elejét fogja venni s talán a lehető 
segedelmet is világosabban meg fogja mutatni s 
egyátalában megnyugvást képes szerezni. (Helyes
lés.) A mi helyzetünknek nehézsége különösen 
abban fekszik, hogy törvényhozásunk egészen 
más tényálladékot lát maga előtt az igazságszol
gáltatás jogkörében, mint valaha egy törvényho
zás, a mely átfogó munkálatokra készült, maga 
előtt látott. 

Ha áttekintjük azon átfogó nagyszerűbb 
törvényhozási munkálatokat, melyek ez ideig 
létesültek, azt látjuk, hogy a nagyobb codifiea-
tionális munkálatok csak a czélból teljesíttettek, 
hogy a létező joganyag világosabban elöállitas-
sék, hogy a meglevő jogszabályok jobb szerve
zetbe, jobb rendbe hozva, összefoglalva, világo
sabb áttekintés végett egybefoglaltassanak. 

Ez volt eddigelé többnyire a czél: nem vál
toztatni a jogállapoton, hanem csak rendezni 
azt. A jog rendezése volt az előttem ismeretes 
valamennyi , kivált magánjogi törvényhozások 
föladata. így például a franczia code. melyet ma 
Hódossy t. barátom megemlített, nem más czél
ból a lkot ta tot t , minthogy a Francziaországban 
divatozó két különböző jog. t. i. római jog. — 
az u. n. droit écrit. — és a szokás-jog , mely 
Francziaország északi részében divatozott, a eou-
tumes egybefoglaltassanak, franczia nyelven elő
adassanak, e mellett pedig a forradalom alatt 
érvényre ju to t t egynémely politikai reformesz
mék létesíttessenek. Ámde a politikai reformok 
nem képezik a törvénykönyv készítésének nehéz
ségeit ; a törvénykönyv készítésének nehézségeit 
épen azon technikai részletek képezik, melyek
nek helyes megállapításától a törvénykönyv ér
deme függ. Hogy ez ugy van. azt épen a fran
czia törvénykönyv mutatja, mert a franczia tör
vénykönyvben épen a politika elvei jelesek, ezek 
szereztek neki átalános elterjedést és elismerést, 
holott annak technikája a legroszabb minden 
létező törvénykönyveké közt. mit az is bizonyít, 
hogy paragraphusainak nagyobb része immár el 
van mellőzve. 

Bocsánatot kérek, hogy erre egy-egy fölszó
lalás által indíttatva, kiterjeszkedtem. Mondot
tam, hogy azon törvénykönyveknél, melyeket 
ismerünk, a főczél az volt, a létező joganyagot 
világosabban kifejezni, jobban formulázni. Ez volt 
a porosz Landrecht-nél, az osztrák polgári tör
vénykönyv készítésénél és a zürichi törvénykönyv 
szerkesztésénél, a főczél. Mindenütt azt látjuk 
utasításul adva, hogy mindenekelőtt a létező jog
anyagot vegyék föl a törvénykönyvbe, vagyunk-e 
mi azon helyzetben ? Adhatjuk-e mi, ha utasítást 

akarnánk adni a törvénykönyv készítőinek, azt 
az utasítást : vegyétek föl a törvén3Tkönyvbe a 
létező jogot ? Bizonyára, t. ház, ezen utasítást 
nem adhatnék. Már az 184S-ki törvénjmozás 
is adott utasítást épen a polgári törvénykönyv 
készítésére nézve, de nem azon utasítást, hogy 
a létező jog alapján czélszerüen rendeztessék a 
törvénykönyv, hanem, hogy készíttessék törvény
könyv az ősiség eltörlése alapján; s hozzá lehe
te t t volna még tenn i : az adomány rendszer, az 
urbériség, a rendi különbözetek — és még sokat 
tudnék fölhozni, de mindenütt kénytelen volnék 
odatenni — eltörlése alapján. 

A törvénykönyv szerkesztésének nehézsége 
tehát abban fekszik, hogy létező jogunk, a mint 
1848-ig fejlődött, az e században hozott reform
törvények által annyira alá van ásva; annyira 
el van törölve, hogy annak maradványaiból az 
anyagot esszeállitani nem lehet. Es így azon 
helyzetben van törvényhozásunk, hogy saját ha
zai jogéletünk nem nyújtván arra elégséges tám
pontot, kénytelenek vagyunk a joganyagot,—mi
vel azt egy ember nem produkálhatja, hanem 
az az élet productuma, — kölcsönözni. 

A kölcsönzésnek pedig két neme van; az 
egyik közvetlen és változatlan átvétel, a másik 
eredetiségre és önállóságra törekvő kölcsönzés. 

A ki elhatározza magát arra, hogy egysze
rűen átvegyen valamit, gyorsan segíthet magán. 
Ha meg tud valaki azzal barátkozni, hogy a létező 
idegen törvénykönyveket lefordítsa: rövid két év 
ala t t tán mindenféle törvényeket fog birni. Meg
jegyezte épen Irányi Dániel és minap különösen 
Dietrieh képviselő ur, hogy 3 év alatt ő egy
maga is képes volna mindenféle törvényeinket 
eodificálni. Lehet, hogy elvégezheti ezen idő alatt, 
ha egyszerűen lefordítja számunkra a jelesebb 
külföldi törvénykönyveket, de máskép nem. Mél
tóztassanak meggondolni uraim, hogy midőn az 
osztrák kormány az osztrák polgári törvényköny
vet számunkra behozni akará, annak csak egy
szerű fordítására is több figyelmet, hosszabb időt 
fordított, és csakugyan egy törvénynek egyszerű 
fordítása is nehéz munka, annálinkább eredeti 
törvényt hozni és eodificálni; ez még sokkal ne
hezebb, rendkívül nehéz munka: minthogy nem
csak a törvény tartalmára, hanem még a szó
szerkesztésre nézve is nsgj figyelem fordítandó, 
mert egyetlen egy szónak eltévesztése a legna
gyobb károkat okozhatja s a legnagyobb zava
rokat idézheti elő. 

Ha mi tehát nem akarjuk egyszerűen csak 
elsajátítani más nemzetek törvényeit ; ha mi a 
törvények hozatalánál az önállóság terére aka
runk lépni; ha mi egy törvénykönyvet akarunk 
előállítani, mely nemzetünk sajátságainak s szo
kásainak megfeleljen; ha azt akarjuk, hogy tör-
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vény könyvünk önálló, népünk szellemi produc-
turna legyen, akkor, t. ház, le kell mondanunk 
azon reményről, hogy törvénykönyvünk igen 
gyorsan készüljön el. Én nem tudom, mi jogosít 
minket arra, hogy mi, kik mint minden téren, 
ugy a jogtudomány terén is hátramaradtunk, 
mi jogosít azon hiedelemre, hogy a eodificálással 
rövid idő alatt készen leszünk, sőt tán egy-két 
év alatt, holott a legelőhaladottabb nemzetek 
azt csak évtizedek alatt voltak képesek véghez
vinni. 

Figyelmeztetem a t. képviselő urat a szász 
törvénykönyvre, mely a legújabb és melynek 
készítése több mint busz évet vett igénybe. 

Én tehát, t. ház, azon türelmetlenséget, 
mely a mi törvényhozási viszonyaink közt a eo-
dificatió iránt mutatkozik, nem tar tom indokolt
nak, vagy indokoltnak legfölebb csak annyiban, 
a mennyiben a helyzet kellemetlen; de nem tar
tom indokoltnak, e helyze'et a kormány hibájá
nak tulajdonítani, nem is a mi hibánk, hanem 
ez a mi félszázados jogfejlődésünknek eredménye ; 
annak eredménye, hogy régi jogunk tökéletesen 
antiquálva van, és a törvényhozásnál anyagot is 
kell producálni és nem csak a létezőt más alakba 
átönteni, mint ez más codificatióknál történt. 

Ezek után, t. ház, áttérek Hodossy Imre t. 
barátom indítványára. Sajnálom, hogy azt nem 
pártolhatom. Mit akar ő? 0 utasíttatni kívánja 
a minisztert, hogy a törvényhozási munkálatok 
véghezvitelére bizottságot állítson össze. Én 
ezen utasítást fölöslegesnek tartom. A mint tu
dom, a tisztelt igazságügyminiszter ur amúgy is 
belátta, hogy átható, összes törvénykezési vi
szonyainkra kiterjedő törvényhozást nem képes 
az ő törvényhozási osztályával véghezvinni, mit 
soha nem is volt képes semmi minisztérium, 
hanem magánembereket használ e czé!ra föl, 
a kik irányában az illető miniszter bizalommal 
viseltetik. 

A törvényhozási osztály az igazságügyi mi
nisztériumban csak arra való, hogy midőn már 
vannak törvénykönyvek, akkor szakadatlan figye
lemmel kisérje a tudomány és az élet haladásait, 
hogy t. i. csak az időnkinti javításokat eszkö
zölje. Azonban a nagy törvénykönyvek nem a 
minisztérium kebelében, hanem rendesen egyes 
szakférfiak által készíttetnek! például a szász 
törvénykönyv első vázlatát Hell készité , a 
zürichi törvénykönyvet , mely a legjelesebb, 
Bhmtschli tanár. Ugy történt ez a franczia tör
vénykönyvek készítésénél is. Mondom tehát, a 
mennyiben az szándékoltatnék, hogy az igaz
ságügyminiszter hallgasson és használjon föl 
szakembereket, erre nézve tövvényhozási utasí
tásra nincs szükség. 

Furcsának tar tanám, ha a törvényhozás tanács

képen azt mondaná a miniszternek, hogy állít
son össze bizottságot. Inkább pártolnám azt, ha 
a törvényhozás állandó közeget akarna alakítani, 
például államtanácsot; de hogy mi a minisztert 
arra utasítsuk, hogy törvények szerkesztése czél-
jából bizottságot állítson össze és ennek számára, 
nem tudom, minő összegeket szavazzunk meg, 
ezt oly kétes valaminek tartom, mitől eredményt 
nem várok. Ennél még helytelenebbnek tar tanám 
azt, mit Irányi képviselő ur nem ugyan indit-
ványzott, de beszédében fölemlített, hogy t. i. 
a törvényhozás küldjön ki bizottságot. Azt a le
hető legroszabb eljárásnak tartanám, ha a tör
vényhozás maga venné kezébe a törvények k i 
dolgozását. Ennek eredménye az volna, hogy fél
századdal később jutnánk czélhoz. mint máskü
lönben. 

A törvény készítésének két stádiuma van. 
Az első a vázlatnak elkészítése; a második a 
vázlatnak revisiója. A vázlat elkészítése legczél-
szerübben egy emberre bizatik. Ennek oka az, 
mivel a eodexuek rendszeres egésznek, öszhangzó 
és önkiégészités képességével biró tagolatnak kell 
lennie, az az, hogy a benne foglalt elvekből min
den felmerülhető concret eset számára elhatározó 
szabályt meríteni lehessen. Ez képezi a codexek 
logikai következtethetőségét, ez épen a különbség 
rendszeres codexek és egyes törvények közt, hogy 
t. i. amazok szerves egészet képeznek, mely rö
viden ugyan, de oly elvi határozatokat tartal
maz, melyek minden hézag kiegészítésére képe
sek. Ha ily törvénykönyvet akarunk készíteni : ak
kor annak vázlata egy ember által készítendő, 
mert minél többen készítenék, annál inkább ve
szítene a mű egyöntetűségből, öszhangzásból 
és következtethetőségből. Hivatkozom e tekintet
ben a legnagyobb jogászoknak, legilletékesebb 
szakértőknek e részbeni uyilatkozatára; hivat
kozom a világ legnagyobb jogászára, ki tán va
laha ólt, hivatkozom Savigny-ra, a ki a három 
régibb törvénykönyvre vonatkozó bírálatában, 
t. i. a franczia, a porosz és az osztrák polgári 
törvénykönyvre vonatkozó nagyszerű bírálatában 
meggyözőleg bebizonyította, hogy valamely tör
vénykönyv vázlatának elkészítésénél minél töb
ben vesznek részt, annál gyöngébb szokott lenni 
a mű. Hivatkozom, hogy a legjobb magánjogi 
törvénykönyv, mely ez ideig készült, a züricni: 
egyetlen jogász müve. Nem mondom, hogy az a 
legjobb törvény, melyet egy ember csinál, s nem 
mondom, hogy a zürichi codex épen talán azért 
a legjobb, mert azt egy emb3r készité, de azt 
mondom, hogy azért a legjobb, mivel a tudo
mány színvonalán álló egyes ember csinálta. 

Ha a vázlat készen van, akkor van helye 
a bizottmányi tárgyalásoknak, akkor van helye, 
a sajtó utján közzétételnek, hogy ahhoz mindé 
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szakértő hozzá szólhasson s megvitathassák; s 
akkor van helye, hogy a kormány pályadijak 
kitűzése által is, a legtüzetesebb bírálatokra ösz
tönözzön. Mert meg kell jegyezni, hogy a tör
vényhozási testületek a törvénykönyvnek csak 
politikai elemeivel szoktak foglalkozni, s a szak
kérdéssel épen nem, mint ezt jelesül a franczia 
senatus ebbeli tárgyalásai bizonyítják. 

Én tehát azt gondolom, tiszt, ház, hogy a 
tőrvények vázla tának készítésére bizottságok 
nem alkalmatosak, testületenkint dolgozni nem 
czélszerü, gyors és jó eredményre nem fogna 
vezetni. Igen is szükséges a testületi és bizott
sági tárgyalás akkor, ha van már vázlat, melyet 
a tárgyalás alapjául lehet venni, de csak ha 
megvan ezen vázlat, akkor kezdődhetik a bi
zottmány működése. De az első munkálat egy 
emberé legyen. 

A mi illeti, tiszt, ház, a jelen eljárást, t. i. 
a minisztériumban, megvallom, hogy én a tör
vényhozási osztálynak összeállításával szinte nem 
vagyok megelégedve. Én megvallom, hogy sze
retném , ha a törvényhozási osztályok az igaz
ságügyi minisztériumban szakonkint lennének 
fölállítva, t. i. minden egyes szakra kizárólag 
azzal foglalkozó egyének lennének megbízva, 
mert a szakképzettség a vele való foglalkozás 
által fog csak megszereztetni és a várt ered
ményre vezetni. Mondom, én nem vagyok töké
letesen megelégedve ezen osztálynak berendezé
sével, de nem tartom a törvényhozás hivatásá
nak a minisztérium bureaujait berendezni. A 
miniszter felelősségénél fogva hivatva van a 
maga minisztériumát saját belátása szerint ren
dezni, a mint ő czélszerünek tartja. Én részem
ről nem tartom szükségesnek abba beleavat
kozni, hogy miként rendezi ő saját osztályait és 
micsoda embereket alkalmaz oda. 

Jövök a végeredményre. En, t. ház, szük
ségesnek látom kijelenteni, hogy a türelmetlen
séget, melylyel igen is mindnyájan várjuk a re
form-törvényeket , az igazságszolgáltatási törvé
nyek érdemében szükséges lesz fékezni, szüksé
ges először azon rendkívüli helyzetnél fogva, a 
melyben ép a mi törvénykezési jogunk van ; 
másodszor a föladatnak is magában véve nagy
szerűségénél fogva ; harmadszor nem szabad fe
ledni, hogy erő dolgában sem vagyunk bőség
ben, nem mondhatjuk, hogy mi csak oly gyor
san is képesek leszünk alkotni, mint más előha-
ladottabb nemzetek. 

Az elhamarkodás nem fogna használni, ha
nem még nagyobb bajokat fogna előidézni, mert 
a törvények meggondolatlan és elhamarkodott 
elkészítése a legnagyobb átok volna , mely jog
életünket érhetné, melynek legnagyobb baja 

amúgy is az, hogy 20 óv óta annyi jogváltozá
son ment át. 

A törvényhozás iparkodjék igen is a mi
nisztériumot azon készsége ál tal , melylyel a re
form-munkálathoz maga részéről mindenkor hoz
zájárult, támogatni. A minisztérium törvényho
zási osztályának rendezésére ón részemről kiter
jeszkedni nem akarok, Hodossy Imre indítványát 
pedig czélravezetőnek nem tartom. 

N a g y János: Nem érthetek egyet azon 
nézettel, melyet Hodossy képviselőtársam hazai 
törvényeinkre s a codifieatióra vonatkozólag ki
fejezett. 

Beszédéből azt vettem ki, miszerint ő is 
azon magokat modern juristáknak nevezni sze
rető jogászok közé tartozik, kik a jogot és igaz
ságot csak is az idegen institutiókban vélik föl
lelhetni s kik feledik vagy nem tudják, misze
rint nem csak SZÍVÓS kitartásunknak, nem csak 
közjogunknak s megyei rendszerünknek, hanem 
némi s nem csekély részben a nemzeti életünk
kel szorosabb összefüggésben állott magánjogi 
intézniényeinknek is köszönhetjük, bogy még 
magyarok vagyunk. (Jobb felől ellenmondások.) Én 
tehát azon iránynyal, melyet a tiszt, igazság
ügyminiszter ur igazságügyi reform-kérdéseink 
megoldásánál eddig követett, épen azért nem 
lehetek megelégedve, mert ellenkezik az hazai 
jogéletünk szabadelvű fejlődésével; ellenkezik az 
nemzetünk szellemével s jogérzületével. (Ohó! 
ollói) Mig az absolut kormány 1852-ik évben 
nyilt parancs kíséretében erőszakkal törölte el 
hazai törvényeinket, addig most az igen tisztelt 
igazságyminiszter ur parlamentális fényes beszé
dek kíséretében alkotmányos utón akarja kiir
tani még életerős hazai jogintézményeinket is, 
s a nemzet sajátszerű viszonyaival, jogérzületé
vel és százados szokásaival mit sem törődve, 
csakis idegen jogintézmények meghonosításán fá
radozik. 

Pedig jól tudja az igazságügyininiszter ur 
is, hogy azon törvény, mely a nemzet, a nép 
jognézetével s jogérzületével ellenkezik, gyöke
ret nem verhet s állandó nem lehet; azt is jól 
tudja a t. igazságügyminiszter ur, hogy hazánk
ban a nemzet jognézetével s jogérzületével ellen
kező osztrák törvények mily sorsban részesültek; 
vajon mi vezérelheti tehát az igen tisztelt mi
niszter urat mégis az említett irány követésére % 

Nem akarom azt vitatni, hogy a közös
ügyi kiegyezés hatása még igazságügyi re-
formkórdéseink megoldására is kiterjed, hanem 
igenis azt állítom, hogy azon iskola, mely az 
ész elvont elveit isteníti , s örök életüeknek 
vallja, kioltja az ember kebléből még azon ke
gyeletet is, melylyel az nemzetének sajátszerű 
viszonyain, jogérzUletén, s úgyszólván, vérévé 
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vált százados szokásain alapuló életerős jogin
tézményei irányában mint hazafi kell, hogy vi
seltessék. 

S az igen tisztelt igazságügyminiszter ur 
ezen iskola hű követője! 

Ez az oka , véleményem szerint, hogy 
még életerős nemzeti jellegű jogérzeményeink 
is egymásután halomra döntetnek, s hogy helyet
tők idegen nemzetek hiányos institutiói ültettet
nek át jogrendszerünkbe. Tapasztaltuk ezt a bí
rói hatalom gyakorlásáról, a birói felelősségről 
szóló törvények alkotása alkalmával, s tapasz
taltuk ezt akkor is, midőn az igen tisztelt igaz-
ságügyminiszter ur a magánjógi kétségek két 
esetét a bűnvádi eljárás útjára tartozó vétség, 
illetőleg kihágásnak akarta nyilváníttatni s ez 
által a magánjogi vétségek felett, törvényeink 
ezen sajátszerű, kiváló fontossággal biró intéz
ménye felett korszerű módosítás helyett oly köny-
nyen pálezát törö t t ! 

Mig őseink ezen intézmény által legszentebb 
személyes érdekeinket megóvni s a tiszti ügyé
szek önkénye ellen megvédni törekedvén, a sértett 
félnek azon esetben is biztosították a magán felpe-
rességet, ha a magánjogi vétség bűntetté fajulván, 
egyszersmind bűnvádi eljárásnak is helye volt: 
addig most az igazságügyminiszter ur ellenkező 
irányban épen a királyi ügyészek hatalmának 
kiterjesztésén fáradozik. Jól tudjuk, hogy tör
vényhozóink, jogtudósaink mindenkor az idegen 
s különösen a római jog befolyása ellen harczol-
tak, s jól tudjuk, hogy ennek köszönhető, mi
szerint törvényeink önállóan, idegen befolyástól 
menten fejlődvén, nemzeti jelleggel birtak; s ime 
most az igazságügy miniszter ur a hírlapok tu
dósításai szerint az alkotandó magyar polgári 
törvénykönyv alapelveinek kidolgozását épen a 
római jog általam különben igen t. tanárára 
bízta. Ey tapasztalatok mellett méltán kétel
kedhetünk codifieatiónk sikere fölött, mert nekem 
meggyőződésein, hogy codificatiónknak sikere 
csak akkor lehet, ha abba nemzetünk sajátszerű 
viszonyain, jogérzületén és százados szokásain 
alapuló, és ekképen nemzeti létünkkel is szoros 
összefüggésben álló életerős jogintézményeink a 
kor, tudomány s mivelődésünkhez idomítva szin
tén fölvétetnek. 

Bátor vagyok tehát ezt a t. igazságügymi
niszter urnák különös figyelmébe ajánlani és őt 
egyúttal arra kérni, hogy a eodifieatió terén 
hazai jogéletünk szabadelvű fejlődésének megfelelő 
irányt kövessen, s hogy még életerős jogintéz
ményeinket a kor, tudomány és müvelődésünk-
hez idomítva, épen az idegen intézmények lehető 
mellőzése mellett codifíeationalis munkálataiba 
fölvegye. 

Ily irány követésének biztosítása mellett a 

codificationális munkálatokra előirányzott össze
get a legnagyobb készséggel megszavazom. 

Z i c h y N á n d o r g r . T. ház! Én épen 
csak az előttünk fekvő javaslathoz kívánok lé
nyegileg szólani, mert én épen az előttem szóló 
t. képviselőtársain előadását illetőleg megjegy
zendőnek tartom azt, hogy a költségvetési vitát 
nem használhatjuk czélszerüen arra, hogy akár 

< már létező törvény vagy törvényes érvénvü 
j intézmények ellen vívjunk harezot; vagy pedig, 
j hogy a miniszter uraknak, kiket ugy is, mint 

a ház többségének kifolyását és képviselőjét te
kintjük, útba igazítsuk az iránt, minő irányt és 
eljárást kelljen követniök a közigazgatás és tör
vényalkotást megelőző működésök terén. 

Az előbb kimondott irányelvnél fogva egye
dül csak melleslegesen vagyok bátor megjegy
ezni az előttem szólott Irányi és Hoffmann kép
viselő urak előadására, miszerint én nem csu
pán csak a eodifieatió és egy átalános codexnek 
elkészítése szempontjából fogom föl az indítványt, 
hanem azon szempontból, miszerint az a jelen 
körülmények által igenjééit egyes törvényjavas
latok előkészítésére egy megfelelő orgánumot 
kivan előállíthatni. 

A mi magát a eodificatiót illeti, nem 
osztozhatom azon nézetben, miszerint a codofica-
tio egy embernek lehet csak müve, az irányelvek 
megállapítását s a vázlat czélszerű megállapítá
sát illetőleg. Nem hiszem azt sem, hogy a par
lamentek egyedül csak politikai harczokra hiva
to t t testületek legyenek, hanem azt tartom, hogy 
azok egyszersmind a nemzetnek legilletékesebb 
törvényhozói, mint azok gyülekezetei, kik a 
nemzet tényleges viszonyait és az idő szerinti 

i geniust legilletékesebben képviselik. Ók mind az 
elvekre, mind a részletek megállapításában leg-
illetékesebbek. 

Ennek következtében én nem volnék idegen 
azon eszme jogosultságát elismerni, melyet Irá
nyi képviselőtársam előadott, ha már arról volna 
szó, hogy átalános, nagyobb szabású codificatió-
hoz nyúljunk; de én azt tartom, hogy ezt csak 
akkor fogjuk tehetni, midőn a viszonyok már 
annyira megalakultak, hogy a törvénykönyvben 
illetékes alakban helyt foglalhassanak. Nem hi
szem azt sem, hogy a eodincationál nekünk el 
lehessen térnünk attól, a mi eddig minden co-
dificatióbau követtetett ; számba kell venni ugyanis-
a létező viszonyokat, össze kell szedni a szét
szórva létező törvényeket, változtatni azt, a mi 
azokban még hiányzó, és az egészből egy ösz-
hangzatos törvénykönyvet készíteni. Soha pedig 
feladata nem lehet a codificatiónak idegen tör
vénykönyveket átültetni, mert a mint Hoffmann 
Pál képviselőtársam igen helyesen megjegyezte, 
nem theoreticus művek a törvények, hanem 
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azok az életben kifejlődő jogi viszonyok kifeje
zései, azok formulázása. (Helyeslés.) 

A mi az előttünk fekvő javaslatot magát 
illeti, én nem hiszem, hogy parlamenti minisz
ternek kelléke, hogy akár az egész törvényhozás
nak terén, akár a maga szakmája körében ő 
Jegyen az ország legelső törvénytudója A mi
niszter egy bizonyos politikai iránynak képvise
lője a parlamentben és kormányban; lehet azért 
igeu jeles, de lehet igen gyarló codifieáló. Azt 
sem hiszem, hogy azon egyének, kik a közigaz
gatási teendők rendszeres vitelére hivatottak, 
egyszersmind szükségkép legilletékesebbek legye
nek arra, hogy az idő szerint a kor színvonalán 
álló s a viszonyoknak leginkább megfelelőtörvény
javaslatokat dolgozzák ki. En nem hiszem, hogy 
oly egyének, kik a hivataloskodásnak ösvényein 
élnek, kik a szolgálati idő szerint előléptettetnek, 
kik nyugalmazhatási igényekkel hivatalban ma
radnak, azon képességgel bírjanak mindenkor s 
kiválólag : hogy élőnkbe a legczélszerübb törvény
javaslatokat hozhassák. Hanem én azt tartom, 
hogyha mi azt kívánjuk, hogy az európai viszo
nyoknak megfelelő, az Európaszerte jelenleg 
divó törvényhozás számbavételével, ezélszerü és 
jelesen kidolgozott törvényjavaslatok kerüljenek 
a ház elé, akkor szükséges: hogy akár a ház
ban, akár azon kívül levő szaktekintélyeket föl
kérjünk és azok közreműködését igénybe vegyük. 
(Helyeslés.) Ezen czél elérésére pedig én azon 
összeget, mely jelenleg az előirányzatban ki van 
téve, elégtelennek s azon eljárást, mely e rész
ben eddig követtetett, nem tartom tökéletesen 
kielégítőnek. De én azt hiszem, hogy ez nem 
csak kizárólag az igazságügyminiszter érdeke, 
mert ámbár minden törvény formulázása ter
mészetesen az igazságügyi tárczával van össze
köttetésben, mégis mind azon törvények, melyek 
a ház elé hozatnak, nem az igazságügyminiszter 
által terjesztetnek elő, nem az ő firmája alatt 
készülnek, hanem az összes minisztériumnak szol
gál a codifieáló osztály és azon működés, mely 
ezen 15.000 frt segítségével lesz előállítandó. 
Sőt találunk más minisztériumok költségveté
sében szintén idevágó tételeket: így a miniszter
elnökköltségvetésében találunk bizonyos összeget, 
mely a külföldön szerzendő adatok és kön}rvek be
szerzésére és más hason czélokra szavaztatott meg. 

En épen azért, mert ugy hiszem, hogy nem 
a ház feladata a miniszternek irányt adni arra 
nézve, mikép kell eljárni, hanem igenis a ház 
feladata csak az lehet, megvitatás által azon 
hiányra utalni, melyet észlelt és azon kívánság
nak kifejezést adni, miszerint ezen, a jelen tör
vényhozási körülmények közt igen fontos szak
mát nagyobb mértékben fejtenők ki, pártolom 
az előttünk fekvő javaslatot. (Helyeslés.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. képviselőház! 
Én mindamellett, hogy a szőnyegen levő tárgy 
véghetetlen fontos, igen röviden csak azon kér
déshez fogok szólani, mely elvi kérdés, vajon a 
15,000 frtot utasítás mellett szavazzuk-e meg a 
miniszternek? vagy pedig mellőzve a minisztert, 
országos bizottságot küldjünk-e ki? 'Előttem a 
kérdés igen egyszerű. Mind a pénzügyi bizott
ság, mind Hodossy Imre képviselő nr utasítás 
mellett akarja megszavazni a 15,000 frtot. 

Én, t. ház, mióta a miniszteri felelősség 
életbe lépett, minél ritkábban kívánom a mi
nisztert utasítani, mert annál nagyobb az ő 
felelőssége, és nekem annál nagyobb jogom van 
megbírálni, a mit tet t . Hodossy Imre képviselő 
ur nem akarja ugyan kivenni a miniszter kezé
ből a eodifieatió jogát, hanem azt mondja, hogy 
mellé bizottság adassék. E n azt gondolom, hogy 
miután a tisztelt miniszter ur, ha valamivel 
megörökítheti nevét, akkor csak egy tökéletes 
eodifieatió val teheti ezt, és különben is eléggé 
szakértő e téren, hogy ezt tehesse, s azt hi
szem, mindent el fog követni, hogy minél keve
sebb hibát találjunk codexeiben. Én tehát utasí
tás nélkül szavazom meg neki ez összeget, any-
nyira, hogy a pénzügyi bizottság utasítását sem 
pártolom. 

Mit mond a pénzügyi bizottság % Azt mond
ja, hogy küldjön ki a külföldre egyéneket, kik 
az esküdtszéki intézményt, szóbeliséget, a bün
tetőügyet stb. tanulmányozzák. Már a ki azt 
akarja: hogy codexünk ne legyen, az csak ily 
utasítást adhat. Hiszen a büntető- és polgári 
ügyekre vonatkozólag annyi codex van és annyi 
jogtudományi munka, hogy nem is kell utazás
ból megtanulnunk, vajon melyik a jó codex; 
legfölebb a börtöűrendszert kell gyakorlatilag is 
szemlélnünk, de i t t is theoriák vannak már. 

I t t egyedül arról lehet szó, hogy hazánk 
jelleme, történelme — a jogtörténetet is ideért
ve — mit kivan 1 hogy ezen theoriákat mikép 
alkalmazzuk? En tehát még annyi utasítást sem 
adnék, mert messze elvetne a czél elérésétől. 

A mi Irányi Dániel képviselő ur indítvá
nyát illeti az országos bizottságra vonatkozólag, 
azt ismét ugyanazon elvből nem pártolom, mert 
felelős minisztériumunk van. Igaz. more patrio, 
a régi időben mindig országos bizottság külde
te t t ki nagyobb munkálatokra, — de ezt a, 
practicus téren nem tar tom tökéletesen czélhoz 
vezető intézménynek. Miért ? mert bár e bizott
ságok 50 tagból álljanak is, utoljára is egy em
ber szokta a munkát kidolgozni, a többiek csak 
revideálják. A mi codexünket bárki csinálja 
is, ón nem ellenzem, sőt ha a miniszter ur töb
bet szükségei, én az összeget meg is kettőzte
tem, hogy jutalmakat adjon azon szaktudósok-
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nak, kik e czélra közreműködnek. Mi tör téni 
a közönséges építésnél? Jutalmakat tüz ki a 
magánegyén vagy közhivatalnok, kijelentve, 
hogy a legjobb tervezet fog jutalmaztatni és a 
beküldött tervekből választja a legjobbat. így 
vagyunk a eodifieatióval is. 

A mi továbbá Irányi Dánielnek az országos 
bizottságra vonatkozó indítványát illeti, még 
azért sem pártolom, mert oly föltétel a lat t , 
mint ő kívánja, kivihetetlennek tartom. Azt 
mondja a képviselő ur, hogy az ő indítványa 
szerint a bizottságba pártkülönbség néifrül vá
lasztassanak a tagok. Már kérem, a míg embe
rek leszünk, bizony minden bizottság mindig a 
többség véleménye szerint fog alakulni; t e h á t 
az ki sem vihető. En tehát a kivánt 15,000 
frtot egyenesen a miniszter felelősségére megsza
vazom, sőt kijelentem, hogy ha jutalmakat akar 
kitűzni, még azt is szívesen megszavazom. 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r ó f e l ő a d ó : 
T. ház! Legyen szabad csak egy megjegyzést 
tennem arra, a mit a képviselő ur a pénzügyi 
bizottságra vonatkozólag fölhozott, ő t. i. azt 
mondta, hogy a pénzügyi bizottság utasítja a 
minisztert arra, hogy a fölsorolt czélokra for-
dittassék az összeg. A pénzügyi bizottság vilá
gosan kimondja, hogy a miniszter ur egyedül 
fölvilágositásképen sorolta föl azou czólokat, me
lyekre az összeg fordítandó. A jelentésben t ehá t 
semmi oly utasítás nem foglaltatik, melynél 
fogva az összeg csak azon czélokra volna for
dítható. 

S z a k á c s y D á n i e l : Bocsásson meg Irá
nyi t. képviselőtársam, hogy én indítványát a 
felelős miniszteri és parlamenti kormányzattal 
nem egyeztethetem meg. A felelős parlamenti elv
ből önkényt következik, hogy a kormánynak kell 
előterjeszteni nézeteit és esak miután a kormány 
előterjesztette javaslatait e háznak, csak akkor 
van ennek joga a tárgy érdeméhez képest szak
értő férfiakból álló bizottságokat kiküldeni. E 
szempontból engedje meg, hogy én indítványát 
nem pártolhatom. 

A mi azt illeti, t. ház, hogy mi nyugha -
tatlanul várjuk a codiíieatiót, oka talán az, hogy 
nagyon el van terjedve a közvéleményben azon 
hir, hogy az 1868-ban az országgyölés által 
megállapított perrendtartás véghetlenül rósz. 

Bocsássanak meg, ha kimondom, hogy én a 
gyakorlatban ennek ellenkezőjéről győződtem 
meg. Igen sok előnyt ismertem föl benne. Ne
vezetesen többek között véget vetett azon vég
telen halasztásoknak, melylyel eddig az ügyvé
dek egyetértőkig 5 — 6 esztendeig is elhúzták a 
pert ; véget vetett azáltal, hogy az uj perrend
tartás csak egy halasztást enged, többet nem. 

Gondoskodott a perrendtartás a perlekedő 
KÉPV. H. SAPL.Ó 1 8 S 4 VI 

kfelek biztosításáról, és arról, hogy az adós el 
ne sikkaszsza vagyonát, mely czélra az előle
ges zárlatról, a biztosításról intézkedik. — A 
perek kidolgoztatása után Ítélet alá bocsáttat
ván, rendelkezett a nyilvánosságról: ott lehetnek 
a felek a perek előadásánál, mi véghetlen 
nagy nyeremény az előbbi eljáráshoz képest. 
Ugyanazért kérem a t. házat, hogy ily polgári 
perrendtartás birtokában ne sürgessük oly vég-
hetetetlen nagyon azt a codificatiót, mert mint 
a deák példabeszéd mondja: sat cito dat,' qui 
bene dat. az az, mindig jókor ad, ki jót ad. 

E perrendtartással addig meg lehet élni, a 
mi fogyatkozás pedig1 van benne — én ugyan 
nem tudok, nem is hallottam, hogy valaki speciális 
§-t vagy egyes esetet hozott volna föl, vagy 
roszaságát bebizonyította volna. Csak átalános-
ságban mondja mindenki, hogy rósz, tehát mondom, 
e fogyatkozásokon revisio által könnyen lehetne 
segíteni. 

Mi a perek összehalmozását illeti, hogy t. i. 
a fő tör vényszéken ezerekre rúg az elintézetlen perek 
száma, az nem törvénykönyvünknek, hanem az 
átmeneti korszaknak hibája. Méltóztatnak azt 
tudni, hogy a megyei törvényszékektől és a vá
rosi törvényszékektől elvétettek a fölebbviteli 
hatósági jogok, tehát elkezdvén az ország szolga-
birájánál, most minden per egyenesen ide a ki
rályi táblához jön másodbirósági felülvizsgálat 
végett. Ez tehát oka a perek örökös összehal-
mozódásának s nem a perrendtartás roszasága, 
sem pedig azon férfiaknak hanyagsága, kik a kir. 
táblánál ülnek. Ugyanazért mondom, hogy per
rendtartásunk oly véghetlen rósz nem levén, 
várjuk be, míg igazság ügy miniszter ur — a mint 
megígérni méltóztatott — kidolgoztatja a co-
dexeket és ha azokat előterjesztette, azután in
tézkedjünk annak felülvizsgálatáról bizottságok 
utján. Én tehát részemről elfogadom a költség
vetésben előirányzott összeget s nem pártolom a 
beadott indítványokat. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Most, midőn 
az igazságügyminiszter költségvetésének utolsó 
tételénél vagyunk, nem tehetem t. ház, hogy ki 
ne jelentsem csodálkozásomat s megütközésemet 
azon eljárásra nézve, a melyet a miniszter ur jó
nak látott a ház irányában követni. (Halljuk!) 

I t t már talán két hét előtt megkezdtük ezen 
költségvetésnek átalános tárgyalását, az most 
tegnapelőtt újra felvétetett, a vita két napig 
folyt, igen fontos ellenvetések tétettek, igen fon
tos dolgok hozattak föl, és nem lehet tagadni, 
senki nem mondhatja, hogy nem a legszabato-
sabb parlamentalis módon hozattak föl, s az 
igazságügyminiszter ur nem tar to t ta érdemes
nek egy szóval is felelni azokra, hogy a fölhozott 
aggályokat megczáfolja. (Egy hang a jobb oldalon 
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nem áll!) Felelt ugyan az igazságügyminiszter 
ur némelyekre, melyek a részletes tárgyalás al
kalmával fölhozattak, de nem felelt azokra, me
lyek az átalános tárgyalás alkalmával fölhozat
tak. Én ugy fogom föl a parlamenti kötelessé
get, hogy midőn itt egy tárgy vita alá kerül, 
akkor, a mennyire lehetséges, egy komoly ellen
vetésnek sem szabad kimenni a házból czáfolat-
lanul. En tehát épen a t. miniszter úrtól meg
vártam azt, hogy ő sem hagy ezen házból egy ily 
komoly ellenvtést sem czáfolatlanul kimenni, mert 
ezen figyelmet megérdemli a képviselőház maga, 
de megérdemli a nemzet is, mely igen természe
tesen, a komoly ellenvetéseknek fölvilágositását 
és megczáfolását várja. 

Meglehet, hogy a t. miniszter ur elsajátítva 
a pénzügyi miniszter által követni szokott el
járást, majd akkor fog felelni mindezekre, mikor 
a vita befejeztetik, mikor senkinek itt szava 
nem lesz, s ő levén az utolsó, megezáíolja tet
szése szerint, mert neki már nem felelhet senki; 
de ezt én a parlamentalismussal nem tartom 
összeegyezthető elj árasnak. 

Ezeknek előrebocsátása után, t. ház, némely 
megjegyzéseket teszek a szőnyegen forgó tárgyra. 
I t t , megvallom, hogy különösen Hoffmann Pál 
képviselő urnák nyilatkozata bennem nem csekély 
aggodalmat ébresztett, és pedig azért, mert — a 
mint hallottam — az igazságügyminiszter ur 
épen őt bizta meg egy polgári eodexnek kidol
gozásával. Ha ezen polgári codexben azon elvek 
szerint fog eljárni, melyeket it t most előadott, 
megvallom, nagyon félek, hogy ezen codex va
laha életbe lépjen. Azt mondja, hogy nálunk a 
törvényhozásnak eddig anyaga nincs, azt tehát 
kölcsönözni kell, kölcsönözni más nemzetek codexei-
ből ; s az általa fölemiitett különféle eodexek 
elegendőképen mutatják, hogy micsoda források 
azok, a melyeket föl akar használni a magyar 
polgári törvénykönyv feldolgozásánál. 

Én a t. képviselő urat emlékeztetem, hogy 
nézze meg egy igen jeles jogásznak, mondhatom 
jogbölcsésznek, Montesquieunek, munkáját; annak 
legelső lapjai között fogja találni azon meggyő
ződós kifejezését, hogy igen ritka eset, sőt mond
hatni lehetetlen, hogy egy törvény — habár egy 
országban a legjobb is — czélszerüen alkalmaz
tathassák más országban is. 

Ezt szem előtt kell tar tani mindenkinek, 
ki törvényt alkotni, codificálni akar. E hibája 
van főleg mindazon törvényeknek, melyeket mi 
ezen és a múlt országgyűlésen hoztunk, hogy 
nem a mi törvényeinkből, nem a mi törvényeink 
szelleméből folytak, nem a nemzet körülményei
hez képest támadott törvények azok, hanem 
más codexekből átvett , átirott törvények vol
tak, melyeket mint idegen növényt át akartunk 

ültetni hazánkba, de melyek alkalmatos talajra 
nem találtak. 

Azt mondja azután Hoffmann képviselő ur, 
hogy egy codexet oly igen hamar kidolgozni nem le
het, hogy az minden országban éveket vett igénybe. 
Igen természetesnek tartom, miután tudom, hogy 
ő van megbízva a codificationalis munka kidol
gozásával, ha e szempontból nézi a dolgot. Azt 
mondja: hogy más országban a lefordításra* is 
több év kellett. Ez eszembe juttatja egy igen 
jeles hazánkfiát, ki több évvel ezelőtt Parisban 
élt, és igen sok nyelvben, de különösen a keleti 
nyelvekben jártas volt. Igen tudományos ember 
levén, végre bizonyos hathatós befolyás utján 
kapott jövedelmező működést az ottani királyi 
könj^vtárban, t. i. egy sanscrit codex lefor
dítását. 0 elővette a sanscrit codexet, és tiz 
hónap múlva elvitte illető főnökéhez, azt mond
ván neki : uram, itt van a codex. Az illető fő
nök haragosan azt monda neki, hogy nem azért 
bizta meg- ezen munkával, hogy azzal oly hamar 
elkészüljön, hanem hogy ellássa és azon egész 
életén át kellett volna dolgoznia. Ha tiz hónap 
alatt elkészül ily codexxel. ki győzi őt ellátni 
munkával ? (Derültség.) Ezt tehát különféle szem
pontból lehet fölfogni (Derültség.) 

Azt monda Hódoss}" képviselő ur, i t t külö
nösen a most távollevő Ditrieh képviselőtársam 
azon nyilatkozatára czélozván, hogy ő három év 
alat t harmad-magával elkészítené a codexeket, 
hogy a ki azt mondja, vagy nem fogja föl a 
munkának nagyságát, vagy saját erejét túlbe
csüli En részemről azt hiszem, hogy ezen érv 
sem az egyik, sem a másikra nézve nem áll 
egészen, mert a dolog attól van föltételezve, 
ki mennyi készültséggel végzi mun'-áját. Mert 
ha valaki előbb egy egész könyvtárt akar elol
vasni, és azontúl kezdeni meg a munkát, annak 
természetesen több időre van szüksége, mint an
nak, ki azon könyvtárakat már földolgozta. 

Hoffmann képviselő ur, — sok időt fordí
to t t annak indokolására, hogy Irányi barátom
nak nem volt igaza, midőn egy bizottságra 
akar ta bízni egy codex kidolgozását, mert ő 
ugy fogja föl a dolgot, hogy itt egy embernek 
kell dolgozni. A már elébb elmondottaknál fog
va értem ezen fölfogást. De ezen felfogás nem 
tér el attól, a mit Irányi barátunk kivánt. 0 
is azt monda, hogy küldenénk ki egy országos 
bizottságot, de ezen országos bizottság a váz
latnak megtételére egyes embereket bízzon meg. 
Megegyeznek tehát mindketten abban, hogy az 
első vázlatot egy ember készítse el, a különbség 
csak az, hogy e vázlatot Irányi barátom nem 
azonnal a törvényhozó testidetbe akarja beho
zatni, hanem megvitattatni előbb a bizottságban és 
esak miután a bizottság megérleli, megvitatja, 
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akarja behozatni a t. ház elé, a mely eljárás 
mellett bizonynyal sokkal több kilátásunk volna 
arra, hogy alapos munkát kapunk, mint ha azt 
csak egy ember vitatta meg, ki sokszor — ha
bár meglehet, maga szempontjából igen helyesen 
jár t el — más utat követ, mint kellene. 

Különben hiszen nem is uj dolog az ily or
szágos bizottság. Senki sem mondhatja ma, 
hogy az 1843-ki országos küldöttség- által kidolgo
zott büntető törvénykönyv nem volna jó, pedig 
azt is országos bizottság készítette. Ezen orszá
gos bizottságnak nem egy tagja még most is 
tagja e háznak. Akkor elismertetett mindenki 
által, hogy ezen büntetőtörvénykönyv igen jó 
és különösen a kisebbség véleményéről egy kül
földi jogtudós azt mondotta, hogy ha ez életbe 
lepend: ez lesz a legjobb criminális codexek 
egyike Európában. Ha tehát ezt sikerült kidol
goznia egy bizottságnak, nem tudom, mért nem 
sikerülhetne a másik isi Ugy hallom, hogy ezen 
törvényjavaslatot miniszter ur jelenleg azért 
nem nyújtja be elfogadás végett, mert túlságo
san liberálisnak találja azt, (Horvát Boldizsár: 
többet tud mit én!) habár őseink egy negyed szá
zaddal ezelőtt készítették és jónak tar tot ták. 

A váltó-törvénykönyvet szintén országos bi
zottság dolgozta ki, és senki sem mondja, hogy 
a váltó-törvénykönyv nem jó. (Fölkiáltás : Wild-
ner csinált azt!) Igaz, hogy ezen országos bizott
ság egy embert hallgatott meg, ki szaktudós 
volt e tekintetben : Wildnert, de ennek utasítása • 
után indulva, maga a bizotfság készítette el a 
codexet, pedig ezen eodex is jó. 

En szükségesnek is tartom, hogy többen 
legyenek, még pedig egyenesen a törvényhozó 
testület tagjai közöl, kik a codex kidolgozásá
ban részt vesznek, mert csak a szűkebb kör-
beni megvitatás alkalmával lehet miuden rész
letre kiterjeszkedni, lehet különösen megvitatni 
azon elveket, melyekből kiindulva, készíttetik a 
munka. Szükséges továbbá az is, hogy midőn 
ezen codex végleges megállapítás végett a tör
vényhozás elé terjesztetik, ne csak egy ember 
legyen, ki történetesen képviselő, — hanem töb
ben, kik a fölmerülő nehézségekre a szükséges 
fölvilágosítást megadhassák. 

Azt mondotta Halász Boldizsár t . barátom, 
hogy ő országos bizottságot nem kivan, mert 
ezen more patrio eljárás a felelős minisztériumi 
rendszerrel nem egjrez meg. Én a minisztérium 
föladatát nem abban találom, hogy törvényeket 
alkosson, hanem hogy a törvényeket végrehajtsa. 
A törvényalkotás nem a minisztériumot illeti, 
azért nem ő felelős, hanem a törvényhozás. (He
lyeslés.) 

Egyébiránt nem oly more patrio eljárás ez. 
Egy fontos törvényjavaslat sem terjesztetik az 

angol parlament elé, a nélkül, hogy arra nézve 
előbb különleges bizottság ne küldetett volna ki, 
mely meghallgatván mindenféle szakférfiak vé
leményét, erről jelentést készit, s ezzel együtt 
vétetik a törvényjavaslat tárgyalás alá. 

De ha oly more patrio eljárás volna is : én 
bátor vagyok t. barátomat arra figyelmeztetni, 
hogy azon törvényeink, melyek ily előleges bi
zottsági munkálat után készültek , többnyire 
olyanok voltak, melyek az akkori körülmények
nek megfeleltek, némelyek évtizedek, némelyek 
évszázadokon keresztül. 

Ez volt az országos bizottságok működésé
nek eredménye. Ellenben méltóztassanak tekin
tetbe venni azon törvényeket, melyek a felelős 
minisztérium által javaslat alapján ik ta t ta t tak 
általunk törvénykönybe. 

Mindenki följajdul, hogy ezen törvény itt , 
az amott nem hajtható végre. Nem fogom to
vább a t. ház figyelmét fárasztani. (Halljuk!) 
Ugy hiszem, hogy ebben a tekintetben sem a 
kormány, sem valami párt tekintélyének nem 
árthat, ha országos bizottság bizatik meg oly 
fontos törvényjavaslatok kidolgozásával, melyek 
egész eodexeket foglalnak magokban. 

Meg kell még jegyeznem arra. mit szintén 
t . barátom Halász Boldizsár terjesztett elő, hogy 
pártkülönség nélkül bizottság nem választható, 
mert a többség mindig ugy fog választani, hogy 
a maga embereit válaszsza: hogy én nem kívá
nom, hogy a többség ugy válaszszon bárminemű 
bizottságot, hogy ottan a házban levő kisebbség 
legyen a többség ; mert elismerem, hogy a házban 
többségben levő pártnak a bizottságokban is több
ségben kell lennie ; azonban kívánom, hogy abban 
e háznak minden pártárnyalata képviselve legyen 
és pedig oly arányban, a melyben képviselve van e 
házban. Tisztelt barátom Halász Boldizsár azon 
nézete, hogy a többségnek mindig csak a maga 
embereit kell megválasztani, megvallom, meg
lepett ; ily esetben a többségbe nem óhajtanék 
jönni soha. 

Miután tehát t. ház nem látom, hogy akár 
a parlamentális kormány tekintélyét rontaná, 
akár más eljárás ezélra megfelelőbb lehetne : t. 
barátom Irányi Dániel által indítványozott or
szágos bizottság kiküldését pártolom. 

V u k o v i c s S e b ő : T. ház! Már Hódos-
sy Imre t. tagtársunk megjegyezte, hogy noha 
csak két szóval fejeztetik ki a czél, a melyre 
a 15,000 M t a l kijelölt összeg kívántatik, mégis a 
tárgy érdemére nézve sokkal fontosabb, mint a 
költségvetésnek minden egyéb tétele; mert a co-
dificationalis munkálatoknál oly embryó tétetik 
le, melyből a legjétékonyabb intézkedés nőheti 
ki magát a hazára és igazságszolgatatás érde
keire nézve; de t. ház, hozzáteszem, kinőheti 
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magát olyan is, mely tökéletesen idegenszerű 
levén nemzeti szobásainkkal és hajlamainkkal : 
nemzetünk jövőjét is zavarba ejthetné. Én meg
vallom, t. ház, nagyon óhajtottam volna, hogy 
az igen t. igazságügyminiszter ur ezen rövid té
telt felvilágosításokkal kisérte volna, hogy meg
tudhattuk volna: mi tulajdonképen azon összeg, 
melyet a codificationalis munkálatra kér? Azon 
értelmezése ezen czélnak, melyet igen t. Hoff
mann Pál képviselő ur adott, már én előttem is 
és több képviselőtársam előtt aggodalmat szült. 
Jelesen Zichy Nándor gróf és Simonyi Ernő t. 
barátom, már tettek megjegyzést arra nézve, 
hogy ő már egész törvénykönyvünket oly vala
mi hasznavehetetlenek jelentette ki. melyre néz
ve kétség nem is lehet, hanem ezt mint factu-
mot elfogadva és félrevetve minden eddigi in-
stitutiónkat, a codificatiót részint a tudomány 
színvonaláról kell megszerezni, részint utánozni 
az előttünk álló más nemzetek törvénykönyveit. 

T. ház! Én a eodificatio kát nemét isme
rem : az egyik az úgynevezett consolidatio, a mely 
annyit jelent, hogy az országgyűlés bizottság ál
tal a törvénykönyvből kiszemeli mindazt, a mi 
még fönáll teljes érvényben, és kihagyja mind
azt, a mi részint már el van törölve későbbi 
törvények által, részint pedig már tettleg el
avult. A mint látom, erről már nálunk szó sem 
lehet azon kijelentések után. melyeket Hoffmann 
Pál képviselő ur tet t , miután ugy látszik, ő egy 
egészen uj törvénykönyv készítésével van meg
bízva. Tehát a codificatiónak azon második ne
me áll elő, hol egészen uj törvénykönyv készít
tetik nemcsak alakjára, hanem alapelveire nézve is. 

E tekintetben, t. há.z. én bátor vagyok egész 
szerénységgel kijelenteni, hogy mi valósággal 
igazságtalanok vagyunk önmagunk iránt, igaz
ságtalanok őseink fáradságai és szerzeményei 
iránt. (Helyeslés.) Nálunk szokássá vált, — és ugy 
látszik, a liberalismus különös jelének tekintetik, — 
ha lehetőségig ócsároljuk régi törvénykönyvein
ket. (Igaz!) Pedig tapasztaltam, t. ház, külföldi 
tudós és liberális férfiak részéről, kik csodálkoz
tak, hogy egy oly nemzet mint a magyar, mely 
nem állott Európa első nemzetei sorában, már 
ezelőtt 2—300 esztendővel birt oly törvények
kel, milyenek a mi törvénykönyvünkben talál
tatnak. (Tetszés.) Az kétségtelen, hogy ha tör-
vényöknyvünket összehasonlítjuk a jelenkorban 
létező törvények elveivel és szellemével, akkor az 
hátramaradottnak fog föltűnni. De ha összehason
lítjuk azon idő törvényeivel, melyben keletkez
tek, azt fogjuk találni, hogy az mind szahadel-
vüségre, mind igazságszeretetre nézve magasan 
állott .r 

Én tehát , t . ház, nem togadnám el oly két-
ségbevonhatlan ténynek, hogy törvénykönyvünk

re többé gondolnunk sem kell, nem fogadom el 
azt, hogy azon nines semmi törzs, semmi oly 
fa, melyre biztos kilátással jót várva, uj oltványt 
ne lehetne tenni. (Tetszés.) Igen érdemes bará
tom, Hoffmann Pál szives volt hivatkozni több 
nemzetre. — Tisztelem az ő jártasságát, de 
mégis meg kell jegyeznem azt: hogy oly nemze
tekre hivatkozott leginkább, melyekre nem szo
kott feszülni legnagyobb figyelme a szabadság 
után törekvő nemzeteknek. 

Igen tisztelem, és őszinte vonzalommal vi
seltetem a kis Zürich iránt, de ezen kis államot 
például fölhozni nem tar tom helyesnek. Azon 
államban már kicsiségénél fogva elegendő volt 
egy ember által készített törvénykönyv, de azt 
hiszem, hogy ezt mi rólunk mondani nem lehet. 

Ugy vettem észre, hogy nálunk a eodifica
tio kedvencz eszme; azon eodificatio, mely egy
szerre mindent újból teremt, mely saját tör
vénykönyvünkre és az abban levő, sok tekintet
ben igen üdvös elvekre nincs tekintettel, hanem 
az egész jogrendszert uj alapokra akarja fek
tetni. Nekem nincs szándékom harczolni ezen 
eszme ellen, de szerettem volna, ha Hoffmann 
képviselő ur más nemzetekre hivatkozott volna. 
0 nem hivatkozott sem Angliára, sem Ameri
kára, mely két ország pedig, ha idegen államra 
kell hivatkozni, legalább nézetem szerint, legin
kább hozható föl példa gyanánt. Legyen szabad 
már most megjegyeznem, hogy Angliában van 
ugyan egy párt, mely a codificatióra törekszik, 
de az még a liberális pártnál sem képes több
séget nyerni. — Miért ? Tudjuk a történelem 
tanítása szerint, hogy nagy képviselőtestületek 
képtelenek törvénykönyvet készíteni. — Ezt én 
is hiszem, habár Hoffmann képviselő ur azon 
további állítását, hogy nagy országgyűlési testü
letek csak politika üzésére valók, — nem isme
rem el. Ha tehát ezen testületektől az köve
teltetik, hogy nagykönyveket készítsen, akkor er
re nem lesz képes. De épen azért mellőzök oly 
nagy7, szabad nemzeteket, mint Anglia és Ame
rika törvényhozásai, hogy ily törvénykönyveket 
készítsenek: ezt ott nem tartják czélszerünek, és 
nem követik az experimentátió princípiumát, nem 
keresik a törvényt a tudomány színvonalára 
emelni, hanem várják, mig megismerik a bajt a 
nemzet testén, és azután majának a nemzetnek 
viszonyai által kimutatott legezéiszerabb módon 
iparkodnak gyógyítani. 

Hogy azon rendszer, mely Angliában léte
zik, miszerint mindig keresik a létező bajt, és 
azt egyenkint iparkodnak orvosolni, nem csak 
ott áll főn mai napig teljes érvényben, mondom 
ezen rendszer jóságának bebizonyítására, és pe
dig, azt hiszem, nem csekély bebizonyítására szol
gál az, hogy az még Amerikában is mai napig 
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f'őntartatik. Erre nézve bátor vagyok egy rö
vid kivonatot fölolvasni egy parlamenti bizott
ság jelentéséből, mely 1867-ben, tehát 3 évvel 
ezelőtt adott jelentést s mely az általam emii
te t t eodificatióval volt megbízva, tehát az angol 
törvényről szól. 

„Newyork és Éjszak-Amerikának egyéb 
államaiban a törvények átalában azon alapokon 
nyugszanak, a melyeken ezen ország törvényei 
nyugodtak, midőn az Egyesült Államok függet-
lenségöket kihirdették. 

Azon idő előtt a bíróságaink által el
ítélt esetek folyvást ép ugy idéztetnek ott az 
amerikai bíróságok előtt, mint Westminster-
Haliban; sőt törvényszékeink ujabb időbeni eljá
rása is gyakran idéztetik és használtatik zsinór
mértékül az amerikai törvényszékeknél." 

Ha, t. ház, két ily nagy nemzetnél nem 
honosult meg oly föltétlenül a codifieatió esz
méje, azt hiszem, semmi eretnekséget nem köve
tünk el a liberalismus ellen, ha azt mondjuk, meg 
kell kétszer is gondolnunk, lépjünk-e mi a codifi
eatió terére? vagy jobban teszünk-e, hamaradunk 
az őseink által követett eszménél, javítván a 
szükségeseket, megtartva azt, a mi megvan és 
alkalmazva a régi jóhoz a hozandó ujat. 

T. ház! A mi Irányi Dániel t. barátom in
dítványát illeti, hogy e tárgy országgyűlési bi
zottságra bizassék, azt hiszem, hogy ha egy-
átalában codificálni akarunk, az máskép nem is 
történhetik, mint országgyűlési bizottság által. 
Igen jól tudjuk, hogy a forrás, melyből valami 
tárgy ered, nagy befolyással van azon tárgy 
jövő jellegére. Tudjuk igen jól, hogy a mely 
kézből valami munka ered, azon kéznek nyoma, 
bélyege megmarad magán a művön későbben is; 
tehát mi természetesebb és jogosabb kívánat, 
mint az, hogy a nemzet előtt ismerve legye
nek azon férfiak, a kikre ezen munka bizatik. 

En megvallom, teljes bizalommal viseltetem 
a miniszter ur iránt, képessége és alkalmatos
sága tudva van az ország előtt, de hogy ő 
maga hivatalos elfoglaltatásánál fogva e munkát 
elbírni képes nem lehet, kitetszik abból is, hogy 
költséget kér azok jutalmazására, a kik e mű 
létrehozásához közreműködnek. 

Azt gondolom, t. ház, ha ezen országos 
bizottság ugy, a mint Irányi Dániel ur indítvá
nyozta és a mit én igen helyeslek, kiküldetik, 
annak föladatához tartozik, tekintetbe véve a 
körülményeket, megvizsgálni azt, hogy ugy áll-e 
a mi jogi állapotunk, a mint azt Hoffmann 
képviselő ur festette, hogy t. i. teljesen mel
lőzni kell-e ezredéves törvényeinket és más 
példák után kapkodni. Vagy pedig a nemzet 
szabadságára és szokásaira nézve eléggé bizto
sító dolognak találja azt, hogy tartassanak meg 

azon elvek, melyek eddigi törvényeinkben fog-
lalvák, és melyek a szabadsággal s igazsággal 
megegyeznek. 

En tehát, t. ház, röviden Irányi Dániel 
tisztelt barátom indítványát pártolom. 

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 i 
m i n i s z t e r : T. képviselőház ! Ugy hiszem, hogy 
nincsen napirenden határozni a codificatiónál kö
vetendő elvek fölött, s én azért az e tekintetben 
mondottaknak ezáfolatába nem is bocsátkozom. 

A kérdés, mely a szőnyegen forog, az, hogy 
vajon van-e szükség azon codificationaiis alap
ra, melyet a költségvetésben 15000 írt tal föl
vettem. 

En tehát szorosan e kérdésre szorítkozom, 
és épen azért, mert a codificationaiis alapnak 
szükségességét igazolni akarom, kell. hogy an
nak múltjára is kiterjeszkedjem. 

Föl volt több képviselő ur részéről hozva 
az, hogy a codificationaiis osztály az igazság-
ügyminiszterium kebelében jelenleg csak három 
tagból áll. Ezt én is constatálhatom. Ezen codi
ficationaiis osztálynak teendőihez tartozik nem 
csak maga a codificálás, hanem egyúttal a kü
lönböző minisztériumok kebelében fölmerülő jogi 
kérdések, továbbá a nemzet jogi kérdései iránt 
véleményezés is. 

Nagyon természetes tehát, hogy kivált ezen 
átmeneti korszakban, midőn ily kérdések töme
gesen fordulnak elő, három egyén a codificálás 
összes föladatának megoldására elégtelen. 

Épen azért hoztam én tehát indítványba a 
codificationaiis alapot, hogy annak segélyével 
lehetséges legyen a codifieatió számára önálló, 
független szakférfiakat is megnyernem, a mi ne
kem egyrészt sikerült is; s ugy hiszem, jövőre 
nagyobb mérvben fog sikerülni, a szerint a mint 
a codifieatió egyes ágaiban a capacitásokat nap
ról-napra mind inkább felismertem. 

Ez egyik rendeltetése a codificationaiis 
alapnak. 

A másik rendeltetés eddig az volt, hogy a 
codificatióra szükséges adatokat egybegyüjtsük. 
bogy a nélkülözhetlen könyvtárt egybeállítani 
bírjuk. Most három éve, midőn szerencsém volt 
az igazságügyi tárczát átvenni, egy árva Corpus 
Juris sem állott rendelkezésemre s jelenleg 
örömmel van szerencsém jelenteni, hogy az igaz
ságügyminiszteri um könyvtára 800-nál több műre 
s 2000-nél több kötetre terjed; ós azon kivül 
12 különböző jogi folyóirat Európa különböző 
részeiből áll rendelkezésünkre. 

A harmadik rendeltetése a codificationaiis 
alapnak az, hogy részint a minisztérium tagjai, 
részint pedig önálló szakférfiak kiküldetnek kül
földre, hogy a különböző jogi intézményeket ta
nulmányozzák a helyszínén, a gyakorlati élet 
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terén. Például 1868-ban a minisztérium két tagja 
bejárta Németországot, Belgiumot és a Svajezot, 
az ottani börtönök tanulmányozása végett. 
Ugyan ezen tagokat 1869-ben megbíztam, hogy 
menjenek ki Irlandba megismerkedni a jogosul
tan hírnévre vergődött irr-börtönrendszerrel. Sőt 
magam is 1868-ban meglátogattam Belgiumban a 
fegyintézeteket, mire nézve azonban meg kell 
jegyeznem , hogy ezt már a magam költsé
gén tettem, (Éljenzés jobbról.) Megnéztem mind
azon börtönöket , melyek a magánrendszer, 
mind pedig azokat, melyek a hallgató és dolgozó 
rendszer alapján vannak berendezve. Szükséges
nek tar to t tam ezt, mert midőn mi a börtönügyi 
reform iránt akarunk törvényjavaslatot a ház 
elé terjeszteni, azt a létező börtönrendszerek 
alapos ismerete nélkül nem tehetjük. E részben 
a könyvekből szerzett ismeretek mindig egyol
dalúak és elégtelenek. Ha teljes tájékozottságot 
és helyes Ítéletet akarunk magunknak szerezni, 
akkor szükséges, hogy az intézetek gyakorlati 
kezelésével s azon hatással is megismerkedjünk, 
melyet ezek a nép életére tényleg gyakorolnak. 

Továbbá a codifieationális osztálynak egyik 
tagját megbíztam, hogy beutazza Németország 
azon részét, melyben a szóbeliség és közvetlen
ség rendszere már be van hozva; ugyanezen tag 
tanulmányait ez irányban folytatni fogja a folyó 
évben Svajezban és Francziaországban , azért, 
hogy a már munkába vett szóbeliség és köz
vetlenség alapjára fektetendő polgári perrend
tar tás kidolgozása közben ezen tanulmányokat 
kellőkép hasznosíthassa. 

Ezen osztálynak egy másik kitűnő tagját 
néhány hét múlva az angol esküdtszék rendsze
rének tanulmányozása végett fogom kiküldeni 
azért, hogy a büntető eljárásra vonatkozó tör
vényjavaslat elkészítésénél mindenben, a miben 
lehet, az angol esküdtszéki eljárást vehessük 
mintául. 

A pesti ügyvédi karnak egyik jeles tagját , 
ki az emigratió korában Parisban egy közjegy
ző irodájában volt alkalmazva, fölkértem, hogy 
miután a párisi közjegyzői rendszerben a leg
újabb időben lényeges módosítások történtek : 
lenne szíves Parisban ezen változásokat s azok 
gyakorlati eredményeit észlelni s ezen tapasz
talatok alapján Magyarországra nézve egy köz
jegyzői rendszert javaslatba hozni. 

Ezen kérésemnek ő megfelelt, a közjegyző-
ségre vonatkozó javaslata már készen is van és 
hiszem, hogy azt a jövő őszi időszak alat t a t . 
ház alkotmányos tárgyalása alá bocsáthatom. 

Végre független szakférfiak találkoztak, a 
büntető-törvénykönyv és a polgári törvénykönyv 
egyes részeinek kidolgozására. A büntető törvény
könyv már revisió alatt is áll. A mi pedig a 

polgári törvénykönyvnek egyes alkatrészeit illeti, 
ugy hiszem, hogy azokat a megbízott szakfér
fiak igen rövid idő alat t be fogják adni. 

íme, t . ház! ez a codifieationális alap ren
deltetése. 

Hátra volna még számolnom az igazság
ügyi minisztériumnak eddigi tevékenységéről s 
azon munkálatokról, melyek ott kidolgozás alatt 
vannak. 

En ugy hiszem, hogy noha, ugj^szólván, 
még csak a kezdetnek kezdetén vagyunk, hogy 
noha föladataink legnagyobb és legfontosabb ré
szének megoldása még a jövő távolában áll 
előt tünk, mégis. lelki nyugalommal tekinthe
tünk a múltra, mert az, a mit lehetséges volt 
ezen rövid három év alatt megtenni, megtörtént. 
Legyen szabad a szerénység megsértése nélkül 
hivatkoznom azon törvényjavaslatokra, melyek az 
igazságügyi minisztériumtól kerültek ki : ilyen a 
központi telekkönyvezési törvény, a mely tárén 
mi úttörők voltunk, ezen irányban nem levén, 
egyetlen egy chablon sem, a melyet e ezélra 
alapul vehettünk volna. 

Ilyen volt a polgári perrendtartás, melynek 
— azt mondják — nagy részét a jogügyi bi
zottság átalakította. A perrendtartás ellen sok 
észrevételt hallottam, a nélkül azonban, hogy 
ezen észrevételek specialitásba mentek volna át, 
és a mely észrevételek ellen azért (Igaz!) bajos 
magamat védelmeznem. Ilyen volt a törvények 
kihirdetéséről szóló törvény. Ilyen az uzsora el
törléséről, ilyen az úrbéri örökváltságról szóló, 
továbbá a szőlőtartozások megváltását szabályozó 
törvény; az országos kisajátítási törvény. Ilyen 
a buda-pesti speeificus kisajátítási törvény, ilyen 
végre az izraeliták egyenjogúsításáról szóló 
törvény. 

Ezek közt egyetlen egy sincs, t. képviselő
ház, melyet sürgősnek, fontosnak nem lehetne 
nevezni. 

Azonkívül hivatkozom a birói hatalom gya
korlásáról szóló törvényre; (Közbeszólások bal fe
lől : Nincs • köszönet benne!) hivatkozom a birói 
felelősségről szóló törvényre; a birák áthelyezé
séről és nyugdíjazásáról szóló törvényre; hivat
kozom a vadászati törvényjavaslatra (Zaj a bal 
oldalon) és a testi büntetések eltörléséről szóló 
törvényre. 

E mellett kegyeskedjék figyelembe venni a 
t. képviselőház, hogy az átmeneti korszak ne
hézségeit nagy mérvben növeli azon körülmény 
is, hogy Erdély jog- és birtokviszonyai egészen 
lényegesen különbözők a magyarországiaktól, a 
melyek külön tanulmányt s eltérő intézkedése
ket igényeltek s igényelnek még mindig, ugy, 
hogy elmondhatjuk, hogy habár jogilag egy, de 
jog- és birtokviszonyok tekintetében két külön 
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ország kormányzatának gondjai nehezülnek a 
magyar kormány vállaira. 

Legyen szabad azon legislativ munkálatok
nak, a melyeket az országgyűléstől nyert fölha
talmazás alapján Erdélyre nézve kibocsátottam, 
csak egy részét fölemiitenem. 

Ezek sorába tartoznak a telekkönyvi hely
színelést, továbbá az úrbéri ügyrendtartást sza
bályozó rendeletek, mely utóbbi nélkül nem le
hetett volna az úrbéri bíróságok működését s a 
birtokviszonyok rendezését megindítani. 

Ide tartozik a sieulica haereditás tárgyában 
kiadott rendeletem, kapcsolatban azzal, a mely 
a székelyföldi urbériségekért járó országos után-
kárpótlást szabályozta; mely rendeleteim által 
— ugy hiszem — a székelyföldnek igen lénye
ges szolgálatot tettem, kielégítő s megnyugtató 
módon oldván meg egy oly kérdést, a mely év
tizedeken át lázas ingerültségben ta r tá a szé
kelyföldet. 

Ide tartozik végre még a hitel és anyagi 
•jóllét emelésének tekintetéből nagy horderővel 
biró azon telekkönyvi rendelet, melyet épen a 
legutóbbi napokban bocsátottam ki. 

Továbbá méltóztassanak tekintetbe venni 
azt is, hogy el voltam halmozva a ház részéről 
— mely bizalomért egyébiránt hálás köszönetet 
mondok — több rendbeli fölhatalmazással, a 
melyek igen sok s igen nehéz teendőket raktak 
vállaimra. Ilyenek voltak például a polgári per
rendtartás életbeléptetésére szolgáló átmeneti in
tézkedések, továbbá a váltóvégrehajtásokra vo
natkozó rendelet; a hitbizományokra nézve kö
vetendő eljárás szabályozása, a birói ügyrendtar
tás megállapítása, és ilyen végre, a mire bátran 
hivatkozom, az országos fegyintézetekre nézve 
kezelés és fegyelmi tekintetben kibocsátott sza
bályok. 

És mindamellett , t. képviselőház hogy a 
jelen, hogy a mindennapi élet követelményei 
majdnem minden erőmet és időmet igénybe vet
ték , mégis egy pillanatig sem tévesztem el sze
meim elől azon kötelességeket is, a melyekkel 
az organicus műveletek terén a jövőnek tarto
zunk. 

A mint méltóztatnak tudni, elkészítettük 
az első bíróságok szervezésére, a békebirákra, a 
bírósági végrehajtókra és a királyi ügyészségre 
vonatkozó törvényjavaslatokat, a melyek a birói 
hatalom gyakorlásáról alkotott törvénynek mint
egy végrehajtását képezik. 

A mint voltam szerenesés fölemlíteni, készen 
áll a büntető-törvénykönyv első vagyis úgyne
vezett előadói tervezetben: továbbá a közjegyző-
ségről szóló törvényjavaslatnak szintén első ter
vezete ; valamint az erdélyi esküdtszéki eljárást 
szabályozó rendelet is ; — s csak attól függ, 

hogy kellő physikai időt vehessek magamnak a 
revisióra, — miszerint a munkálatokat végleg 
megállapíthassam. 

Fdlenben befejezve vannak a vezetésem alatt 
álló minisztérium kebelében a következő törvény
javaslatok : 1 -ör az úrbéri birtokviszonyok sza
bályozásáról; 2-or az irtványokról; 3-or a bér-
földekről; 4-er az udvartelki birtokokról; 5-ör 
a telepitvényekröl; s ezeket egy pár hét múlva 
már a törvényhozás tárgyalása alá bocsáthatom. 

Ugyanezt tehetném az italmérési jogról s 
a malomjogról szóló törvényjavaslatokkal is, ha 
nem tartanám a tárgy fontosságánál fogva ta
nácsosnak azokat előbb az ipar- és kereskedelmi 
kamarákkal s az ügyvédi egyletekkel közölni. 
(Tetszés a jobb oldalon.) 

Végre, hogy befejezzem számolásomat az 
igazságügyi minisztérium legislativ tevékenysé
géről, ismételnem kell, a mit már előbb volt 
szerencsém fölemlíteni, hogy munkában vannak 
véve: a polgári törvénykönyv egyes alkatrészei; 
a szóbeliség és közvetlenség alapjára fektetett 
polgári perrendtartás; végre az esküdtszéki in-
tézménynj^el kapcsolatos büntető perrendtartás. 

Hogy pedig azon szemrehányások ellen is 
védjem magamat, melyet múltkor Móricz Pál 
t. képviselőtársam fölhozott, hogy t . i. a hitel
viszonyok és a hiteltörvényhozás terén szüksé
ges javításokat elmulasztottam, legyen szabad 
hivatkoznom tiszt, collegám, a kereskedelemügyi 
miniszter úrra, ki igazolni fogja, hogy azon ke
reskedelmi codex, mely első tervezetében már 
készen áll, kettőnk együttes megállapodásával 
jött létre. 

T. ház! én azt hiszem, hogy erőnket nem 
hiába pazaroltuk el, és a minisztériumot min
denről lehet inkább vádolni, mint arról, hogy 
sine eurá-ja van. (Helyeslés.) 

Ha a t. ház a jövőre nézve méltóztatik a 
codincatiónak egy más módozatát megállapí
tani, nekem ez ellen nem lehet kifogásom, csak 
ne altér álja parlamenti kormány kezdemé
nyezési jogát. De sokkal inkább üdvözöltem 
volna a törvényhozás ezen intézményét két esz
tendővel ezelőtt, midőn annyi teendő halmaza 
nehezült vállaimra, mint most, midőn a teendők 
legnagyobb része legalább azon stádiumban van, 
hogy a terv s az irány megállapításán, az ada
tok s az anyagok egybegyűjtésén túlvagyunk 
s a munka minden irányban a végbefejezéshez 
közéig. 

A codificatiónak háromféle módja van : vagy 
az állam tanácsa bizatik meg azzal, mint Fran-
cziaországban, vagy végezi azt országos bizott
ság, vagy maga a par lament ; ez például az 
amerikai rendszer , hol a kormány maga jelzi 
ugyan a szükséges javításokat, de a congressus 
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maga nevezi ki a eomitét, mely a törvényjavas
latot elkészíti; vagy végre az illető szakmi
niszterek teljesitik a codificatiót. Tagadhatlan 
azonban, hogy a parlamenti kormányrendszer 
természete azt követeli, hogy a törvényjavasla
tokat maga a kormány terjeszsze elő, a mi nem 
zárja ki azon módosítást, hogy a törvényjavas
latok egybeállítását, természetesen a kormány 
által kijelölt irányban és elvek szerint valamely 
testület, például az államtanács teljesítse. 

De más részről tagadhatlan az is, hogy 
azon aggodalmaknak, a melyeknek Irányi kép
viselő ur adott kifejezést, a codificatióuak egyik 
módozata sem venné elejét. Ezen aggodalmak 
egyike az: hogy a eodifieatió lassan halad, a 
másika pedig azon eshetőségtől t a r t , hogy a 
eodifieatió oly alaj^elvek nyomán indíttathatnék 
meg, a melyeket annak idejében a törvényhozás 
nem fogad el, a mi tetemes munka- és idővesz
teséget eredményezne. Ismétlem: ezen aggodal
makat nem szüntetné meg a codificatióuak bár
mely módozata is, mert először a eodifieatió 
nem egy nap müve, hanem ahhoz tanulmány, 
munka s e czélra nyugalom és physikai idő 
szükségeltetik, akárki által akarjuk is teljesít
tetni azt ; és másodszor arra nézve, hogy a co-
dificatióban követett alapelveket a törvényhozás 
mindenesetre elfogadja, még az sem nyújtana 
garantiát, ha a codificatióval a törvényhozás 
küldöttsége bízatnék meg, nem nyújthatna ga
rantiát már csak azért sem: mert időközben a 
többség változhatik. 

Tisztelt ház! Igaz, hogy nagy föladatok ál
lanak előttünk az igazságkiszolgáltatás rend
szerének átalakítása körül; számosak és nagyok 
a nemzet szükségei e téren, és vajmi kevés az, 
a mit e szükségek kielégítésére eddig tennünk 
sikerült; s ha mind annak, a mi még nincs az 
országban, de a mire az országnak égető szük
sége van, ha mindazon hiányoknak, a melyek 
a múlt napokban e házban fölemiittettek, én 
vagyok oka: akkor meg kell vallanom, t. ház, 
hogy az országban nincs nagyobb bűnös, mint 
én. (Derültség,) De ugy hiszem, hogy sem egyes 
embertől, sem magától az összes nemzettől nem 
lehet követelni, hogy századok mulasztásait, me
lyeknek oka leggyakrabban a nemzet akaratán 
kívül feküdt, egy vagy két rövid év alat t pó
tolja, helyrehozza. (Helyeslés jobb felől.) 

Az emberi erő csak fokozatos haladásra van 
utalva, nem egyszerre, hanem csak egymásután 
leszünk képesek a nemzet vágyait és szükségeit 
kielégíteni. De különben habár sikerült is volna 
az igazságügyi minisztériumnak mindannyi co
dexeket egybeállítani és a törvényhozás tárgya
lása alá bocsátani, kérdem a t. házat, vajon ké
pes lett volna-e a törvényhozás, rögtönzés és az 

elhamarkodás veszélye nélkül mindezen codexe-
ket revisio alá venni; és ha képes is lett volna 
a törvényhozás ezen emberi erőt túlhaladó mun
kát elvégezni; fölmerül ezzel mindjárt egy má
sik kérdés, t. i. az, vajon tanácsos volna-e a co-
dexek egész özönével egyszerre elárasztani az or
szágot, a helyett, hogy a nemzet organis t u s á 
nak időt engednénk a codexeket egymásután ön
magával assimilálni. (Élénk helyeslés jobb felől.) 
Es i t t van, t. ház, a helyes középút. Egy részről 
a ház kebelében folytonosan hangsúlyozzák, hogy 
lassan foly a eodifieatió. holott könnyű codificál-
ni a mai korban, a midőn annyi külföldi codex 
áll rendelkezésünkre, — más részről pedig foly
tonosan a nemzet geniusára, ősi intézményeinkre 
hivatkoznak és szent borzalommal fordulnak el 
mindentől, minek mintáját a külföldtől veszszük 
át. Mindkét irány a szélsőségekhez vezet. A eo
difieatió terén nem szabad sem rögtönöznünk, 
sem pedig visszariadnunk valamely újítástól azért, 
mivel arra külföldi példák szolgáltak mintául. A 
helyes középút ott fekszik, hogy intézményeink 
közöl habozás nélkül kiirtsunk mindent, a mi 
rósz, s visszont a külföld intézményei közül csak 
azt vegyük át, a mi jó, a mi nemzetünk geniu-
sával megfér s a mi az ország mai szükségeinek 
és kívánalmainak megfelel. (Élénk helyeslés.) Én 
azt hiszem, t. ház, hogy épen ebben rejlik a 
magyar nemzet eddigi fönm áradásának talizmán
ja, s a nemzet életképessége : hogy a kor igé
nyeivel mindig transigálni tudott, hogy nem he
lyezte magát ellentétbe a kor, a cultura áram
latával. Ha Szent István, a magyar birodalom 
megalapítója, nem vette volna föl a keresztény 
hitet, hanem megmaradt volna bálványimádá-
sánál. ma nem léteznék Magyarország; (Helyes
lés jobb felől.) és ha annak idején, (Halljuk!) mi
dőn a nyugat kénytelen volt védelemre kelni a 
keleti eszmék áramlata ellen, melyeket akkor az 
ozmán birodalom képviselt; ha mondom, akkor 
Magyarország talán arra határozza magát, hogy 
a nagyobb erővel tart , nem pedig arra, hogy 
solidaritásba legyen a nyugoti civilizatió esz
méivel ; akkor e nemzetről a történelem ma azt 
mondaná: hogy önmaga ásta meg sírját, a mely 
őt csakhamar elnyelé. (Jobbról: Ugy van! El
lenmondás bal felől.) 

Én is azt mondom, t. ház, hogy eodifícálni 
nagyon könnyű, de egyúttal nagyon nehéz a 
szerint, a mint azt értelmezzük. Ha a eodifiea
tió alatt nem értünk egyebet, mint a külföldi 
codexeket egyszerűen magyarra átfordítani, ak
kor igen is egy pár év alatt (Közbeszólások bal 
felől: Pár hónap alatti) készen lehet mindannyi 
codex. De szerintem a eodifieatió föladata éjaen 
az, hogy megbíráljuk az átveendőket, hogy meg 
tudjuk választani a külföldi intézmények kőző 
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a legjobbakat s ezek közöl is csak azt fogadjuk 
el, a mi hazai viszonyainknak s ezekből folyó 
szükségeinknek megfelel. Ehhez azonban hosszas ta
nulmány, alapos megfontolás, mindenek fölött pe
dig, mint már többször is szerencsém volt hang
súlyozni, nyugalom és kellő idő kívántatnak. Ha 
valaki igy érti a codificatiót és ily zaklatott 
helyzetben, minő az igazságügyminiszteri, mégis 
magára merné vállalni azon föladatot, hogy a 
codifícatio összes teendőit három év alatt har
mad-magával elvégezze, akkor t . ház, mindazon 
bátor férfiak közöl, kikről e házban oly sokszor 
volt szó, ez a legbátrabb férfiú lenne, a kivel 
eddig találkoztunk. (Derültség. Igás.) 

Egyébiránt t. ház, ugy hiszem, hogy a ta
nácskozást már be is fejezhetjük, mert hiszen 
Hodossy és Irányi képviselő urak is nem vala
mely határozati javaslatot inditványoztak, hanem 
indítványuk körülbelől oda megy ki, hogy az ő 
eszméjöket vegye fontolóra a minisztérium és 
annak idejében ez iránt törvényjavaslatot vagy 
határozati javaslatot terjeszszen a ház elé. 

Részemről köszönettel tartozom minden fi
gyelmeztetésért, bármely oldalról jöjjön az, és 
egész őszinteséggel ki kell mondanom, hogy pél
dául a bűnvádi törvényhozás terén sok igen 
hasznos figyelmeztetést vettem már Irányi t. 
képviselő úrtól. — Mindent, a mit jónak talá
lok, bárki pendítse is meg azt, komoly megfon
tolás tárgyává szoktam tenni, és ha szükséges
nek fogom találni, hogy a codificatio terén, a 
siker gyorsítása tekintetéből, az eddigitől eltérő 
eljárás követtessék s e czélra az ország pénzere
jét talán nagyobb mérvben kellene igénybe ven
nem: bátor leszek ez iránti nézeteimet és kéré
semet a t. ház elé terjeszteni. 

Most egyelőre a t. házat csak arra kérem : 
méltóztassék kegyesen megszavazni azon 15,000 
frtot, melyet a eodificationalis alaj>, illetőleg a 
codificatio czéljaira az előirányzatba fölvettem, 
(Élénk helyeslés jobb felől.) 

V i d l i c z k a y J ó z s e f : T. ház! Méltóz
tassanak megbocsátani, hogy a tanácskozás fo
lyamát még most is tovább nyújtom, — Nem 
tenném ezt semmi szin alatt , ha erre egy igen 
nagy ok nem indítana. (Halljuk') Mindenekelőtt 
néhány szóval és futólag elmondom őszinte né
zetemet arról, a mit igen t. tagtársunk Vuko-
vich Sebő méltóztatott fölhozni. Ő csakúgy 
mellékesen említette, hogy Angliában nem co-
dificálnak. Valóban boldog ország az, a hol 
nincs szükség codificatióra. 

Én azt hiszem, hogy Angliában azért nem 
codifieálnak, mert azon forradalom óta, mely ott 
a 17-ik század végén végbement, Anglia folyto
nosan halad. — Angliának ezen folytonos hala
dása a codificatiót szükségtelenné teszi. De 
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mindazon országokban, melyeknek fejlődése lassú 
és melyeknek nincs megengedve, hogy folytono
san fejlődjenek, különösen pedig hazánkban, mely
ről el lehet mondani, hogy „megnehezült az idők 
viharos járása fölötte," mely annyit hányódott, 
ily országban ujabb időben a codificatióra bi
zonyára igen nagy szükség van. Azonban tu
lajdonkép nem ez volt az ok, mely engem föl-
szólalásra késztetett, hanem Irányi t. barátom 
indítványa. 

Megvallom, nem tudom tökéletesen mit ért 
t . barátom az országos küldöttség alatt, mert 
ennek értelme kettő. — Méltóztatik-e érteni az 
országos küldöttséget a régi modorban? melyet 
azelőtt regnicolaris deputatióknak neveztünk, 
vagy pedig méltóztatik-e érteni csupán ezen ház 
által kiküldött bizottságot? A kettő között a 
különbség alkotmányos tekintetben igen lényeges. 
— Ha t. barátom oly régi modorú regnicolaris 
küldöttséget értett, megvallom őszintén, hogy 
ahhoz most, az 1848-iki törvények meghozatala 
után nem járulhatok. — Azon régi modorú reg
nicolaris küldöttségeknek, melyek mindkét ház 
tagjaiból kerültek ki, és ekként megalakulván, a 
két ház tagjai együtt és egyszerre működtek, én 
többé barátja nem lehetek, nem pedig azon 
egyszerű oknál fogva, mert ily küldöttség fön-
állását nem tudom megegyeztetni e ház initiati-
va jogával. — Továbbá előállana minden
esetre azon kérdés is, hogy minő legyen a szám
arány a két táblának kiküldöttei közt ? Bátor 
vagyok kérdezni, hol van azon jogalap, a melyen 
e számarányt meghatározni lehetne. De külön
ben ez csak a kisebb ok; a nagyobb ok min
denesetre az, melyet jeleztem akkor, midőn azt 
mondtam, hogy ily regnicolaris küldöttséget nem 
tudok megegyeztetni e háznak initiativájával. Mél
tóztassanak ezenfelül még tekintetbe venni azt is, 
miszerint átalában el van ismerve az, hogy a fel
sőház ugy, a mint jelenleg fenáll, tovább nem 
maradhat. A eodificationalis müvek mit foglalnak 
magokban? a leglényegesebb reform-kérdéseknek 
összegét. Bátor vagyok kérdezni, ha önök a 
fölsőháznak azon szerkezetét, melylyel az jalen-
leg bír, elitélték, azt mondván, hogy ezen felsőház 
azon formában többé fen nem állhat: bátor vagyok 
kérdezni, micsoda politikai böleseség rejlenek 
abban, ezen ház befolyása alá bocsátani épen a 
leglényegesebb reform-kérdéseket, mielőtt ezen 
ház reformáltatott volna? De ha ugy értetnék 
az országos küldöttség, hogy ez tisztán a ház 
tagjaiból alakulna és tisztán e ház által küldet
nék ki, jogában levén — a mint ez természetesen 
magától értetik — ha jónak látja, szakértőket is 
meghinni: akkor én ezen indítványhoz hozzájárulok. 
De ha a régi modorú regnicolaris küldöttség ér
tetnék, mely egyszerre mindakét ház tagjaiból 
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alakulna, s a kiküldöttek együtt és egyszerre 
működnének, miután én ezt e ház jogaival meg
egyeztetni nem tudom, s legkevésbbé akkor, midőn 
a felsőháznak reformjáról van szó, ez értelemben 
az országos küldöttséget nem pártolom. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Részemről 
csak egy pár perezig kivánom becses figyelmét 
igénybe venni és épen azért, hogy igen rövid 
legyek, nem is fogok kitérni mindazokra, a me
lyekre i t t némelyek kitértek ; nem fogom azon 
valóban nagy fontosságú és nagy érdekű kérdé
seket vitatni, — miután ez különben is a codi
ficatio kérdéséhez nem tartozik, — hogy például 
mi lett volna Magyarországból, ha Szent István 
nem vette volna fel a keresztségét, (Derültség 
bal oldalon és helyeslés) mely kérdés különben 
igen fontos és tudományos szempontból igen ér
dekes lehet, — valamint azon másikra sem té
rek ki : mi történt volna, akkor, ha Magyaror
szág a törökök karja közé vetette volna magát, 
a mi szintén igen érdekes, de miről szintén nem 
hiszem, hogy az e feletti elmefuttatások bármi
kép irányadók lehetnének a codificatiónál köve
tendő eljárásra. (Helyeslés 1 cd oldalon.) 

Különben most tüzetesen azt sem akarom 
vitatni, hogy — a codificálás tekintetében egyáta-
lában — helyes-e azon u t , melyet eddig köve
tünk ? Az eredmény bizonynyal nem szól az ed
digi eljárás mellett ; mert az eredményt nem 
csak a mennyiség, hanem a minőség szerint is kel] 
megítélni és ez aligha kedvező. 

Azt hiszem, a leghelyesebb eljárást követ
tük volna. — és nem tudom, vajon nem lehet
ne-e még ezen eljárást a hátra levők tekinteté
ben is követni? — ha meggondolva, hogy való
ban magánjogi szempontból meglehetősen zavar
ban vagyunk, de meggondolva más felől azt is, 
hogy, mint a miniszter ur is igen helyesen el-
mondá, jó és czélszerü codificálásra — hacsak 
egyszerűen másolni nem akarunk. — huzamosb 
idő kell. először novelláris utón segítettünk volna 
a legégetőbb szükségeken és ennek megtörténte 
után hozzáfogtunk volna a nyugalmasan eszköz-
lendő rendszeres codificáláshoz ? (Helyeslés bal felől.) 
Mert jelenleg minő helyzetben vagyunk ? Több 
izben hangsúlyozta a t. igazságügy miniszter ur, 
miként, — s ebben kénytelen vagyok neki iga
zat adni, hogy egyszerre novelláris utón és 
rendszeresen codificálni nem tartozik a lehető
ségek közé. mert ez fölülmúlja az egyes ember
nek, valamint a háznak idejét és tehetségét. De 
most, miután a nélkül, hogy a legégetőbb szük
ségeinken segítettünk volna, rögtön nekimentünk 
a rendszeres codificatio utján való eljárásnak, 
s eredménye az, hogy a legégetőbb szükségekre, 
a legégetőbb dolgokra nézve ma is azon legro-
szabb állapotban vagyunk, melyben bennünket 

az 1867-iki változás talált. Fenmaradt az ideig
lenesség, hallani fogjuk évekig és évekig az át
meneti korszak nehézségeit emlegetni, (Helyeslés 
bal felől) s mindamellett, midőn eodexeket csi
nálunk, azokat,— mert minden ember, a miniszter
től kezdve az e téren működő legutolsó tagig e 
bajtól végre szabadulni akar — kellő megfonto
lás nélkül és így elhamarkodással készítjük. 

Most a további teendőkre nézve akarok egy 
pár szót mondani, miután indítványok adattak 
be s a miniszter ur, valamint az indítványozó 
urak nyilatkozatából körülbelől azt fogtam fel, 
hogy az itt felmerült indítványok figyelembe
vétel végett a miniszterhez fognának utasíttatni, 
— legalább a miniszter ur ilyformán fejezte 
ki óhajtását, — s hogy aztán ő fog a codifiea-
tióra nézve törvényjavaslatot a ház elé terjesz
teni ; én részemről szándékozom e tekintetben 
indítványt a ház asztalára letenni. Csak azon 
esetre, ha csakugyan az fogna a házban tör
ténni, hogy megszavaztatván a kért összeg, a 
miniszter ur a jövő javaslatok tételére utasít
tatni fog, bátor vagyok figyelmébe ajánlani: 
hogy vajon nem volna-e legczélszerübb, hogy vá
lasztassák a ház kebeléből egy néhány tagú bi
zottság, mely nem codexjavaslatot készítsen, ha
nem mely lefektesse azon elveket, melyek sze
rint a codexek készítésénél eljárni kellene; mely 
meghatározza ezen elveket, valamint a sorrendet, 
s az iránt javaslatot terjeszszen a ház elé: mert 
én legalább azt hiszem, hogy ha valahol, ugy 
épen i t t szükséges az, hogy bizonyos sorrendben 
s meghatározott elvek alapján történjék az 
eljárás. Most, midőn ezt a t. miniszter urnák 
figyelmébe ajánlókig elmondtam, szabad legyen 
még csak egy pár rövid észrevételt tennem. 

Első észrevételem az, hogy én — részem
ről engedelmet kérek e tekintetben a római 
jog kedvelőitől, de ki kell mondanom — hogy én, 
nem abban látom Magyarország szerencsétlensé
gét, hogy 1848-ban még minálunk a római jog-
nem volt életbe léptetve, mig más országokat 
már á tha to t ta ; mert engedjék meg nekem: én 
abban, hogy Magyarországban a római jog nem 
hozatott be, látom egyik kulcsát és okát annak, 
hogy Magyarország minden szomorú viszonyai 
közt a szabadságot meg tudta őrizni s függet
lenségét s önállóságát megtartani , (Elénk he
lyeslés a bal oldalon) mert tanúskodik arról a 
történelem, hogy Európa minden államaiban a 
szabadság megbukása a római jog életbelépte
tésével és a római jog elveinek befolyásával egy
idejű. (Ugy van '. bal felől.) 

Még az angol gyakorlatra nézve, melyre 
Simonyi Ernő t. barátom hivatkozott, kell egy 
megjegyzést tennem, s ez a megjegyzés oda 
megy ki, hogy — mennyire legalább én tudom — 
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és e tekintetben ne vegyék szerénytelenségnek, 
ha kimondom, miszerint azt hiszem, hogy nem 
is csalatkozom, — nem azon eljárás divatozik 
Angolországban, melyet Simonyi t. barátom em
iitett, hogy külön bizottságok küldetnek ki, me
lyek törvényjavaslatot készítenek. (Simonyi E. 
közbeszól: „Nem is ezt mondtam!") — Engedelmet 
kérek, ezt tetszett mondani; — Angliában né
mely nagy fontosságú s nevezetes kérdésekben 
igen is választ a ház külön bizottságokat. Ezen 
bizottságok meghallgatván azokat, kiket meg
hallgatni szükséges, javaslatot terjesztenek be 
azon elvek iránt, a melyekből kell kiindulni, s 
kiderítik a tényállást, mely fenforog; de ezen eo-
mité jelentésének alapján, ha azt a ház elfogadja, 
a törvényjavaslatot elkészitni a minisztérium fel
adatai közé tartozik. Ez, — engedelmet kérek, 
— Angliában az átaláuos eljárás. 

En részemről, nem is látom azt lehetőnek 
s helyesnek, hogy a törvényjavaslatok készítése 
a ház comitéjének legyen rendszeres kötelessége. 
Egy felől nem tartom azt helyesnek azért, mert 
a ház — kivált nálunk — más utón is levén 
elfoglalva, ha ily eomité utján akarna haladni, 
lehetetlen volna neki gyorsan haladni, mert nem 
volna physikai ideje a munkát rendszeresen elké
szíteni. De engedjen meg nekem abban, én par
lamenti kormányforma mellett a minisztérium
nak helyzetét némileg máskép is fogom föl; je
lesen : igaza van neki tökéletesen abban, hogy a 
miniszternek nem hivatása törvényt alkotni, de 
hivatása azt végrehajtani ; csakhogy a végrehaj
táson kívül, ha nem hivatása is, valamint nem 
lehet hivatása alkotni a törvényt, de igen is hi
vatása initiálni a törvényt, és vezetni a törvény
hozás teendőit. Nem akarok e tekintetben pél
dákra hivatkozni, nem okoskodásba mélyedni, 
csak egyet vagyok bátor fölemlitni: ha a mi
nisztériumnak hivatása nem volna törvényhozási 
teendőkben is initiálni, és az e részbeni vezetés
ben nagy fontosságú szerepet gyakorolni, akkor 
nem is lehetne alapja annak, hogy midőn egy 
fontosabb törvény megbukik, ez minisztererisist 
idéz elő; mert ha a minisztériumnak azon sze
repe nem volna a parlamenti élet kifolyásának 
következménye, akkor ő csakis közigazgatási 
teendők elhanyagolása következtében volna kény
telen lemondani hivataláról. (Helyeslés i alfelől.) 

Mindezek után kénytelen vagyok megmon
dani azt is, hogy, ha már egyes speciális tár
gyakat fölhozunk, én azt hiszem, mit az angol 
praxis igazol, hogy nem magának a javaslatnak 
készítése, hanem csak a tényálladék kiderítése 
és az elveknek megállapítása lehet az, mi a ház 
küldöttségének helyes feladata: akkor igen ter
mészetes, még kevésbbé hiszem, hogy akár egy 
regnicoláris küldöttség, akár — a mi mindenesetre 

helyesebb volna — ezen háznak küldöttsége egyes 
eodificationalis munkálatok elkészítésével lenne 
megbízatható. 

Én azt hiszem, t. ház, hogy a háznak kül
döttség általi működése igen is szükséges, de 
meggyőződésem szerint ez egy későbbi stádiumra 
vonatkozik; az első stádium az, hogy szakférfiak 
által készíttessék el a munka, — s ha már co-
dexről van szó, a revideálás a minisztérium ke
belében történjék, s a minisztérium saját felelős
sége alatt terjeszsze azokat a ház elé, mert hi
szen ő tartozik azokat védeni, ő felelős azért, 
hogy ezek megfelelnek-e a ezélnak, vagy nem. 
Akkor következik be azon idő, hogy a ház ne
vezzen ki egy bizottságot, mely a eodexet meg
vizsgálja, megvitassa, megállapítsa s jelentésével 
együtt a ház elé terjeszsze. (Helyeslés bal felől.) 

Azonban — a mint mondom, — igen szívesen 
hozzájárulok azon nézethez, hogy mindezekre 
nézve a miniszter utasíttassák az i t t elmondot
taknak figyelembevételével a coclifíeatio további 
teendőire nézve javaslatot terjeszteni be e 
e háznak, mely javaslatot aztán i t t megvitas
sunk. En részemről kész vagyok a további vi
tától elállni, csak kérném a t . miniszter urat, 
hogy e tekintetben mielőbb intézkedni méltóz
tassék; mert valóban szükséges, hogy a eodifi-
catio ezentúl helyesebb irányt kövessen, mint 
az eddig történt. (Élénk helyeslés bal felől.) 

E l n ö k t T. ház! A bizottság jelentése 
mellett van két indítvány; méltóztanak mind
kettőt meghallgatni í (Halljuk!) 

S z é l K á l m á n j e g y z ő t (olvassa Ho-
dossy Imre indítványát.) 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa Irányi 
Dániel indítványát:) „ Választassák az országgyűlés 
mindkét háza kebeléből egy 3 6 tagból álló bizottság 
a végből, hogy a polgári törvénykönyvet kidol
gozza. Ezen bizottság,melybe a főrendi ház a ta
gok egy harmadát választja, a két házon kívül 
álló szakféríiakkal kiegészítheti magát, a kik 
értesítő szavazattal bírnak. A bizottság ország
gyűlési tagjai 6 frt napidíjat húznak müködésök 
ideje alatt, a külön tagok diját a bizottság maga 
határozván meg." (Olvassa tovább Vidliczkay Józzef 
módosüványát) : Viclliczkay képviselő pedig ezen 
módosítást kívánja: Ezen szavak helyett, „válasz
tassák az orsságg.yülés mindkét háza kebeléből", 
tétessék „választassák a ház kebeléből." 

I r á n y i D á n i e l : Ezen módositványt ré
szemről elfogadom. 

E l n ö k :Első kérdés : Elfogadja-e a t. ház 
a pénzügyi bizottság véleményét 1 (Elfogadjuk!) 
Tehát el van fogadva. Második kérdés; Elfogadja-e 
a t. ház Hodossy Imre indítványát ? Kik elfo
gadják, méltóztassanak felállni. (Csak Hodossy 
Imre és Zichy Nándor állanak fel.) A ház nem fo-
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gadja el. Most méltóztassanak felállani azok, kik 
Irányi Dániel ur indítványát, Vidliezkay József 
módositványával elfogadják. (Megtörténik.) A több
ség nem fogadja el. E szerint meg van szavazva 
a 15,000 frt a pénzügyi bizottság véleményéhez 
képest. 

A tanácskozást hétfőn 10 órakor folytatjuk; 
kezdjük a kérvényi bizottság jelentésével, s ezu
tán következni a honvédelmi minisztérium költség
vetése. 

(Az ülés végződik Js/4 órakor.) 

138. országos ülés 
1870. márezius 7-dikén 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Simay Gergely a kincstári ut- és hidvám eltörléséről törvényjavaslatot 
nyújt be. Kuk Jenő János tasnádkerületi képviselő halála bejelentetik. A kérvényi bizottság jelentései tárgyaltatnak. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, később Andrássy Gyula gr., Gorove István, 
Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10XU órakor. 

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

Bujanovics Sándor jegyző: {ol
vassa a márcz. 5-én tartott ülés jegyzőkönyvét). 

E l n ö k : Nincs észrevétel a jegyzőkönyv 
ellen ? Tehát — hitelesítve van. 

Van szerencsém a következő irományokat a 
t. ház elé terjeszteni: 

Buda szabad kir. város közönsége, az egy
házi javakat, azok adományozási eredeti felté
teleivel egyezőleg, egy harmad részben egyházi 
ezélokra, egy harmad részben szegények gyámo-
litására és végre egy harmad részben iskolák 
létesítésére fordíttatni kéri. 

Ugyancsak Buda szabad kir. város közön
sége, a honvédmenház létesítésére a képviselő
ház kebeléből egy bizottság kiküldetését kérvén, 
czélra réről 1000 frtot felajánlott. 

Szabolcs megye közönsége az első íoku kir. 
törvényszékek felállítását, a törvényhatóságok 
jelen területének épségben tartása mellett esz
közöltetni kéri. 

Szabolcs megye közönsége az Eszterházy-
képtárt országos alapból megvétetni kéri. 

Nagy Károly város közönsége, a kir. ki
sebb haszonvételi előjogokat törvényhozásilag 
megszüntetni kéri. 

Zmeskál Zoltán benyújtja Rudolf Vilmos 
cs. k. mérnöknövendéknek az Ausztriába kebe
lezett Tirol tartományi Schwatzban kelt folya
modását, melyben folyamodik a magyar tör
vényhozáshoz, hogy neki az 1866-ik évben, mi
dőn Magyarországban szolgált, mértföldpénzekből 
levont 93 frt 39 krnyi összeg kifizettessék. 

S i m a y G e r g e l y : T. ház! Midőn az 
áüamköltségek tovább fedezése tekintetéből, a 
folyó év 1-ső negyedére szükséges felhatalmazás 
tárgyaltatott, felszólalásom folytán szives volt 
pénzügyminiszter ur azon Ígéretet adni, hogy az 
áitala jelen alakban törvényellenes és sérelmes
nek elismert hidvámokra vonatkozólag a mos
tani költségvetés rendszeres tárgyalása alkalmá
val törvényjavaslatot fog a t. ház elé terjesz
teni. Ez azonban mind ez ideig meg nem tör
tént; minthogy pedig a költségvetés tárgyalása 
nem sokára vége felé közeledik, nem csak, ha
nem még az adott indemnitás is még e hó vé
gével le fog járni, felhivatva érzem magamat e 
tekintetben magam és számos képviselőtársaim 
részéről a t. ház asztalára egy törvényjavasla
tot letenni azon kéréssel, méltóztassék annak 
kinyomatását és a házszabályok értelmében or
szággyűlési tárgyalását elrendelni, és sürgőssége 
tekintetéből akkép intézkedni, hogy a t. ház e 
törvényjavaslatot kellő időben, t. i. még ez 
indemnitás tartamának lejárata előtt tárgyalás 
alá vegye. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Simay 
Gergely törvényjavaslatát:) 

Az országban fenálló kir. kincstári, ut- és 
hidvámok megszüntetéséről. 




