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A HETEDIK KÖTET 
T A R T A L M A . 

Lap. 
CCY. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. marczius 11-dikén.Bejelentetik: Gál János, Berzenczey 

László, Móricz Pál, Nagy Péter és Tokody Ágoston képviselővé választása; Gozsdu 
Manó lemondása; Darvas Antal halála; a jelentés Ormos Sándor választásáról. A 
bizottságok fölhivatnak, hogy üléseikről a minisztereket eleve tudósítsák. A jász
kunkerületi törvényszék engedélyt kap Hrabovszky Zsigmond kihallgathatására. 
Kérvények bemutatása. Csiky István szabadságidőt kap. A piros könyv bemutattatik. 3 

CCVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1863. marczius 14-dikén. Zsámbokréthy József szabadságot 
kap. Kérvények bejelentése és elintézése. Zárt ülés 9 

CCYII. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. marczius 16-dikán. Bemutattatik Kapp Gusztáv megbizó 
levele. Ifj. Zichy József gr. szabadságot kap. Az oraviczai választás vizsgálatának 
folytatásával uj biztos bizatik meg. Kérvények bemutatása. A M. Akadémia köz
ülésére hivja meg a házat. Bujanovics Sándor a Magyarországot Gácsországgal ösz-
szekötendő vasút érdekében interpellálja a kormányt, mely a kérdésre azonnal 
felel. Kérvények elintézése. A költségvetés január és február havára meg
állapíttatik. . , 25 

CCYTII. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. marczius 30-dikán. A horvátügyi országos bizottság, 
úgyszintén az igazoló bizottság kiegészítése elhatároztatik. Kérvények bemutatása. 
A kormány részéről törvényjavaslatok nyújtatnak be : a törvények kihirdetéséről; 
a görög-keleti vallásúak ügyében; a kereskedelmi s iparkamrákról; több vasúti 
vonalról. Vasúti bizottság fölállítása határoztatik. A pénzügyi bizottság jelentést 
tesz a czukor és égetett szeszes italok kivitelénél visszatérítendő fogyasztási adót 
tárgyázó törvényjavaslatról, mely is az osztályokhoz utasittatik 37 

CCIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. april 1-én. Kérvények bemutatása. Kandó Kálmán 
választásáról a vizsgálati jelentés beadatik. A nemzetiségi bizottság kiegészítése 
elhatároztatik. Bánffy Albert b. a partiumbeli úrbéri viszonyok rendezése iránt 
interpellálja a kormányt, mire ez felel. A czukor és égetett szeszes italok kivitelé
nél visszatérítendő' fogyasztási adóról szóló törvényjavaslat tárgyalása napirendre 
tűzetik. Szavazás a vasúti, horvátügyi és igazoló bizottságok tagjaira. . . . . 45 

CCX. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. april 2-dikán. Kérvények bemutatása. A kormány a 
magyar pénzverdékben készitendÖ pénzekről s a gödöllői uradalomról szóló 
törvényjavaslatokat terjeszti elő. A vasúti, horvátügyi és igazoló bizottságok tag
jaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. A czukor és égetett szeszes italok 
megtérítendő fogyasztási adójáról szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetik s 
elfogadtatik. A költségvetés marczius havára megállapíttatik. Kérvények elintézése. 46 

CCXl . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. april 3-dikán. Szabadfy Sándor halála bejelentetik. 
Manojlovies Emil szabadságot kap. Kérvények bemutatása és elintézése. Szavazás 
a nemzetiségi bizottság hiányzó tagjaira &2 
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CCXII. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. april 4-dikén. Kérvények bemutatása. A nemzetiségi 
bizottság hiányzó tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. A czukor és 
égetett szeszes italok kivitelénél megtérítendő fogyasztási adóról szóló törvényjavas
lat végleg elfogadtatik s a főrendekhez átküldetik Id. Kossuth Lajos, Nagy Péter, 
Gál János, Kapp Gusztáv, Móricz Pál, Tokody Ágoston, Berzenczey László iga
zoltatnak s az osztályokba soroztainak ''.'•' 70 

CCXIII. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. april 7-dikén. Domokos László képviselővé választása 
bejelentetik. Kérvények bemutatása. Siklósy Károly a lőpor árulása iránt inter
pellálja a kormányt. A főrendek üzenik, hogy a czukor s égetett szeszes italok 
kivitelénél megtéritendö fogyasztási adóról szóló törvényjavaslatot elfogadták s a 
horvátügyi bizottságba választott tagjaikat működésök folytatására utasították. A 
központi bizottság beadja jelentését a törvények kihirdetésére, a kereskedelmi és 
iparkamrákra s a gör.-keíeti vallásuakra vonatkozó törvényjavaslatokról. A vasutak 
és csatornák telekkönyvezését s a czukor és égetett szeszes italok megtéritendö 
fogyasztási adóját tárgyazó törvényczikkek szentesittetvén, kihirdettetnek. Az elnök 
a királyné várt szerencsés szülése alkalmából tartandó hála isteni tiszteletre hívja 
meg a ház tagjait. 72 

CCXIV. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. april 16-dikán. Conrád Mór szabadságidőt kap. Kérve- " 
nyék bemutatása. A kormány előterjeszti az államköltségvetést 1868-ra s külön
féle adózási törvényjavaslatokat. 77 

CCXV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. april 17-dikén. Dezső Szaniszló megbízó levele és 
kérvények bemutatása. A központi bizottság jelentése a gödöllői uradalomra s a 
pénzverdékben készítendő érez pénzekre vonatkozó törvényjavaslatokról. Kandó 
Kálmán és Ormos Sándor végleg igazoltatnak s osztályba soroztainak. . . . . 93 

CCXYI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. april. 18-dikán. Kérvények bemutatása. A házszabá
lyok átdolgozásával megbízott bizottság kiegészítése elhatároztatik. A törvények 
kihirdetéséről, továbbá a keresk. és iparkamrákról szóló törvényjavaslatok tárgya
lás alá vétetvén, megállapittatnak 97 

CCXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. april 20-dikán. Kérvények bemutatás. A költségvetés 
mellékletei a ház asztalára tétetnek. A törvények kihirdetéséről s a keresk. és__ 
iparkamarákról szóló törvényjavaslatok végleg megszavaztatnak, a gödöllői urada
lomról s a veretendő pénzekről szólók tárgyalás alá vétetnek s elfogadtatnak. 
Detrich Zsigmond ipartörvény iránt interpellálja a kormányt, mire ez felel. A 
költségvetés april havára elfogadtatik. A költségvető bizottság- a gyursiroda állan
dósítását indítványozza. Szavazás a házszabályi bizottság hiányzó tagjaira, . - . 113 

CCXYOI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. april 22-dikén. Az elnök a királyleány születése alkal
mából tartandó hála-isteni tiszteletre hívja meg a ház tagjait. Simonyi Ernő meg
bízó levele és kérvények mutattatnak be. Keglevich Béla gr. a dohányügyben 
interpellálja a kormányt, mire ez később ígér felelni. A házszabályi bizottságra 
történt, szavazás eredménj^e kihirdettetik. A gödöllői uradalom megvételére s 
magyar pénzek veretesére vonatkozó törvényjavaslatok végleg elfogadtatván, a 
főrendekhez átküldetnek. A kérvényi bizottság marasztatik. A vasúti kérvények 
tárgyalása napirendre tűzetik. A központi bizottság beadja jelentését az eddigi 
adószedés meghosszabbítását tárgyazó törvényjavaslatról, s ez is napirendre tűze
tik. Domokos László és Dezső Szaniszló igazoltatnak s az osztályokba soroltatnak. 121 

CCXIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. april 25-dikén. A királyleány keresztelésére küldöttség 
neveztetik ki. Kérvény bemutatása. Az eddigi adószedés meghosszabbítására vonat
kozó törvényjavaslat tárgyaltatik s elfogadtatik. Vasúti kérvények elintézése. . 124 
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Lap. 
CCXX. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. april 27-dikén. Kérvények bemutatása. Csiky Sándor 

a demokrata kör eltiltása iránt intéz a kormányhoz kérdést, mire ez később ígér 
felelni. Az eddigi adószedés meghosszabbítására vonatkozó törvényjavaslat végleg 
elfogadtatik s a főrendekhez átküldetik. A költségvető bizottság javaslata a gyors
iroda állandósítása iránt elfogadtatik. 131 

CCXXI . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. april 29-dikén. A főrendek üzenik, hogy a gödöllői 
uradalomra, a törvények kihirdetésére, az ipar- és kereskedelmi kamarákra, végre 
az eddigi adószedés meghosszabbítására vonatkozó törvényjavaslatokat elfogadták. 
Vukovics Sebő és Kossuth Lajos lemondása bejelentetik. Manojlovies Emil szabad
ságideje meghosszabbittatik. Kérvények bemutatása. Simonyi Ernő igazoltatik. 
Somossy Ignácz a pápai seregbe való toborzás iránt interpellálja a kormányt, mire 
ez felel. A szentesitett törvényczikkek a törvények kihirdetéséről, a gödöllői ura
dalomról s az eddigi adószedés meghosszabbításáról kihirdettetnek. A kormány 
felel Keglevich Béla gr. interpellátiójára a dohányügyben. . . . . . . . 1 3 6 

C C X X I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 1-sején. Kérvények bemutatása és elintézése. A 
kormány ideiglenes vasutengedélyezési szabályzatot nyújt be. A görög-keleti val-
lásuakra vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása napirendre tűzetik 142 

CCXX1 I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 4-dikén. Péchy Tamás megbízó levele, Degen-
íeld Gusztáv gr. kérelme szabadságért, mi megadatik, s különféle kérvények 
bemutattatnak. Az ipar- s kereskedelmi kamarákról szóló törvény szentesittetvénr 
kihirdettetik. A kormány felel a demokrata kör betiltása iránt tett interpellátióra. 
Gull József és utána Deák Ferencz az erdélyi sajtóviszonyok iránt interpellál
ják a kormányt, mire ez felel. A központi bizottság beadja jelentését az alföldi 
vasútra vonatkozó törvényjavaslat iránt . . . . . . . . . . . . 150 

CCXXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 6-dikán. Kérvények bemuíatása. A jogügvi 
bizottság beadja jelentését s munkálatát. A főrendek átküldik a magyar pénzekről 
szóló s némi módosítással elfogadott törvényjavaslatot. Simonyi Lajos b. az egyházak 
ós iskolák állami segélyezése iránt interpellálja a kormányt. A görög-keleti vallásu-
akról szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban elfogadtatik s 
részletes tárgyalása megkezdődik • ' . . . . . . . . . 158 

CCXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 7-dikén. A kir. ügyek igazgatója engedélyt kér, 
hogy Román Sándor ellen sajtópört indíthasson. Kérvények bemutatása. A görög
keleti vallásuakra vonatkozó törvényjavaslat részletes tárgyalása foly . . . 1 7 6 

CCXXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 8-dikán. Kérvények bemutatása. A kormány 
előterjeszti a német államokkal kötött vám-, s a Nagy-Britanniával kötött hajózási 
szerződést. A" horvátügyi bizottság előterjeszti a horvát küldöttek kívánalmait az 
alföld-fiumei vasút ügyében. A görög-keleti vallásuakról szóló törvényjavaslat 
részletes tárgyalása tovább foly. A vasúti s pénzügyi bizottságok előterjesztik 
munkálataikat a magyar éjszak-keleti, a zákány-zágrábi s hatvan-miskolczi vasu-
takra vonatkozó törvényjavaslatokról. 197 

CCXXVH . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 9-dikén. Vita a jegyzőkönyv szerkezete felett. 
Kérvények bemutatása. A tízes bizottság kiegészítése elhatároztatik. Péchy Tamás 
föltétesen igazoltatván, osztályba soroztatik. A görösr-keleti vallásuakat illető 

CCXXYIII. 
törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s bevégződik . . . . . . . 

ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 11-dikén. Kérvények bemutatása. Végleges sza
vazás a görög-keleti vallásuakat illető törvényjavaslatra. Az alföld-fiumei vasutat 

220 
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Lap. 
tárgyazó törvényjavaslat és mellékletei tárgyalás alá vétetnek s átalánossáfban 
elfogadtatnak. Szavazás a tizea bizottság hiányzó egy tagjára 238 

CCXXIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 12-dikén. Kérvények bemutatása. A tizes bizott
ság egyik hiányzó tagjára történt szavazás eredménye kihirdettetik, s bár átalános 
többsége hiányzik, érvényesnek ismertetik. Az alföld-fiumei vasútról szóló törvény
javaslat és mellékletei részletesen tárgyaltatnak 254 

CCXXX. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 13-dikán. Kérvények bemutatása. Az alföld-fiumei 
vasútról szóló törvényjavaslat mellékleteinek részletes tárgyalása tovább foly. Az 
államköltségvetés mellékleteiből a még hiányzó III-dik füzet benyujtatik . . . 2 7 1 

CCXXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 14-dikén. Kérvény bemutatása. Szünet. A ház 
elhatározza, hogy ha nem lesz határozatképes számmal, a jelenlevők név szerint 
megszámláltatnak. Az alföld-fiumei vasútra vonatkozó törvényjavaslat részletesen 
tárgyaltatván, elfogadtatik. Ivánka Imre az alföld-fiumei vasút építése ügyében 
kérdéseket intéz a kormányhoz. Kérvények elintézése, köztök a szász ispánra 
vonatkozóké 290 

C C X X X I I ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 16-dikán. A közvádló ujabb engedélyt kér Bö
szörményi László képviselő kihallgathatására, illetőleg perbe foghatására. Vojnics 
Barnabás szabadságot kap. Kérvények bemutatása. Radics Ákos Fiume, Berzenczey 
László és Dózsa Dániel az erdélyi vasút iránt interpellálják a kormányt, mely az 
utóbbiaknak azonnal válaszol is. Válaszol Ivánka Imre interpellátiójára is az alföld
fiumei vasútvonal iránt. Az alföld-fiumei vasútra vonatkozó törvényjavaslat végleg 
megszavaztatik. A főrendek módosítása a magyar pénzekről szóló törvényjavas
latranézve elfogadtatik. Határozat a horvát küldöttség vasutügyi kívánatára nézve. 
Kérvények elintézése 305 

C C X X X 1 I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 23-dikán. Péchy Tamás szabadságot kap. Kérvé
nyek bemutatása. Deák Ferencz és társai indítványt nyújtanak be a városok és 
kerületek törvénykezési költségeire nézve. Tinku Ábrahám az erdélyi egyetem 
iránt interpellálja a kormányt. A főrendek üzenik, hogy a képviselőház határo
zatát a gyorsiroda állandósítására nézve, továbbá a görög-keleti vallásuakra vonat
kozó törvényjavaslatot, ezt módosítással, elfogadták. A központi bizottság jelentést 
tesz a hatvan-miskolczi. zákány-zágrábi és éjszak-keleti vasutvonalak iránt tett 
előterjesztésekről 315 

CCXXXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 26-dikán. Sulyok Mór lemondása bejelentetik. 
Nicolics Sándor szabadságot kap. Kérvények bemutatása. A főrendek üzenik, 
hogy az alföld-fiumei vasútvonalról szóló törvényjavaslatot és mellékleteit némi 
módositással elfogadták. A kormány törvényjavaslatot nyújt be a honpolgárság
ról. A zákány-zágrábi, hatvan-miskolczi s éjszak-keleteti vasútvonalra vonatkozó 
törvényjavaslatok és mellékleteik tárgyalás alá vétetvén, mind átalánosságban., 
mind részleteikben elfogadtatnak. A költségvetés májusra megállapíttatik . . 323 

CCXXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 27-dikén. Vita a jegyzőkönyv felett. Kérvények 
bemutatása. A központi bizottság jelentést tesz a német vámegylettel kötött keres
kedelmi szerződésről. Székely Gergely a sepsi-szent-györgyi volt katonai elemi 
iskola helységeinek átadása iránt interpellálja a kormányt. A kormány felel Gull 
József interpellátiójára az erdélyi sajtóviszonyok iránt és Stoll Károlyéra a Lázár 
Sándor-féle sikkasztási kérdésben 343 

CCXXXYI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. május 28-dikán Kudlik István lemondása a képviselő
ségről bejelentetik. Kérvények bemutatása. A vámegylettel kötött kereskedelmi 
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szerződés tárgyaltatván, elfogadtatik. A hatvan-miskolezi s zákány-zágrábi, úgy
szintén az éjszak-keleti vasutakról szóló törvényjavaslatok végleg megszavaztatnak. 
A főrendek módosításai a görög-keleti vallásuakat, valamint az alföldi vasutat 
illető törvényjavaslatra nézve elfogadtatnak. A városok és kerületek törvénykezési 
költségeire vonatkozó indítvány a kormányhoz utasittatik 348 

CCXXXVIl . ORSZÁGOS Ü L É S 1868. május 29-dikén. Kérvények bemutatása. Borcsányi János 
a pesti egyetemen graduált orvostudorok iránt interpellálja a kormányt, mely azon
nal felel is. Berzenczey László az erdélyi vasári előmunkálatokra adott engedély 
iránt interpellálja a kormányt. A főrendek üzenik, hogy a vámegylettel kötött-: 
kereskedelmi szerződéshez hozzájárultak, egyszersmind az egyik minapi jegyző
könyvökbe csúszott téves kifejezést helyreigazítják 358 

C C X X X Y H Í ORSZÁGOS Ü L É S 1868. június 4-dikén. Czebrián László gr. szabadságot kap. 
Kérvények bemutatása. A pénzügyi bizottság beadja jelentését a közvetett adókra 
vonatkozó törvényjavaslatokról. Csanády Sándor a vallási jogegyenlőség, Borlea 
Zsigmond a levelek postai kezelése, Manojlovics Emil az uzsoratörvények eltör-
lése iránt interpellálják a kormányt, s ez a két utóbbinak azonnal válaszol is. . 361 

CCXXXIX. ORSZÁGOS Ü L É S 1868 június 13-dikán. Keglevieli Béla gr., Vay Sándor b., 
Zichy Viktor gr., Rónay Mihály és Lovassy Ferenez szabadságot kapnak. Kérvé
nyek bemutatása. A főrendek üzenik, hogy a zákány-zágrábi, hatvan-miskolezi és 
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A HETEDIK KÖTETBEN ELŐFORDULÓ 

FONTOSABB SAJTÓHIBÁK 
Lap Hasáb Sor 

73 2 14 alulról 
77 a tárgymutatóban 2 felülről 

93 a tárgymutatóban 2 felülről 
153 2 26 alulról 
244 1 13 felülről 

Hiba 
elő, minden 
adóssági 
vizsgálati 

alkotmány eladási 
chemins de fers 

Igazítás 
elő — minden 
adózási 
vonatkozó 
alkotmány feladási 
chemins de fer 



Pótlék a VII. kötet 378. lapjához. 
Deák Ferencz beszéde után és Ghyczy Kálmán beszéde elé a következő beszéd tartozik. 

Horváth LajOS e l ő a d ó : Csiky Sándor kép
viselő úr azt mondja, hogy a tizes bizottság tár
gyalás alá vette a kérdéses czikkeket, s azokra alapí
totta véleményét. 

Engedelmet kérek, ez tévedés; legyen szabad 
azt nekem, mint a tizes bizottság előadójának, 
helyreigazitanom. 

A bizottság nem tette és nem is tehette ta
nácskozásainak tárgyává a kérdéses czikkeket, s 
csak arra terjesztette és terjeszthette ki figyelmét, 
hogy való-e az, a mit a királyi ügyek igazgatója 
mint közvádló állit kérvényeiben: t. i. hogy Ro
mán Sándor a „Federatiunea" czimü lapnak, és 
Böszörményi László a „Magyar Ujság^-nak felelős 
szerkeztője-e ? továbbá, hogy a kérdéses czikkek, 
melyekben a közvádló sajtóvétséget lát, e két lap 
idézett számaiban csakugyan megjelentek-e ? 

A bizottság előtt e tekintetben a t. képviselő
ház korábbi eljárása szolgált zsinórmértékül. 

A múlt alkalommal a „Magyar Újság" 
azon száma, melyben a „váezi levél" megjelent, 
nem olvastatott fel, nem nyomatott ki, s tartalma 

nem vétetett a ház határozata alapjául: mert nem 
érezte magát a ház jogosítva annak kimondására, | 

hogy sajtóvétség- követtetett-e el ezen levél közlése 
által. 

A bizottság ezen előzményhez tartotta magát, 
s a t. képviselőház sem teheti tul magát korábbi 
megállapodásain, s jelen esetben is legfölebb azt 
vizsgálhatja meg — ha t. i. a bizottság jelentését 
irányadónak nem tekinti — vajon a kérdéses 
czikkek a két lapban valósággal megjelentek-e'? s 
e körülménynél fogva megvan-e Román Sándor 
és Böszörményi László képviselők, mint felelős 
szerkesztők, és az állítólagos sajtóvétség között az 
összefüggés annyi jelensége, a mennyit a múlt 
alkalommal kivánt arra nézve, hogy a kért enge
délyt megadja a vizsgálatra és perbefogásra ? 

Én tehát ugy vélekedem, hogy nem állhat 
érdekében a t. háznak az. hogy a kérdéses czikke
ket kinyomassa és tartalmával megismerkedjék ; 
arra nézve pedig, hogy megvan-e a szükséges ösz-
szefüggés? elég egy futó tekintet az illető lapszá
mokra. Továbbmenni ugy sem lehet, mert a czik
kek tartalma fölött itélni nem a ház, hanem az es
küdtszék dolga, mely a vádnak, subjectiv és ob-
jectiv tekintetben, ez idő szerint egyedüli törvényes 
birája. (Helyeslés.) 
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CCV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. marezins 11-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Targjai : Bejelentetik: Gál János, Berzenczey László, Móricz Pál, Nagy Péter és Tokodi Ágoston képviselővé választása ; 
Oozsdu Manó lemondása; Darvas Antal halála; a jelentés Ormos Sándor választásáról. A bizottságok fölhivatnak, hogy üléseikről a 
minisztereket eleve tudósítsák. A jász-kunkerületi törvényszék engedélyt kap Hrabovszky Zsigmond kihallgathatására. Kérvények be
mutatása. Csiky István szabadságidőt kap. A piros könyv bemutattatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b.., Gorove István, Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 '/„ órakor. 

Elnök : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzökönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni. A szólani kivánók neveit Ráday László gr. 
jegyző úr fogja jegyezni. 

Mindenek előtt kötelességemuek tartom jelen
tést tenni a ház belszerkezetére vonatkozó tár
gyakról. 

Gál János Oláh-falu városa részéről újból 
megválasztott országos képviselő, Berzenczey 
László Marosvásárhely városa részéről megválasz
tott országos képviselő, Móricz Pál Biharmegye 
bárándi kerületében megválasztott képviselő, Nagy 
Péter Kolozsvár varosa részéről megválasztott kép
viselő és Tokodi Ágoston N.-Várad városa részéről 
megválasztott képviselő bemutatott megbízó levelei 
az állandó igazoló bizottsághoz fognak áttétetni. 

Gozsdu Manó, Biharmegye tenkei választó 
kerületének országos képviselője a hétszemélyes 
táblához lett kineveztetése alkalmából, képviselői 
állásáról lemondott. 

Fájdalmas érzéssel tudatom a t. házzal, hogy 
Abaujmegye központi bizottságának jelentése sze
rint a szikszói választó kerület országos képvise
lője Darvas Antal meghalt. Az uj választás iránt a 
központi bizottság föl fog szólittatni. 

Véghső Gellért képviselő úr, mint kiküldött 
vizsgáló biró, Ormos Sándor, Aradmegye pécskai 
választó kerületében megválnsztott országos kép

viselő megválasztása iránt tett vizsgálatról jelenté
sét beadja. Az állandó igazoló bizottsághoz téte
tik át. 

Eötvös József b. vallás- és közoktatásügyi mi
niszter úr a közintézeti bizottság 1866. évi 686 sz. 
alatti jegyzőkönyvét az irattár részére visszaküld-
vén, azt kívánja, hogy valahányszor az országos 
bizottságokban miniszteri osztályt érdeklő, főké
pen közigazgatást tárgyazó közügyek fordulnak 
elő, erről eleve értesíttessék, kellő intézkedések és 
fölvilágositások nyujthatása végett. Azt hiszem, 
hogy ez az által lenne pótolandó, hogy a bizottsá
gok elnökei a bizottságok összejövetelének határ
napjait az illető miniszter uraknak adják tudtul. 
(Helyeslés.) 

A Jász-kun kerület fenyítő törvényszéke 
Csemák László ellen folyamatban lévő rágalma-
zási bünperben múlt évinov. 19-én 6775. sz. alatt 
hozott kir. táblai itélet szerint Hrabovszky Zsig
mond képviselő úr kihallgattatása elrendelését be
jelentvén, fölkéri a képviselőházat, hogy erre néz
ve előleges engedély adassék. Megadatik. 

Abaujmegye közönsége azon körülménynél 
fogva, hogy több képviselő úr még akkor is. mi
dőn nevezetesebb tárgyak jönnek szavazás alá, 
nincsen jelen az ülésekben, erre nézve oly intéz
kedéseket kér tétetni, hogy jövőre az elmaradások 
megszűnjenek. Ugyanazt kéri Szatmár-Németi, 
valamint Arad városa is (Helyeslés.) E részben a 
ház szabályai és ezekkel a háznak tökéletesen 
öszhangzásban levő határozatai intézkednek. A ház 
megvárja, hogy tagjai a ház szabályainak és hatá
rozatainak P részben is tökéletesen megfeleljenek. 
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Egyébiránt azt hiszem, hogy a mit bátor voltam 
előadni, az a ház határozataként fog tekintetni, t. i. 
hogy a ház megvárja — mint eddig is megvárta — 
hogy a határozat értelmében a ház szabályai szo
rosan megtartassanak. Ha különben a dolog kí
vánná, ezenkívül még lehetne részletes határoza
tot hozni. 

Csanády Sándor : A kérvényi bizottsághoz 
kérném áttétetni. 

HaláSZ Bold izsár : Ha jól emlékszem, a 
házszabályok iránt van is már bizottság kinevez
ve ; tehát ez a kérvény is oda tartozik. 

E l n ö k : A bizottsághoz fog áttétetni. 
Erzsébet város panaszképen előadja, hogy 

két képviselő, t. i. Csiky István és Karácsony Já
nos az országgyűlésen meg nem jelentek ; ennél
fogva kéri, hogy nekik a megjelenés kötelessé
gükké tétessék. 

Csiky István 15 napi szabadságidőt kér. Én 
azt hiszem, hogy ebbe a t. képviselőház beleegyezik. 

Egyébiránt azt hiszem, hogy az illető város 
kérvénye mind a két képviselővel közlendő, hogy 
ez által a pontos megjelenésre figyelmeztessenek. 
(Helyeslés.) 

Hevesmegye fenyítő törvényszéke a Vecsey 
Antal főhadnagy részéről Csiky Sándor képviselő 
úr ellen indított fenyítő perben ítéletet hozott, 
melyben Csiky Sándor képviselő urat tökéletesen 
fölmentette a törvényszék. (Helyeslés a szélső bal 
oldalon.) Ezen ítéletet a kir. tábla is jóváhagyta. 
Tudomásul vétetik. 

Andrássy Gyula gróf miniszterelnök úr a 
külügyet tárgyazó piros könyvet 60 példányban 
megküldötte. Ez le van téve a képviselőház iro
dájában. A kik meg akarják kapni, méltóztassanak 
az irodában intézkedni. (Fölkiáltások : 60 példány 
nem elég!) Csak 60 példány van megküldve; mi
vel azonban a képviselők száma sokkal nagyobb, 
méltóztassék a ház az elnökségnek kötelességévé 
tenni, hogy a hiányzó példányokról gondoskodjék. 
(Helyeslés.) Ez iránt az elnökség fog intézkedni. 

A többi kérvényeket a jegyző úr fogja fel
olvasni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő : Árvamegye közön
sége a nemzetiségi kérdést a magyar nyelv diplo
matikai állásának megóvása mellett törvényhozás 
által mielőbb megoldatni kéri. 

Békés, Gömör, Mosony és' Nyitra megye kö
zönségei szintén a nemzetiségi kérdés megoldását, 
az e tárgyban kiküldött albizottság véleményével 
ellenkezőleg, a magyar nyelv diplomatikai egysé
gének fentartása mellett kérik elintéztetni. 

Sárosmegye közönsége szintén e tárgyban 
javaslatot nyújtván be, azt figyelembe vétetni 
kéri. 

Udvarhelyszék közönsége a belügyminiszté

rium utján ugyané tárgyban észrevételeit előter
jeszti és pártoltatni kéri. 

Vas és Veszprém megye közönségei, ugy 
a Hajdúkerület közönsége Zemplénmegyének e 
tárgybell feliratát pártoltatni kéri. 

Győr város közönsége a nemzetiségi kérdés 
megoldását, szintén az albizottság véleményétől 
eltérőleg, a magyar nyelv diplomatikai állásának 
megtartásával kéri eszközöltetni. 

Békés megye, Csikgyergyó, Fehér, Komárom, 
Szepes, Torna, Vas megyék, továbbá Debreczen, 
Arad, Győr, Szatmár szabad kir. városok közön
ségei a köztörvényhatóságok és a felelős minisz
teri rendszer közti jogviszonyok jövendő megálla
pításánál a köztörvényhatóságok önkormányzati 
közjogi állását továbbra is épségben fentartátni 
kérik. 

Bereg megye oroszajku számos honpolgárai, a 
megyei bizottság, tisztikar és törvényszékek leg
újabb megalakulását, a mennyiben azok tagjai a 
nép nyelvét nem értik, sérelmesnek, továbbá a 
szolgabírói s képviselői választó kerületek czélsze-
rütlen, sőt rajok épen hátrányos berendezését pa
naszolván, ez ügyben a megyei rendezés előtt még 
intézkedést tétetni kérnek. 

Abauj megye közönsége, a köztörvényhatósá
gokat az 1842. III . t. ez. 6. §. értelmében rendez
tetni kéri. 

Nógrád megye közönsége a megyék rendezése 
tárgyában emlékiratot küldvén be, azt figyelembe 
vétetni kéri. 

Borsod megye, Felső-Fehér megye, Három- és 
Miklósvárszék, Sáros, Szepes, Torontál, Turócz, 
Vas megyék, továbbá Pest , Székes-Fehérvár és 
Szatmár sz. k. városok közönségei a magyar hon
védelmi rendszer behozatalát, a jelenlegi hadsereg 
nemzeti lábra állittatását, a király és az alkotmány 
iránti hűségre föleskettetését, a Ludoviceum és ala
pítványának visszaszerzését és eredeti czéljára föl-
használtatását kérik eszközöltetni. (Helyeslés.) 

Ugyanazon városok közönsége a magyar hon
védelmi minisztérium f. é. január 17-én 20,408. sz. 
a. a katonai váltságdíj iránt kibocsátott rendeletét 
a törvényhozás ez ügybeli intézkedése előtt sérel
mesnek nyilvánítván , hasonló fontosságú ügyek
ben az egyoldalú kormányi intézkedéseket meggá
toltatni kéri. 

Vas megye közönsége a honvédelem rende
zése tárgyában Pest városa feliratát magáévá teszi. 
s annak alapján az ország érdekeinek és alkotmá
nyának megvédése iránt hathatós törvényhozási 
intézkedést kér tétetni. 

Eperjes városa közönsége Arad városa és Sá
ros megye feliratait a honvédelmi rendszer, a had-

I sereg nemzeti lábra állítása és a Ludoviceum saját 
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eredeti czéljára használtatása tárgyában figyelembe 
vétetni és pártoltatni kéri. 

Az erdélyi gazdasági egyesület, továbbá Árva 
és Kraszna megyék közönsége a só árának leszállí
tását és m. kir. sóhivatalok újból felállítását be
adott javaslataik nyomán eszközöltetni kérik. 

Esztergom, Kraszna és Turócz megyék, to
vábbá a Hajdúkerület közönsége, az országos adó
ügy uj rendezését, aránytalan adóztatás által szen
vedett sérelmeik orvosoltatását, a behajtásoknál el
követni szokott visszaélések megkönnyítését és a 
közvetett adónemek bérbe adatásának megszünte
tését eszközöltetni kéri. Ugyancsak a Hajdúkerü
let közönsége az adóbehajtás intézését a pénzügyi 
közegek kizárásával a törvényhatóságokra kéri ru
háztatni. 

Ugocsa megye közönsége az absolutrendszer 
alatt megállapított összes nyugdijak fizetésétől az 
adóalapot vagy bármely más országos jövedelmet, 
ugy az eddig elvállalt terheken felül ujabbaktól az 
országot megkíméltetni kéri, 

Csik-Gyergyó és Kászonszék. továbbá Do
boka és Felső-Fehér megyék közönségei a polgári 
törvénykezés tárgyában a miniszteri javaslat mel
lőzését és saját, ugy Torda megye észrevételeit 
figyelembe vétetni és pártoltatni kérik. 

A kassai ügyvédegylet ugyané tárgyban be
nyújtott saját javaslatát pártoltatni kéri.. Turócz 
megye közönsége a kir. itélő táblának kerületen-
kinti fölosztását a sárosmegyei ügyvédi kar felirata 
szerint kéri elintéztetni. 

Krassó megye közönsége a kir, itélő táblának 
kerületenkinti felosztását elrendeltetni és egy 
ilyennek székhelyéül Temesvár városát kéri 
kitüzetni. 

Zaránd megye közönsége hasonló esetben Te
mesvár helyett Arad városát kéri székhelyül kitü
zetni. 

Székes-Fehérvár és Temesvár városok közön
ségei a városi törvényszékek fentartására 1861. 
óta fordított költségeiket megtéríttetni kérik. 

A Hajdúkerület közönsége a kerületi és vá
rosi törvényszékeket mostani alapjokban (ovábbra 
is fentartatni kéri. 

Gyergyó-Szent-Miklós örmény lakosai a köz
ségi rendezés alkalmával jogviszonyaikat a szé
kelyekkel szemben szabatosittatni kéiik. 

Pozsony megyébe kebelezett Nádas község 
lakosai az úrbéri perekben a felebbdzést ezentúl a 
hétszemélyes tábláig kérik megengedtetni. 

Hajdu-Nánás városa közönsége a Hajdúkerü
let törvényhatósági önállásának ésaHajduvárosok 
törvényszolgáltatási jogainak továbbra is fentartá-
sát kimondatni kéri. 

Buda város közönsége a kebelebeli népszin-

házat országos intézetté nyilváníttatni és 18,000 
frt évi segélyben részesittetni kéri. 

Árva, Somogy, Szabolcs, Temes. Torontál, 
Turócz megyék, továbbá Nagy-Bánya városa kö
zönségei Buda város ezen kérését pártoltatni és 
teljesittetni kérik. 

Kassa város közönsége, magyar színházának 
állandósittatását országos érdekből kívánatosnak 
találván, azt bizonyos évenkinti országos segélye
zés felajánlásával eszközöltetni kéri. 

Liptó és Szabolcs megyék közönsége, az alföld-
fiumei vasútvonal megállapításánál, Fiume magyar 
tengerparti kikötő város feliratát figyelembe vétetni 
és pártoltatni kéri. 

Szabolcs megye és a Hajdú kerületek közön
ségei a buda-fiumei vasutvonalakat önállóan min
den összeköttetés nélkül külön-külön egyszerre 
kérik felépíttetni. 

A debreczenvárosi kereskedelmi és iparka
mara az alföld-fiumei vasutat Gombos-Erdődnél 
kéri a Dunán keresztül vezettetni s mielőbb kié
píttetni, 

Alsó-Fejérmegye és Marosszék közönsége, 
továbbá Segesvár iparkamarája a nagyvárad-ko-
lozsvár-brassói vasutvonalat Maros-Vásárhely érin
tésével megállapittatni és mielőbb kiépíttetni kérik. 

Abauj és Szabolcs megyék közönségei a kas-
sa-oderbergi vasútvonal kiépítését lehető legegye
nesebb irányban és reális vállalkozók által mi
előbb kiépíttetni kérik. 

Nógrád megye közönsége a pest-oderbergi 
vasútvonal kiépítése tárgyában Losoncz városának 
feliratát figyelembe vétetni és pártoltatni kéri. 

Grömör megye és Rozsnyóbánya városa kö
zönsége Miskolcztól a megye felvidékén keresztül 
vezetendő vasúttal egy időben, egy Tornaiján, 
Rima-Szombaton, Füleken át Salgó-Tarjánig veze
tendő szárnyvonal kiépittetését is eszközöltetni 
kéri. 

Miskolcz város közönsége a pest-miskolczi 
vasútvonal kiépittetésénél saját észrevételeit pár
toltatni kéri. 

Fehér megye és Székes-Fejér vár városa közön
ségei a győr-gráczi vasútvonal mellőzésével a bu-
da-fehérvár-veszprém-molnári-gráczi vasutvonalat 
kérik megállapittatni és kiépíttetni. 

Krassó megye közönsége az arad-temeevár-
orsovai vasútvonal megállapítását és Lúgos városa 
érintésével leendő felépíttetését kéri eszközöltetni. 

A pozsony-nagyszombati első magyar vasút
társaság egy Soprony, Pozsony, Nagy-Szombat, 
Trencsén, Zsolna közt épitendő vasútvonal orszá
gos fontosságát és annak állami segélyeztetését 
megállapíttatni kéri. 

Brassó város kereskedelmi és iparkamarája a 
birodalombeli összes vasutak szállítási díjainak a 
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nyersterményekre nézve tetemes leszállítását mie
lőbb eszközöltetni kéri. 

Pozsony megye közönsége, és a pozsonyme-
gyei gazdasági egyesület, a Dunának Pozsony
tól Gönyoig elkerülhetlenné vált szabályozását or
szágos közköltségen eszközöltetni kéri. 

Szabolcs megye közönsége a tisza-szabályo-
zási társulat gyenge és elégtelen védmüveit orszá
gos költségen fentartatni kéri. 

Tisza-Ujlak város közönsége egy állandó híd
nak a Tiszán városukban leendő felépíttetését el
határoztatni kéri. 

Szatmár és Ugocsa megyékben kebelezett 23 
község összes lakosai ugyanazon tisza-ujlaki híd
nak felépíttetését mielőbb eszközöltetni kérik. 

Temes megye közönsége a megye kebelében 
létező állami utakon és hidakon még folyvást kö
vetelt vámdijfizetés terhe alól felmentetését kimon
datni kéri. 

Székes-Fehérvár városa közönsége az elemi 
csapások által okozott károk megtérítését egy köl
csönösen biztösitó országos intézet felállításával 
eszközöltetni kéri. 

Ugyanazon város közönsége a határában 
lévő szőlőhegyen termett bortól követelt fogyasz
tási adót megszüntetni kéri. 

Miskolcz városa közönsége a borfogyasztási 
adót a termelőkre nézve végkép megszüntetni kéri. 

Győr megye és Győr város közönségei, a 
dohányegyedáruságot országszerte megszüntetni 
kérik. 

Nógrád megyébe kebelezett Szinóbánya és 
még más 9 község összes lakosai a kisebb kazá
nokban való pálinkafőzést bizonyos méltányos 
évi adó-átlag fizetése mellett kérik megengedtetni. 

Fogaras vidékebeli Vajda-Récse község lako
sai a kincstár ottani kocsmáltatási jogát a közön
ségre kéxúk átruháztatni. 

Balaton-Füred község- lakosai, a földesurak
kal szerződésileg megállapított szőlőhegy-vám vált
ságdijának s hátralévő kamatainak méltányos sza
bályozását, és ezen összegek, ugy országos adó
hátralékok törleszthetése végett az országos pénz
alapból méltányos kölcsönt kérnek eszközöltetni. 

Győr megyébe kebelezett Ténye községi Prém 
Sándor és érdektársai a szent-mártoni főapátság
nak kötelezett bordézsma fizetése alól magokat fel
oldatni kérik. 

Naszódvidéke nevében Portius Flórián alka-
pitány és Buzdug Vazul ülnök a naszódvidéki 
községek havasaira képezett igények érvényesíté
sére nézve az igénylőket, s ezek közt a kir. kincs
tárt is a törvény rendes útjára utasitattatni kérik. 

Teleki Miksa gr. és érdektársai az erdélyi 
úrbér- és dézsma- vesztések kárpótoltatása iránt tör
vényhozási intézkedési tétetni kérnek. 

Bars megyébe kebelezett Ághó község lakosai 
Breuner Ágoston gr. földes úr által okozott úrbéri 
sérelmeiket orvosoltatni kérik. 

Gyimes-Bükk, Közép-Lók, s több moldvaha
társzéli községek lakosai, továbbá bardóczszéki, 
vargyasi. bardóczi , baráti , fülei és száldobosi 
összes lakosok, urbériségeik országos költségen 
leendő m e g v á l t á s á t kérik eszközöltetni. 

Marosszékbe kebelezett Mosón és Sárd köz
ségek több lakosai a földesuraság által támasz
tott úrbéri perben vizsgálatot és igazságszolgálta
tást eszközöltetni kérnek. 

Ugyanazon székbeli Szent-Benedek, Tompa, 
Kiránki és Jed községbeli több lakosok a földes
uraik által ellenök támasztott úrbéri pöröket minél 
előbb elintéztetni kérik. 

Bálintfalva, Szt.-László és Élőpatak község
beli számos lakosok a volt földesuraik által elle
nök támasztott úrbéri pöröket szintén megszüntet-
tetni kérik. 

Biharmegyébe kebelezett ökrös és Bogy köz
ségek elöljárói a nagyváradi püspökség által elle
nök inditott úrbéri szabályozási pert felíüggesz-
tetni kérik. 

Özv. Komáromy Ferenczné buda ábrányi la
kos Buday László földesúr által követelt úrbéri 
szolgálmányok terhe alól magát fölmentetni kéri, 

Alsó-Diós. Felső-Diós, Hosszúfalu. Ottenthál, 
Szomolány, Neustift, Dejte, Losoncz, Selpicz, Gosz-
nov. Nohács, Szuha, Pozsonyniegyében kebelezett 
községek elöljárói és összes lakosai az úrbéri ter
mészetű jogviszonyok megszüntetését, a kocsmái
tatás eltörlését és a vadászati jog szabályozását 
eszközöltetni kérik. 

Nikolics J. D. Temesvár városabeli kereskedő 
a fi telekkönyvi szám alatt foglalt házára kisza
bott 1269 írt 42 kr. illetéktelenül beszedett átira-
tási összeg' visszafizettetését eszközöltetni kéri. 

Gutman Ádám Abaujmegye árkai községbeli 
lakos Lehoczky László volt főbiró és Ruszinkó 
Zsigmond ügyvéd által még 1863-ban behajtott 
431 frt követeiéséta helytartótanács eziránt kibo
csátott intézménye értelmében két rendbeli folya
modásában közigazgatási utón behajtatni kéri. 

Szemler János kassai tanító Alsó-Meczcnzéf 
városa által visszatartott fizetését közigazgatási 
utón behajtatni és okozott sérelmeit orvosoltatni 
kéri. 

Ugyanaz szintezen tárgyban a vallás- és 
közoktatási minisztérium f. é. január 19-én 686. 
sz. a. kibocsátott rendeletét sérelmesnek panaszol
ván, tauitókép újból alkalmaztatását és visszatar
tott fizetésének fentebb követelt behajtását eszkö
zöltetni kéri. 

Veszprém megye közönsége Hortoványi János 
és társai csizmadia-mestei-ek, továbbá Szabó János. 
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és társai szűcs-mesterek folyamodásait, melyek sze
rint azok az 1848. é\i hadjárat alatt a magyar 
hadsereg részére kiszolgáltatott felszerelési czik-
kekért járó követeléseiket kifizettetni kérik, felter
jeszti és pártoltatni kéri. 

Idősb Kuczik Ferencz debreczeni polgár az 
1849-ben az osztrák hivatalnokok által tőle nyug-
tatvány mellett elvett 8126 frt 15 kr. magyar bank
jegyekért magát kértálanittatni kéri. 

Kramer András szepesváraljai tanító 40 írtról 
szóló 1848. évi magyar állami kötvénynek kama
taival együtt kifizetését kéri eszközöltetni. 

özv. Zombory Mihályné az erdélyi hadsereg 
pénztárába 1849-ben kölcsönzött 300 frtot vissza
fizettetni kéri. 

Rothmann Manó kassai lakos a magyar had
sereg részére 1849. évben kiszolgáltatott gomb-
kötó'-r.mnkákért járó 5800 frt követelését megté
ríttetni kéri. 

Chlavasovich Mihály pesti kocsmáros a ma
gyar hadsereg részére 1849-ben kiszolgáltatott 
4200 font marhahús ára fejében 932 frt 80 kr 
követelését megtéríttetni kéri. 

Ozv. Nendtvich Imréné kézsmárki kereskedő 
a magyar hadsereg részére kiszolgáltatott vászon-
árukért járó 2212 írt pengő követelését kielégít
tetni kéri. 

Tóth Mihály kisújszállási lakos a muszkák 
által 1849-ben okozott 694 frt. 75 kr. kárát meg
téríttetni kéri. 

Mészáros János ugyanazon városbeli szíjgyártó 
a magyar hadsereg részére kiszolgáltatott 25 drb. 
nyereg 425 frt. 30 kr. kárát megtéríttetni kéri. 

Soprony megye Rákos helységének több lako
sai az 1866. évi porosz hadjárat alatt a sereg szá
mára vásárolt ökrök legeltetései által rétjeikben 
szenvedett károkat a pénzügyminisztérium által 
újból tárgyaltatni és kárpótoltatni kérik. 

Pozsony megye hegyen túli járásának több 
községbeli lakosai által a porosz kir. sereg részére 
1866. évi hadjárat alatt teljesített szolgálmányokat 
és okozott káraikat a megyei bizottság munkálata 
alapján megtéríttetni kérik. 

G airing községbeli lakos Rombola Tamás és 
társai ugyancsak a porosz hadjárat alatt szenve
dett káraikat megtéríttetni kérik. 

Drusláczky Bonaventura Bukovinába ke
belezett józseffalvi plébános a nevezett tarto
mányban lakó 30,000 magyar elhagyott állapotát 
panaszolván, a népnevelés előmozdítása végett bi
zonyos számú oda való gyermeknek Magyarhonban 
kitartására, ugy a templomok és iskolák építésére 
megkívántató költségek iránt intézkedést kér té
tetni. 

Kögel Károly sz.-jánosi esperes és érdektár-
saí katholikus plébánosok a kegyurí uraságok ellen 

papi illetményeik csonkítása miatt támasztott pa 
naszos ügyben 1865-ikévi október23-án I : , 0 1 7 S 8 9 , . 
szám alatt hozott miniszteri határozatot foganato
sítani kérik. 

Kardszag város róm. kath. egyházgondnoka 
és elöljárói, számos híveik nevében, Gömöry Fe
rencz volt plébánosuk szentszéki utón történt el
mozdítását sérelmesnek panaszolván, vizsgálatot és 
orvoslást kérnek. 

A vallás- és közoktatási na. kir. minisztérium 
a nagyszebenvárosbeli m. k. jogakadémia igazga
tóságának abbeli kérelmét. hoffv ezen intézet ré-
szere az országgyűlési összes nyomtatványok meg-

j küldessenek, pártoltatni és ezen kedvezést minden 
magyar- és erdélyországi jogtanintézetre kiter
jeszteni kéri. 

Elnök : A t. ház előbbi határozatai követ
keztében a felső tanodák is megkapják az ország
gyűlési nyomtatványokat. Ennélfogva folyamo
dóknak is meg fog küldetni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő : A belügyminiszté
rium Marosszék közönségének abbeli folyamodásait 
terjeszti elő, mely szerint az összes országgyűlési 
nyomtatványokat részére megküldeni kéri. 

ElnÖk : Nem volt szokásban eddig a kor-
mányhatóságoknak is megküldeni a nyomtatvá
nyokat. Ennélfogva ezen törvényhatóság kérése 
se vehető tekintetbe. 

Mihályi Péter jegyző : A kolozsvári kir. 
jogakadémia igazgatósága ezen intézet részére szin
tén az összes országgyűlési nyomtatványokat meg
küldetni kéri. 

E l n ö k : Meg fog adatni 
Mihály i P é t e r j e g y z ő : Valentinyi József 

felső-péteri községi néptanító adóhátralékának há 
rom év alatt leendő ietörlesztését megengedtetni 
kéri. 

Mogyoród helység lakosai a maradékföíde-
kért járó kamatok leszállítását s a fizetési idő meg
hosszabbítását kérik. 

Roth IgnáczBácsmegyébe kebelezett Kunbaja 
községi lakos a magyar korona tartományaiban 
évnegyedenkint beszedett rongyok eladási árá
ból az ínséges honpolgárok segélyezése czéljából 
országos segély-alap alakítását kéri eszközöltetni, 

Gombay, született Hrabovszky Vinczenczia, 
pozsonyi lakos az ősiségi pátens 22. §-nak meg
változtatását, illetőleg magyarázó megtoldását esz
közöltetni kéri. 

Győr megye közönsége az országban lakó 
Szász-Coburg berezegi ág tagjait Koháry név jö 
vőre való megtartására köteleztetni kéri. 

Konstantin András Zcmplénmegye Üodro^-
Keresztur községbeli lakos s volt honvéd magvar 
álladalmi szolgálatba leendő felvétetését kéri. 

A nemzetgazdasági érdekeket előmozdító bé 
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esi 'egylet a magyarországi vámpert is tárgyazó 
emlékiratát figyelembe vétetni kéri. 

Fodor János Szeged város volt főszámvevője 
30 évi hü szolgálataért évi nyugdíj adományozta-
tását kéri. 

Kuliffay János Vendel bécsi lakos gyámsági 
és végrendeleti összes ügyeit igazságszolgáltatás 
és végrehajtás által végleg elintéztetni kéri. 

E l n ö k : Mindezen kérvények a kérvényi bi
zottsághoz fognak áttétetni. 

Fábián Gábor képviselő ur szólani kivan. 
Fábián Gábor: T. ház! Azon számos és 

fontos tárgyak közt, melyek a törvényhozás intéz
kedésére várnak, kétségkivül elsők sorába tarto
zik a honvédelmi s illetőleg- a nemzeti hadsereg 
nagy fontosságú kérdése is. Ennek eldöntése és 
minél lehetőbb sikerrel eszközlendő eldöntése, 
mondhatni, országos kivánat. Széltére szellőztetik 
a kérdést nem csak magán körökben, de nyilvános 
téren is , ugy a napi sajtóban, mint a megyék és 
városi hatóságok tanácskozó termeiben. Sőt meg-
pendittetett ez már itt e képviselőháznak múlt évi 
deczember elején tartott egyik ülésében is , a mi
kor egy igen érdemes és szakavatott képviselő
társunk e tárg3rban alaposan indokolt interpella-
tiót intézett volt a kormányhoz. mire az illető 
helyről ugyanakkor adott válasz a t. képviselőház 
részérő] átalános megnyugvással fogadtatott, mert 
benne a minisztérium részéről azon ünnepélyes 
nyilatkozat tétetett, hogy a honvédelmi ügyet a 
kormány szintén szivén viseli, s azzal már tettleg 
komolyan foglalkozik és az ide vonatkozó törvény
javaslatot legelső kedvező alkalommal e ház elé 
fogja terjeszteni. 

Ezzel egy időben, sőt talán épen az nap, mi
dőn ez itt történt, szőnyegre került ezen országos 
fontosságú kérdés azon városi hatóságnál is, me
lyet képviselni szerencsém van. Arad város kö
zönsége közgyülésileg megvitatta e tárgyat azon 
alkalommal, midőn a hadkiegészítési előmunkála
tok iránt kibocsátott miniszteri rendelettel fog
lalkozott, és ez alkalommal, minthogy ugy vélemé
nyét a nemzeti hadsereg nagy fontosságú kérdése 
és nagy jelentősége, mint annak a helyzet által 
parancsolt, sőt a törvény által is elismert szük
sége iránt is, úgyszintén reményét és bizalmát a 
minisztérium által kilátásba helyezett e részbeli 
törvényjavaslatra nézve nyíltan kijelentette volna: 
egyszersmind kifejezte abbeli meggyőződését is, 
hogy ámbár a magyar hadseregnek rögtön nem
zeti lábra állítását, tekintve az átalakítás nehézsé
gét, kivihetőnek, de tekintve a körülményeket, me
lyek műiden perezben válsággal fenyegetnek, ki-
v ánatosnak selátja ; mindazonáltal addig is, mig 
a kilátásba helyzett törvényjavaslat folytán a bon
védelmi rendszer életbe léphetne, czéliránycsnak. 

sőt az egész monarchiára nézve igen üdvösnek tar
taná, ha a törvényhozás már most elhatározná e ket
tőt : először, hogy a magyar sorezredek azonnal a 
megkoronázott király és az alkotmány iránti hű
ségre megeskedtessenek; másodszor, hogy a leg
közelebb megszavazandó hadjutalékból, a ma
gyar sorezredek kiegészítése után, egy honvédse
reghez tartozó hadtest alakittassék. Az ezekre 
vonatkozó két kérvényt Arad város közönsége 
végzés által elhatározta felirat alakú formában ide 
a törvényhozás, jelesen a képviselőház elé ter
jeszteni. 

Ezek benyújtásával Arad városa által megbí
zatva, ezennel benyújtom ezen felirati formában ala
kított kérvényt, a t. képviselőház magas tetszésé
től és bölcs belátásától függvén, vajon ezen, mint 
tartalmánál fogva igen nagy fontosságú kérvényt, 
egyenesen az inditványok sorába igtatandóknak 
és napirendre tüzetendőnek, vagy pedig előbb a 
kérvényi bizottsághoz átteendőnek fogja-e hatá
rozni. Bármely esetben ennek hathatós pártolá
sáért esedezem, feutartván magamnak annak ide
jében a bővebb indokolást. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Áttétetik a kérvényi bizottsághoz. 
Szontagh Pál képviselő úr kivan szólani. 
Szontagh Pál (g'iihöHJ: A gömörmegyei 

gazd. egylet által megkeresve, bátor vagyok kér
vényét előterjeszteni azon gömöri vasút tárgyában, 
melynek szüksége minden oldalról elismertetik 
ug_yan, de iránya felett — a mint mondogatják — 
az érdekeltek magok között megegyezni nem tud
nak, s melyről állitható, hogy százbérczü Grömör 
százféle foglalkozású népe minden érdekét egy vo
nal által nehéz kielégíteni. Két kiindulási és két 
vég pontról van szó. Amaz S.-Tarján és Miskolcz, 
ez Dobsina és Murány. E négy pont összekötte
tése X formában egymást hasító két vonalat ké
pezne, s mivel mindkettőnek országos költségen 
egyidőbeli utasitását méltányosan kérni nem le
hetne, a tervek és kérelmek csaknem annyifélék, 
mint az ebből lehetséges combinatió. E vitában, 
melyben a szomszéd megyék, és a mint előbb 
felirataikkal, ugy most más küldöttségek által 
részt venni szándékoznak, azon kérdés megoldásá
hoz kivánt ezen gazd. egylet hozzájárulni jelen 
kérvényével. melyben előadja, hogy az összes 
érdekek szempontjából legalkalmasabbnak tekin
tene egy s.-tarján-fülek-r.-szombat-tornalja-pelsüczi 
vonalat. Indokolja azzal, hogy ez a megye völgyeit, 
minden útjait felveszi, legtermőbb vidékét hasítja, 
legnevezetesebb városait érinti; főleg azzal, hogy 
kivitel tekintetében, ugy mezőgazdasági, mintipar-
czikkelyekre vonatkozólag, ezen érintkezhetik leg-
czélszerübben Pesttel. és innen Czegléden és Szol
nokon át az alsó tiszai vidékekkel, sőt a Duna fe
jedelemségekkel, más részről, a magyar éjszaki 
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vasútnak folytatása, vagyis a pest-oderbergi pálya 
segítségével, a bányavárosokkal és éjszaki Né
metországgal. Kiemeli különösen, hogy a távol
sági különbség Gröraörből Pestre, ezen alig 30 
mértföldnyi vonalon, s ennek előnyére, 7 '/a mértföl
det tesz. Indokolja végre azzal, hogy a nagy fontos
ságú megyei vasipar itt Salgó-Tarján vidékén oly 
jeles minőségű kőszenet talál, melylyel a sajó
völgyi koránsem mérkó'zhetik. Bevallja mindazon
által, hogy ha a beviteli érdekeket még ezen vo
nal sem lenne képes teljesen kielégíteni, s tekin
tettel más részről arra is, hogy e vonal zsákpálya 
ne maradjon, óhajtaná azt egy másik vonallal 
Pelsücztó'l Tornaiján s Putnokon át Miskolczczal 
összekötni. Óhajtja tehát mindkét kiindulási pont 
összeköttetését és folytatását Pelsüczig; innen to
vább hogy vitessék és merre ? azt nyilt kérdés
nek hagyja. Részemről fentartom magamnak an

nak idejében azon okok előterjesztését, melyek 
szükségessé teszik, hogy e pálya Pelsüczről a vas
ipar-vidék belsejébe, még pedig mielőbb Rozsnyó 
s Dobsináig folytattassék, s innen az alig három 
mértföld távolságra elvonulandó kassa-oderbergi 
pálya valamely pontjával lehetőleg összeköttes
sék. A kérvényt tehát a t. ház asztalára teszem 
azon kérelemmel, hogy az a többi, ugyané tárgy
ban már bejött, s egy pár nap alatt még beérke
zendő kérvényekkel együttes tárgyalás végett a 
kérvényi bizottságnak kiadassék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog át
tétetni. 

Egyéb tárgy nem levén, a legközelebbi ülés 
határnapja a szokott módon fog kihirdettetni. 

Az ülés végződik d. u. 12 1/i órakor. 

CCVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. marczius 14-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Zsámbokrétby József szabadságot kap. Kérvények bejelentése és elintézése. Zárt ülés. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jő- \ Hátszeg város közönsége Racziu János orsz 
7 T~~í f t T~l 7 7 * V T / i 7 / T T T T 7 1 / • 1 n V T » 1 i zsef b., Horvát Boldizsár, Mikő Imre gr., Wenck-

heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zökönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit Ráday László gróf jegyző 
úr fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a marczius 
11-én tartott ülés jegyzökönyvét) Kívánják-e a t. j 
képviselő urak, hogy a hátralévő 160 kérvény í 
tárgya ujolag fölolvastassák, vagy pedig csak a i 
határozat, mely reá hozatott ? (Fölkiáltások: Csak a [ 
határozatot! Olvassa az illető kérvényekre hozott hatá- j 
rozatot.) ! 

E l n ö k : Idő közben a következő kérvények 
jöttek be. 

KÉPV. H. KAPLÓ. 186%. vn. 

képviselő lemondása következtében uj választást 
kér eszközöltetni. 

Zsámbokrétky József orsz. képviselő rongált 
egészségének helyreállítása végett 3 hónapi sza
badságidőt kér. (Megadatik.) 

Gömörmegye közönsége Arad városának a 
honvédelmi rendszer, s ezzel kapcsolatban a had
seregnek nemzeti lábra állittatását pártoltatni kéri. 

Pestmegye közönsége a váczi kerületben tör
tént képviselői lemondás következtében tett kor
mányi intézkedéseket és rendeleteket sérelmesek
nek nyilvánítván, igazságot kér szolgáltatni. 

Szepesmegye közönsége a köztörvényhatósá
gok rendezése tárgyában javaslati munkálatot ter
jeszt föl, és azt a rendezés alkalmával alapul vé
tetni kéri. 

Trencsén város közönsége Debreczen városa 
köztörvényhatóságának a minisztérium által meg
szorítását pauaszló átiratában kifejtett elveket pár-

2 
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tolja és 1848. XXIII . t. ez. biztositott „törvényes 
felsőbb felügyelet" értelmét törvényhozésilag meg-
állapittatni kéri. 

Biharmegyében kebelezett Bélfenyér községé
nek elöljárói s lakosai a rom. kath. szertartású 
püspöki uradalom által ellenük folytatott úrbéri 
perben hozott birói ítéletek végrehajtását az or
szággyűlés által hozandó intézkedésekig felfüg-
gesztetni kérik. 

Utassy Károly Beregmegye Kisfalud közsé-
gebeli lakos, volt honvéd őrnagy a haza oltárára 
1848. évi május 24-én letett 400 ezüst forint visz-
szafizettetését eszközöltetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Boros képviselő iir kérvényt kivan benyúj
tani. 

BorOS B á l i n t : T. képviselőház ! Minden ál
lam fejlődésének, haladásának s előre mozdulásá
nak igen fontos tényezőjét, ugy szellemi, mint 
anyagi fejlődésének alapját kettőben egyesülve ta
lálhatni fel, mert e kettő együtt, képezi alapját a 
valódi szabadságnak. Ez átalános szabály alól ha
zánk se képezhet kivételt. Hitem szerint egy
aránt tesznek szolgálatot a közügynek azok, kik 
akár a közgazdasági, akár a kereskedelem, akár 
az ipar egyes ágaiban magokat mivelve, a köz elő-
haladásnak érdekeit előmozditni törekednek, azok
kal, kik a tudomány, irodalom, vagy művészet 
egyes ágaiban magokat kiképezve, e terén vetik a 
magot a haza veteményes kertjében. E nézetből in
dulva ki, a Sz.-Németi városa keblében létező kőmi-
vesek és ácsok egyesületének elöljárói által hozzám 
juttatott kérvényt, az ipar-rendtartás javaslatával, 
a t. ház elé terjesztem a végett, hogy a majdan ta
nácskozás alá veendő ipar-rendtartás tárgyalása 
alkalmával azt a t. ház figyelembe venni kegyes
kedjék. Meg vagyok győződve, t. képviselőház, 
hogy a gyakorlattal párosult elmélet teremthet elő 
gyakran egészséges eszméket, hozhat elő kivánt 
eredményeket. Hogy az előterjesztett javaslat a t, 
ház véleménye szerint mennyire fog megfelelni e 
rendeltetésnek: ezt jósolni egyátalán nem aka
rom ; azt mindazonáltal egész őszinteséggel nyilat
koztathatom, hogy a fent hivatkozott elöljárók ezen 
előterjesztése valódi jóakarat és hazafiúi készségből 
származik. Ugyanazért, midőn azt a kellő tárgya
lás alkalmával figyelembe vétel végett ajánlani 
bátor volnék, azt ezennel a ház asztalára tisztelet
teljesen leteszem. 

E l n ö k : Ezen kérvény is a kérvényi bizott
sághoz utasittatik. 

JuSth JÓZSef: T. képviselőház! Yan sze
rencsém jelenteni, hogy a ház asztalára több kér
vény lajstromát volt szerencsém letenni; azok közt 
olyanok is foglaltatnak, melyek már múlt évi decz. 

hó végével voltak kitűzve napirendre, s azok kék 
vonással vannak megjelölve. A többiekre nézve 
kérem a t. házat, méltóztassanak azokat napi
rendre kitűzni. 

Egyébiránt a házszabályok 81. szakasza ér
telmében arra is kérem a t. képviselőházat, mél
tóztassék uj kérvényi bizottság választását elren
delni. (Máradjon! maradjon!) 

Továbbá van szerencsém a t. képviselőház
nak bemutatni több nyitramegyei bizottsági tagnak 
hozzám beküldött kérvényét, melyben az 1867. 
évi april 27. és 29-dik napjain tartott tisztválasztás 
miatt panaszukat előadják, kérvén, hogy annak tör
vényes tárgyalását szokott módon elrendelni ke
gyeskedjék. 

E l n ö k : Ezen kérvény is a kérvényi bizott
sághoz utasittatik. 

A mi uj kérvényi bizottság megválasztását 
illeti, a ház az eddig működött kérvényi bizottsá
got működésében továbbra is meghagyja. (He
lyeslés.} 

Thalabér Lajos képviselő úr a kérvényi bi
zottság részéről fog jelentést tenni. 

T h a l a b é r LajOS (olvassa a kérvényt hi:ottsdg 
jelentését.) Koluszács Stepán és neje mohácsi lako
sok okmányokkal ellátott folyamodványa, mely
ben Kisfaludy János, Baranyamegye mohácsi já
rás esküdtje és Takács Antal mohácsi ügyvéd hi
vatalos visszaéléssel párosult zsarolással vádoltat
nak, a bel- s illetőleg az igazságügyi minisztéri
umhoz utasittatik. (Helyeslés.j 

Soltész Vilmos győri lakos az iránt emel pa
naszt, hogy Szabó János győrvárosi jegyző a pol
gári ügyek elintézésénél vallási megkülönbözteté
seket tesz, s jelesen egy okmányt azért nem akart 
hitelesíteni, mert izraelita által volt aláírva. Az 
igazságügyi minisztériumhoz utasittatik. (Helyeslés) 

Gyó'rmegye közönsége a kormánynak Heves
megye irányában követett eljárását, jelesen a kir. 
biztos alkalmazását s a bizottsági ülések felfüg
gesztését sérelmesnek panaszolván, aggodalmai
nak megszüntetése végett a felelős parlamenti kor
mány és municipiumok jogkörét törvény által 
szabályoztatni kérelmezi. A minisztériumhoz uta
sittatik. (Helyeslés) 

Bosnyák Ida. dalold lakos az iránt emelvén 
panaszt, hogy Csóka Zsigmond mohácsi ügyvéd 
Bosnyák Markótól számára behajtott 131 forintját 
elsikkasztotta, nevezett ügyvéd bünperbe fogatá-
sának eszközöltetését kérvényezi. Az igazságügyi 
minisztériumhoz utasittatik. (Helyeslés) 

Dellgaró József, Bács-Bodrogmegyébe kebele
zett Kula mezővárosi lakos, az 1848—49 évben 
Verbászon állomásozott magyar tábor részére alku 
szerint kiszolgáltatott s 1400 frt értékű 200 öl 
tűzi fának árát az álladalmi pénztárból megtérít-
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tetni kéri. A pénzügyminisztériumhoz utasittatik. 
(Helyeslés.) 

Losonczy József, Közép-Szolnokmegyébe ke
belezett ér-szentkirályi lakos az országbirói érte
kezlet 6-ik §. tartalmának törvényes megmagya
rázását kéri. Az igazságügyi minisztériumhoz uta
sittatik. (Helyeslés.) 

Nagyváradi lakos, özvegy Trucka Pálné az 
iránt folyamodik, hogy miután a haza védelmé
ben elhalt két honvédtiszt fia őt egészen vagyon
talanul és munkatehetetlen állapotban hagyá hát
ra, számára a honvédelmi alapból segélypénz esz
közöltessék. A honv. minisztériumhoz utasittatik. 
{Helyeslés.) 

Domokos János mohácsi szűcsmester az iránt 
folyamodott, hogy Gocs Gyula mohácsi ügyvéd 
ellen támasztott bünkeresetében törvényszerű szi
gorú vizsgálat teljesítésére, miután az mindeddig 
a minisztériumhoz tett folyamodása daczára is 
elmulasztatott s igy a megyei törvényszéktől sé
relmei orvoslását nem várhatja, egy más, kifogás
talan felsőbb bíróság kiküldetése eszközöltessék. 
Az igazságügyi minisztériumhoz utasittatik. (He
lyeslés.) 

Winkler József karkóczi nyitramegyei birto
kos okmányokkal ellátott folyamodványa, mely
ben a karkóczi kamarai birtoknak általa történt 
megvásárlása alkalmából az iránt panaszkodik, 
hogy a cs. kir. pénzügyminisztérium 1863-ikévi 
július 7-kén 15,325. sz. alatti elhatározása alapján 
a pozsonyi pénzügyi igazgatóság által az eladásra 
szánt birtokról köröztetett birtok-mennyiségnek a 
valóságban létező birtok kiterjedése meg nem felel, 
minélfogva kárpótlásért esedezik. A pénzügyi mi
nisztériumhoz tétetik át. (Helyeslés.) 

A tiszai ágostai hitvallású egyházkerület kér
vénye, melyben az 1848. XX-dik törvényezikk-
nek alkalrnazhatása végett a gyakorlati életben 
kifejlődő egyes jogviszonyokra kimeritő részletes 
törvény szabály ok alkotását kéri. A halaszthatlan 
szükség által indokolt kérelem méltánylás végett 
a vallás- és közoktatási minisztériumnak adatik ki. 
(Helyeslés.) 

Több szabolcsmegyei község elöljáróinak 
folyamodványa, a közmunka-tartozás pénzértékben 
történhető megváltása, a rév- és utvámoknál s a 
vásárokon behozandó czélszerübb intézkedések, a 
dohányár leszállítása, a bélyegadó t gyszerüsitése, 
a volt úrbéri kisebb birtokoknak hatósági bele
egyezés nélküli eladhatása s a telekkönyvek hite
les másolatainak a helységeknek kiadatása, a 
telekkönyvbe átiratások megkönnyítése s a sze
szes italok árszabályozása érdekében, a miniszté
riumhoz átteendő. (Helyeslés.) 

Eperjes szabad kir. város kérvénye, melyben 
Zemplénmegyének a nemzetiségi ügyben az or-

i szággyüléshez felterjesztett munkálata figyelembe 
! vételét kéri. A nemzetiségi bizottsághoz tétetik át. 

(Helyeslés.) 
Istenes István és Varga Pál, Bácsmegyébe 

kebelezett Ada községi lakosok 350 községbeli 
I család nevében az iránt folyamodnak, hogy a né

met-bánsági határőrvidékben a Tisza árjaitól sza
bályozás által elvonatott neudorfi, geőgoni és cser-

I venkai kincstári földterületen a megállapított mó-
í dozatok és megváltási feltételek alatt megteleped-
| hessenek. A pénzügyi minisztériumhoz tétetik át. 
| (Helyeslés.) 

Hajdu-Böszörmény városa 1332 törzs-birtokos 
lakosának több hasonérdeküek nevében is benyúj
tott folyamodványa, melyben birtokviszonyaik 
rendezésénél az általok ezen érdemben felterjesz
tett, városuk 1866-ki képviselő testülete által is 
ajánlott munkálatnak figyelőmbe vételét, továbbá 
a tisztválasztásnál elkövetett törvénytelen cselek
vények által okozott sérelmeik orvoslását s a ke
rület törvényesen leendő rendezéséig is ujabb tiszt
választás elrendelését kérik, a belügyi miniszté
riumhoz utasittatik. (Helyeslés.) 

Somogymegyei Mérey családnak kérvénye, 
melyben az eberhardi uradalom végett támasztott, 
s a cs. nyiltparancs által megszüntetett ősiségi pe
reinek folytathatása érdekében az 1852-ki nyilt
parancs hatályon kívül helyezését s az ősiségi 
viszonyok törvény általi rendezését kéri, az igaz
ságügyi minisztériumhoz utasittatik. (Helyeslés.) 

Szorád István, Esztergommegyébe kebelezett 
muzslai lakosnak osztályos ügyében beadott s ok
levelekkel felszerelt folyamodványa, melyben az 
iránt emel panaszt, hogy az osztoztató birósáo-
hatáskörén túlterjeszkedett, minélfogva a további 
eljárás felfüggesztését kéri, kellő intézkedés végett 
az igazságügyi minisztériumhoz tétetik át. (He
lyeslés.) 

Szentiványi Gábor mellékletekkel ellátott fo
lyamodványában Kálnoky Dénes gr. három
széki főkirálybiró által a kir. kormányszék s 
a belügyi minisztérium rendeletei ellenére bentar-
tóztatott két levelének kiadását eszközöltetni kéri. 
Kálnoky Dénes gr. főkirálybiró ezen panasz elle
nében a kérvényezőnek saját elismervényével ellá
tott nyilatkozatában 1334-dík kérvényezési szám 
alatt bebizonyítván, hogy a kérdésben forgó leve
leket Szentiványi Gábor kezéhez visszaadta: a kér
vényezési bizottság e tárgyat megszűntnek te
kinti. Minélfogva a kérvényeket a felek kívánatára 
leendő visszaszolgáltathatás végett az irattárba át
tétetni véleményezi. (Helyeslés.) 

Kisfalud, Szakácsi, Víd és Déd, Somogyme-
gyébe kebelezett nemes helységek az iránti folya
modása, hogy még fenálló kiváltságos jogaik, a 
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többi nemesekével együtt, tovább is fentartatván, 
törvény által megerősíttessenek: minthogy a tör- I 
vény alapján fenálló jogok érvénye felett —• míg 
a törvényhozás máskép nem intézkedik —kétséget 
támasztani különben sem lehet, jövőre nézve pe
dig a törvényhozás nem tekintheti feladatának, 
hogy az alkotmány fejlesztése körül teendő intéz
kedéseit egyes osztályok kiváltságos érdekeitől te
gye függővé, a folyamodók kérelme félretétetni, s 
visszavételig levéltárba tétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

Dendár Lajos, Marosszékbe kebelezett Maros-
Sámson községbeli lakos okmányokkal felszerelt 
folyamodványa, melyben az erdélyi királyföld te
hermentesítési alappénztárába visszakövetelt ösz-
szeg befizetésétől felmentését s az 1849-ik évi ha
di esélyekből származott kárának megtérítését esz
közöltetni kéri, a pénzügyi minisztériumhoz uta-
sittatík. {Helyeslés.) 

Mocsai Haraszty Erzsébet, férjezett Thury 
Gryörgyné szabolcsmegyei lakosnak folyamodvá
nya az iránt, hogy 1848-ban végitélet nélkül fel
függesztett két rendbeli ősiségi perei a még hi
ányzó végleges Ítélettel befejeztessenek, az igaz
ságügyi minisztériumhoz tétetik át. (Helyeslés.) 

Szulyovszky Grusztáv, sárosmegyei girolti la
kos okiratokkal támogatott kérvényében előter
jeszti, miszerint az 1849-ik hadjárat alkalmávalb. 
Luzsénszky Pál akkori teljhatalmi kormánybiz
tos mellett élelmezési biztos lévén, kineveztetése 
után Eperjesre csakhamar nagyobb számmal vé
letlenül megjelent katonaság számára a fen t. kor
mánybiztos meghagyására Péchy Ödön szalgói 
birtokáról 6 db ökröt, 1 db bikát és 29 hordó 
bort kellett requiráltatnia, a megtörtént requiráíást 
t. kormánybiztosnak bejelentvén, az előzetes becs
lés alapján utalványát a sóvári állampénztárnoki 
kifizetés kötelezettségével kiállította, és általa Pé
chy Ödön nejéhez tényleg át is küldötte. Neve
zett nő a magyar kormánytól se pénzt, se utalványt 
elfogadni nem akarván, visszautasította. Az eljá
rásra t. kormánybiztos Péchy Ödönnek a magyar 
hadsereg részére tett ezen ajándékáért a hivatalos 
közlöny hasábjain köszönetet szavaztatott. Azon
ban az ország leigázása bekövetkeztével Gácsor-
szágból visszatérő Péchy Ödön kérvényezőt Zemp
lénmegye törvényszéke előtt a requirált élelmi 
készlet túlságosan felszámitott áraiért beperelte, 
s bár védelmére minden lehetőt megtett , az 
érintett törvényszék felebbezés utján az ak
kori eperjesi cs. kir. főtörvényszék által 2535 frt 
17 kr. összegben elmarasztaltatott, mit a kérvénye
zőnek 1852. január l-jén sajátjából ki kellett fizet
nie, viszkeresete a magyar kormány ellenében ité-
letileg kimondatván és fenhagyatván. Ugyancsak 
az 1848. táborozás alkalmával az Eperjesről le-

jebb vonuló magyar hadsereg részére, később is 
szintén a kormánybiztos meghagyásából requirálni 
kényszerülvén, erdőbérjei lakos Koperó Ferencztől 
108 hordó bort és Roth Simontól 300 frt értékű 
szénát és zabot hozatott. A bekövetkezett absolutura-
lom alatt ez összegeket is, név szerint Koperó Fe-
rencznek 1852. január 1.2800 pfrtot és Roth Si
monnak 1850. november 19. 300 pfrtot sajátjá
ból ki kellett fizetnie. Az országos 18 év alatti sze
rencsétlenség közepett a kérvényező e kifizetések
kel vagyona csorbítását érzékenyen tűrni és szen
vednie kényszerülvén, most már a nemzet önálló
ságának s felelős kormányzatának szerencsés visz-
szatértével a fentebb hivatkozott összegek s azok 
törvényes kamatainak megállapítását és megtéríté
sét a magyar királyi minisztériumnál kieszközöl
tetni tiszteletteljesen kérelmezi. Elintézés végett a 
m. kir. pénzügyi minisztériumhoz áttétetni véle
ményeztetik. (Helyeslés.) 

Weinmann Lipót ungvári lakos okiratokkal 
támogatott kérvényében előterjeszti, miszerint az 
1849-ki hadjárat alkalmával a magyar álladalom-
nak többnemü, összesen 13,313 ezüst forint értékű 
szállítmányt eszközölvén, ez összegből csak is 600 
frt fizettetett ki, s 12,703 ezüst frt 49 krral a ma
gyar álladalom mai napig adósa maradt. Ez ösz-
szeg elvesztésével kezdődvén vagyoni és családi 
szerencsétlensége, az országos reménytelen helyzet 
közepett sajátja mellett békével tűrt és szenve
dett ; most azonban a nemzet alkotmányos önálló
ságának visszatértével, nagyon is korlátolt vagyoni 
helyzetében, jogos követelésére nézve a kellő vizs
gálatot elrendeltetni, s az arra nézve kielégítését 
eszközöltetni tiszteletteljesen kérelmezi. Elintézés 
végett a m. kir. pénzügyi minisztériumhoz átté
tetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Kácsfalu és Bolmány baranyamegyei közsé
gek kérvényükben előterjesztik, miszerint az 1852. 
évi földadó ideiglenesen felsőbb meghagyás foly
tán Kácsfalu 94 frt 50 kr, Bolmány községe is
mét 137 frt 55 kr. előleg lefizetésre utaltatván, ez 
összeg általok 1852 — 3. decz. 23. 63. és 70. sz. a. 
a pécsi cs. kir. adószedői hivatalba lefizettetett. 
Évek folytával az összeg rajtok ismét és szigorúan 
követeltetvén, 1865. január 28-án270/1. sz. nyugta 
szerint ujabban illetéktelenül bevétetett. í gy ugyan
azon összeg általok kétszer lefizettetvén, bár e 
részbeli sérelmök miatt már kétszer, első izben 
orvoslatért 1865. május 5-én a pécsi cs. kir. pénz-
ügyigazgatósághoz, másod izben f. évi február 17. 
az országos cs. kir. pénzügyigazgatósághoz folya
modtak, eljárásuk addig eredmény nélkül marad
ván, e sérelmök tárgyában a kellő vizsgálatot el
rendeltetni és igazságos követelésük kiderültével a 
másodszor illetéktelenül lefizetett összegek és 1865. 
január 28-tól járó törvényes kamatnak megtérítését 
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tiszteletteljesen kérelmezik. Intézkedés végett a 
m. k. pénzügyi minisztériumhoz áttétetni vélemé
nyeztetik. (Helyeslés.) 

Sárosmegyei girolti lakos Friedman József 
okiratokkal támogatott kérvényében előterjeszti, 
miszerint az 1849-ki hadjárat alkalmával a magyar 
hadsereg számára Vielyovszki Gusztáv akkori élel
mezési biztos utalványára 680 pft értékű széna, 
zab, hus, bor és pálinka-készletek kiszolgáltatván, s 
mint különben is szegény sorsú embernek, ez öszlet 
akkor is, de most is vagyona legnagyobb részét ké
pezvén, nehogy továbbra a nemzet alkotmányos ön
állóságának visszatértével is igazságos sajátját ér
zékenyen nélkülönznie kelljen, föntebbi jogos 
követelését megállapittatni, azt és követelésének 
1849. júniustól járó törvényes kamatjait a m. kir. 
minisztérium utján kifizettetni tiszteletteljesen ké- j 
relmezi. Elintézés végett a m. kir. pénzügyi mi- j 
niszteriumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Tordamegyei kiváltságos Gyéres város kö- j 
zönsége kérvényében előterjeszti, hogy 1850 előtt j 
régi kiváltságánál fogva, mint a tordamegyei főis
pán és megyehatóságtól függetlenül, egy kapitány és 
12 tanácsos kormányzatamellettközigazgatási,mint 1 
igazságszolgáltatási tekintetben önálló lévén, attól 1 
csak az az absolut kormány alatt fosztatott meg, s ez 
önállósága visszaállításáért már a f. évi június 
3-án kérvényt adott a t. képviselőházhoz Tisza j 
László képviselője által. Most, midőn az al- | 
kotmányos élet Isten jóvoltából Erdélyben is J 
visszaállittatott, mindnyájan erősen hitték, hogy ; 
alkotmányos önállóságuk mind közigazgatási, mind 
egyéb tekintetben törvényszerűen tiszteltetni és 
megengedtetni fog. De közelebb keservesen tapasz
talván, hogy tordamegyei főispán b. Kemény 
György alkotmányos önállóságukat nem csak kellő 
tiszteletben nem tartja, hanem mert a közönség, 
egyházi szolgálmány tárgyában, gyéresi lakos 
Paget János és a ref. egyház közt fenforgó ügy
ben érvényben levő törvényekben gyökerezett jo
gánál fogva saját hatáskörében önállóan intézke
dett, a községi hatóságot nem csak felfüggesztette, 
hanem titokban kapitányt és tanácsosokat nevezett 
ki, azokat csendőrökkel hivatalaikba igtatta, s a 
közönséget folyton ostromállapotban tartja : mind
ezen sérelmeik elpanaszlásával már a kir. kormány
székhez s a m. kir. minisztériumhoz orvoslatért 
folyamodtak ugyan , de eleddig eredménytelen 
levén, tordamegyei főispán b. Kemény György 
annak alkotmány- és törvényellenes eljárásáért 
az 1655 : 53. t. ez. és 1659 : 45. t. ez. szerinti fe
leletre vonatását elrendeltetni, minden intézkedé
seit megsemmisíttetni, s a város önállósága és tör
vényeinek tiszteletben tartására utasíttatni kérel
mezik. Elintézés végett a belügyminisztériumhoz 
átteendő. (Helyeslés.) 

Vasmegyei német-gencsi községbeli közbirto
kosok és föídészek kérvényökben előterjesztik, 
miszerint ők közelebb néptanitójok halomásával 
néptanitó- és éneklőjüknek Kovács István szent 
tamási tanitót, saját lelkészök főtisztelendő Kál
mán György beleegyezésével meghíván, az köztök 
állomását elfoglalta, s közkedvesség kíséretében 
hónapokon át betöltötte. De először azon okból, 
mert az általok alkalmazott egyén nem okleveles 
tanító, kerületi esperes és iskolafelügyelő főtiszte
lendő Giller Antal bejelentése folytán a szombat
helyi püspöki szent szék tanitóválasztásuk- és 
alkalmazásukban meg nem nyugodott s háromszor 
is tanitó választásra csődöt és választógyülést ren
delt ; kérvényezők Kovács István éneklő és tanitó-
jokhoz ragaszkodásukat mindenha kijelentették, 
más választása ellen tiltakoztak, abba be nem 
folytak, s mégis akaratok ellen a püspöki szent 
szék által hozzájok bizonyos Magyar László ren
deltetett ; s bár e részbeli sérelmük érdekében a 
magyar kir. oktatásügyi minisztériumhoz is folya
modtak, a védenczök ellenében felhozott alaptalan 
vádak daczára is. a hozzájok szentszékileg rendelt 
tanító, az ő akaratuk és óhajtásuk, és mindenkor 
megtagadott választásuk, hozzájárulásuk ellenére 
állomásába katonaerővel beigtattatott, s az általok 
szeretett és alkalmazott Kovács István tanitó fog--
ságba vettetett. Mindezen sérelmeik elpanaszlásá
val a reájok tolt tanitót állomásától elmozdittatni 
és az általok választott, a bizödalomnak minden
ben megfelelő Kovács István tanitót nekik és egy
házuk s iskolájuknak tényleg visszaadatni tiszte
letteljesen kérelmezik. Elintézés végett az oktatás
ügyi minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

Csiky Sándor : T. ház ! A kérvényi bizott
ság e véleményéből én ugy értettem, hogy benne 
az van mondva, miszerint a közoktatásügyi mi
nisztériumnál e folyamodvány már megfordult; s 
mert folyamodásuk ott el nem intéztetett, azért 
folyamodnak a tisztelt házhoz, hogy ennek érde
mében maga a ház intézkedjék. Véleményem sze
rint tehát ez ismét kiadandó lenne a kérvényi bi
zottsághoz, hogy adjon érdemleges véleményt, a 
melylyel most is meg volt bizva; de ha ismét 
ugyanazon minisztériumhoz utasittatik. a melynél 
már megfordult, s el nem intéztetett, azt tartom, 
hogy az nem elegendő arra, hogy itt a tisztelt ház 
iránt, a haza lakosai hozzá kérvényeikkel járulva, 
kellő bizalommal viseltessenek. Mert akkor minek 
a kérvényezés, ha az ügyben semmi sem tétetik ? 
En tehát azt óhajtanám, hogy adassék vissza a 
kérvény a bizottságnak kimeritő véleményadás 
végett. (Zaj. Maradjon!) 

Madárász József : T. ház! Ha való az, 
hogy a kérvényezőknek az oktatásügyi miniszte-
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riumhoz tett folyamodása elintézetlenül adatott 
vissza, s kérvényezők épen e részben folyamodnak 
az országgyűléshez — már meg kell vallani, önhi
bám, hogy nem ismerem ez ügyet — de ha való ez j 
8 ezért van a kérvényezés az országgyűléshez ter- J 
jesztve: meg fog nekem bocsátani a t. ház, ha j 
igen is az én véleményem szerint nem helyes az j 
oktatásügyi minisztériumhoz kiadni; hanem véle-
menyem szerint az volna helyes, ha a bizottság ! 
csakugyan indokolt véleményt adandóit a tárgy- ! 
ban, vajon a kérvény teljesithető-e vagy nem ? 
A háznak minden esetre szerintem hivatásához az 
tartozik, hogy a minisztériumot oly kérvények 
másodszori odautasitásával ne terhelje, melyeket 
már a minisztérium teljesithetleneknek talált. En 
tehát óhajtom, hogy a ház az oly kérvények fölött, 
melyek már a minisztérium által elutasittattak, 
tárgyalás után határozott véleményt adjon : hogy 
a kérvény teljesíthető vagy nem teljesíthető. 
A tárgyalás után vagy azon véleményt adja, hogy 
a kérvény nem teljesíthető, és akkor egyszerűen I 
visszautasítandó; vagy a kérvényt törvényeink és 
alkotmányunk szelleme szerint helyesnek, teljesít
hetőnek találja, és ekkor motiválva ugy teszi át, 
hogy ezen kérvény helyes lévén, az illető minisz
tériumhoz kellő figyelembe vétel végett tétetik át. 
Ezek után kérésemmel én is Csiky Sándor képvi
selőtársam azon indítványához járulok, hogy, ha 
mér egyszer a kérvény az oktatásügvi miniszté
riumnál lévén és innen elintézetlenül adatván visz-
sza, az most a ház elé került, hogy a képviselő
ház érdemben is tárgyalja, hiszem, nem történik 
ez által a bizottsággal valami ne bántsd virág. 
Az én véleményem szerint is legtanácsosabb volna 
visszaadni a bizottságnak, azért, hogy a ház elé 
indokolt jelentést adjon : vajon a kérvény tel
jesithető-e vagy nem. (Helyeslése) 

Kurcz G y ö r g y : T. ház! Nem tudom, vajon 
elfogadtatik-e azon indítvány, a mely a másik rész
ről tétetett a kérvények mikénti elintézése végett 
vagy sem? Nekem egy szavam volna hozzá, 
ha méltóztatnának kegyesek lenni meghallgatni. 
{Halljuk!) Átalában nem szeretem a szerepeket 
elcserélni, s az országgyűlésnek, mely a törvények 
alkotására van hivatva, oly szerepet tulajdonítani, 
a mely a közigazgatáshoz tartozik. Mindazon kér
vény, a mely ide benyujtatik, tévesztett lépés azok 
részérő], a kik ide azért folyamodnak, hogy kér
vényeik itt elintéztessenek. A közigazgatás terére 
tartozó dolgok, ha ide nyújtatnak be, kötelessé
günk visszatérireni azon kerékvágásba, a melyben 
el kellett volna intéztetniük. Nem helyeselhetek 
tehát oly lépést, mely a közigazgatás körébe tar
tozó dolgokba itt beavatkozást czéloz. Mi nem 
vagyunk bírái egyes kérvényeknek, vagyunk 
igenis elintézői annyiban, a mennyiben a rendes 

helyre utasíthatjuk. Ha a közigazgatás nem tartja 
elintézhetőnek, mi sem tehetünk mást, mert két
ségkívül azt kell feltételeznünk, hogy az a törvé
nyek értelmében intéztetett el. Én tehát a kérvé-
nyi bizottság véleményét annyiban pártolom, a 
mennyiben általa a kérvény az illető helyre uta
sít tátik. 

H o r v á t h K á r o l y : T. ház ! A kérvényi 
bizottságot, véleménye tolmácsolásában, két in
dok vezette: az első név szerint a z , hogy 
a kérvényezők folyamodásukban csak állitják, de 
nem bizonyítják, hogy a minisztériumhoz folya
modtak, s onnét elutasittattak volna; a másik in
dok, mely véleménye kimondásában vezérelte, 
az, hogy elvégre nem az országgyűlésnek kell a 
magán ügyekben intézkedni, ez a végrehajtó 
hatalom köréhez tartozik, ez pedig tudja, hogy 
alkotmányos módon miként kell intézkedni. Itt 
pedig a jelen, mint közigazgatási ügyben, a mi
nisztériumnak, illetőleg a szakminisztériumnak kell 
intézkedni. De ha csakugyan elutasittattak volna 
már a kérvényezők egyszer a minisztériumtól, 
vagy elintézetlenül utasíttatott volna vissza a kér
vény, ezen esetben is, ha a kérvényező bizottság 
véleménye fogadtatnék el, minden esetre nyomaté
kosabb a kitétel, mint a mit t. tagtársam ajánl. A 
vélemény ez : „Elintézés végett a közoktatásügyi 
minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik." Azt 
hiszem, a kérvén}'ező bizottság ily kérvény tár
gyában aligha mondhat többet, mint hogy „elin
tézés végett'" az illető szakminisztériumhoz áttéte
tik. [Közhelyeslís.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a kérvényi bizottság 
véleményét elfogadni ? {Fölkiáltások: Maradjon!) 
U g y veszem észre, hogy a többség a kérvényi bi
zottság véleményén van. 

Thalabér Lajos előadó (folytatja a kérve-
; nyi bizottság jelentésének olvasását) : Peterdi Imre 

és Kocsis József baranyamegyei gernyési és dom-
bói malomtulajdonosok kérvényükben előterjesz
tik, miszerint malmaik állítása alkalmával a régi 
időben az uradalom által telekilletmény és föld
birtokkal is lettek dotálva, s a régi időben dívott 
bérfizetésük már a járulékok folytonos élvezete által 
s a mérsékleti bérmennyiség által tűrhetővé vált; 
de az absolut uralom idejében a járulékok birtok
lása- és élvezetétől részint rábeszélés, részben 
tagosítás utján elejtetvén. az óta az uradalom 
irányában fizetéseik a különben is reájok vettetni 
szokott tulterhes jövedelmi adó miatt elviselhet-
lenné váltak, s e nehéz időkben ugyanegy vagyon-
tul kétszeres adót kényszerülvén fizetni, ez által 
családostul tönkre juttatnak, s e részbeli sirelmeik 
előterjesztésével kérik magokat az évenkinti bér 

i fizetése alól felszabadittatni, vagy ha ez nem léte-
' sittethetnék, a malomföldeknek mérsékleti árban 
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megváltását kimondatni és megállapittatni tisz
telettel kérelmezik. Intézkedés végett az igazság
ügyi minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

Turóczmegye közönsége kérvényében előter
jeszti, miszerint meggyőződéséhez képest a megyei 
belerők szilárditása az önkormányzatunkban föl
merült nehézségek elhárításától, illetőleg a megyék 
törvényhozás utján rendezésétől föltételeztetvén, 
a mennyiben még a törvényhozás által a megyék
nek a felelős kormány irányában jogköre meg
állapítva nincs, s ez által a közügyek kérdésével a 
cselekvő tér alapja hiányzik, ez indokból nevezett 
törvényhatóság Zemplén megyének 1867. augusz
tus 7-én 282. szám alatt hozott s velők is jó
akaratú ügyszeretettel közlött fölterjesztéséhez 
csatlakozik, s még ez országgyűlési ülésszakban 
a felelős kormány és megyei önkormányzat közötti 
viszonyt törvény által megszabatni kérelmezi. 
Használatul az összes minisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. (Helyeslés) 

Pécs városa közönsége kérvénvében előter-
jeszti, miszerint bár meg van győződve, hogy a 
t. képviselőház baráti szeretetből és legjobb meg
győződéstől vezéreltetve, minden figyelmeztetés 
és kérelmezés megelőzésénél bármely kérdés 
hŐkeblü megoldásánál a kedvező időpontot fel 
fogja használni. mégis közérzületök tanácsadá
sául késztetve érzik magokat tiszteletteljesen nyil-
vánitani, hogy ők Zemplén megyének a a nemzeti
ségek tárgyában a törvényhatóságokhoz pártolás 
végett megküldött küldöttségi munkálatát, az 
abban foglalt elveket sajátjoknak vallják s az 
országgyűlési albizottságnak a nemzetiségek iránti 
javaslatát, saját nemzetiségünk szempontjából 
aggályra méltónak találván, a kérdéses nemzeti
ségi ügynek a zemplénmegyei javaslat szerinti elin
tézését tiszteletteljesen kérelmezik. A nemzetiségek 
iránti törvényjavaslattal foglalkozó országos bizott
sághoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Szatmár-Németi sz. kir. város közönség-e kér-
vényében előterjeszti, miszerint saját tapasztalata 
szerint az országban benlevő cs. kir. katonai ható
ságok, a magyar ezredek s átalában a megyék
ből és városokból ujonczozó ezredek és telepek 
parancsnokságai a hazai hatóságok és tisztviselők
kel szemben egyedül és kizárólag német nyelven 
érintkeznek és leveleznek, de sőt a m. kir. hon
védelmi minisztérium részéről kiadott körlevél 
melletti hirdetményeiket is német nyelven érvé
nyesitik, holott az 1840. VI. törvényczikk 9. §-a 
által ő felsége által biztosittatánk, hogy a magyar 
ezredek kormányai a törvényhatóságokkal min
denben magyar nyelven fognak levelezni, mely 
gyakorlat az 1849. év végéig hiven meg is tartatott. 
E sérelmes eljárás elpanaszlasával e létre kapott 

törvénytelen eljárás azonnal megszüntetését s a 
törvény megtartása iránti hatályos intézkedés meg
tételét a közönség tiszteletteljesen kérelmezi. Intéz
kedés végett am . kir. honvédelmi minisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Karády Ignácz aradi lakos kérvényében 
előterjeszti, hogy egyetlen fia ifjú Karády Ignácz 
köztudomás szerint is Kossuth Lajos fiai mellett 
nevelő lévén, a válságos időszak bekövetkeztével 
először 11 hónapon át bebörtönöztetett, később 
Kossuth Lajos gyermekeivel leendő kiköltözése 
megengedtetvén, a hazából kiköltözött, s bár ő 
felségénél kérvényező fia részére hazatérhetési 
engedélyért folyamodott, e reményétől mind ő. mind 
egyetlen gyámoló nevezett fia a rendőrség által 
elejtetvén, megtört, lélekkel fia Amerikába kivánt 
átvándorlani. Azonban ut közben betegségbe esve, 
távol a hazától elhalálozott, s őt a 75 éves öreg 
és munkatehetlen atyát a balsors egyetlen táma
szától és vég reményétől fosztotta meg. I ly hely
zetben kérvényező, midőn mindenét a hazának 
bizonyosan hasznos polgárává válhatott egyetlen 
fia nevelésére, száműzetésével pedig- az ő haza
térhetési engedélye kieszközlési költségeire áldozta, 
és most öreg napjaira öntáplálása tekintetéből is 
a világon semmi támaszszak semmi erővel nem 
rendelkezik : vég elhagyatottságában anyagi segély 
kieszközöltetését tiszteletteljesen kérelmezi. Fdin-
tézés végett a belügyi m. kir. minisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Háromszéki úzoni lakos László Terézia öz
vegy Bártó Ferenczné okadatolt kérvényében elő
terjeszti, miszerint 1848-ban háromszéki főkirály-
biró Horváth Albert által az egyes polgárok áldo
zathozatalra kölcsön- vagy ajándékképen felhivat
ván, kérvényezőnek boldogult férje is kölesönképen 
a hazai közbéke visszaálltáig kamat nélkül 1200 
darab ezüst húszast tőn le a haza oltárára; e köl
csönösszeg használatát férje elhunytával a kérvé
nyező özvegye oly huzamos időn át, annyi csapás 
és keserűség közepett érzékenyen nélkülözte; 
anyagi korlátolt helyzete kérelemre kényszeritvén 
most, Isten áldásával, a hazai közbéke visszaálltá
val, az országos felelős kormányzat visszatértével, 
a kölcsönadott 1200 darab húszas megtérittetésé-
nek kieszközlését tiszteletteljesen kérelmezi. Elin
tézés végett átteendő a m. kir, pénzügyi minisz
tériumhoz. (Helyeslés.) 

Barsmegyei lévai lakos Szalay öábo r okada
tolt kérvényében előterjeszti, hogy az 1849-iki 
april 19-én vivott nagy-sarlói ütközet idejéből a 
magyar hadseregnek a Garan vizén hidra levén 
mulhatlanul szüksége, a szükséges fakészleteket 
Tolmács helységben levő raktárából mind elszállí
tották s abból a hidat elkészítették. Később a hid 
ugyan a magyar hadsereg által a szükségessé vált 
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hadi mozdulatok folytán elégettetvén, azóta kérvé
nyező 2000 frtnyi igazságos követeléséhez soha 
sem juthatott ; a nemzet és alkotmányos felelős kor 
mány újjászületésével elég korlátolt helyzetében 
tisztelettel kérvényezi, hogy jogos követelése érde
kében vizsgálat adassék s kárának megtérittetése 
kieszközöltessék. Intézkedés végett átteendő a m. 
kir. pénzügyi minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

A Hajdú kerület közönsége kérvényében elő
terjeszti, miszerint meggyőződése alapján a tör
vényhozásnak épen az alkotmányos élet érdekében 
legfőbb és első feladata levén, hogy a municipiu-
moknak, a megyék és kerületek s a községeknek 
önállása és hatásköre a parlamenti felelős kor
mánynyal szemközt mindenek előtt megállapittas-
sék, ez indokból a nemzet érdekében tisztelet
teljesen kérelmezi, hogy a m. kir. minisztérium 
egy a felelős kormány és municipiumok ha
táskörét pontosan és részletesen kijelölő törvény
javaslat mielőbbi előterjesztésére a t. ház által fel
hívassák. Használatul az összes minisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. {Helyeslés.) 

Rebelei Szabó Imre és több szentesvárosi la
kosok kérvényökbsn előterjesztették, miszerint az 
1849. évről, saját bűneik és mulasztásaik nélkül 
tömérdek magyar bankjegyek a legjobb hiszemű-
séggel kezökön veszvén, mert ez által csalódásból 
vég megromlásnak lettek kitéve s a csapást annyi 
éveken keresztül se képesek kiheverni: ezt kíván
ván szerintük az igazság és méltányosság, a kezö
kön veszett vagy tőlük elkobzott magyar bankje
gyek érvényben levő pénznemmel beváltását kiesz
közöltetni és kimondatni kérik. A pénzügyminisz
tériumhoz áttétetni véleménveztetik. [Helyeslés.) 

Eperjes sz. kir. város közönsége kérvényében 
előterjeszti, hogy sz. kir. Kassa város közönsége a 
felsőbb biróságok alakítása és rendezése alkalmá
val a felső-magyarországi főtörvényszéknek Kas 
sán leendő elhelyezése tárgyában előterjesztést te
vén mind a magas kormány, mind a t. képviselő
házhoz, s az előterjesztést pártfogás végett a tör
vényhatóságokkal is közölvén, a mennyiben az elő
terjesztésben felhozott érvek nem csak Eperjes ér
deke, de sokban a felvidék valódi érdekei ellen is 
félremagyarázvák, kérvényező közönség ez előter
jesztés ellenében hozott tiszteletteljes fölterjesztvé-
nyét a t. képviselőháznak bemutatja, esedezvén, ez 
ott kifejtett érvek és nézpontok alapján az annak 
idejében a felső - magyarországi főtörvényszék 
székhelyének Eperjesre tételénél azt figyelmére 
méltatni és pártfogoltatni. A törvénykezési javaslat 
vizsgálatával megbízott országos bizottsághoz átté 
tetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

A békésmegyei gazdasági egyesület kérvé
nyében az alföld-fiumei vasútvonal érdekében elő
terjeszti, hogy a m. kir. közlekedési minisztérium 

által előterjesztett s vele is közlött alföld-fiumei 
vasúti tervezetet nem találja a vonalaknak ok : 

szerű lehető legrövidebb kifejlési, egységi és 
önállósági szükségénél fogva mindenben a legki
sebb részletig czélszerünek, és ellenében észre
vételeit és javaslatát tüzetesen elősorolván, érveit 
és javaslatát a haza, különösen az alföld és dunai 
alvidék s a társországok érdekében méltó figye
lembe vétetni tiszteletteljesen kérelmezi. Az alföld
fiumei vasútvonal iránti törvényjavaslat előterjesz
tése tekintetéből adat- és használatul a m. kir. köz
lekedési minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

Kratzl Mihály bácsmegyei bajai lakatos mes
ter okiratokkal támogatott kérvényében előter
jeszti, miszerint az 1849. hadjárat alkalmával a 
magyar hadsereg részére Czintula Antal vezénylő 
tiszt parancsából 1000 frt o. é. lovassági fölszerel-
ményeket készítvén, azokat hosszas és költséges 
ide s tova hurczolás után Kecskeméten az ottani 
18. sz. huszárezred parancsnoka Majthényi alezre
desnek tényleg általadta, általa nyugtáztatott, de 
kifizetés végett a Szegeden volt kormányhoz uta-
sittatott. Már akkor a nemzet kormánya csakha
mar vándorlóvá válván, ez okból és a bekövetke
zett válság miatt jogos követelése fizetetlenül ma
radt. Mint szegény sorsú mester e veszteséggel ér
zékenyen károsodván, most már az országnak vi-
szanyert felelős kormányzatával igazságos követe
lésének megtérittetését tiszteletteljesen kérelmezi. 
Intézkedés végett a m. kir. pénzügyi minisztérium
hoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Hevesmegyei egri lakos és csizmadiamester 
Spák János, 48 mestertársa nevében is, kérvényé
ben előterjeszti, miszerint ő és társai 1849. június
ban a magyar hadsereg részére 421 pár csizmát 
és 118 pár bakancsot 2728 frt 30 kr. értékben 
szolgáltattak, de a közbe jött országos szeren
csétlenség közepett kielégítetlenül maradtak; a 
nemzetügy jobbra fordultával, mint szegény sorsú 
családfők esedeznek jogos követelésök kielégitteté-
sét eszközöltetni. Intézkedés végett a m- kir. pénz
ügyi minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

Özvegy Számmer Pálné és fiai, székesfehér
vári nyomdatulajdonosok okadatolt kérvényökben 
előterjesztik, miszerint a m. kir. belügyi miniszté
rium 683. sz. május 17-ről kelt a nyomdák bizto
síték-összegére vonatkozó rendeletével Székes-Fe
hérvár hatósága utján mint nyomdatulajdonosokat 
kérvényezőket is utasította és kötelezte , hogy az 
1848. 8-ik t. ez. 37. §-hoz képest ők is 2000 frt 
cautió lefizetéséről gondoskodjanak. E királyi in-
tézvény ellenében kérelmezők a m. kir. belügymi
nisztériumhoz az igényelt 2000 frt cautiónak tör
vényellenes letéti kötelezettsége alóli fölmentése 
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végett már kétszer folyamodtak, de kérelmöktől 
mindannyiszor ismételten elutasitattak, kijelentet
vén, hogy a biztosíték összege alól nem kiváltsá
goltatnak. Kérvényezők meg levén győződve, 
hogy az idézett törvénynek ellenükben sincs visz-
szaható ereje , hogy a hivatkozott 1847—48. 
4. fej. 37. §. csak is az azon idők óta keletke
zendő nyomdászoknak teszi tisztévé a 2000 forint 
cautiő lefizetését, hogy ők, mint már akkor, bárha 
a szokásos kiváltság melletti nyomdatulajdonosok 
azon kötelezettség alá nem tartozhatnak : tisztelet
teljesen kérik igazságos ügyöket a t. képviselőház 
védszárnyai alá fogadtatni s a kétszeres miniszteri 
leirat kötelezettsége alól magokat fölmentetni. 
Hivatkozással a hasontárgyu régibb végzésre, 
elintézés végett a belügyi minisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. {Helyeslés.) 

Poor László és Jandrekovics János pestvárosi 
lakatos és csizmadiamesterek, kérvényükben előter
jesztik, miszerint 1849 júliusban a magyar hadse
reg részére 1362 oszt. frt és 55 kr értékű fölsze
relvényeket szolgáltatván ki, ez összegből a köz
bejött országos szerencsétlenség miatt legkevésbbé 
sem részesíttettek, smint nagycsaládu és szegény 
emberek, különben is e veszteség anyagi áldozatjai 
levén, most már az ország sorsának jobbrafordul
tával s a nemzeti kormány visszatértével, igazsá
gos követelésük megtérittetését kieszközöltetni és 
utalványoztatni kérik. Elintézés végett a m. kir. 
pénzügyi minisztériumhoz áttétetni véleményezte
tik. [Helyeslés) 

Esztergom szabad kir. város közönsége okira
tokkal támogatott kérvényében előterjeszti, misze
rint a városi községhatóság az alkotmányos élet 
megkezdésével azonnal számot vetvén a helyi 
körülményekkel, melyek a város anyagi jóllétét 
rendszeresen nem csak aláásták, de végleg elsze
gényítettek, az adott és létezett körülmények eny
hítése s részben megszüntetése végett saját részéről 
több irányban kellő kérelmi lépéseket azonnal 
megtette. S a többi közt különösen elismervén, 
hogy a közönség vég elszegényitésére az illetékte
len borfogyasztási adó évek során át, mindenkor 
legtöbbet tőn : már korábban régibb elöljárósága 
mind a cs. kir. pénzügyérséghez és a m. királyi 
helytartó tanácshoz, mind közelebb a magy. kir. 
pénzügyi minisztériumhoz, ez érdekben kiválókig 
folyamodott. Ugyanis kérvényező közönség sze
rint az 1850. évi országos törvény és kormánylap 
26-ik darab 357. sz. a. 499. lapján közzétett cs. k. 
nyiltparancs azt rendeli, hogy a bor- és hústól 
való fogyasztási adó ugy amint az az osztrák örö
kös tartományokban létezett, Magyarországban is 
életbe léptettessék; e nyiltparancs szerint tehát 
kérvényezők szerint Esztergom nem csak csupán 
mint 8000 lélekkel bíró város egyes egyedül a l 
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3-ad osztályú városok mértékében adóztathatott 
meg, de a városon kivül levő pinczékben létező 
borkészlet fogyasztási adó tárgyává nem is tétet
hetett, Azonban, már az absolut uralom idejében, 
e nyiltparancs rendeletének világos szavai elle
nére, Esztergom a 2-od osztályú fogyasztási adó
val rovatott meg, s a borkészlet a városon kivüli 
pinczékben is — bár a termő föld már külön adó 
alá vétetett — szintén külön fogyasztási adó alá 
később fölvétetett. Ez érintett, még az osztrák 
absolut értelemben is jogellenes visszaélés keserű 
súlyát s elszegényitési horderejét az akkori elöljá
róság ösztönszerűleg érezvén, ez ellenében orvos
lásért a cs. k. pénzügyérség és helytartó tanácshoz 
kérelmezett, s az alkotmányos élet megkezdésével 
annak kártékonyságát s életgyilkoló elviselketet-
lenségét a kérvényező közönség még inkább be 
látván, ez illetéktelenül kivettetni és beszedetni 
szokott fogyasztási adó enyhítéséért, különösen 
azért, hogy a fogyasztási adóterhet illetőleg a kér
vényező 8000 népességű város az e tekintetben 
harmad osztályú városok sorába ejtessék, hogy a 
városon kivül, s a belsőséghez nem tartozó pin-
czíkben létező borkészlet fogyasztási adó alá ne 
vettessék, indokolva a m. kir. pénzügyi miniszté
riumhoz azonnal folyamodott. Azonban kérvénye
zők október 14-ről az 52210. sz. leirat utján az il
lető pénzügyi minisztérium által azon indokból, 
mert Esztergom városának vele egy fogyasztási 
adóterületet képező Szt.-Tamás és Szt.-György 
mezővárosok és a Vízivárossal II. fogyasztási adó 
osztályába lett sorozása, továbbá, a szőlőhegyen
kinti pinczékben fekvő boroknak felvétele, nyil
vántartása és megadóztatása az eddigi — a ma
gyar országgyűlés mindkét házának határozata 
folytán folyó év végéig érvényben maradó azon 
szabályokon, melyekhez a város közönsége maga 
is ragaszkodott, a midőn a bor- s husfogyasz-
tási adó beszedését 1854-től 1859-ig önkéntes 
egyezkedés utján kezelte — alapszik, kérelmükkel 
elutasittattak. De kérvényező közönség azon meg
győződésben lévén, hogy az országgyűlési felha
talmazás a borfogyasztási adóval, maga a nyiltpa
rancs szellemével ellenkező visszaélésére nem ad 
jogosultságot, hogy az 1854-től 1859-ig volt vá
rosi hivatalnokoknak csak is a kormány parancsát 
teljesítő magaviselete és alkalmazása alkotmányos 
községhatóság törvényes kérelme ellenében nem 
bir, nem bírhat kötelező erővel: e szempontból 
ujabb folyamodványnyal kívánt járulni mind az 
összes m. k. minisztériumhoz, mind a t. képviselő
házhoz, ez utóbbi kérvényükben is, jogosságuk ér
zetében, tiszteletteljesen esedezvén, hogy Eszter
gom fogyasztási adóteher tekintetében már ez év
ben is a I l l-ad osztályú községek közé soroztas-
sék, s nem a belsőséghez tartozó pinczékben létező 
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borkészlet a fogyasztási adó alól fölmentessék. 
Gyors elintézés tekintetéből az Összes minisztéri
umhoz, s használatul a közelebb kirendelt ország
gyűlési pénzügyi bizottsághoz áttétetni vélemé
nyeztetik. (Helyeslés.) 

Besze JánOS : Tisztelt ház ! Esztergom vá
rosa sérelmei köztudomásra jutottak itten is, 
mert végzése és határozatai minden képviselőnek 
a város által kézbesittettek. Ezen panaszoknak 
egy része orvosoltatott administrativ utón, miután 
a pénzügyminiszter addig is, mig a törvény más
kép fog rendelkezni, a pincze- és a boraccisok 
tárgyában ideiglen rendelkezett. De legfőbb pa
nasza Esztergom városának az, hogy jogtalanul, 
igazi nevén megmondva, elraboltatott tőle 60,000 
frt. Ugyanis 1861-ben 3,000 s néhány frt. adóhát
ralékát rögtön megfizetni képes nemiévén, a város
házát megrohanták és az illető financiális tisztvi
selők a polgármester és az egész város ellenszegü
lése daczára vasládáinkat kovácsokkal feltörették 
s onnan 60,000 irtot elraboltak, azon 60,000 frt. 
státusobligátiókat, melyeket Esztergom városa az 
úgynevezett szabad hazafias kölcsön fejében vett, 
melyekre adósságokat tett, adós még most is, s 
melyek tőle jogtalanul elvétettek. Számtalanszor 
folyamodott és esedezett, hogy tegyenek compu-
tust; ha tartoznak valamivel, húzzák le; de a 
hátralékot adják vissza. Esztergom városa sür
gette, hogy a kormány ily hallatlan, önkényes, 
minden képzelhető alkotmányos törvényt tipró 
eljárást rögtön orvosoljon, s miután a kérvényi 
bizottság rögtöni törvényes erélyes eljárás végett 
ajánlja a minisztériumhoz áttétetni: Esztergom 
városa reményli, hogy ezen rettentő sérelem vala
hára orvosoltatni fog. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Halmosy képviselő úr fog a kérvé
nyi bizottság részéről jelentést tenni. 

Halmosy Endre előadó (olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését): Kossik János hontmegyei ke-
szihóczi lakos panaszolja, hogy 15 frt. tartozásért 
fél telke potom áron és kellő köröztetés nélkül 
elárvereztetett: kéri az árverést megsemmisíttetni. 
Intézkedés végett az igazságügyi minisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Verbay János volt magyar-egresi tanitó a 
jegyzőség ellátásáért 1861. évre járó és az ura
ság tisztartója által megtagadott 00 frt. járandó
ságát megtéríttetni kéri. Intézkedés végett a bel
ügyminisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

Baltazár György anyagi segélyezést és a 
pénzügyminisztériumnál lévő okmányait kiadatni 
kéri. A pénzügyminisztériumhoz áttétetni vélemé
nyeztetik. (Helyeslés.) 

Tófalva Erdély marosszéki község lakosai 
panaszolják, hogy a b. Apor Károly által ellenök 

indított úrbéri perben ó'k a legtöbb törvényszék
nek ítélete folytán telki birtokukat egészen 
elvesztvén és igy földönfutókká válván, kérik a 
pernek ujabb felvételét, minthogy a királyi jogá
ról szóló okmányt birják, holott a legfőbb tör
vényszéki ítéletben főindokul az hozatik föl, hogy 
a királyi jog behozatala be nem bizonyittatotfc. 
Elintézés végett az igazságügyminiszteriumhoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Or-Ladány szabolcsmegyei községnek kérvé
nye , melyben panaszkodik, hogy gr. Vay Ádám 
haszonbérlője által beadott kereset alapján az alis
pán által a régi idők óta birt kocsmáltatási jog 
további gyakorlatától jogtalairult eltiltatott és 330 
frt, költségben elmarasztaltatott, miért is ez érdem
ben orvoslást ké r , az igazságügyminiszteriumhoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Biharmegyei Beéli, Kislaba, Siád, Krajova, 
Szabat és Bél-Rogoz községek úrbéri perök 
elintézését az országgyűlés által hozandó úrbéri 
törvény létrejöttéig felfüggesztetni kérik, mert a 
szomszéd községek, melyekben per utján az úrbéri 
pátens értelmében foganatosíttatott a legelőelkü-
lönités és erdőkihasitás, vég ínségre jutottak és 
most már ő ellenök is folyván a pör, ők is tönkre 
tétetnek. Elintézés végett az igazságügyi minisz
tériumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Dr. Szorabathy József, 300 kis-kun-dorozs-
ma- és majsai lakosok meghatalmazottja a gr. 
LangrandDumonceau András czéget viselő belga 
bank ellen család, rászedés stb. miatt beadott 
panaszát elintéztetni kéri. A kérdéses folyamod
vány a f. évi június 26-án tartott ülésben l l l 0 / t 8 5 7 
szám alatt a belügyminisztériumhoz áttétetvén: a 
jelen kérvény szintén oda áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

B. Seckendorf Oszkárné, született Gazich 
Franciska, tabi lakos, Hecs Károly tolnamegyei 
tomási ügyvéd ellen zárfeltörés iránt a tolna-
megyei fenyitőtörvényszéknél folyamatba tett 
bünvizsgálatnak foganatba vételét és a bünvizs
gálatnak több somogymegyei lakosra kiterjeszté
sét kéri, a mellékletekből kiderülvén, hogy Hecs 

i Károly részére 609 frt. 19 kr. ügyvédi díj behaj
tása végett özvegy Gazich Józsefné, született 
Káldy Erzsébetnek 35 hold tiszta búzatermése még 
1863 június 5-én lefoglaítatott, melyre b. Secken
dorf Oszkárné igénykeresetet indított, ezen kereset 
elutasítása következtében az árverés elrendeltetett 
1864 június 14-én, minthogy azonban a lefoglalt 
termés már meg nem volt, az uj termés foglatatott 
le és rendeltetett árvereztetni, a semmiségi pana
szok folytán ezen árverés megint addig elhúzódott, 
mig a termés megint hiányzott s 1865. február 
17-én 86 hold rozs- a búza-vetés foglaltatott le, 
mely a közbevetett igénykereseíek s semmiségi 
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panaszok daczára 1865. marczius 17-én elárverez
tetett. A kir. ítélőtábla 1865. augusztus 26-án az 
egész eljárást megsemmisítette és a visszafogla
lást rendelte el, mely határozatot a hétszemélyes 
tábla is helyben hagyott. A termésnek a fentebbi 
árverés következtében eszközölt elvitele miatt azon 
oknál fogva, mert az igénykeresetek végleges 
elintézéséig zár volt elrendelve, kéretik a vizsgálat 
zárfeltörés miat t Az igazságügyi minisztériumhoz 
áttétetik. (Helyeslés.) 

A turja-remetei kincstári vasgyár munkásai 
panaszlevelökben előadják, hogy ezen az ung
vári uradalomhoz tartozó gyár 186B. évben a 
bécsi cs. kir. pénzügyi minisztérium által Polla-
csek Adolf és Hollaender Leónak oly feltétellel 
adatott el, hogy a munkásokat is átvenni és sza-
bályszerüleg ellátni kötelesek; minek folytán a 
munkások, nehogy a már eltöltött szolgálati évek 
folytán nyert ellátási igényeiket elveszitsék, a 
vasgyárhoz kötve vannak, mely körülményt az uj 
tulajdonosok az ő kárukra felhasználják és a 
munkásohat roszul fizetik s mindenféle módon 
kínozzák; a munkások ez érdemben 1866. évben 
már ő felségéhez folyamodtak, melynek folytán 
az ügy meg is vizsgáltatott és az ungvári cs. kir. 
pénzügyi igazgatóságnak 1867. január 22-én kelt 
rendelvényéből kitetszik, hogy a vevők a munká
sokat az államszolgálatban nyert ellátási igények
kel átvállalták, s hogy eddigelé még egy eset sem 
fordult elő, melyben a vevők ezen igények teljesí
tését megtagadták. A munkások kérik, hogy 
részrehajlatlan biztos által helyzetök ujolag meg-
vizsgáltassék. s hogy vagy egyéb állami gyá
rakba helyeztessenek át , vagy pedig az eladás 
idejekor már érintett igényeik az állampénztárból 
kielégíttessenek, s ne kényszeríttessenek rabszol
gákként a vevőknél szolgálni, kikkel ők nem is 
szerződtek. Elintézés végett a m. kir. pénzügymi
nisztériumhoz áttétetik. (Helyeslés.) 

Kába Ilizric Lajos János és érdektársaik 
Huny ad megye Bostény községebeli lakosok a kocs-
máltatási jogban magokat védetni kérik, előadván, 
b ogy családjok Roskány és Pánk községekben az 
erdélyi fejedelmek és magyar királyok adomá
nyozásai alapján birta a kocsmáltatási jogot 
'[,, illetőleg *|s részben, mely jognak élvezetétől 
őket b. Nopcsa Fenercz főispán, mint a dévai 
kincstári uradalom haszonbérlője, főispáni hatal
mának védpaizsa alatt önhatalmilag eltiltotta 
csendőrök felhasználásával, és jogaiknak hivatal 
előtti keresésétől is eltiltotta. Intézkedés végett 
». kir. igazságügy minisztériumhoz áttétetik. (He
lyeslés.) 

Felső-fehérmegyei Ürmös község lakosai 
községi erdejök birtokában magokat védetni kérik. 
A. kérvényből s mellékletekből kiderül, hogy az 

erdőelkülönités iránt az úrbéri per már foganatban 
van, és hogy a földesuraknak a hamuzsirégetés 
hatóságilag megengedtetett, a községbeliek pedig 
eltiltattak, és ezek panaszkodnak, hogy a földes 
uraknak amúgy is van 33 hold külön erdejök, s 
hogy a 2782 holdra terjedő községi erdőt ők bír
ták, az adót is fizetik és iránta más községbeliek 
ellen pert is vittek, mégis a földes urak ujabb 
időben a hamuzsirégetéssel pusztítják, és a köz-
ségbelieket a használatból kizárják. Elintézés vé
gett am.k i r . igazságügyminiszteriumhoz áttétetik. 
(Helyeslés.) 

Wachsmann Vilmos és édes anyja Wagen-
leitner Johannának kérvénye , mely szerint Wachs
mann Vilmos a pestvárosi hatóság által jogtalanul 
a Rókuskórodában mint tébolyodott letartóztat
nék, és mindketten szabadon bocsáttatását kérik. 
Elintézés végett a m. kir. igazságügyminiszterium
hoz áttétetni véleményeztetik. (H lyeslés.) 

Batek szül. Payer Rozália és Batek János 
zborói lakosok az esztergomi főkáptalan, ugy Ve-
ber János és Gradl Kristóf ellen lefolyt, 13 évig 
tartott zálogvisszaváltási pörükben mind az alsó, 
mind a felsőbb folyamodási bíróságok által elkö
vetett részrehajlások és jogtalanságok miatt abün-
vizsgálat elrendelését és igazságos ügyöknek újó
lagos felvételét kérik, minekutána az igazságügyi 
minisztérium ez érdemben beadott kérvény őket egy
szerűen visszautasitotta. Intézkedés vég-ett az ösz-
szes minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

Ozv. Várhegyi Luiza a férje őseit illetett báró 
czimet a montbeauforti melléknévvel gyermekeire, 
t. i. Várhegyi Ágost, Lajos, Irma, Karolina, Jose-
fina, Áron, Rezső és Klementinára átruháztatni kéri. 
Előadja, hogy férje Birgberg du Mont Beaufort 
Ágoston két testvérével honosíttatván, ezen hono
sítás 1836-ban törvénybe is igtattatott; hogy 
férje nevét 1842. febr. 3-án kelt kir. oklevél 
szerint Várhegyire átváltoztatta; a honositás alkal
mával ugyan kéretett a báró czimnek a honosítási 
okmányba felvétele, azonban ezen kérés a m. kir. 
udvari kanczelláríának 1830. marczius 5-én kelt vég
zésével elutasittatott azon oknál fogva, mert tör
vényszerűség be nem bizonyitatott, hogy a családot 
e czim illeti; ezen feltételnek most folyamodó eleget 
akarván tenni, kérvényéhez csatolja az 1—25. sz. 
alatti, s a leszármazást igazoló bizonyitványokat, 
és kimutatja, hogy családjok nemessége 1088. évből 
való. hogy Du Mont Ardes tábornok 1790. évben 
II . Károly spanyol királytól nyerte a báró czimet, 
melyet utódai mindig használtak; érdemükül je
lenti, hogy nevezett tábornok Magyarországban a 
törökök ellen harczolt, és Érsekújvár bevételénél 
kitüntette magát ; továbbá felhozza saját férjének 
és elhalt fiainak érdemeit, kik közül egyik a római 

3* 
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sánczoknál elhalt, másik a világosi fegyverletétel
nél honvédtiszt volt. Minthogy a czimek adomá
nyozására vonatkozó ügyletek a belügyminiszté
riumhoz tartoznak, ezen kérvény összes mellékle
teivel illetékes intézkedés végett nevezett miniszté
riumhoz áttétetik. {Helyeslés.) 

E l n ö k : Szelestey László ugyancsak a kér-
vényi bizottság részéről fog jelentést tenni. 

Szelestey László: Az általam kidolgozott 
kérvényeket Thalabér Lajos volt szíves előadni. 

Jus th József : Több kérvény napirendre 
nincs kitűzve. Méltóztassék tehát a t. ház arra nézve 
határozni, hogy a még hátralévő kérvények mikor 
tárgyaltassanak ? (Felkiáltások: Hétfőn !) 

E l n ö k : Tehát a még nem tárgyalt kérvé
nyek tárgyában hétfőn fog a t. ház ülést tartani. 

Szontagh Pál előadó (gömön): T. ház! 
Még vannak előadni való kérvények, melyek szin
tén kitüzettek deezember végével napirendre : mél
tóztatnak talán azokat azonnal tárgyalás alá 
venni ? (Halljuk! Olvassa a kérvényt bizottság je
lentését] : Abaujmegye közönsége a m. vasútháló
zati tervre vonatkozó következő észrevételeit figye
lembe kéri vétetni: 1. a buda-fiumei országos 
égető szükséget képező vonal rögtöni megkezdését 
maga részéről is ajánlja; 2. a nagy-várad-kolozs
vári és alföld-fiumei vonalakat hasonlókép főfon-
tosságuaknak találja, s ez utóbbira nézve óhajtja, 
hogy az minden idegen érdektől függetlenül, egye
dül az ország és Fiume érdekei szerint építtessék, 
egy társaság által kezeltessék, s e czélból Sziszek
ről a Kulpa völgyén Károlyvárosig külön uj 
vonal építtessék; 3. országos főfontosságunak tartja 
a gácsországi vonalat is, és kiemelvén mint külö
nösen sürgőset a hatvan-miskolczi ágat, óhajtja 
Kassát az éjszakkeleti vasúthálózat csomópontjául, 
Krakkó és Lemberg vidékével legezélszerüebben 
mielőbb összeköttetni; 4. ajánlja legsürgőbben a 
kassa-oderbergi vonalat is ; 5. sürgősen ajánlja a 
debreczen-szatmári vonalat olyképen, hogy az 
egyúttal M.-Szigetig elsőrendű vonalként építtes
sék; ellenben semmi szükségét sem látja a szerencs
csap-szigeti, ipar- és forgalommeddő, vizi úttal ele
gendőn ellátott vidéken vezetni tervezett vonal
nak ; sőt azt a semmi fontossággal sem biró szeren
csi kiindulása miatt inkább hátrányosnak tartja; 
•e helyett nyomatékosan ajánlja a vasúthálózatba 
leendő felvételét az oderberg-kassai vonalnak keleti 
irányban folytatását, mely Kassáról kiindulva 
Gálszécs, N.-Mihály, Ungvár, Munkácson át ve
zetve Tekeházánál a debreczen-szigeti vonattal csat
lakozzék, s amannál minden tekintetben előnyö-
sebb volna, kívánatosnak tartván még Tokajtól 
Gtálszécsig egy szárnyvonalat, mely által Abauj, 
Zemplén, U n g minden érdekei és igényei kielégí
tést nyernének; 6. a gömöri vonalra nézve mind 

Dobsinán át az oderbergivel, mind Losoncznál a 
pest-szuesányival való összeköttetést. A közleke
désügyi minisztériumhoz áttétetni véleményezte
tik ; egyszersmind, mivel a háznak érdekében áll. 
tudomással bírni az egyes községek és vidékek ki-
vánatáról és azok indokairól, ugy ezen, mint a 
vasúthálózatra vonatkozó egyéb kérvények külön 
jegyzékbe foglalandók és a vasúthálózat tárgya
lása alkalmával a képviselők rendelkezésére tar
tandók volnának. (Helyeslés.) 

Sz. k. Kassa városa a m. vasúthálózati tervre 
következő észrevételeit terjeszti elő: 1. Világkeres
kedésünk végett tengerre lévén szükségünk, a 
buda-fiumei vonalnak mielőbb és sürgősen ki viendő 
kiépítését szorgalmaztatni kívánja. 2. A kassa-
miskolczi, debreczen-pesti vonalat kereskedelme 
szempontjából a múlt évtized egyik ferdeségének, 
vidéke anyagi romlásának mondván, a hatvan-
miskolczi vonalat kereskedői és iparosai nevében 
mindennapi imájába foglalja. 3. A kassa-oderbergi, 
rája nézve kitűnő fontosságú vonalat a borterme
lés érdekéből, hadtani, honvédelmi tekintetből, s a 
végett, hogy Sáros, Szepes, Liptó érezgazdag éd 
iparos vidékei az ország szivével összeköttessenek, 
lehető sietséggel szorgalmaztatni ajánlja. 4. Erdély
nek eddig fájdalmasan nélkülözött összeköttetésé
nek az ország szivével sürgősségét kiemeli. 5. A 
maramarosi sókincstárba vezető útról sem felejtkez
vén meg, jól választottnak ismeri el a debreczen-
szatmár-szigeti vonalat, a mit azonban nem mond
hat a szerencs-csap-szigetiről, mely egy kereske-
désileg jelentéktelen pontról kiindulva, alig érint 
fontosabb városokat és nevezetes forgalmat elő
idézhető vidéket; minélfogva remélte, hogy a mi
niszteri javaslat az ország érdekeit inkább figye
lembe véve, e helyett a kassa-szigetit fogja érvé
nyesíteni, az oderberg-kassai vonal folytatása gya
nánt, Ungvá r , Munkács, N.-Szőlős irányában, 
mely inkább világkereskedelmi fontosságú, ter
ménygazdag vidéket és városokat érint, az ung
vári kincstári jószág értékét emelendi, s . hadtani 
szempontból is épen oly fontos. A vélemény 
ugyanaz, mint az imént előterjesztett abaujmegyei 
kérvényre nézve. (Helyeslés.) 

Sz. kir. Temesvár városa közönsége a debre-
czen-szatmár-szigeti vasútvonal sürgős kiépitéséfc 
ajánlja, ugy nyilatkozván, hogy az az éjszak
keleti vidék közgazdasági érdekeinek bizonyosan 
megfelel; az 184?/8-ki törvényhozás is annak 
ismerte el, az ország központját s a délkeleti vidé
ket, Maramaros sókincseivel érintkezésbe hozza, s 
a kérvényezők forgalmi élénkítésének is eszköze 
volna, bortermő vidékeket keresztül hasitva és 
népies városokat érintve, jövedelmezőségére is biz
tosan számithatván. A vélemény ugyanaz. (He
lyeslés.) 
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Biharmegye közönsége a debreczen-szatmár-
szigeti vasutvonalat a legsürgősebben a kiépitendő 
pályák közé soroztatni kéri , hivatkozva az 1866. 
ínarcz. 22-én kelt országos határozatra, s indokolva 
felszólalását azon aggodalommal, hogy a vasút
hálózati terv szerint azt háttérbe szorítva látja a j 
szerencs-szigeti által, mely a kereskedést természet- j 
ellenes irányba forditván, a Szamos völgyének 
mezőgazdaságát, Bihar borászatát, egy nagy vidék 
fejlődő iparát elnyomja, Erdélyt éjszaki magyar- '; 
országi összeköttetésétől megfosztaná, holott amaz 
a bányavárosok kincseit forgalomba hozná, az oder- ; 
berg-kassai vonalnak a kelettel összeköttetését is 
elősegítené. A vélemény ugyanaz. (Helyeslés) 

Beregmegye közönsége a szerencs-csap-szigeti 
vonalat a szatmár-szigeti vonal mellett támogat-
tatni kéri, azonfelül egy magyar és galicziai con-
sortiuro által kiépíttetni szándékolt kész előmun
kálatokkal, sőt tőkepénzes vállalkozóval ellátott 
szerencs-csap-szigeti , esetleg esap-ungvár-n.-mi-
hály-eperjesi vonalat, az eperjes-przeinysli vonal 
elejtésével is, megállapittatni kéri. Indokolja az 
elsőt az országnak Tokajtól a Tisza jobb partján 
felfelé elterülő több nemű terményekkel és keres
kedelmi czikkekkel ellátott, de nagy piaczot nél
külöző vidékének az ország többi részeivel egyen
jogú érdekével; a másikat pedig részletesen azzal, 
hogy : 1) Fiumét, illetőleg az Adriai tengert Pes
ten keresztül Galicziával, s onnan két irányban 
Lembergen és Krakkón át a Fekete és Keleti ten
ger felé legczélszerübben kötné össze; 2) Jablun-
kától Erdélyig a határszéli megyéket középen ha
sítva egymással és Galicziával kötné össze ; 3) a 
vereczki szorosnak, főleg az 1863. 64. ínséges 
években igazolt gabonaforgalmi nagy fontosságá
val ; 4) az érdeklett megyéknek gyári és föld
ipartermékei által remélhető nevezetes vasúti for
galmaival ; 5) hogy e vonal felel meg leginkább 
az 1836. XXV. t. czikk intentióinak; Pestnek 
Gácsországgal legközelebbi utón összeköttetésé
vel ; hogy stratégiai tekintetben fontos; legke
vesebb természeti akadályoknak néz elébe, s a 
mennyiben az egyik vállalkozó gr. Schönborn 
uradalmán vitetnék, olcsóbb építési anyagokra is 
számolhat. A vélemény ugyanaz. (Helyeslés.) 

Fiume szabad kir. kikötő város közönsége a 
képviselőház f. évi július l-jén bozott határozatá
hoz képest, egy a déli vasut-társaság vonalát nem 
érintő, külön önálló alföld-fiumei vonalnak kiépit-
tetését kéri. Ennek indokolására előadja azt, hogy 
a miniszteri tervezet szerint, az alföld-fiumei vasút 
nem képez egyetlen önálló vonalat, hanem külön
féle, egymástól független vonalrészekre van sza-
kitva. Az alföldi vonal N.-Váradtól Szegeden ál
tal a Dunáig terveztetik; az ut megjelölése nél
kül folytatva a duna-fiumei vonalig, irányítva 

Borca-Zákony-Kanizsa felé, mi által Trieszt véd-
urának. a déli vaspálya-társaságnak esnék osztály
részül. Ez által 7—8 mértföldre meg is hosszab-
bittatik, és egy gazdag termő vidék elszigeteltetik ; 
az eszék-sziszeki vonal létrejötte is, ha áruczik-
keit innen tovább azon déli vaspálya-társaságnak 
kénytelen átszolgáltatni, veszélyeztetve van. I ly 
körülmények közt az állam által épittetni szándé
kolt károlyváros-fiumei vonal, mert külön tagot 
képezvén az építési költségek magasságához ké
pest, vagy a vitelbér felemelését, vagy az állam
háztartás terheltetését eszközölné, előbb-utóbb a 
déli vaspálya-társaság kezeibe menne át. S ily 
módon Magyarország kereskedelmi és tengerészeti 
érdekei a déli vasút-társaság czéljainak s Trieszt ér
dekeinek lennének alárendelve. E külön alföld-fiu
mei pálya a buda-fiumei egyenes összeköttetésnek 
sem okozhat rövidséget, minthogy ez Zákány-Zág
rábon át Károly városig vezettetvén, itt az alföld-
fiumei vasút károlyváros-fiumei vonalrészét külön
ben is feltalálja. A vélemény ugyanaz. (Helyeslés.) 

Sárosmegye közönsége a miniszteri vasút
hálózati tervezet IH-ik pontjára észrevételeit fi
gyelembe vétetni, és a kassa-przemysli vasútvo
nalnak Eperjes és Dukla között vezetését megál
lapittatni kéri. Kérelmének indokolásául felhozza 
azt, miszerint : 1. Kassának Przemysllel ösz-
szeköttésére az eperjes-duklai irány a legrövidebb, 
s mivel a Beszkid hegyen az átkelés könnyen esz
közölhető, a legolcsóbb i s ; 2. hogy terményeink
nek külföldi piaczok nyittassanak, szükséges az 
eperjes-duklai vonal, mely a Tisza völgyének pia-
czát Gácsországba helyezné át, s ez oknál fogva 
már az 1848 : XXX. t. ez. megalapitá azt, s gr. 
Széchenyi István is elismerte s figyelmezteté az 
országot annak előnyeire; 3. fontos e vonal stra
tégiai szempontból, mire utalnak egyrészt ka
tonai tekintélyek nyilatkozatai, s az 184 %. és 
1866-ki hadjáratok eredményei, s másrészt az 
orosz birodalom fenyegető állása éjszaki határaink 
védelmére s czélszerü vasúti összeköttetésre, mi
lyen az eperjes-duklai hí fel; 4. tekintve a megye 
speciális érdekeit, termelésének előmozdítására s 
termékeinek elkelésére nézve életkérdés az eper
jes-duklai vonal, Sáros megye termékei, fanemüek, 
só, vas, üveg, liszt, papírgyártás, len termesztés, 
vászonkészités, többféle ásványvíz, s egyéb ipar-
czikkek és termények; 5. Sáros megye átmeneti 
kereskedés színhelye, bor- és gabonanemüékben, 
melyeket a hegyaljai és az alföldi vidékekről a 
a szepesi bányavárosokba és Galicziába, innen 
vissza naphteolajat szállít s biztosítja ezen eperjes-
duklai szoroson az országnak Galicziával száza
dok óta megszokott kereskedési összeköttetéseit. 
A vélemény ugyanaz. (Helyeslés.) 

Gyöngyös városa kerésk. testülete a hatvan-
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miskolczi vonalnak Gyöngyös-Püspökinek veze
tését, s ott egy főállomásnak megállapítását kéri ; 
indokolja ezt gabona és egyéb terményekben (mire 
nézve csarnokfelállitási engedélyt is nyert), va
lamint bor és iparczikkekben jelentékeny, s egy 
nagy vidék gyuponfját képező kereskedésével, s 
nevezetes forgalmával, mely Pest felé lMa millió 
mázsát meghalad, hozzá tevén , hogy máskép 
a pályát, ha t. i. az Vámos-Györknél vezettetnék 
el, nem használhatná, minthogy fuvarosaival tenge
lyen Györknél Hatvant ezélszerübben érheti, ha 
pedig ide jutott, a tengelyen tovább szállítás elle
nében neki a pálya már semmi előnyt se nyúj
tana , de a pálya is nagy mennyiségű szállítmány
tól elesnék; végezetre azt hiszi, hogy egy 19 ezer 
lakosságú kereskedő várost, hol az illető vidéken 
hasonló jelentékeny közlekedési állomás nem lé
tezik , mely forgalma élénkítése által a vona
lat meghosszabbittatása esetében is jövedelmezővé 
tenné, sőt az épifkezési költséghez is jelentékeny 
áldozattal járulhatna, melynek különben kereske
delmi s összes jövője a legérzékenyebb csapást 
szenvedne, czélszerüen mellőzni nem lehet, A vé
lemény ugyanaz. (Heiyedés.) 

Sz. k. Besztercze városa a m. vasúthálózatról 
nyilatkozván, hazánk anyagi érdekeit legsikere
sebben előmczdithatónak hiszi : 1. a pest-losoncz-
besztercze-szucsáni vonal által, mely S. Tarjánig 
kész, Losoncztól Zólyom megyét legrövidebben 
éri, a kérvényező város és vidékének fogyasztó s 
iparos népességét, a tiszai gazdag gabona termő 
vidékkel összeköti; 2. a garamvölgyi vonal által, 
mely vagy Esztergom-Nána, vagy Komárom-Ér
sekújvártól kiindulva Zólyom városánál a losoncz-
beszterczi vonallal csatlakozzék, s melyeta vasút
hálózatba a vágvölgyi vonal mellett i s , sőt elő
nyösebben e helyett véleményez felveendőnek, 
azon okból, mert Magyarország éjszak-nyugati vi
déke érdekeinek egyedül ez lesz képes megfelelni 
honvédelmi és közforgalmi szempontból, mert 
habár amott a vidék termőbb, de már is közforga
lomnak örvend , mindazonáltal Trencsénen kivül 
nem létezik se város, se ipar- és kereskedés, 
s átalában közforgalomba való tárgy itt el
lenben több a népesség, számos a népes város bá-
nyászi, vas- és rézgyári s egyéb kézműi iparral, 
nagy kiterjedésű erdőkkel s vidéke minden te
kintetben képesebb. A vélemény ugyanaz. (He
lyeslés.) 

Turóezmegye közönsége a m. vasúthálózati 
tervet átalában helyeselvén, Baját érdekéből első 
sorba helyezi a pest-oderbergi vonalat, abból in
dulván ki, hogy ha belkereskedésünk központjá
nak, Buda-Pestnek világkereskedelmi szempontból 
Fiúméval összeköttetése első rendű szükségnek 
ismertetik el, ebbeli világkereskedelmi érdekeinknek 

még azzal, hogy a tengeri összeköttetés a közpon
tig létesíttetik, nincs elég téve; de szükséges, hogy 
a központon keresztül a Fiumére utalt iparos éj
szak-nyugati külföldnek is tárt kapu nyittassák, s 
a vonal meghosszabbításával fiume-pest-oderbergi 
vonallá kiegészíttessék; kéri tehát a pest-oderbergi 
vonalrészt hasonlóan az első rendű vonalak közé 
soroztatni s a Fiumével egyidejűleg létesíttetni. A 
kassa-oderbergi vonal tekintetében nem találja in
dokolva, hogy ez a vágvölgyi mellőzésével költsé
ges eltéréssel Árvamegyén keresztül vitessék; 
végre pártolja az érsekujvár-zsolnai vonalat. A vé
lemény ugyanaz. (Helyeslés.) 

Sz. k. Eperjes városa az eperjes-dukla-prze-
mysli vonalat, mint minden tekintetben legczél-
szerübbet államköltségen nyomjeleztetni, s or-
szággyülésileg megállapittatni kéri. Indokolja ezt 
azzal, hogy a vizojtó Kárpátokon a legkönnyebb 
átkelési pont a sárosmegyei kamenyiki, mely 64 
öllel alacsonyabb a zempléni-daborczvölgyinél, s 
70 ölre enged öl emelkedést, hogy Eperjestől a 
kassa-oderbergi ág benyulásától a határszél 9 
mértföldnyi legrövidebb ; továbbá, hogy Eperjes 
környéke oly fontos hadászati pont, mely a ré
gibb és ujabb korban mindannyiszor fel volt is
merve és felhasználva; kiemeli Sárosmegye iparát, 
Eperjes kereskedelmi élénkségét, hogy a transil ó 
kereskedés erre haladja legrövidebb és legelőnyö
sebb útját, melyen a pest-fiumei, mind tiszai, er
délyi nyúlandó pályák legegyenesebb irányban s 
legrövidebb téren Eperjes-Duklán átPrzemysl, in
nen Lemberg és Krakkó felé fognának folytat-
tatni; végre méltányolná a marmaros-szigeti vona
lat, ha abba felvétetnék azon rövid áar is, mely 
Eperjes-Varanón áthaladva, abba Putka-Nelme-
czen beszakadna s az oderbergi pályát a szigeti
vel összekötné, mely által Zempléntől Máramarosig 
2VB millió holdat túlhaladó, nagyrészt az erdő
telén Éjszak-Nyugat-Európa faszegény országai
val közvetittetnék. A vélemény ugyanaz. (He
lyeslés.) 

Barsmegye közönsége a pest-oderbergi, átalá-
nosan elismert fővonal irányára nézve a tarján-
losoncz-beszterczei felett előnyt kivan adni a ga
ramvölgyinek azon okból, mert a vonal erre 3, 
esetleg 5 mértfölddel rövidebb, mert a terü
let erre kedvezőbb, vizválasztó magaslat csak 
egy van, amott három, hogy az építkezés átalá
ban erre olcsóbbnak ígérkezik, daczára annak, 
hogy még kiépítendő vonalrész van Esztergom-Ná-
nától; egyébiránt kéri az előmunkálatokat mind
két irányban megtétetni, s a legczélszerübbet ahhoz 
képest megállapittatni; végre felhívja a figyelmet a 
Garam és Vágvölgy közti Körmöcz körüli átkelés 
tanulmányozására. A vélemény ugyanaz. (He
lyeslés.) 
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Három- és Miklósvár t. e. szék azt kéri, hogy 
qa kezdi-vásárhelyi kérvény értelmében is az oláh 
kormány nyal a kapcsolási pontra nézve az egyez
ség akként tétetvén, a fő- és szárnyvonalak tör
vényhatóságának ne szélén, hanem lehetőleg bel
sejében, s illetőleg hosszában vétessenek, különösen 
pedig, hogy a n.-várad-kolozsvár-brassói vasút elő
munkálatainak mielőbbi megtétele után ezen egész 
vonal ne csak Fejérvárig, de innen tovább is Bras
sóig egyszerre s egy erővel épitessék, s az iparkama
rának e tekintetben előterjesztett kérvényét is ügye-
lembe vétetni kéri. A vélemény ugyanaz. (Helyeslés.) 

Torda varosam, vasúthálózat terve által, jö
vője felett fájdalommal eltöltve, kéri a n.-várad
kolozsvár-brassói vasutat Egerbegy helyett Tor
dán keresztül vitetni, és ott egy rakodó államot 
felállíttatni. Indokolja kérelmét a következőkkel: 
1. Torda város m. e. 10 ezer főnyi 21 ezer hold 
gazdasággal dus, ipar- és kereskedelemmel kitűnő 
népességgel, és ekként azon oldal vidéknél, me
lyen a pálya terveztetik, nagyobb közgazdasági 
fontossággal bír; a mellőztetés által azonban 
anyagi pusztulásnak volna kitéve ; 2. Torda felé 
az általa megjelölt téren és irányban, a hol min
denütt szilárd alap, épületi kőrétegek, sőt egy ott 
csak keskenyebb folyón épitendő hidra Trajan 
korából faragott D kövek készen találhatók, a vo
nal nem csak rövidebb, helyesebb, de olcsóbb is 
lenne, mint az egerbegyi mocsarakon keresztül ka
nyargó ; 3. e vonal egyszersmind jövedelmezőbb
nek is Ígérkezik a tordai kimerithetlen só-
szállitás közvetlen közelsége, a tordai kereske
dők áruczikk forgatása s járása-kelése, valamint 
fa-és marhakereskedés folytán; 4. végre Torda 
város ingyen területben, munkában, anyagokban 
és erejében, meg részvények vállalásában ne
vezetes áldozatokra is ajánlkozik. A vélemény 
ugyanaz. (Helyeslés.) 

Háromszék és Miklósvárszék , Felső-Fehér-
megye, Segesvárszék, Kezdi-Vásárhely város, Kő
halomszék és Sepsi-Szent-György város megbízott
jai, úgyszintén a brassói kereskedelmi és iparka
mara eleven szavakkal rajzolják Erdélyre nézve 
egy vasútnak szükségét, a mire ezen ország két 
évtized óta folyton, de sikertelenül törekedett, és 
jóllehet egy vasút fontosssága Erdély közepén 
keresztül, folytatólag Moldván a Havas-Alföldön 
át Galaczig nemzetgazdasági, kereskedelmi, poli
tikai és hadtani tekintetből minden oldalról elis
mertetett, jóllehet többször remélt, de mindig csa
lódott. Várta ezt Erdély különösen a m. kormány
nak ez oly soká elhanyagolt ország iránti nagyobb 
rokonszenvéből, annyival inkább, mert a kelettel 
és a Fekete tengerrel való összekötés Magyaror
szágnak is érdekében fekszik. Azonban, habár a 
nagy-várad-kolozsvári vonal komolyan munkába 

vétetett, miután a többi vonalrész csak a másod-
ranguak közé soroztatott, és a sokkal alárendel
tebb debreczen-szatmár-szigeti vonal is ország
gyűlési határozat által előtérbe jutott, várakozásu-

I kat bizonytalan jövőbe látják kitaszittatva, s ko
moly aggodalommal telnek el, a késedelemben két 
nagy veszélytől tartva: egyik Erdély kikerülte-
tése a Petrocsenyig menő aradi szárnyvonalnak 
a havasalföldi Krajován át a Vulkán szorosig épi
tendő vasúttal egyesülése által; a másik s még 

i nagyobb, ha a gácsországi vaspálya Csernovitztól 
I Jassyig, a moldvai kikötőtől Galaczot hamarabb 
! elérné, mely esetben az erdélyi vasút kiépítése tel
jesen kérdésbe jöhetne. Méltányosnak, sőt jogos
nak hiszik tehát, hogy Erdélynek az egyenlőség-
és testvériségről tényleges bizonyítékok nyújtas
sanak az által, hogy a többi Európával egy vas
úttal összeköttetvén, vég ínségre és pusztulásra ne 
jusson, hanem az anyahonnal egyesülés jótékony
ságában mielőbb részesittessék: minélfogva esedez
nek, hogy a m. kormány haladéktalanul értekez
zék a havasalföldi kormánynyal az erdélyi és ro
mániai vasutak csatlakozási pontjai iránt , s az 
ebbeli egyezmény eredményét terjeszsze a képvi
selőház elé; továbbá, hogy az erdélyi vasútvonal 
Nagy-Váradtól Brassóig legelőbb építendőnek 
nyilváníttatván, a pálya építése két szakban, Nagy-
Váradtól Fehérvárig, és innen Brassóig, egyidejű
leg kezdessék s egyenlő erővel vitessék véghez. 
A fentebbi vélemény értelmében, azonban különös 
figyelembe ajánlással, a közlekedési minisztérium
hoz tétetik át. (Hdypslés.) 

Nagy-Kanizsa város közönsége panaszosan elő-
rebocsátván, hogy ő az előtti Ferencz József keleti 
pályatársulatnak, melynek azon reményben, hogy 
akkori terve szerint Nagy-Kanizsa öt irányban ága
zandó vaspályának csomópontjává leend, pályaud
varnak és műhelyeknek 60 h. földet ajándékozott; 
de hogy a déli társaság műhelyeit oda nem hozza, 
s az e czélra ingyen kapott tér nagy részét mezei 
gazdálkodásra használja; hogy midőn értésére esett, 
miszerint a pécs-kanizsai vonal Mura-Kereszturra 
nem is a megyének szivén, de legdélibb részén ke
resztül határoztatott, a közlekedésügyi miniszté
riumnál többízben panaszt emelt anagy-kanizsa-kot-
tori közötti indópontnál Bercsiig tervezett szárny
vonal helytelen iránya ellen, a zala-somogy-
megyei bizottsággal óvást és ismételt felterjesztést 
tett, de mindannyiszor sikertelenül. Ezúttal a m. 
vasúthálózat fenső pontjának azon módosítását 
kéri, hogy a buda-fiumei vonal ne M -Keresztur
nái, de Keniz e alatt, vagy legalább Sz.-Miklósnál 
ágaztatván el, a Drávának, illetőleg Zákánynak, 
Kaproncza és Zágráb felé. Indokolja ezt azzal, 
hogy ezen általa javasló tt vonal Buda-Fiume javára 
legalább 2 mértfölddel rövidebb, ámbár az alföld-
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trieszti irányban körülbelül annyival hosszabb lesz, 
hogy a déli vasúttársaság iránt fenálló szerződési 
jogai igy némileg érvényben maradnak, hogy ter
vezett m. -keresztúri kerülő csak Trieszt előnyére, és 
Fiume háttérbe szorítására szolgál, hogy ez a légrádi 
hegy és a drávai épités miatt sokkal több költségbe 
és időbe, tehát közvetve az államnak nagyobb ter-
heltetésébe kerülne. N.-Kanizsa városának 60 hold
nyi terület ingyen átengedéséből s a feltételek ne
talán meg nem tartásából keletkezhetett sérelmé
nek orvoslása magán-utra tartozván, minthogy a 
közhangulat Fiume érdekét Trieszt ellenében ha
tározottan megóvni kívánja, e kérvény a közleke
désügyi minisztériumhoz intézkedés, avagy annak 
idejében adandó felvilágosítás végett áttétetni vé
leményeztetik. (Helyeslés.) 

Schaumburg-Lippe Vilmos berezeg consor-
tiuma végleges engedélyt kér egy Aradról. Kikin-
dán, O-Beesén, Erdődön keresztül a Dráva völ
gyén Zágrábig és Kottoriig építendő vasútra. In
dokolja ezt azzal, hogy e vonal lenne Európa egyik 
főközlekedési ere, melyen az ország kitűnő termé
nyei a legolcsóbb és legrövidebb vonalon a ten
gerre vitethetnének, hogy az idei gazdag aratás a 
létező forgalmi eszközök elégtelenségét kimutatta, 
hogy a nagy tőke hajlama mindig csak átmeneti 
s okosan felhasználandó, s hogy a consortium erre 
évek óta költséget és fáradságot fordított. Hozzá 
mellékeli egyszersmind ugyan e tárgyban a köz
lekedésügyi minisztériumhoz intézett eredeti folya
modását, melyben e pálya bővebben kifejtett fon
tossága mellett annak viszontagságos phasisairól 
értekezik. A terv, úgymond, az Alsó-Dunát a ten
gerrel összekötni, 20 év előtt karoltatott fel, az elő
munkálatok költségeiben szlavóniai birtokosok, és 
magyar és oda való kereskedők részt vettek; de az 
osztrák kormány ez irányban mostoha volt; újra 
felkaroltatott a kérvényező consortium által 1862-
ben, kitűzvén az irányt a bécsi kormány javasla
tára Zágrábtól Eszékig és Kikindáig. Ez ellen azon
ban nehézséget támasztott a déli vasúttársaság 
privilégiuma, mely neki minden, a Duna jobb part
ján építendő vaspályára elsőséget biztosit, s külö
nösen a 2. §. kikötése, mely szerint ha a Duna 
balpartjain Eszék és Vukovár között vaspálya létre 
jönne, a déli vasúttársaság köteles legyen Kani
zsától a Duna jobb partjáig vaspályát épiteni, s a 
Dunahid költségének felét viselni. E nehézség meg
oldatott a déli vasúttársasággal 1857. april 13-án 
kötött conventió által, melyben ez magának első
séget csak a barcs-eszéki vonalra tartott fen. E g y 
további nehézséget, a mit a hadügyminisztérium 
támasztott, ö felsége azon elhatározásával, misze
rint a Duna áthidalása Erdőd mellett engedendő, 
elenyésztetve, mindamellett az abbeli tárgyalások 
előre haladni nem bírván, ő felsége öt rendbeli 

kézjegyzését eszközölte ki, melynek utolsójában 
1865. aug. 11-én parancsolá: „hogy a kérvénye
zőkkel az engedély elintézendő és jóváhagyása alá 
terjesztendő." Ennek folytán a kérvényezők a kí
vánt vonal meghosszabbítását is Aradig uj költe
kezésekkel elvállalták, s az engedély szövege már-
már megállapittatott, midőn a m. minisztérium ki
nevezése bekövetkezett, hol azóta elintézetlenül 
fekszik, s a kibocsátott vasúthálózati tervből ki
maradt. Ezen pálya azonban előadásuk szerint Er
délyt és a Bánságot az Adriai tengerrel legrövidebb 
utón kötné össze, s a tót-horvát pályával együtt, 
melyre szintén kérelmezik az engedélyt, jövedel
mezőbbé fogná tenni a károly város-fiumei pályát. 
Reménylik tehát , hogy ezen sok nehézség le
győzése után, az alkotmányos m. kormány méltá
nyos lesz irántok: annál inkább, mert a mint To-
rontálmegye és az ó-becsei kerület is már felszó
lalt egy arad-eszékí pálya érdekében; jogos, hogy 
a Bánság, Tót- és Horvátország legsürgősebb szük
ségei is kielégíttessenek. Végre kijelentik a kérvé
nyezők, hogy a szükséges tőke kimutatása tekin
tetében Langrand-Dumonceau levele állítólag mel
lékelve van, s kívánatra készeknek nyilatkoznak a 
tőkepénzesekkel összeköttetésben, vasúthálózatban 
létező török-becse-becskerek-pancsovai vonalat is 
átvállalni. Minthogy a kérvényezett kikinda-eszék-
zágrábi vasútvonal egyes részeiben a vasúthálózat
ban tervezett arad-temesvári és országos kamat-
biztositás mellett, már is épülő alföld-fiumei vonal 
nagyobb részével párhuzamos, következőleg ver
senypályalenne ; figyelmet érdemlő körülménynek 
ismervén el, azt, hogy kérvényezők a vasútháló
zatban foglalt török-becse-pancsovai vonalra is 
ajánlkoznak, s a kamatbiztositás igénybe vételét 
egy szóval sem emiitik : e kérvény, megbirálása és 
ahhoz képest intézkedés végett, a közlekedésügyi 
minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Ámult szerdán öt választásról szóld 
jegyzőkönyvet mutattam be a t. háznak, a melye
ket a t. ház az állandó igazolási bizottsághoz mél
tóztatott utasítani. Az állandó igazoló bizottságnak 
jelenleg csak három tagja van itt, kik működhet
nének. Bátorkodom tehát kérdést tenni, méltózta-
tik-e a t. ház beleegyezni, hogy a jelenlevő három 
tag működhessék ? vagy pedig két tagot helyette
síteni kíván-e azon időre, mig a rendes tagok 
visszajőnek ? vagy végre azt kívánja-e, hogy be-
várassék, mig a hiányzó tagok megjőnek? (Fel
kiáltások: Várjuk be!) 

HaláSZ B o l d i z s á r : T . ház! Én azt gondo
lom, hogy mivel, ha csak egy ember ad is véle
ményt, a ház maga határoz: kár volna függőben 
hagyni az igazolási ügyeket ; hanem legczélsze-
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rübb, ha működik azon három tag, ki jelen van. 
(Nem lehet! Várjíink! Még van idő!) 

E l n ö k : U g y látom, hogy a ház többsége azt 
kívánja, hogy a távollevő tagok megérkezte után 
vétessenek csak tárgyalás alá az igazolási ügyeK : 
addig tehát függőben maradnak. 

25 képviselő ur zárt ülést kivan tartatni. En
nélfogva felszólítom a hallgatóságot a karzatok 
elhagyására. 

Az ülés végződik d. u. 12% órakor. 

CCVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. marczius 16-dikáu 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyal : Bemutattatik Kapp Gusztáv megbízó levele. Ifj. Zichy József gr. szabadságot kap. Az oraviczai választás vizs
gálatának folytatásával uj biztos bizatik meg. Kérvények bemutatása. A M. Akadémia közülésére hivja meg a házat. Bujanovics Sándor a 
Magyarországot Gácsorszaggal összekötendő vasút érdekében interpellálja a kormányt, -cely a kérdésre azonnal felel. Kérvények el
intézése. A költségvetés január és február havára megállapíttatik. 

A kormány részéről jelen vannak : Mikó Imre 
gr.. Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10'/, órakor. 

Elnök : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr vezeti; a szó
lani kívánók neveit Kudlik István helyettes jegyző 
úr jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitele
síttetni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a marczius 
14-ktn tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök : Kapp Gusztáv Nagy-Szeben város 
és széke részéről megválasztott országgyűlési kép
viselő eredeti megbízó levelét mutatom be. Az 
igazoló bizottsághoz fog áttétetni. 

Ifj. Zichy József gr. egészsége helyreállítása 
végett 3 heti szabadságot kér. (Megadatik.) 

Onossy Mátyás képviselő , mint kiküldött 
vizsgáló biró. a Krassó megye oraviczai kerületé
ben megválasztott Graenzenstein Gusztáv képviselő 
megválasztására vonatkozó okiratokat beküldi és 
betegeskedése miatt uj vizsgáló biró kiküldetését 
kéri elrendeltetni. A t. ház beleegyezésével Glatz 
Antal képviselő urat lehetne a vizsgálat folytatá
sával megbízni. (Helyeslés.) 

Abauj megye közönsége a kassai magyar 
színház évi segélyezését kérelmező Kassa város 
közönségének feliratát pártoltalni kéri. 

Zemplén megye közönsége a honvédelmi 
rendszert tárgyazó törvényjavaslatot még ez ülés- | 

KÉPV. n . NAPLÓ. 1 8 6 % . VII. 

szak alatt előterjesztetni és az alkotmányra feles
ketendő hadsereget nemzeti alapon szerveztetni 
kéri. 

Beszterczebánya város közönsége a honvé
delmi rendszer s a hadseregnek nemzeti lábra 
leendő állitását s ezzel szoros kapcsolatban a Lu-
doviceum intézetének saját eredeti czéljára fordít
tatását kéri. 

Ugyanazon város a városok rendezését tár
gyazó törvényjavaslatot mielőbb tanácskozás alá 
kéri vétetni. 

Szintén azon város közönsége a kir. itélő táb
lának kerületenkinti beosztását s egy ilyennek 
székhelyéül Beszterczebánya városát kéri kitüzetni. 

Továbbá is azon város közönsége a cs. orszá
gos pénzügyi igazgatóság által az 1867-ik évre 
reá rótt 6572 írt fogyasztási adóösszegből 410 frt 
69 krt elengedtetni kér. 

Ismét azon város közönsége az országos 
államügyek és fontosabb kérdések tárgyalásánál a 
képviselő urak szorgalmasb részvétele iránt intéz
kedést tétetni kér. 

Nagy Ferencz Csontos községbeli lakos az 
1848 előtt szolgálatban volt városi tisztviselők 
nyugdíjaztatását az azóta szolgálatba jutottakéval 
egyenlő arányban kéri megállapittatni. 

Kis János budai lakos 1848-ban a cs. hadse
reg által tőle elkobzott s a szerb lakosok által 
erőszakkal eltulajdonított vagyonának megtérítését 
eszközöltetni kéri. 

Ozv. Csiky Imréné. kiskorú gyermekei nevé-
4 
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ben is, néhai férje Csiky Imre által 1849-ben a 
haza oltárára kölcsönkap letett 1700 forint tőkét 
kamataival együtt megtéríttetni kéri. 

Nagy István s több hód-mezó'-vásárhelyi 
lakos a gr. Károlyi nemzetség által követelt ma-
lombérszedési jog megszüntetését kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Eötvös József b. úr, mint a Magj^ar Tudomá
nyos Akadémia elnöke a tisztelt házat értesiti, 
hogy a Magyar Akadémia f. év és hó 25-ik nap
ján 28-ik közülését fogja tartani az Akadémia 
disztermében, melyre a t . ház tagjait ünnepélyesen 
meghivja. Tudomásul vétetik. 

Deák Ferencz : T. ház! Van szerencsém a 
pesti nemzeti tornaegyletnek kérvényét, melyben 
ezen tornaegyletnek országos alapból leendő segé
lyezését kéri, a t. háznak bemutatni. Indokolni 
e kérvényt nem tartom most szükségesnek, majd 
inkább a tárgyalás folyamában; különben is ma
gában a folyamodásban elég indok van előadva; 
csak azt jegyzem meg, hogy az egylet folyamo
dott már a közoktatási miniszter úrhoz a ezélból, 
hogy az a közoktatási alapból rendeljen segélye
zést. A közoktatási miniszter úr azt felelte, hogy 
a közoktatási alap annyira terhelve van már 
egyéb, szintén igen fontos szükségletekkel, hogy 
az egylet kérelmét nem teljesítheti. Ennélfogva, 
ha a t. ház jónak fogja látni a tornaegyletek elő-
mozditását, azt csak országos alapból lehet majd 
tenni: azért kérem, méltóztassék ezen kérvényt a 
kérvényi bizottsághoz áttétetni azon megjegyzéssel, 
hogy talán, ha lehet, ez soron kivül vétessék elő. 
A soron kívüli elővételt azért óhajtanám, mert 
azon esetre, ha az országgyülésjónak látja a segé
lyezést, ennek a költségvetésbe be kell menni; 
hogy pedig a költségvetésből el ne késsék, azért 
kivánom a soronkívüliséget elhatározni. (Hcly-s-
lés.) Van szerencsém a folyamodványt a tisztelt 
ház asztalára letenni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog uta
síttatni azon megjegyzéssel, hogy soron kivül te
gyen jelentést. 

KoVách Lász ló : T .ház! Gyöngyös-Püspö
ki községe részéről egy kérvényt vagyok bátor a 
t. ház figyelmébe ajánlani, melyben magát a vele 
szomszédos Gyöngyös városától a fogyasztási adó 
tekintetében törvény által elkülönittetni kérvé
nyezi. Azt hiszem, helyesen cselekszem, ha a jelen 
kérvénynek a kérvényi bizottsághoz való áttételét 
kérem, a hozzá szólási jogot akkorra tartván fen 
magamnak, midőn a kérvényi bizottság előterjesz
tése tárgyaltatni fog. 

BujanOViCS Sándor : Az igen tisztelt köz
lekedési miniszter úr által közzétett vasúthálózati 
tervezetben a fővonalak közé soroztatik, és pedig 

ugy kereskedelmi, mint közgazdasági és világfor
galmi szempontból helyesen, a gácsországi vasút. 
E vasút kiépítésének fontosságát annál kevésbbé 
lehet feladatom részletezni, minthogy az a t. mi
niszter úr által közzétett emlékiratban is elismer
tetik. Az összeköttetés Magyarország és Gácsor-
szág között természetszerűleg' ezen emlékiratban is 
Pest, Hatvan, Miskolcz, Kassa és Przemysl irá
nyában terveztetik. A vonal határszélei irányára 
kijelentetik, hogy a kárpáti átmenet könnyűsége 
lesz arra nézve határozó. A szöveg végén azonban, 
a hol a vasutak mértföldenkinti összeszámítása 
foglaltatik, Eperjes van kijelölve mint a gácsor
szági vasút magyarországi kiindulási pontja. Ujabb 
időben azonban oly vasúti combinatiók merültek 
fel, és oly vasúti irányokra adattak előmunkálati 
engedélyek, melyek az összeköttetést Gáesország-
gal nem a miniszteri emlékiratban tervezett irány
ban czélozzák létesíteni. Mellőzve jelenleg azon 
nagyfontosságú közgazdasági, kereskedelmi és 
hadászati érvek előadását, melyek véleményem 
szerint az eperjes-, dukla-, przemysli vagy tarnovi 
vonalakon ugy is, mint a legegyenesebb, legrövi
debb, legczélszerübb s legkevesebb nehézséggel 
járó vonalak mellett szólanak; azon átalános érde
keltségnél fogva, melylyel a vonal iránt egész 
felső Magyarország viseltetik, és a kételyek elhá
rítása tekintetéből következő interpellatiót bátor
kodom a közlekedési minisztérium elé terjeszteni : 

Tisztelettel fölkérem a közlekedésügyi minisz
ter urat, nyilatkozzék az iránt, vajon a közzétett 
vasúthálózati tervezetben kijelölt Eperjes van-e a 
gácsországi vasút kiindulási pontjául végleg elfo
gadva? az eszközölt tanulmányozások mely irány
ban mutatják a kárpáti átkelést legkönnyebben 
kivihetőnek? és történtek-e, és minő egyezkedések 
ő felsége többi országai, illetőleg a gácsországi 
kormánynyal a két vonal határszéli találkozására 
nézve ? 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter : 
A kormány a lajtántuli kormánynyal egyetértőleg 
különös figyelmet fordított azon vasúti vonalnak 
létesítésére, mely a tiszavidéki vasutat a galicziai 
Károly-Lajos pályával összekapcsolná; e végre 
egy küldöttség, mely a két kormány közegeiből 
alakult, azon utasítással folytatta vizsgálatait a 
múlt nyáron, hogy a Kárpátokon való átkelésre 
nézve a legkedvezőbb területi viszonyokat nyo
mozza ki, a mi meg is történt. Azonban ezen áta
lános exploratio csak a részletes tervek alapján 
fog kiegészíttetni. Már is két társulat alakult, me
lyek mindenike más-más irányban szorgalmazván 
a vonal létesitését, a kinyert előmunkálati engedé
lyek alapján, a szükséges részletes terveket készít
teti, s részben már be is fejezte. Ez a dolog jelen 
állása, melyből kifolyólag, mindaddig, mig ezen 
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tervezet ek be nem érkeznek, s azoknak érdemleges 
összehas onlitásából az előnyösebb irányt elhatá
rozni nem lehet, addig a kormány sincs azon 
helyzetben, hogy a czélba vett kapcsoló vasútnak 
akár csatlakozási pontjaira, akár a vonal irányára 
nézve felvilágosítást adhasson. 

E l n ö k : A kérvényi bizottság részéről Mihá
lyi Péter előadó ur fog jelentést tenni. 

Mihály i P é t e r e lőadó (olvassa a kérvényt 
bizottság jelentését:) Bács-Bodrog megyébe kebelezett 
Kupuszina község számos lakosai a határukbeli 
1400 hold területű k. kincstári uradalmi marad
ványföldeknek felette káros és a törvényszerű 
formák mellőzésével történt bérletét megszüntetni, 
és azoknak nyilvános árverés utján leendő uj bér
be adását elrendeltetni kérik. Elintézés végett a 
pénzügyi minisztériumhoz áttétetni véleményezte
tik. (Helyeslés.) 

Nagy-Várad város közönsége a királyi Ítélő
táblának kerületek szerinti felosztása esetében a 
királyi tábla egyik osztályát Debreczen városa 
helyett saját kebelében kéri elhelyeztetni. Ezen 
kérvény a képviselőháznak f. évi 1106. számú ha
tározatával kiküldött törvénykezési bizottsághoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Sz. kh\ Debreczen városának azon folyamod
ványa, melyben Hlavács János volt sárosmegyei 
főispáni helytartónak, ki Sáros megye jegyzőköny
vének részben megsemmisítése., részben meghami
sítása miatt bűnvádi perbe fogatott, a pernek be-
fejeztéig 4200 ft. nyugdijának leendő felfüggesz
tését kérelmezi. A belügyminisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Czegléd városa számos lakosságának az 1848. 
és 1849-ik években forgalomban volt magyar 
bankjegyeknek kárpótoltatását esdeklő kérelme 
a pénzügyi minisztériumhoz tétetik át. (Helyeslés.) 

Pyrker Mária halli lakosnak néhai Pyrker 
egri érsek által az ő tiroli barátai részére állítólag 
1837-ben Gasteinban tett ajándékozási okmány
nak hollétét kitudatni kérő ujabb folyamodványa 
az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni vélemé
nyeztetik. (Helyeslés.) 

A szegedvárosi csizmadia-czéhnek folyamod
ványa a magyar hadsereg számára 1849-ben ki
szolgáltatott lábbelikért járuló 7967 ft. 48 kr. 
összegnek kifizetése iránt a pénzügyminisztérium
hoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Cziffra János volt honvédhuszár főszázados-
nak abbeli folyamodványa, hogy 1849-ben mint 
a temesvári hadtesthez tartozó kórházak felügye
lője a sebesülteknek jobb élelmezése végett saját 
vagyonából tett 3300 ftnyi költségéből még fize-
tetlen maradt 2900 ftnyi kiadása megtéríttessék, 
valamint hogy a honvédalapból segélyeztessék, 

elintézés végett a honvédelmi minisztériumhoz át
tétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Baranyamegyei Kemse község folyamodik, 
hogy a pécsi káptalani uradalom által ellene lejá
ratott igen sérelmes arányositási pernek kiigazí
tása perújítás által megengedtessék. Törvényszerű 
ellátás végett az igazságügyi minisztériumhoz átté
tetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Török József zemplénmegyei Berzék község
ben' ref. lelkész a múlt években az elemi csapások 
folytán bekövetkezett rósz termés miatt 159 ft. 
96 krt tevő adóhátralékát elengedtetni kéri. Fo
lyamodványa a pénzügyi minisztériumhoz átté
tetni vélemény ztetik. (Helyeslés.) 

Abauj megye közönsége a megyei hatóságok
nak a felelős miniszteri kormányrendszerrel leendő 
összeegyeztetését elintéző törvényjavaslatnak a 
törvényhozás elé leendő terjesztését sürgeti. Az 
összes minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

Szatmár-Németi sz. k. város közönsége előtér-
jeszti észrevételeit a képviselőház nemzetiségi bi
zottságának alválasztmánya által készített törvény
javaslatra, azokat figyelembe vétetni kérvén. E 
kérvény a nemzetiségi bizottsághoz áttétetni véle
ményeztetik. (Helyeslés.) 

Temesvár városa a kir. itélő-táblának javas
latba hozott felosztását elhatározni, és ez esetben 
a kir. tábla egyik osztályának nevezett városba 
áttételét kéri. Ezen kérvény a képviselőháznak 
f. évi 1106. sz. alatti határozata folytán kiküldött 
törvénykezési bizottsághoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Sopronmegyei Neudorf községnek lakosai fo
lyamodnak, hogy 1863-ban a többség akarata 
ellenére kierőszakolt — az irtványföldekre vonat
kozó — szerződés megszüntettessék és ez ügyben 
az 1847—48-ki IX. t. ez. szerinti eljárás rendel
tessék el. Folyamodványuk intézkedés végett az 
igazságügyi minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Neutra Katalin pesti lakos az atyja által 
beszolgáltatott 10,000 ft. értékű Kossuth-bankje-
gyeknek kamataival együtt leendő kifizetéséért 
esedezik. A pénzügyi minisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Barácz Pál mohácsi lakos az általa Bakát 
József és Hasz Károly ellen indított bűnvádi kere
setnek késedelmes tárgyalása miatt Baranya megye 
fenyitőtörvényszékét bepanaszolván, ezen bűnvádi 
keresetnek tárgyalása végett egy más fenyitőtör-
vényszéknek kiküldetését kérelmezi. Ezen panasz 
elintézés végett az igazságügyi minisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Szilágyi Bertalan ungmegyei pályíni lakos 
az ügyvédi vizsgálat megengedése tárgyában szük-

4* 
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ségelt bizonyítványainak Ung megye törvényszéke 
általi visszaadatását kéri elrendeltetni Mindkét 
folyamodványa elintézés végett az igazságügyi 
minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. (He

lyeslés.) 
Bácz Erzsébet J. M. Walker özvegye és Wal-

ker Franciska krassőmegyei lugosi lakosok a 
néhai Walker Marius János után 1843-tól folya
matban levő hagyatéki ügynek Torontál megye 
árvaszéke általi mielőbbi elintézését elrendeltetni 
kérik. Folyamodvánvuk elintézés végett az igaz
ságügyi minisztériumhoz áttétetni vélyeményezte-
tik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ugyancsak a kérvénybizottság ré
széről Thalabér Lajos előadó úr fog jelentést 

tenni. 
Thalabér Lajos előadó (oha ssa a kérvényt 

bizottság jelentését): Kiss János ügyvéd és neje szül. 
Váraljai Katalin, szatmári lakosok, néhai Debre-
czeni Erzsébet, férjezett Kölcsey Lászlóné jogán, 
makrai és brusztuzai részjószágok megörökítése 
végett a m. k. kincstárral még az 1842-dik évben 
kötött egyesség alapján, az egyezségileg megálla
pított 17.500 ft és 6C|0 kamatainak V3 részét az 
illető rokonoknak, % részét pedig néhai Kölcsey 
Imre 10,000 ft alapítványi tartozásának levonása 
mellett, magoknak kifizettetni kérik. Jelen kér
vény intézkedés végett a pénzügyi minisztérium
hoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.), 

Ozv. Szenkovics Bogdánné, szül. Benedek 
Róza és Benedek Lajos, mint néhai Szenkovics 
Bogdán gyermekeinek törvényes gyámjai, ko
lozsvári lakosok. Todorffy Bogdán által néhai 
Szenkovics Bogdán ellen Doboka megye székjárás 
birája előtt, 10,955 ft kártérítési összeg iránt indí
tott perben, az ítéletet már három év óta meg 
nem kaphatván, annak kiadatását eszközöltetni 
kérik. Ezen kérvény kellő intézkedés végett az 
igazságügyi minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Máthics Máté b.-komlősi uradalmi számtartó 
s torontálmegyei lakos, a bács-bodrogmegyei te" 
lekkünyvi hivatalnál végrehajtás utján letétemé" 
nyezett 1575 ft tőke kamatjai és perköltségeinek 
kiadatását eszközöltetni kéri. Intézkedés végett az 
igazságyi minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Szilágyi Bertalan, ungmegyei palyini lakos, 
Orv Jenő ungmegyei volt provisorius első alispán 
által, személyén elkövetett törvényellenes sérel
meinek orvosoltatását kérelmezi. Kérvénye intéz
kedés végett az igazságügyi minisztériumhoz átté
tetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Urhegyi Ferencz nagykikindai lakos, Murády 
János aradi ügyvéd ellen panaszolja, hogy 42 ft 
tőkebeli követelését és annak 20 ft 60 krra menő 

kamatját végrehajtás utján felvévén, kezéhez szol
gáltatni nem akarja, miért is hűtlen kezelése miatt 
vizsgálat elrendelését kérvényezi. Jelen kérvény 
intézkedés végett az igazságügyi minisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Dr. Kolovein Ferencz, kis-martoni lakos és 
hites ügyvéd, a város hivatalnokai tetemes vissza
élését panaszolván, vizsgálat elrendelését és az 
illetőket bűnvádi kereset alá vétetni kérvényezi. 

| Kellő intézkedés végett a belügyminisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Boros Mihály, sopronmegyei pályi lakos, ösz-
szes vagyonának jogtalanul történt elárvereztetését 
panaszolván, periratainak felterjesztését és sérel
meinek orvosoltatását kérvényezi. Intézkedés vé
gett az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni vé
leményeztetik. (Helyeslés.) 

Berzeviczy Miksa kassai lakos özvegy Berze-
viczy Eleonóra elleni, a sárosmegyei törvényszék 
előtt telekkönyvi kiigazítást tárgyazó perének a 
hétszemélyes tábla által leendő felülvizsgálatát 
kérvényezi. Miután az emiitett per már felülviza-

| gálát által elintéztetett, s ujabb átvizsgáltatása a 
I m. k igazságügyi minisztérium által megtagad-
i tatván, a netán még fenlevő törvényes jogorvos-
! latoknak igénybe vételére utasíttatott, a kérvény 
i mint elintézett az irattárba tétetni s kivánságra 
j kiadatni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Beregmegyei Barkaszó, Mező-Kaszon város 
és Rafajna-Ujfalu községek volt úrbéres lakosai, 
a folyamatban levő, vagy folyamatban leendő úr
béri rendbeszedési pereiknek — a törvényhozás e 
részbeli intézkedéséig — felfüggesztését kérvé
nyezik. Az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Krajne, nyitramegyei községnek abbeli fo
lyamodványa, mely szerint a község magát azon 
okból, hogy kebelében csak 25 r. kath. vallású 
egyén van, s most a község az ev. lelkészt és taní
tót, a községi bírót és jegyzőt is tüzelőfával ellátni 
kénytelen, a hrachovistyei r. kath. lelkész ré
szére eddig kiszolgáltatni tartozott 12 öl kemény 
fa, a sörháztól járó 24 frt, isteni tisztelet tartásáért 
járó 8 írtnak, és a tanító részére adandó 6 sze
kér fa-illetménynek kiszolgáltatása alól fölmentetni 
kéri. Intézkedés végett a vallás- és oktatásügyi 
miniszterhez áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Győr városának közönsége a kir. ítélő táblá
nak kerületenkint leendő felosztása alkalmával, egy 
olyannak székhelyét Győr városába kéri kitüzetni. 
Kérvénye használat végett a törvénykezési 15-ög 
bizottsághoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Ács község elöljárósága, a szőlő-tized s egyéb 
fenálló uri jogok megváltoztatása tekintetéből, 
egy azt eszközlő törvénynek hozatalát kérve-
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nyezi. Az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. {Helyeslés) 

Pozsony városának közönsége kérvényében 
panaszolja, miszerint a bukott absolut rendszer, az 
1860-ik évi provisorium folytán a törvényhatósá: 
goknak színleg lett visszaállítása alkalmával, az 
igazságszolgáltatást a közrendészettel együtt a 
városnak átadván, ez az 1861 -ik évtől kezdve 
1866 végéig az igazságszolgáltatásra s az állam
rendészetre 238,556 frt 1 krt adott ki , to
vábbá, mivel a városnak közjövedelme az éven-
kinti szükségletnek fedezésére nem volt, azt, ugy 
annak kamatait is évenkint kölcsönpénzzel kény-
telenitetett fedezni, mi által a városnak ez érdem
ben kiadása s illetőleg tartozása 284,636 frtra 
rug ; végre panaszolja, hogy a m. kir. minisz
térium is, noha az 1866-ik évi e czim alatti költ
ségvetés 42,624 frt. 32 krra rúgott, ez évrejs csak 
20 ezer frtot utalványozott. Kéri ezeknél fogva az 
eddigi kiadásait, a volt m. kanczellaria által e 
czélra utalván) ózott 20 ezer írtnak beszámításá
val, megtéríttetni, a jövőre nézve pedig a törvényke
zési és közrendészeti költségeknek terhe alól 
magár, azoknak az államköltségvetésbe leendő fel
vételével, felmentetni. Intézkedés végett a bel- és 
pénzügyi minisztériumhoz áttétetni véleményezte
tik. (Helyeslés.) 

Pozsony városa közönségének a kir. itélő 
táblának kerület szerinti felosztása és annak 
egyik osztályának Nagy-Szombat helyett Po
zsonyba leendő áthelyeztetése iránt beadott kér
vénye a törvénkeyzési 15-ös bizottsághoz használat 
végett áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Kellyér Nándor eperjesi lakosnak beküldött 
emlékirata , mely a só álladalmi kezelését tár-
gyazza, használat végett a pénzügyi minisztéri
umhoz áitátetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Polacsek Sámuel pesti lakos az 1849-ki júni
us 2-án hazai szabad csapatok által Berzeviczén 
mint akkori lakhelyén okozott 77 frt. 20 kr. kárá
nak megtérítését kérő folyamodványa intézkedés 
végett a honvédelmi minisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Láncz Márk orvossebész s pesti lakosnak 
Pekáry József és Steller Mátyás, mint Pest váro
sának volt tisztviselői ellen hét rendbeli törvény
telen eljárásuk következtében lett letartóztatása 
miatt vizsgálatot, s tőle elfoglalt ingóságok vissza-
adatását kérő folyamodványa intézkedés végett az 
igazságügyminiszteriumhoz áttétetni véleményez
tetik. {Helyeslés.) 

Szabó Gábor, Hajdú Péter s több fülöp
szállási lakosnak az állam garantiája és arany 
ezüst depositum fedezete mellett 1848—49-ben 
kibocsátott s nagy részben az osztrák kormány 
által nyugtatványok mellett beszedett magyar 

bankjegyekért kártalanítást kérő folyamodványa 
elintézés végett a pénzügyminisztériumhoz átté
tetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Gőczel Mihály. Mailing Ferencz és más 19 
szepesmegyei remetei lakos 1849-ben a haza, 
alkotmánv iránti hűségTökért az osztrák és orosz 
hadsereg részére tőlök büntetésképen kizsarolt 
katonaszállítási és ruházati tárgyakért, nevezete
sen 77 pokróez. ugyanannyi lepedő, 207 pár 
fehérnemű és 90 pár bakancsért kármenté söket 
kérik. Intézkedés végett a pénzügyi, illetőleg a 
honvédelmi minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Arad megyében kebelezett Zimándi Magyar-
fakert község 60 házból álló lakosai a magyar 
kir. kincstári uradalommal solidariter kötött s 
1852-től 1x72-ig vagyis 20 évre terjedő haszon
béri szerződés erejénél fogva települtek meg a 
nevezett helyen, oly kötelezettség mellett, hogy 
az általok átvett 1249 hold földért — melynek 
s/4-e szántóföld, '/ t-e legelő — egyre-másra hol-
dankint 5 pftot, összesen tehát 6245 pftot és 27 
krt. fizetnek évi haszonbérül. Azonban már az 
első évben mindjárt tapasztalták, hogy a föld, a 
dohánytermelésre használt V. részt kivéve,^termé
szeténél fogvasilány és kizsarolt elannyira, hogy 
a róla kapott termés saját szükségök fedezésére 
is alig volt elég, nem hogy abból valamit eladhat
tak volna. 1855. és 1859-ben gabonatermésöket 
a jégeső. 1857-ben pedig dohánytermésüket a 
fagy pusztította el, s igy lön, hogy 1860-ban 
már haszonbéri tartozásuk 23,762 frt. 39 krra 
emelkedett. Az emiitett elemi csapásokhoz később, 
t. i. 1862. 1863. és 1864-ben az aszály csatlako
zott oly mértékben, hogy nevezetesen ez utóbbi 
évi összes dohánytermésökért csak 397 frt. 30 
kr. beváltási összeget kaptak. 1865- és 66-ban 
ellenben ismét a fagy tette tönkre termésűket 
ugy, hogy e miatt a legnagyobb ínségre jutottak 
és sok adósságba merültek. I ly állapotukban 
tehát szintén nem lévén képesek haszonbért fizetni, 
a bátralék mindössze 46,942 frt. 50 krra szaporo
dott, mihez járulván még az uradalomtól kölcsö
nözött s 3282 frtnyi 14 krt tevő vetőmag ára, 
összes tartozásuk a múlt 1866. év elején már 
50,224 frt. 61 krra ment. Ekkor folyamodtak a 
bécsi hitelbank igazgatóságához, hogy haszonbé
rük szállittassék alá holdankint 3 oszt. ért. frtra, és 
ezen alászállitás arányában engedtessék el haszon-
béri hátralékuk, miként ez a szomszéd Szent-Leány 
falu javára már valósággal megtörtént, melynek 
határánál pedig az övék semmivel sem jobb mi
nőségű. Ezen folyamodványra tett intézkedés 
következtében az illető kincstári uradalom kor
mányzósága a hely színén megvizsgálván a folya
modók ügyé t , a kapcsolt szemlejegyzőkönyv 
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szerint maga is elismerte, hogy miután a szóban 
forgó telepitvényes földek nem csak hogy nagyon 
ki vannak már csigázva, hanem természeti minő-
ségöknél fogva is silányabbak, mint a szomszéd 
földek, távolságuknál fogva pedig hátrányosabbak 

a belőlök vehető tiszta haszon 5,612 oszt. is 
ért. írtnál, vagy is holdankint 4 frt. 49 krnál 
többre nem becsülhető. Elismerte továbbá, hogy 
miután a folyamodó község még egyházi és köz
ségi költségekre is évenkint 363 frt. 60 krt kény
telen forditani, haszonbéri tartozását kifizetni soha 
képes nem lesz, sőt, ha a községi lakosok minden 
ingatlan vagyona elárvereztetnék is, mégis 33^329 
frt. vesztesége lenne az uradalomnak. Ennélfogva 
összes haszonbéri tartozása fele részének, vagyis 
23,471 frt. 11 kr.elengedése megigértetett a folya
modó község lakosainak az osztrák hitelbank 
által. úgy hogy a jelenleg fenálló solidaris szer
ződés helyett tiz év folyamára 5 forint 25 kr 
holdankinti évi haszonbér fizetés mellett, egyes 
szerződéseket kössenek az uradalommal, és ezen 
10 év alatt a haszonbéri tartozás másik felét tör
leszteni kötelesek lesznek. Ezen feltételben a kö
zönség végleg meg nem nyughatván, enyhitése 
végett ismételve folyamodott az osztrák hitelbank 
igazgatóságához; kérelme azonban legújabban a 
magyar minisztérium által is, melyhez áttétetett, 
megtagadtatott. A mellékelt okiratokból számtani-
lag kiderül, hogy a folyamodó község évi haszon
bére . . . 6,557 frt. 72 kr. 
a fizetendő hátralék 10-ed része 2,347 

363 
„ 11 » 

60 évi közköltsége . . . . 

s igy mindössze 9,268 frt. 43 krt 
tevén, az általa bírt föld jövedelméből pedig az 
uradalom becslése szerint rendes termés alkalmá
val is csak 5,612 frt. 1 kr. hasznot húzván, évi 
hátraléka 3,656 frt. 42 kr. lenne, melyet sehon
nan sem tudna fedezni: kéri tehát a képviselőházat 
annak kieszközléseért, hogy az örök váltság foga
natosításáig a holdankinti 5 frt. 25. kr. haszon
bér 1866. évi november 1-től kezdve 3 frtra 
szállittassék alá , és hogy a haszonbéri hátralék 
el nem engedett fele részét vagyis 23,471 frt. 15 
krt 20 év alatt kamat nélkül törleszthesse. Ezen 
kérvény tárgyalás és méltányos intézkedés tekin
tetéből, a pénzügyminisztérium figyelmébe ajánl-
tatik. (Helyeslés.) 

Neugebauer Ábrahám pesti lakos kéri a 
honvédsereg részére 1849-ki júliusban Cservenkán 
tőle letartóztatott s átvett 200 mérő zab árának 
kifizetését. Elintézés végett a pénzügyi, illetőleg 
honvédelmi minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. ("Helyeslés.) 

A konstantinápolyi magyar telep panasza a 
leánygyermekekkel űzött embertelen kereskedés 

tárgyában, s a hozzá foglalt kérvény, miután a 
belügyminiszter urnák a ház előtt tett nyilatko
zata szerint elintéztetett, az irattárba teendőnek 
véleményeztetik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A kérvénybizottság részéről Dózsa 
Dániel előadó úr fog jelentést tenni. 

DóZSa Dán ie l e lőadó (olvassa a kérvényt 
bizottság jelentését): Alsó-ausztriai neusierti szüle
tésű Mayer Lőrincz hittudor, cs. kir. udvari főkáp-
lán, és a fens. kir. gyermekek hittanára és lelké
sze, ki az utóbbi koronázás ünnepén mint udvari 
szertartó részt vett, meghatva az alkotmányos és 
nemzeti szellem nyilvánulásai által, lelkében forró 
vágy kelt ezen nemzet fiai sorába számíttatni, s e 
czélból a képviselőházhoz a honfiusitás megadásá
ért folyamodik. A belügyminisztériumhoz teendő 
át további intézkedés végett. (Helyeslés) 

Fuchs Ignácz ujegyházi nyomdatulajdonos 
panaszolván, hogy a belügyi minisztérium által 
nyomdaüzleteért biztosíték letételére sürgettetik 
s ezen követelés ellen beadott kérelmére idei 
május 16-dikán tagadó választ kapott : kérelmezi, 
hogy a képviselőház oldozza fel őt a biztosíték le
tétele alól, annál inkább, mert az 1848. XVIII . t. 
ez. 37-ik §-a csak az ezen törvény hozatala után 
állított nyomdákról szólhat, és mert ő 11 év ótai 
önálló működése alatt a sajtótörvények áthágása 
miatt soha vád alá nem esett. Az országgyűlés e 
részben már határozatot hozván, ezen kérelem a bel
ügyminisztériumhoz elintézés végett áttétetni véle
ményeztetik. (Helyeslés.) 

Horváth Imre, Debreczenben fogságban levő 
bankjegykészitésért 18 évi súlyos börtönre itéltfe-
gyencz, kérelmezi, hogy miután nem is hazai tör
vények szerint, s állítása szerint igazságtalanul ítél
tetett el, s miután bűntársai közül nagyobb bűnö
sök a koronázási amnestia alkalmával kegyelmet 
nyertek, mig az ő kérelmét a minisztérium nem 
vette tekintetbe, intézkednék a képviselőház, a fe
lelős minisztérium ezen elmulasztása iránt. Azigaz-
ságügyminiszteriumhoz áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés) 

Udvarhelyszéki homorod-recsenyédi Lakatos 
Ferencz kérelmezi, hogy miután Szombatfalvi Jó-
zsefnével fenforgó úrbéri pőrét a fölebbezésnek 
a törvény szabta időt meghaladólag történt be
adása miatt megvesztette, s e miatt birtokából ki
tétetett, a képviselőház ajánlata mellett ezen kere
setet ő cs. kir. apóst, fölségéhez juttassa fel. Az. 
igazságügyminiszteriumhoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Lukavszky Ferencz pesti szabómester özve
gye, az 1849-ik évben az akkori osztrák csendőri 
igazgatóság által az osztrák kormány részére el
foglalt katonai felszerelési tárgyak 159U frtra menő 
értékének megtérítését kéri. Intézkedés végett a 
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pénzügyi, illetőleg honvédelmi minisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. {Helyeslés.) 

Daurcz József aradi lakos az 1848 — 9-ben 
kibocsátott s az osztrák kormány által nyugtatvá-
nyozás mellett beszedett magyar bankjegyek érté
i ének beváltását ugy véli legjobban eszközölhető-
nek, hogy 50 millió uj hiteljegy bocsáttassék ki, 
vagy 10 évi törlesztésre, a midőn évenkint 5 millió 
szedetnék be, vagy 20 év alatti megsemmisítésre, 
a, midőn a kibocsátandó bankjegyek /'20-ad része 
törlesztetnék. Visszakérésig a levéltárba letétetni vé
leményeztetik. (Helyeslés.) 

Zemplénmegyei Perbenyik községbeli lakos 
özvegy Ghiggenberger Józsefné 1848-ban összes 
vagyonát képező 3000 frtnyi tőkepénzéből 2400 
frtot 5 % kamatú magyar kincstári utalványokba 
ruházván, ezen utalványok értékének hátralékos 
kamata kifizetése mellett leendő beváltásaért folya
modik. Intézkedés végett a pénzügyminisztérium
hoz áttétetni véleményeztetik. [Helyeslés.) 

Kakács András, Magyar János, Hauscher Ja
kab és több fehérvári lakosnak a magyar állada
lom áltai 1848—9-ben kibocsátott pénzjegyek for
galomba tétele vagy beváltása iránti intézkedést 
kérő folyamodványa ellátás végett a pénzügymi
nisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

A brassói keresk. és iparkamara kifejtvén, 
hogy egy 1865. évi okt. 28-án kibocsátott miniszteri 
rendeletnél fogva azon ausztriai intézetek, melyek 
hitel üzletet folytatnak, a közönséges anyagi törvé
nyek alól némely kivételben részesülnek, a minő 
például a kamatlábat megszorító törvények alóli 
mentesség stb., minek folytan a kamaratörvények 
megszorítása alatt álló hazai hitelintézeteink, a kü
lönben is nagyobb alapokkal biró osztrák intézetek 
versenyét nem birják meg, minélfogva hazai hitel
intézeteink életkérdésévé vált, hogy azok is a ka
maratörvények alóli mentesség hasonló kedvez
ményeit élvezhessék : fenemiitett iparkamara ké
relmezi a kamatok korlátozásának megszüntetését, 
illetőleg az uzsoratörvények eltörlését, annyival 
inkább, mert az uzsoratörvények ellen nem csak 
az európai, de az országos közvélemény is egy
hangúlag nyilatkozik. A kérelmezési bizottság vé
leménye az, hogy a ház mondja ki az uzsoratör
vények szabályozásának szükségét, s megbízván 
az ígazságügyminiszteriumot, hogy e tárgyban tör
vényjavaslatot terjeszszen a ház elé, ezen kérvényt 
mellékletével együtt az említett minisztériumhoz 
tétesse át. (Helyeslés.) 

A lyuta-csornahalmai utón dolgozott ácsok, 
kőmivesek és utkaparók előadván, hogy azon utat, 
melyet az állam pénzhiány miatt félbenhagy ott, az 
ungvári kir. kincstári uradalom saját érdekében is 
igen fontosnak tartván, magára vállalta ez utón 
egy útmester, több utkaparó és a hidak épí

tésénél szükséges kőmivesek, ácsmesterek napidi
jainak fizetését. 1861-től 1863-ig év végéig az 
uradalom meg is felelt kötelezettségének, ekkor 
azonban az uradalom csaló haszonbérlőnek adatott 
és a fizetés megszűnt. Azonban a munkafolyam sür-
gettetvén, s az uradalom részéről a tartozásak le
rovása kilátásba helyeztetvén, a panaszosok foly
tatták egész 1865-ig saját költségökön a kőfal és 
hidi munkákat. 1866-ban a minisztériumtól kikül
dött Kurcz osztályfőnök munkájokat 20,000 frtra 
becsülte, azonban fizetések helyett csak Ígéreteket 
nyertek. A bérlő az uradalomra, az uradalom a 
bérlőre utasítá őket, szerződéseikre hivatkozván. 
Panaszlók folyamodtak a megyehatósághoz, az 
ungvári pénzügyigazgatósághoz, közelebbről a 
magyar királyi minisztériumhoz is, de ekkorig 
siker nélkül. Kérik most az országgyűlést an
nak elrendelésére, hogy nekik igazság szolgál
tassák. A kérés tárgya elvállalt kötelezettség telje
sítése iránti követelés levén, mely a magánjogike
resetek sorába tartozik, kérelmezők a rendes bíró
ságokhoz utasitandónak véleményeztetnek. (He
lyeslés.) 

Kolozsvárott lakó Jelen Pál az 1848-ki csaták 
alkalmával szenvedett kárainak megtéritését kéri. 
A pénzügyminisztériumhoz áttétetni véleményezte
tik. (Helyeslés.) 

A „Slovenska Matica" czimü tót tudományos 
egylet szellemi czéljainak sikeres elérése végett 
készpénzben évenkinti országos segélyt kér. A 
közoktatási minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Philimon Miklós aradi köz- és váltóügyvéd, 
mint a pécskai választó kerület volt követjelöltje, 
előadja, hogy a jelen évi június hó 3-án M.-Pécskán 
történt s nagy verekedéssel összekötött követvá
lasztás alatti kihágások kinyomoztatása egy a köz
ponti választmány általa megyei bizottsághoz áttett 
óvatos kérvény alapján, a megyei kormányzat ré
széről kirendelt küldöttség akinyomozás alatt több 
egyéneket elzáratott, a pécskai első jegyzőt to
vábbi intézkedésig hivatalától felfüggesztettnek 
nyilvánitá, úgyszintén a jegyző mellett föllépett 
falubirót előljárósági társaival együtt, s ez utób
biakat másokkal helyettesité. Ezen tények ellené
ben folyamodtak a megyei elöljárókhoz, de sikert 
nem arattak. A vizsgáló küldöttség munkálatát be
adta, s az a megyei kormányzás részéről a bünfe-
nyitő törvényszékhez tétetett á t ; ez azonban az 
egész •vizsgálatot mint haszontalant félre tenni s 
uj vizsgálat tartását elrendelni látta czélszerünek. 
E helyzetben azt lehetett várni, hogy az elmozdí
tott községi elöljárók visszahelyeztetnek, a vizsgáló 
küldöttség pedig kihágásáért feleletre vonatik; ez 
azonban nem történt daczára annak, hogy nem 
csak a főispánnál, de később a belügyminiszteri-
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umnál is panasz emeltetett a kérelmező követje
löltnek választói által. A kérelmező előadása sze
rint a belügyminisztérium az emiitett panaszt a me
gyei bizottsághoz küldötte le, saját hatáskörében 
való elintézés végett. Ezen és sok mellék vádalko-
dások után, kérelmező folyamodik a képviselőház
hoz, hogy a június 3-kai követválasztás alkalmából 
szolgálatuktól felfüggesztett községi tisztviselők
nek szolgálatukba visszahelyezését a kormánynál 
eszközölné, s a mennyiben az illető tisztviselők el
járását helytelennek találná, az ügy e részét is ér- j 
deme szerint karolná fel. Mivel a kérelemből is ki- í 
tűnik, hogy ezen ügy a belügyminisztérium által 
illetékes hatóságához, a megyebizottsághoz van •. 
utasítva, a kérvényezési bizottság véleménye sze
rint ezen ügybe a képviselőház nem avatkozhatik, 
s ehhez képest ezen kérvény visszavételig a levél- j 
tárba letétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Komárom megyébe kebelezett Szend, Dad, 
Kocs, Császárkéthely, Szemö'd. Nagy-Igmánd és 
Naszály községek, a melyek eredetileg a gr. Esz- j 
terházy család úrbéresei voltak, de különböző idők- ; 
ben nemességet nyervén, a tulajdonosokkal szer- j 
ződésekre léptek, melyek alapján robot helyett 
készpénzt, dézma helyett gabonát szolgáltattak, j 
1850-ig ezen viszonyban boldogul éltek; akkor az 
uj kormányzó uj szerződésre szorította őket, mely , 
csak készpénz-haszonbérről szólott ; 1860-ban ' 
pedig a tagosítás azon helységekben végrehajtat- • 
ván, telkeiktől megfosztattak, s a kiknek adtak is j 
néhány hold földet. 6 — 7 frtért adtak. Ebből nem | 
csak egyéni vég romlásuk, de az általok Szendén 
alapított reformált egyház pusztulása is köveiké- ] 
zett, melyet a nép jobb sorsa közt kepéiből tárta 
fen. Kérelmezők beadott okmányokkal bizoxiyitják 
földjök úrbéri eredetét s az abban végbement átala- j 
kulásokat, melyeknek alapján kérelmezik, hogy az ; 
úrbéri s rokon természetű földek felszabadítására ! 
1848-ban kimondott elveknek a törvényhozási 
utján való részletes kifejtésénél valamely inéltá- \ 
nyos intézkedés által a törvényhozás és kormány 
őket őseik birtokához juttassa. Az igazságügymi-
niszteriumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Székes-Fehérvár műiparosai, miután az iránti 
folyamodásuk, hogy az absolutistikus utón 1860-
ban behozott iparpátens rnegszüntettessék s a he
lyett az 1848-ki elég szabadelvű iparszabályok 
léptessenek életbe, a közgazdasági minisztérium 
által nem lőn méltatva: kérelmezik a törvényho
zástól, hogy az 1848-ban közre adott miniszteri 
\parhatározmányok alapján hozandó ipartörvény 
által a hazai ipart gyámolitsa. Az összes miniszté
riumhoz a végett véleményeztetik áttétetni, hogy 
egy mielőbb készítendő ipartörvényjavaslat szer
kesztésénél ezt is anyagul fölhasználhassa. (He
lyeslés.) 

Győr város közönsége kifejtvén, hogy a ka
tonai fuvarozás terhe mily aránytalanul háramlik 
a városra, kérelmezi oly törvény hozatalát, mely 
a jogegyenlőség elvének érvényesítésével, ezen 
terhet, az egyes vidékek kímélése tekintetéből, az 
ország minden lakosaira aránylag terjeszsze ki. 
A belügyminisztériumhoz felhasználás végett átté
tetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Győr város közönsége kérelmezi, hogy ha a 
törvényhozás az indirect adók nemei közt a va
gyonátruházási indirect adót is fentartandónak 
vélné, a városok ingatlanát ezen czim alatti adóz
tatásból kihagyni s azokat mint egyéb erkölcsi 
személyek tulajdonát, mely a szabad adásvevés 
tárgya lehet, tekintve, az ily átruházási illeték
egyenértékek fizetése alól kivenni méltóztatnék. 
A pénzügyminisztériumhoz avégett áttétetni véle
ményeztetik, hogy ezt az adóügybeli törvényja
vaslat szerkesztésénél anyagul használhassa. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Szintén a kérvény-bizottság részéről 
Cseh Sándor előadó úr fog jelentést tenni. 

Cseh Sándor előadó (oh ássa a kér vény i 
bizottság jelentését) : Bácsmegyei Torzsa község 
több lakosai azért folyamodnak, hogy az általok 
haszonbérben bírt, és a magyar államot illető s 
eddig a bécsi nemzeti bank birtokában volt szán
tóföldektől járó 32977 írt 76 kr hátralék, az 
1866-ik évi májusi fagy által okozott káruk tekin
tetéből, nekik elengedtessék. Jelen kérelem mel
lékleteivel együtt intézkedés végett a magyar 
pénzügyi minisztériumhoz áttétetik. (Helyeslés.) 

Tolnay János hadházi lakos a hadházi tanács 
által bezáratását panaszolván, szabadon bocsátá
sát kéri. A kérelem tárgya nem tartozván a kép
viselőház teendőihez, miután a folyamodásból ki
tetszik, hogy folyamodó ez érdemben már az igaz
ságügyi minisztériumnál is panaszt emelt, ezennel 
kérelmező az igazságügyi minisztériumhoz utasít
tatni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Sztahovics Venczelné szül. Lakatos Krisztina 
és érdektársai lakszakálosi és apáczaszakálosi la
kosok a nevökben, tudtok és beleegyezésök nélkül 
Booz József ügyvéd ellen 610/8Ö7 sz. a. az or
szággyűléshez beadott panaszt visszavonják, és azt 
meghatalmazottjoknak Pesten bérkocsi-uteza 2-ik 
sz. a. lakó Irt Józsefnek kiszolgáltatni kérik. 
A jelen folyamodvány az abban érintett 610/867 
sz. a. a már előbb beadott folyamodvány megszün
tetését tartalmazván, miután az előbbi folyamod
vány a belügyminisztériumhoz áttétetett, a jelen 
kérvénynek is oda áttétele véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

Munkácsy Lázár Erdélyben 1849. évi má
jusban kötött szerződés folytán a honvédelmi had
sereg részére 33,000 frt értékű zabot és szénát 
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szállított, biztosítékul kész pénzben 3300 forintot 
tévén le. Később ugyanazon évi júliusban, de már 
ekkor társával Eckstein J.-vel együtt közösen 
ismét 88,804 frt 14 kr erejéig tett élelmiszer- és 
takarmányszállitást, hasonlókép az Erdélyben mű
ködő hadsereg számára, s biztositékul az ezen szál-
litási ügyet tárgyazó szerződés értelmében megint 
9889 irtot tett le, és sem a szállítmányoknak őt 
illető 77,405 forintnyi ára ki nem fizettetett, sem 
pedig érintett két rendbeli s összesen 13,189 frtot 
tévő biztositéka vissza nem adatott, minek követ
keztében tönkre is jutott, s most fiai és engedmé
nyesei Munkácsy Zsigmond és Adolf kérik ezen 
követelésük vagy legalább egyelőre a biztosítéki 
összeg kifizetésének eszközlését. Ezen kérvény el
intézés végett a pénzügyi, illetőleg honvédelmi 
minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. (He-
ltjedés.) 

Szirmay Pál 1848-ban mint országgyűlési 
képviselő az akkori magyar kormány megbízása 
következtében fontos teendők végezése végett 
augusztus hó elejétől kezdve huzamosb ideig Bécs
ben tartózkodott s az idő alatt működése érdeké
ben tetemes kiadásokat volt tenni kénytelen, me
lyek fedezésére a bonvédelmi bizottmánytól 5000 
irtot fel is vett azon biztatás mellett, hogy további 
költségei megtérítéséről is gondoskodva lesz. Azon
ban nov. elején, midőn már ismét 10 0ü0 forint 
követelése volt a kormányon, gyanúból Bécsben 
elfogatott s egy hónapig fogva tartatott. Kiszaba
dulta után a kormány utalványozása folytán az 
emiitett összeget Wodianernél Bécsben meg is 
kapta, hanem nyomban rá a rendőrség által ismét 
letartóztatott a folyamodó s 2000 frt hagyatván 
csak uieg birtokában, a többi 8000 forint letéti 
nyugta mellett tőle elvétetett. Noha ezen összeg 
visszaadatását már azóta több izben, sőt legfelsőbb 
helyen személyesen is szorgalmazta és őfelségétől 
azon folyamodványára, melyhez nyugtáját erede
tiben hozzá kapcsolá, vigasztaló szavakat is nyert , 
mindazáltal mostanig sem kapott feleletet s nyug
tája sem adatott vissza. Minthogy a folyamodó az 
1848—49-diki események miatt majdnem tökéle
tesen koldusbotra jutott s ennélfogva a szóban 
forgó összegre nagyon rá van szorulva, kéri visz-
szaadatásánuk kieszközlése! Ezen ügy a miniszté
riumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Sötér Adél férj. Leypold , Sötér Mária örökös, 
Sötér Kálmán és Sötér Klementin özv. Csédi Já-
nosné örökségébe magokat visszakel) eztetni ké
rik. A kérelem tárgya törvénybirói eljárást igé
nyelvén, a jelen kérelem mellékleteivel együtt 
kellő intézkedés végett az igazságügyi miniszté
riumhoz áttétetni véleményeztetik. (Hdytslés.) 

Kleyzner Juliánná nemes Márton Józsefné, 
K±PV H. KAPLÓ. 1864/8 VU. 

seregélyesi fehérmegyei lakos, a veszprémi kápta
lan kezelése alá néhai nagyapja által beadott pénz
összeg kitudása végett vizsgáló küldöttséget kine
veztetni kér. Ezen kérelem magán keresetű törvé
nyes követelés lévén, az kellő intézkedés végett 
az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni vélemé
nyeztetik. (Helyeslés.) 

Magyar-Igen erdélyi mezőváros azért folya
modik , hogy a Compilata Constitutio V-dik 
részének 30-ik edictuma, mely szerint a folyamodó 
m. város vásári joga eltöröltetett, mint kor- és 
czélszerütlen és a folyamodó mezővárosnak káros, 
eltöröltessék, és a vásártartási jog helyreállittas-
sék. A kereskedelmi minisztériumhoz intézkedés 
végett áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Gyöngyös város több lakosa a végett folya
modik , hogy apálinka-fözés utáni fogyasztási adó
fizetés nekik a mait évi mód szerint havonkinti 
részletekben engedtessék meg. A jelen kérvény a 
magyar kir. pénzügyminisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. (Hel^ eslés.) 

Abaujmegyei Hollóház község lakosai a vé
gett folyamodnak, hogy úrbéri természetű zsellé
reknek mondassanak k i , s mint ilyeneknek a 
legelő-és erdőrészek kiadassanak, és vitás földei
ken fekvő terhek megváltása elrendeltessék. A fo
lyamodás tárgya nem a törvényhozótestület elé 
tartozván, a jelen kérvény az igazságügyi minisz
tériumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Nagy Miklós Kőszegen lakó ügyvéd a Szél 
Miklós vasmegyei fó'biró, Sziuha Dénes azon me
gyei aljegyző és Nagy Kálmán sopronmegyei 
tiszti ügyész által elkövetett visszaéléseket s bán
talmakat panaszolja. A jelen panasz kellő intéz
kedés végett a m. kir. igazságügyi miniszterium-
hoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Botka Anna férjezett Vágó Mihálynó apari, 
és Botka Magdolna férj. Tót Istvánná ujkécskai 
lakosok a néhai Botka György hagyatéka tárgyá
ban kelt igazságügyi miniszteri rendelet ellen 
orvoslást kérnek. Ezen kérelem orvoslása végett 
a felek a rendes peruira utasittatni véleményeztet
nek. (Helyedés.) 

Wallner Antal, nyugalmazott magyar királyi 
udvari ügynök, bécsd lakos, 1848-ban a haza költ
ségeinek fedezésére általkölcsönzött 1500 frt p . 
készpénz és ezüst kargyertyatartókért 150 forint, 
összesen 1650 frt ezüst tőkének kamatostul visz-
szafizetését kéri. Jelen kérelem a m. kir. pénzügy
minisztériumhoz áttá etni véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

Gengl Ferencz bácsmegyei bajavárosi fűtő 
az általa 1848-ban a katonaság és foglyok szá-

! mára kiszolgáltatott kenyérvészletekért járó 8 J 4 
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frt 1 3 % kr követelését kifizettetni kéri. Jelen ké
relem a m. kir. pénzügyminisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. [Helyeslés.) 

Czintula Mátj^ás, Csehországban Königgratz-
ben állomásozó Vilmos főherezeg nevét viselő 12-ik 
gyalog sorezredbeli közvitéz a katonaságtól vég 
elbocsáttatását kieszközöltetni kéri. A jelen kére
lem intézkedés végett a m. kir. honvédelmi mi
nisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. [Helyeslés) 

Tornyos József, előbb losonczi, most budai 
lakos állami hivataiba tételét kérelmezi. Mivel 
folyamodó adóhivatal elnyerését kéri, jelen kére
lem a magy. kir. pénzügyminisztériumhoz átté
tetni véleményeztetik. [Helyeslés) 

Baksa József város főbírája Haas Károly szol
gabíró és Goocs Gyula ügyvéd, mohácsi lakosok, 
ottani Csóka Zsigmond ügyvédet mint rágalma
zót, és Domokos Jánost, Mészáros Flóriánt és 
ennek nejét mint czinkos társakat, megfenyíttetni 
kérik. A jelen panasz, mint magán kereset tárgya, 
illető intézkedés végett a magy. kir. igazságügy-
minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

Liebl György és Liebl született Eiehter Anna 
budai lakosok Pest város törvényszéke előtt foly
tatott örökösödési ügyökben szembesítés elrendel-
tetését kérik. A jelen örökségi kereset tárgyazó 
kérvény intézkedés végett a magy. kir. igazság
ügyi minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 
{Helyeslés) 

Borbély Ferencz Pesten lakó csákókészitő 
az általa a magyar hadsereg számára szállított fel
szerelések árát, 6413 frt 40 kr. kifizettetését utal-
ványoztatni kéri. A magyar királyi pénzügymi
nisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. [Helyeslés.) 

Dimovics Konstantin mint neje meghatalma
zottja az újvidéki törvényszék által hozott igazság
talan Ítéletből származó kárositá.sát megszüntetni 
kéri. Az igazságügyminiszteriumhoz áttétetni vé
leményeztetik. [H. I, eslés) 

Knézies Gergely s több lakostársa Torontál 
megyéből kérelmezi, hogy a községjegyzői hivatal 
betöltésénél a választást vezető megyei tisztviselő 
az 1832/6-iki IX. t. ez. §-nak megtartására köte
leztessék. A belügyminisztériumhoz áttétetni véle
ményeztetik. [Helyeslés.) 

Ba ranya megyébe keblezeít Vörösmart köz
ség ref. egyházának elöljárói 1848-ban az orszá
gos közpénztárba segélyezéskép kölcsönadott 1550 
ezüst forint visszafizetését kérik. A pénzügyminisz
tériumhoz áttétetni véleményeztetik. (H lyesl's) 

Gömörmegyebeli Pohorella és Helpa község 
elöljárói, a község lakói s a volt földes urasig közt 
létrejött tagosításból eredő' sérelmeiket s az uraság
gal kötött és szerződésbe foglalt összeg B kamatai 

súlyos voltát panaszolván, mindezt a méltányos
ság alapján elintéztetni kérik. Az igazságügymi-
niszteriumhoz áttétetni véleményeztetik. [Hlyeslés) 

Pókakereszturi Zúdor Zsigmond besorozott 
katona a 63-ik gyalog ezredben, katonai köteles
ség alóli kiszabadítását kéri a hadkiegészítési pá
tens 19. és 21 . '§§. értelmében, mint árva és külön 
gazdaságot folytató, A honvédelmi minisztérium
hoz áttétetni véleményeztetik elintézés végett. [He
lyeslés) 

Faragon lakó Forró Miklós 1849 ben Besz-
terczén a magyar katonaélelmi raktárba beadott 
570 véka tiszta búza árának megtérítését kérel
mezi. A pénzügyminisztériumhoz áttétetni vélemé
nyeztetik. [Helyeslés) 

Kornhoffer Károly volt lánczhidépitészi hiva
talnok a lánezkidtársulat kívánságára előterjesz
tett s most is gyakorlott kezelési rendszeréért di
ját az emiitett társulat irányában megállapittatni s 
egyszersmind a lánczhid kezelésére vonatkozó 
ujabb terveinek megvizsgáltatását eszközöltetni 
kéri. A közlekedési minisztériumhoz áttétetni véle
ményeztetik. [Helyeslés) 

Csik-Szentmártoni Albert János és Tamás 
1849-ben a muszka tábor által néhai atyjoktól erő
szakkal elvett négy ökör árát megtéríttetni kérik. 
A pénzügyminisztériumhoz áttétetni véleményezte
tik. [Helyeslés) 

Reiser Nándor váczi lakos indítványa a sóke-
zelést illetőleg a pénzügyminisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. (H lyeslés) 

E l n ö k : Ugyancsak a kérvény-bizottság ré
széről Besze János előadó úr fog jelentést tenni. 

Besze JánOS e lőadó [olvassa a kérvényt bi
zottság jelentését): Petykó György oroszréti lakos 
még múlt év május 17-én benyújtott folyamodását 
hátirattal átküldetni kéri. Az irattárból bármikor 
kiveheti. (Hlyeslés.) 

Mohács városa főbírája Baksa József és Haas 
Károly főszolgabíró kérik az ellenök Baracz 
Pavó nevében Csóka Zsigmond ügyvéd által be
nyújtott rágalmazó panaszt Baranya megye fenyítő 
törvényszékéhez vizsgálat végett áttétetni, egy
szersmind kérik, hogy a rágalom megtorol hatása 
végett velők is közöltessék a vád. Másolatban az 
irodából kivehetik a panaszt; egyébiránt az igaz
ságügyi minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 
[Hdyeslís) 

Bécsi lakos Drohssler Károly az ilavai fe-
gyenczek élelmezője Deutsch Károly ellen rágal
mazást és megkárosítást panaszolván, bűnvádi vizs
gálatot kér. A kára megítéltetett; a sértési panasz 
orvoslás útja előtte nyíltan állván,a panasz vissza
vételig az irattárba tétetni rendeltetik. (Helyeslés) 

Vajda István somogymegyei nagy-aradi szij-
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gyártó a magyar hadsereg részére szállított nye
rem munkákért 1134 frtot, Debreczeni Ferencz 
hajdu-böszörményi csizmadia az 1848-dik évi ma
gyar hadsereg részére kiszolgáltatott bakancsokért 
2135 frtot, Szőke Mihály debreczeni csizmadia ha
sonlóképen lábbeli kiszolgáltatásokért 1385 frtot 
kérnek kifizettetni. A pénzügyminisztériumhoz át
tétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Kolosmegyei nagyölvesi birtokos Mohay Já
nos 1847-ben Kertész Dumitrunak szolgálat terhe 
alatt egy puszta adó alatt volt örökséget adott á t ; 
az 1848-diki törvény fölszabadítván a nép kezén 
lévő birtokot, Kertész is fölszabadittatott, s el is 
adta a birtokot; de Mohay úrbéri kárpótlást min
den folyamodásai daczára se nyerhetett; nem 
nyerhetett pedig azért, mert 1848-ban az adóta
bellába nem a Kertész, hanem a Mohay nevén ta
láltatott, és igy mint deserta sessió a földes úr bir
tokában lévőnek tekintetett, és azért az úrbéri 
nyiltparancs értelmében az országos alapból nem 
kártalanittathatott. A kérelmező a belügyminisz
tériumtól is elutasittatott, mert az úrbéri nyiltpa
rancs 8-dik §-a alapjának nem csak hogy elég 
nem tétetett, de maga Mohay is bevallotta az 1867. 
évi január 17-én véghezvitt tagosítás alkalmával, 
hogy a kérdéses állomány a Kertész Dumitru ne
vére nem volt átírva. A tárgy maga utján el lévén 
intézve, az irattárba visszavételig letétetni vélemé
nyeztetik. (Helyeslés.) 

Baranya megye közönsége, Zemplén megye 
hazafiság jellegét magán viselő' ama határozatát 
teszi egész öszhangzólag magáévá, hogy tisztelet
ben tartván a többi nemzetiségek igényeit, de le
győzhetetlen a megye közönségében azon átalános 
hit és meggyőződés, hogy a haza csak ugy lehet 
boldog, ha abban csak egy politikai nyelves nem
zet ismertetik el. A nemzetiségi bizottsághoz átté
tetni véleményeztetik. (Hdyeslés.) 

Máramaros megye közönsége a felsőbb fölebb-
viteli törvényszékek rendezése alkalmával nem az 
eperjesi, hanem a Debreczenben székelendő főtör-
vényszék hatósága alá kéri magát osztályoz
tatok A törvénykezési képviselőházi 15-ös bizott
sághoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Nógrád megye közönsége az igazságügyi mi
niszterszeptember 18-i 734—740. sz. a. keltsajtó
ügyi pótrendeletében foglaltakban több tekintetnél 
fogva aggodalmat okozókat talált, mert egy alkot
mányos megye törvényhatóság önérzetével meg 
nem fér az, hogy oly vizsgáló biró határozatait fo
ganatosítsa, kinek, mint volt provisorius hiva
talnoknak, alkotmányos érzülete, és igy sikeres 
működése iránt teljes bizalommal lenni nem lehet, 
ha ily emberek intézkedése alá van bocsátva a sze
mélyes biztosság: azért kérik a t. képviselőházat, 

miszerint az 1848 : 18. t. czikkben tapasztalható 
hézagok betöltése, s a hon-polgárok aggályainak 
vég megszüntetése végett végleges s minden tekin
tetben kimentő törvényt hozni hováhamarább 
méltóztassék. Tudomásul vétetik, s az igazságügyi 
minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

A Hajdúkerület közönsége panasza alapjául föl
mutatja a honvédelmi minisztérium által f. é. mar-
czius 14-én 226. sz. a. minden törvényhatóságok
hoz inditott nyomtatott rendeletét, melynek 
IV-dik szakasza c) pontja igy szól: „az egyete
mek, jogakadémiák, a bécsi keleti akadémia, to
vábbá a főgymnasiumok, a birodalombeli műegyete
mek, s a bányaakademia nyilvános és rendes tanu
lói" fölmentetnek, ha ezek a vegyes felszólamlás! 
bizottság előtt kellőleg kimutattatnak •; ezek előmu-
tatása után panaszolja, hogy böszörményi szüle
tésű, folyó évben a pesti főgymnasiumban 8-dik 
osztályú tanuló a gymnasialis igazgató hiteles ta
núsága szerint erkölcsi feddhetlen viselete mel
lett mindenekben kielégítő előmenetelt tet t ; ki
mutatja továbbá, hogy a felszólamlási bizottság 
által a hadkötelezettségtől fölmentetett, mégis a 
honvédelmi minisztérium Budán június 2 án 1867. 
6355. sz. a. kelt rendeletében tetemes félreértés 
alapján ezeket rendeli: „miután a felszólamlási 
bizottság elutasító határozata ellen benyújtott föl-
lebbezésnek hely nem adatik, föl sem mentethetik, 
mert a kitűnőbb tanulók közé nem sorozható." A 
Hajdúkerület állítása szerint nem felebbezett senki, 
noha a rendeletben állíttatik, mert minek is feleb
bezett volna a bizottságilag felmentett s alap
rendeleti leg ugy is a felmentendők közé sorozta-
tott; hanem hivatalból felterjesztettek az okmá
nyok, s ezek nyomán az azokat vizsgáló figyelme 
tévedett, tévedett pedig ugyanannyira, hogy az 
épen feloldozott nem-felebbezőt utasítja el képzelt 
kérelmétől, sőt a marczius 14-dikei hirdetmény el
lenére, hozzátéve azt, hogy, „mert a kitűnőbb tanu
lók közé nem soroztatott/' holott a hirdetmény c) 
pontja a kitűnőséget nem föltételezi. Ezen félreér
tést a hajdukerületi közönség egy alázatos felirat
ban fölviíágositá s esedezőleg felirt a honvédelmi 
minisztériumhoz, melyben eló'adá, minő nagymér
vű erkölcsi súly fekszik abban, ka a nép tapasz
talja , hogy megtartatnak a szabályok, melyek 
országosan közhírré tétetnek, ellenben mily 
aggodalmak támadnak akkor, ha az országos nyil
vánossági rendeletek csak ugy mellékrendeletek
kel megmásittatnak, mert az ily eltérések aláássák 
a közbizalmat; s minden elősorolt okaikat előadva 
kérték az ifjú felmentetését, mely kérelmökre jal. 
hó 20-kán ezen feleletet kapták : „Ezen honvédel
mi minisztérium nincs azon helyzetben, hogy a 
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6355. ?.z. alatt kelt itteni elutasító rendeletet mó
dosítsa." A dolgok ily helyzetében esedezésök 
odajárul, hogy a nép előtt országszerte kihirdetett 
pontok érvényben maradva, ne csak a legkitűnőb
bek, de magokat erkölcsileg jól viselő, kielégítő 
bizonyítványt nyert ifjak is mentek maradjanak a 
besorozástól. Minekutána e panasz a honvédelmi 
minisztérium által már két izben elutasittatott, a 
fenforgó elvi kérdés elintézése végett a miniszter
tanácshoz utasíttatni véleményeztetik. {HelyedIs.) 

Kis-Orosz és Tamásfalva szerződési községek, 
a földesuraság évenkint mindig feljebb emelvén 
haszonbéröket, panaszosan előadják, hogy a vég 
Ínségre jutva, utolsó marhájok, szóval mindenök 
már felemésztetvén, a kétségbeeséshez közel 800 — 
1000—2000, sőt 3000-en is, sehol be nem fogad
tatnak ; szomorú helyzttökben folyamodtak már 
1862-ben ő felségéhez, hogy valamely kincstári 
pusztán telepíttetnének meg; folyamodtak ez évben 
a vallás- és közoktatási miniszteiiunihoz is, hogy 
a Fehér megj'ében kebelezett szeut-ágotai pusztán, 
mely 9 évre bérbe adatni hirdettetett, oly módon 
telepedhetnének le, hogy a haszonbéri évi kama
ton felül is évenkint egy sommát fizetve, évek 
hosszú során át magokat ez által megválthatnák; 
de kérelmök sehol meg nem hallgattatott. Legfáj
dalmasabb panaszuk abban központosul, hogy 
midőn a török Temes, Torontál, Csongrád, Csa
nád és Arad megyékből kiűzetett, a megnéptele-
nedett megyék bajor, szász, würtembergi idegenek 
által benépesittetvén, ezen idegenek úgynevezett 
úrbéri telkeket kaptak és ezek lőnek honosok, míg 
az ott telepedett magyarok, a hon gyermekei, 
szerződéssel lehettek csak képesek munkára s tele-
pedési helyre találni. Felette fáj nekik, kik a Bán
ságban szintén egyedül képviselik a magyar ele
met, hogy pusztulni kénytelenek akkor, midőn az 
idegenek gyarapodnak Az 1848-iki törvény szel
leme élteti őket még egyedül reményben, mert 
abban le van téve az elv. mely nem engedheti meg, 
hogy egész helységek kivándorlásra kényszerít
tessenek. Munkásságuk buzgalmában felette fáj 
lelköknek, midőn hallják, hogy csak a német 
helységek a szorgalmasak, mert csinos házaik, jó 
marháik vannak, mig a magyarok összeomladozott 
sái-fészkekben, csupa emlősmarhákon kínlódva tes-
pedeznek, rongyokban fetrengnek; pedig minden
nek egyedüli oka az, hogy nincsen sajá:jok, a föl
desuraság a haszonbérek szakadatlan emelésével 
kicsigázta mindenöket. A végső nyomorban vég 
reményöket még az országgyűlésben helyeztetve, 
szivrekatólag könyörögnek : 1-ör azért, hogy sze
rezzen magának tudomást az országgyűlés a felől, 
hány ezer szerződéses lakos nyomorog így a neve
zett megyékben, és győződjék meg arról, hány 
ezer tiszta magyar készül a koldusbottal magának 

jobb hazát keresni; fáj ugyan lelköknek őseik 
sírjait itt hagyni, mert helyűkbe a búzatermő vi
dékekre ismét idegen elem fog letel építtetni; de 
ha a segedelem késik, e siralmas lépésre is kény-
telenittetnek, mert másképen elvesznek; 2-or ese
deznek azért, hogy ha az 1848. XII. t. ez. nyo
mán a már benépesített szerződési földeket orszá
gos garantia mellett sajátjokká nem tehetnék is, 
engedtessék meg nekik, hogy az államnak jelenleg 
keveset jövedelmező földjei ugy engedtessenek 
nekik örökös haszonbérbe, hogy azok a haszon
béren felüli törlesztéssel idővel sajátjokká válja
nak ; ha mindez se sikerülhetne, akkor örökös 
megtelepitésöket valamely kincstári pusztán az 
előbbi feltételek mellett lehetségesiteni. A tárgy 
nagyszerű fontossága tekintetéből, lehető intézke
dés végett az összes minisztériumhoz áttétetni vé
leményeztetik. (Helyeslés.) 

Nánássy Benjámin debreczeni ügyvéd azelőtt 
40 évvel öröklött egy házat, melyet Debreczen 
városa titulo caducitatis elfoglalt, de Nánássy sep-
temviralis ítélettel a várost a ház birtokából kiü
tötte, és a háznak végrehajtás utján tettleg birto
kába is jutott ; de a ház régibb jövedelme kiszámí
tása miatt ismét pert kezdett; az eljáró birót rész
rehajlással vádolva, minden forumokon keresztül 
ismét 28 évig perlekedett; de ügyét mindenütt 
elvesztette, s panaszkodik, hogy a septemviratus 
egymással homlokegyenesen ellenkező Ítéleteket 
hozott egy tárgyban, s orvoslásért esedezik. A ké
relmező kérelme a visszavételig az irodába vissza
adás végett letétetni rendeltetik: mert polgári 
ügyekben a hétszemélyes tábla Ítéletén túli apel
láta nem létezik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Beniczky Gyula képviselő ur a költ
ségvető bizottság részéről fog jelentést tenni. 

Beniczky Gyula előadó (olvassa a költség-
vető bizottság jelentését az 1868. évi január és február 
hónapodról.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? 
SomOSSy I g n á c z : T. képviselőház! Igazsá

gosnak és helyesnek tartom, hogy a magyar határ
széli és erdélyi képviselők utazási és más, az ülése
zések fölfüggesztése által okozott költségek fejében 
ezt a fizetést megkapják; hogy azonban ebben a 
közelebbi megyék képviselői is ugyanily mérték
ben részesüljenek, azt az igazsággal és a takarékos
sággal összeférhetőnek nem tartom. Ennélfogva 
megkülönböztetést kivánnék tenni (Felkiáltások: 
Maradjon !) a határszéli és erdélyi képviselők, és a 
közel eső kerületek képviselői között, saz előbbiek
nekkéthavi , az utóbbiaknak egy havi fizetésök ki
adását inditványozom.(F'llááltások: Maradjon!) 

E l n ö k : Méltóztatnak a költségvető bizottság 
jelentését elfogadni, vagy ez inditvány szerint, kü
lönbséget méltóztatnak tenni? (F'ölkiáltások: Ma-
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radjon a köllségvetb' bizottság jelentess /) Ennélfogva t A kivetkező ülés a szokott módon fog tudtul 
clfogadtatik a költségvető bizottság jelentébe. (adatni . 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom, j Az ülés végződik déli 12 órakor. 

CCVHI. ORSZÁGOS ULES 
1868. marczius 30-dikáü 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b 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 : A horvátügyi országos bizottság, úgyszintén az igazoló bizottság kiegészítése elhatároztatik. Kérvények bemu
tatása. A kormány részéről törvényjavaslatok nyújtatnak be : a törvények kihirdetésem!; a görög keleti vallásnak ügyében; a 
kereskedelmi s iparkamrákról; több vasúti vonalról. Vas iti bizottság fölallilá a határo-stafik. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a 
czukor és égetett szeszes italok kivitelénél visszatériteudö fogyasztási adót tárgyaaó törvényjavaslatról, mely is as osztályokhoz 
li&aittatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andráisy 
Gyula gr., Festetics György gr., G>rove István, 
Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Lnre gr., 
Wenckheim Béla, b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 r/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az tilésjeg3Tző-
könyvét Radics Ákos jegyző úr fogja vezetni; a 
szólani kívánók neveit Horváth Lajos jegyző úr 
f°gJ a jegyezni. 

Mihályi Péter jegyző ur, ki az utolsó ülés 
jegyzőkönyvét vezette, betegsége miatt meg nem 
jelenhetvén, Radics Ákos jegyző úr fogja a jegyző
könyvet hitelesitni. 

Radics ÁkOS j e g y z ő (olvassa a marczius 
16-dikán tartolt ülés jegyzökönyvét. Znj.) 

B e r n á t h Z s i g m o n d : Nekem a jegyzőkönyv 
ellen egy igen alapos kifogásom van, az t. i., hogy 
senki sem hallja. (Igaz!) Fölszólítom tehát a tisz
telt házat és a jegyző urat, méltóztassanak lehetővé 
tenni, hogy a jegyzőkönyvet hallhassuk. (Hely slés.) 

Elnök: Méltóztassanak csendesen Lnni," éa 
hallani fogják! 

Radics Ákos és Horváth Lajos jegyzők 
(•váltakozva végig olvassák a jegyzökönyvet.) 

E l n ö k : Tisztelt ház! Van szerencsém jelen
teni, hogy Dalmát-, Horvát- és Szlavón-országok 
országgyűlésének elnöke Vakanovics Antal urnák 
hozzám intézett levelét vettem, melyben értesít, 
hogy azon országgyűlés országos küldöttséget vá

lasztott és hatalmazott meg arra, hogy e királysá
gok közjogi viszonyainak rendezése iránt Magyar
ország hasonló czélra megválasztott küldöttségével 
Pesten érintkezésbe bocsátkozzék. (Helyeslés.) Egy
szersmind a megválasztott tagoknak névsorát el-
küldötte, megkérvén engem, értesíteném őt, hogy 
azon küldöttség a.magyar országos küldöttséggel 
tanácskozás végett mikor fog összejó'ni itt Pesten ? 
Az e tárgyban kiküldött 8 tagú küldöttség tagjai 
közül egy meghálál ózván, három pedig ő felsége 
által miniszterré lévén kinevezve, 4 tag választása 
mindenesetre szükséges lesz azon esetre is, ha a 
tisztelt ház az előbbi bizottságot meghagyja. En
nélfogva, ha a tisztelt ház meghagyja az előbbi 
bizottságot, négy tagot méltóztassanak választani. 
(Helyeslés.) Ha a tisztelt ház beleegyezik a négy 
tag választásába, akkor a holnaputáni ülésbe a 
választási jegyeket tán be lehetne hozni. (Helyes
lés.) Méltóztassanak tehát a holnaputáni ülésbe a 
négy tag választására nézve a szavazati jegyeket 
behozni. 

Bemutatom az idő közben beérkezett kérvé
nyeket. 

Közép-Szolnok, Kraszna, Pest, Pozsony, Sá
ros megyék, továbbá Győr és Rozsnyó városok kö
zönségei az országos ülésekből a legfontosabb ál
lamügyek feletti tanácskozások, sőt szavazások 
alkalmával is számos képviselő gyakori kimara
dását panaszló S?*.atmár-Németi városa felterjesztése 
értelmében sikeres intézkedést kérnek tétetni. A t. 
ház előbbi határozatai következtében az ily kérvé
nyek a ház szabályainak átvizsgálásával megbi-
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zott bizottsághoz rendeltettek áttétetni, ennélfogva 
ezen kérvények is oda fognak áttétetni. (Helyeslés.) 

Ábauj és Mármaros megyék közönségei, a nem
zetiségi kérdést a képviselőház bizottsága vélemé
nyétől eltérőleg, Trencsén és Zemplén megyék 
felterjesztése értelmében kérik megoldatni. 

Békés, Csongrád és Sáros megyék közönsé
gei a közíörvényhatóságok önkormányzati jogkö
rének a felelős miniszteri rendszerrel öszhang-
zásba hozatala iránt benyújtott emlékirataikat 
figyelembe vétetni és pártoltatni kérik. 

Szatmár megye közönsége Pest , Pilis és 
Solt törvényesen egyesült megyék önkormányzati 
jogkörének sértését panaszló felterjesztését figye
lembe vétetni kéri. 

Abauj, Bács-Bodrog, Liptó, Nyitra, Sáros, 
Szatmár. ismét Szatmár és Zemplén megyék, to
vábbá Győr, Hajdu-Nánás, Komárom és Szatmár-
Németi városok közönsége, a honvédelmi minisz
tériumnak törvényes hatáskörébe visszahelyezte-
tését, a hadsereg nemzeti alapon szervezését és a 
Ludoviceum saját eredeti czéljára alkalmaztatását 
törvényhozásilag eszközöltetni kérik. 

Kraszna megye közönsége a kir. itélő táblá
nak kerületenkinti beosztását kéri megállapittatni. 

A debreczeni ügyvédegylet az ottani ügy
védkar által a hazai törvénykezés tárgyában be
nyújtott emlékiratot figyelembe vétetni kéri. 

Bélabánya város közönsége Selmecz város 
hatósága alól felszabadítását és önkormányzati 
jogkörének helyreállítását kéri eszközöltetni. 

Érsekújvár város közönsége az 1845-ik évi 
július 16-án 25,224. sz. a. kibocsátott elemi tano
dái rendszabályoknak az addig gyakorolt tanító-
választási jog megszüntetését tárgyazó G6. §-át 
hatályon kivül tétetni kéri. 

Eger város közönsége az 1867-ik évi 16. 
törvén)-czikkben foglalt vám- és kereskedelmi 
szövetségről szóló törvényeket, a közlekedési mi
nisztérium f. évi január hó 9-ről 400. szám alatt 
kelt rendelvényének foganatosítása végett, hivatal
ból megküldetni kéri. 

Máramaros megye közönsége Fiume magyar 
tengerparti kikötő város közönségének az alföld
fiumei és pest-fiumei vasutvonalak megállapítása 
és kiépítése iránti felterjesztvényét pártoltatni kéri. 

Torda megye közönsége az erdélyi vasút 
fővonalait minél előbb végleg megállapittatni és 
kiépittetni kéri. 

Kassa város közönsége a kassá-oderbergi 
vasútvonal épitésének mielőbbi megkezdését, végre 
Kassa városának a csap-szigeti és pest-prszemysli 
vonalakkal leendő összekötését kéri eszközöltetni. 

Besztereze bányaváros közönsége a Miskolcz-
ból kiinduló vasutvonalat Putnok, Pelsőcz, Jolsva, 
Nagy-Rőcze, Murány, illetőleg Túróczon át a Ga

ram völgyébe s ezen végig Breznóbányán keresztül 
Beszterczebányáig kéri kiépittetni. 

Ugyanezen város több polgára a pest-losonczi 
vonalat Beszterczebányáig kéri kiépittetni. 

Torontál megye közönsége Poroszkay Ignácz 
megyebeli főmérnök által a csatornázás iránt bea
dott röpiratot figyelembe kéri vétetni. 

Pest megye közönsége Győr városának az 
elemi károkra nézve az országos kölcsönös biz
tosítást életbe léptetni javasló emlékiratát pártol
tatni kéri. 

Az erdélyi múzeum-egylet igazgatósága ezen 
intézet épületének felállítása és felszerelésére 25Ö 
ezer frtnyi országos segélyt kér. 

Abauj, Csanád, Kraszna, Pest, Szatmár és 
Veszprém megyék, továbbá Eperjes és Temesvár 
városok közönségei a budai népszínház évi 18000 
írttal segélyeztetését kérelmező Buda város felter-
jesztvénj'ét pártoltatni kéxák. 

Győr város közönsége a kassai magyar szin-
ház országos intézetté emeltetése és évi segélyez-
tetése iránti kérelmét Kassa városának teljesít
tetni kéri. 

Gömör megye közönsége a mostani törvényes 
állapotot megelőző uralom alatt a megye sajátját 
képező középületek eladását megsemmisíttetni és 
azokat a megye törvényes birtokába visszabocsát
tatni kéri. 

Liptó megye közönsége a burgonya-szesz
adót tetemesen leszállittatni kéri. 

A pécsvárosi mészárosezéh elöljárói a fiatal 
szarvasmarha kivágatását országszerte eltiltat
ni kérik. 

Bereg megyébe kebeleztett Volócz, Hukliva, 
Szkotarszka, Kanora, Talainás és Almamező köz
ségek az áltatok 1847-ben elhagyott úrbéri tel
kek visszanyeréséért'fol vamodnak. 

Veszprémmegyei Urkut pusztabeli szerződé
ses zsellérek a földesurakkal kötött szerződésűket 
a törvényhozás e részbeli végleges intézkedéséig 
föntartatni kérik 

Tompos József zarándmegyei brádközségi 
birtokos vesztett urbériségét kárpótoltatni kéri. 

Özvegy Stiaszny Istvánná s Stiaszny Pál 
tordasi lakosok, Stiaszny Dániel és érdektársai 
mint felperesek által ellenök folytatott végrende
led örökösödést tárgyazó perben hozott terhes 
ítéleteket orvosoltatni kérik. 

Arad város számos polgárai a magyar kor
mány által 1848 —49-ben kibocsátott államkincs
tári magyar bankjegyeket kárpótoltatni kérik. 

Dobos János győrvárosi lakos 1849-ben a 
magyar hadsereg részére kölcsön adott 400 írtját 
kamatostul visszafizettetni kéri. 

Knorr Mihály nagyváradi lakos az 1848—49-
ki hadjárat alkalmával a hadsereg kardgyára ré-
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szere átadott tulajdon szerelvénye és igazgatói fize
tés fejében 2249 írtját visszafizettetni kéri. 

Viek János nagy-idai lakos a magyar hadse
reg részére 1849-ben kiszolgáltatott 406 köböl zab 
árát kárpótoltatni kéri. 

Honéz Ede János Sándor főherczeg huszár-
ezredbeli kapitány postamesteri állást és a honvéd
ügy elintézését kéri. 

Berzevíczy Miksa kassai lakos özv. Berzevi-
czy Eleonóra ellen telekkönyvkiigazitási ügyben 
múlt évben benyújtott kérvényét a minisztérium 
által minden részleteiben újból elintéztetni kéri. 

Pracser János borostyánkői varga a honvéd
sereg részére elkészített és az osztrák sereg által 
erővel elvett 74 pár bakancsnak 248 ft. 64 krt 
tevő árát megtéríttetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Szakái Lajos kérvényt kíván bemutatni. 
S z a k á i LajOS: T. ház ! Az általam képviselt 

Békés városa részéről megbízatva, egy kérvényt 
vagyok bátor bemutatni, mely a katonai elszállá
solás alig elviselhető nagy terhére vonatkozik és 
annak az 1848-iki VIII. tcz. értelmében leendő 
szabályozását czélozza. Tudva van, hogy mind
azon terhek közül, melyek annyiféle alakban ne
hezednek a népre, a katonai fegyverviselésen kivül 
legnehezebb az, mely a katonák házakban történő 
elszállásolásából ered. Az 1848. VIII . tcz. kimondá 
ugyan a közös teherviselés elvét, de az ez ideig 
tudva lévő szomorú körülmények közt életbe még 
nem léphetett. Minthogy ma ugy áll a dolog, hogy 
a kincstári megtérítés a lovas katona után nem 
több nvnt naponkint három krajczár, tehát havon-
kint 90 kr, évenkint 10 ft. 80 kr, Békés városa 
kéri a tisztelt házat és a t. minisztériumot, méltóz
tassék ezen összeg aránytalan kicsinységét figye
lembe venni, és addig is, míg ez a törvényhozás 
utján a teheregyenlőség alapján végképen szabá
lyozva leend, a megtérítést minden lovas katona 
elszállásolásaért naponkint 30 krban megállapítani. 
Nem egyesek panasza ez, az egész ország népére 
súlyosan nehezedik az elszállásolás terhe ; ajánlom 
azért e kérvényt egész melegséggel a t. miniszté
rium és az illető szakminiszter úr és a t. ház figyel
mébe. (Hehjeslís.) 

Elnök : A kérvényi bizottsághoz fog áttétetni. 
Czebrián László gr. kérvényt kíván benyúj

tani. 
Czebrián László gr.: T. képviselőház! Lo-

soncz városa közönségének és vidéke számos lako
sának kérvényét bátorkodom a t. háznak átnyúj
tani, mélyben az úgynevezett éjszaki magyar vasút, 
vagyis a Pest Oderberg felé vezető vasút kiépíté
sét szorgalmazzák. Midőn e kérvényt a t. ház asz-
tálára leteszem és azt kegyes pártfogásába aján

lom , oda terjed egyszersmind alázatos kérésem, 
hogy ezt a kérvényi bizottsághoz méltóztassanak 
utasitni, hogy ezen kérvény ott minél hamarább 
tárgyaltatván, határozathozatal végett a t. házhoz 
ismét visszakerüljön. (Helyeslés.) 

Elnök: E kérvény tehát azon utasítással té
tetik át a kérvényi bizottsághoz, hogy azt mielőbb 
tárgyalván arról jelentését a háznak beadja. 

Orczy Béla b. is kérvényt kivan benyújtani. 
Orczy B é l a b . : Pest megye Uj-Kecske köz

sége azon kérésének előterjesztésével bizott meg, 
hogy az általa eddig fizetett háztaksától föl men
tessék, még pedig országos határozat alapján. 
Ezen községnek szorgalmas és törekvő lakossága, 
melynek elődeikörülbei ül 1840körül szállották meg 
e házhelyeket, a múlt évi rósz termés által nagy 
kárt szenvedett, és azért a sokféle terhek annál 
súlyosabban nehezednek rá, minthogy az országos 
adókon kívül ezen háztaksák fizetésével is tarto
zik. Mií.thogy a t. ház a hasonló természetű viszo
nyokból eredő terhek igazságos és lehető könnyí
tését sürgős teendői közé fogja sorolni, bátor va
gyok az emiitett ügyet a t. ház figyelmébe aján
lani, és az említett községnek e tárgyra vonatkozó 
kérvényét azon kéréssel átadni, hogy azt a kérvé
nyi bizottsághoz méltóztassék utasitani. (Helyeslés.) 

E l n ö k ; E kérvény tehát a kérvényi bizott
sághoz utasittatik. 

Trefort Ágoston szintén kérvényt kíván be
nyújtani. 

T r e f o r t Á g o s t o n : Választó kerületem szék
helye Gryoma városa részéről van szerencsém egy 
kérvényt átnyújtani a Csongrád-pesti csatorna 
ügyében. A kérvényezők azt vélik, hogy a tisza
pesti csatornának csak akkor lehet valódi jelentő
sége, ha ezen csatorna a dél-keleti államvasuttal 
versenyezhet és ezen két vasút tariffájára nézve 
mintegy szabályozóul fog szolgálni. E föladatnak 
pedig geographiai fekvésénél fogva csak ugy fe
lelhet meg, ha kiindulási pontja Csongrád vidéke 
lesz. Ennélfogva bátorkodom e kérvényt a t. ház 
figyelmébe és pártfogásába ajánlani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E kérvény a kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

Halász Boldizsárnak hasonló előterjesztése van. 
H a l á s z Bo ld i z sár : T. ház ! Ugyanazon csa

torna-vonal tárgyában több, a pest-dabasi kerület
ben lakó birtokos nevében beadott kérvényt 
vagyok bátor benyújtani, nevezetesen Alsó-Németi, 
Felső- és Alsó-Dabas, Törtei, Szent-György bir
tokosai nevében. Azon átalános szempontok mel
lett, meljí-ek ezen csatorna-vonalt országos szem
pontból kívánatossá teszik, igen röviden bátor le
szek néhány mellékes okokat is felhozni. (Nagy 
zaj. Majd a tárgyil'tsn&l! Haljuk!) Ezen vonal ál
tal nem csak a vidéki közlekedés fog megnyittatni, 
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hanem több százezer holdon lecsapoltatván a 
viz, a használható növekedni fog. Másodszor ezen 
igy nyerendő földek birtokosai önként ajánlkoznak 
arra, hogy a mennyiben földeik növekednek ezen 
lecsapolás által és illetőleg , mint szakemberek 
mondják, irrigatio, öntözés is létesülhet, épen azon 
arányban részt venni hajlandók a terhekben. Ezen 
okok azok, t. ház, melyeknek alapján kérem, mél
tóztassék azt annak idején napi rendre tűzni, a mi
korra föntartom annak indokolását. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
Bobory Károly is kérvényt kivan benyújtani. 
Bobory Károly: Midőn a t. ház egy év 

előtt az absolut és provisorius korszakból eredett 
adórendszert a megalakult minisztériumnak a 
kormányzat szükségleteire engedélyezte ideiglen 
fentartani, szándéka bizonyosan nem volt azon 
adórendszerrel nevezetesen a fogyasztási adók lel
ketlen behajtásával járó visszaéléseket fentartani s 
mintegy megörökiteni. Azért, midőn az ország népe, 
nyögve bár, de jobb jövőnek reményében nyu
godt önmegadással viseli a súlyos terheket, 
meg nem szűnik, ama visszaélések miatt — mi
kéntszámtalanpéldában látjuk — kérvényeivel ost
romolni, nem csak a kormányt, hanem a képvi
selőházat is. Hangsúlyozva mondom, a képviselő
házat i s : mert vannak számtalan kérvények, me
lyek a kormány által el nem intéztethetnek a kép
viselőház utasitása, illetőleg engedélyezése nélkül, 
sőt azon sérelmeknek is, melyek maga a kor
mánytól vagy annak mulasztásából eredhetnek, a 
polgárzatban, nrint jogtársaságban, kell lenni orvos
latuknak, mit csak a parlament által nyerhetnek, A 
fogyasztási adók tárgyában a sérelmeknek kútfeje 
nagy részben a még érvényben levő cs. kir. pénz
ügyi szabályrendeletek határozatlansága. I ly kút
főből ered azon sérelem, melyet Czegléd város ne
vében előadni bátor vagyok, miszerint a fogyasz
tási adó alá eső, vidéken leölt állatokért, miután 
az adó jnár lefizettetett, midőn a fővárosi piaczra 
szállíttatnak, ujolag másodszor is az adó megfizet
tetik. E miatti kára Czegléd város lakosainakéven-
kint több ezerekre rúgván, miután már e miatt a 
magas pénzügyminisztériumhoz eredménytelenül 
folyamodtak, Czegléd város közgyűlése, lakosainak 
ügyét felkarolván, kérvényét a t. ház elé ter
jesztetni határozta, mit ezennel teljesítvén, a ház 
figyelmébe ajánlom. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
Németh Károly is kérvényt kíván benyújtani. 
N é m e t h K á r o l y : Ugyanazon tárgyban, 

melyben előttem szólott kérvényt nyújtott át : a 
fogyasztási adó megszüntetése vagy legalább Po
zsony városának a zárt városok köréből leendő 
kivétele és ez által a fogyasztási adó leszállítása 
iránt, én is vettem szabad kir. Pozsony városa | 

közönsége részéről folyamodványt, melyet van 
szerencsém benyújtani. A dolog érdemét tekintve, 
természetesen nem szólok a tárgyhoz. De e fo
lyamodásnak természetesen még második czélja 
is van. Ezen folyamodás előterjesztésére az adott 
okot, hogy Pozsony városának tízezer főből álló 
szőlőmívelő lakosa van, kik ezen adó nagysága 
és aránytalansága folytán tökéletesen tönkre men
tek ; továbbá, hogy ezen tízezer szölőmivelő min
den kormány alatt beadván e tárgyban folya
modványt, és azt jelenleg is megújítván, ez ideig 
egyátalában segedelmet nyerni képes nem volt. 
A város kötelességének ismerte, ez utón, mint 
utolsó exJrem menedékhelyhez folyamodni és e 
lakosainak helyzetét a t. ház figyelmébe ajánlani. 
Azonban más oldalról felmerült, vajon nem vol
na-e lehetséges administrativ utón e népességnek 
segedelmet nyújtani addig is, míg törvény hozatik ; 
és valamint ezen közönség, ugy részemről is töké
letesen azon meggyőződésben vagyok, hagy nem 
csak lehet, de kellene is administrativ utón sege
delmet nyújtani. Alkalom is van erre: mert épen 
jelenleg akar a kormány szerződést kötni a fo
gyasztási adó bérbe adására nézve; és midőn ezt 
teszi, mindezen körülményeket figyelembe véve 
segíthet a népen, ha azt a városi közönségnek 
olcsóbb áron bérbe adja. Azon kívánságnak kí
vántam tehát kif jezést adni, hogy e népességnek 
administrativ utón nyújtassák segély. Ujolag aján
lom Pozsony városa kérvényét a tisztelt ház figyel
mébe. 

E l n ö k : E kérvény a kérvényi bizottsághoz 
utasittatik. 

Popovics Zsigmond szintén kérvényt kíván 
benyújtani. 

PopoViCS Zsigmond : T. ház ! Arad megye 
bizottsága a közmunka- és közlekedési miniszté
rium fölhívása folytán a vele közlött országos vas
úti hálózat terve következtében egy, az átalános 
alapelveknek ugy, mint az aradi és helyi viszo
nyoknak megfelelő javaslatot fogadott el. Ezen 
javaslatát a megye bizottságának a t. házhoz inté
zett fölterjesztés kapcsában a küldöttségi társaim 
megbízásából van szerencsém a t. ház asztalára 
letenni, hogy azt az illető minisztérium figyelmébe 
ajánlani és az orsz. vasúthálózat tárgyalása alkal
mával pártfogolni méltóztassék. 

Elnök : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
Dobrzánszky Adolf is kérvényt kivan be

nyújtani. {Bálijuk!) 
DobrzánSZky A d o l f : Tisztelt ház! Hivat

kozással arra, mit az ugocsamegyei oroszok nevé
ben az általam még 1867. deczember 6-kán bea
dott kívánalmakra vonatkozólag e tisztelt házban 
elmondhatni szerencsém volt, bátorkodom jelenleg 
a zemplén-, sáros- és szepefimcgyei oroszoknak 
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nyelv-nemzetiségök és vallásuk érdekében formu
lázott kívánalmait a t. Láz asztalára letenni, kér
vén a t. házat, hogy e szerény k ívánalmakat . . . 
(Zaj) mondom, e szerény . . . (Nagy zaj, nevetés) 
e szerény kivánalmakat . . . (Nagy zaj) mondom, e 
szerény kivánalmakat. . . (Nagy zaj. Elnök csen
get) ismétlem még egyszer, e szerény kívánalma
kat a nemzetiségi ügyben kiküldött bizottsághoz 
utasitani és ez által a nemzetiségi ügy tárgyalását 
némikép elősegíteni, illetőleg az e részben tett 
ígéretnek megfelelni méltóztassék. 

E l n ö k : A nemzetiségi bizottsághoz tétetik át. 
Én is fel vagyok szólítva mint képviselő egy 

kérvény beadására : felkérem ennélfogva tisztelt 
alelnök urat, legyen szíves az elnöki széket elfo
gadni. (Somssich Pál elfoglalja az elnöki széket) 

Szentiványi Károly (lelépvén az elnöki 
székről): Engedje meg a t. ház, hogy mint a jols-
vai választó kerület képviselője a gömörmegyei 
vasúti hálózat tárgyában a t. ház elé egy kérvényt 
adjak be. Czélja ezen kérvénynek először az érde
keltek részéről nyilatkozni, hogy mindazon folya
modványokat, melyek e tárgyban a t. házhoz 
beadattak, semmiseknek nyilvánítani méltóztassék; 
czélja továbbá, felkérni a t. házat, hogy a szüksé
ges országos biztosítékot méltóztassék megsza
vazni : ennélfogva kérem ezen kérvénynek a kér-
vényi bizottsághoz leendő utasítását; és mivel a 
gömörmegyei hálózatnak elkészítése nagy mérv
ben előmozdítja ezen vonalakon kivül levő vas
utaknak elkészítését és a létezőknek fentartását: 
kérem egyszersmind kimondatni, hogy azt a kér-
vényi bizottság soron kivül tárgyalja és a háznak 
tegyen jelentést. (Helyeslés.) 

Elnök : Tehát a kérvényi bizottsághoz uta-
sittatik soron kivüli tárgyalás végett. 

A pénzügyi bizottság előadója föl fogja ol
vasni jelentését. 

Várady G á b o r : T. ház! Mielőtt a tanácsko
zás megkezdődnék, az állandó igazoló bizottság ré
széről bátorkodom a t. házhoz egy kérést intézni. 
Ezen bizottságnak néhány tagja részint távollét, 
részint betegség miatt akadályozva van a műkö-
déaben; ezeken kivül Grajzágő Salamon alelnöknek 
választatván, ezen hely megürült, minthogy a 
ház rendszabályai szerint az elnök és alelnökök 
még az osztályokba sem oszthatók. Felkérem te
hát a t. házat, méltóztassék Gajzágó Salamon alel
nök, mint volt bizottsági tag helyébe más tagot 
választani, hogy az állandó igazoló bizottság leg
alább azon helyzetben legyen, hogy a hozzá uta
sított tárgyak felett tanácskozván, a tagoknak leg
alább absolut többsége meglegyen. (Helyeslés) 

E l n ö k : Ha e kérést méltóztatnak figyelembe 
venni, talán a holnaputáni ülésben a választás 
megtörténhetnék ? (Helyeslés) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/8- VII. 
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Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház ! A minisztérium a napokban azon helyzetben 
lesz, hogy kötelességéhez képest az államköltség-
vetést terjeszhesse a ház elé; addig is azonban vau 
szerencsém a t. ház engedelmével azon törvényja
vaslatokat benyújtani, melyek idő közben elkészül
tek, azon kéréssel, méltóztassanak azokat felolvas
tatni, kinyomatni és szabályszerüleg tárgyalni. E 
törvényjavaslatok a következők: törvényjavaslat a 
törvények kihirdetéséről; törvényjavaslat a görög
keleti vallásúak ügyében; törvényjavaslat a keres
kedelmi és iparkamarákról. Ezeken felül van sze
rencsém három, vasúti építkezésre vonatkozó tör
vényjavaslatot is a t. ház asztalára letenni, melyek 
következők: törvényjavaslataNagy-Váradtól Eszék
ig és Baranyavártól Villányra vezetendő vasút 
tárgyában; törvényjavaslat a Zákánytól Zágrábig 
és Hatvantól Miskolczig terjedő vasútvonal kiépí
tése tárgyában ; törvényjavaslat a magyar éjszak
keleti vasút kiépítése, azaz debreczen-szatmár-szi-
geti vasútvonal tárgyában. A mi ezen vasutakat 
illeti: azt hiszem, legczélszerűebb volna, ha a t. ház e 
törvényjavaslatokat, a mennyiben a vasúti építé
sek az államnak bizonyos terheltetósével járnak, 
mielőtt az osztályokban tárgyalás alá vétetnének, 
a pénzügyi bizottsághoz méltóztatnék utasitani. 
Mivel azonban a vasúti kérdéseknek nem csak pénz
ügyi, hanem más fontos oldalaik is vannak, azt 
gondolom, a t. ház véleményével fogunk találkozni, 
ha azt javasoljuk, méltóztatnának egy 15 tagból 
álló bizottságot választani, mely bizottság a pénz
ügyi bizottsággal a pénzügyi kérdésekre nézve 
érintkezvén, azután jelentésével együtt ezen tör
vényjavaslatokat az osztályoknak adja át. Ez volna 
erre nézve javaslatom. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Kívánja a tisztelt ház, hogy a tör
vényjavaslatok felolvastassanak? (Felkiáltások: Ki 
kell nyomatni!) Az első felolvasás most szokott 
megtörténni. (Halljuk! Halljuk!) 

BadiCS Ákos j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatokat a törvények kihirdetéséről, a görög-keleti val
lásúak ügyében, s a kereskedelmi és iparkamarák
ról ) . 

E l n ö k : A többi törvényjavaslatot, minthogy 
fölolvasásuk sokáig tartana, méltóztassanak ez 
alkalommal fölolvasottnak tekinteni, úgyis kinyo
matva szét fognak osztatni 2). (Helyeslés) Tehát 
felolvasottnak tekintetnek. 

A pénzügyi bizottság előadójának van egy 
sürgős tárgya, melynek előterjesztésére felkérem. 

KautZ G y u l a b. e lőadó (olvassa a pénz
ügyi bizottság véleményét a czukor és égetett szeszes 
italok kivitelénél visszatériteendö fogyasztási adó 

') Lásd az Irományok 193, 194 és 195-dik számát. 
2) Lásd az Irományok 196, 197 és 198-ik számát. 

6 
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túrg^ában beadott törvényjavaslat iránt, aztán magát ' 
a törvényjavaslatot'). 

L ó n y a y Menyhért pénzügy é r : Bátor va
gyok ez alkalommal azon megjegyzést tenni, hogy 
ezen törvényjavaslat, ugy, mint az jelenben az j 
állandó pénzügyi bizottság által előterjesztetik, szó
ról szóra megegyezik azon törvényjavaslattal, 
melyet deczember 16-án volt szerencsém a t. ház j 
asztalára letenni; a különbség csak az, hogy ak
kor azon törvényjavaslatban a kisebb kazánok 
megadóztatására nézve a szükséges könnyítések is 
javaslatba voltak hozva, és pedig azon indokból, 
hogy előleg is történjenek intézkedések ezen irány
ban addig is, mig a törvényhozás az államkölt
ségvetés tárgyalása és az adórendszer megállapítása 
alkalmával azon állapotban lesz, hogy a szesz
égetésre nézve átalánosan intézkedhessek. Miután 
azonban deczember óta ezen törvényjavaslat tár
gyalása a közbejött körülményeknél fogva elha-
lasztatott, czélszerünek véltem, és azt hiszem, a t, 
ház helyeslésével is fog találkozni, hogy a kisebb 
kazánok megadóztatása iránt azon törvényjavas-
latban fog a minisztérium előterjesztést tenni, i 
melyet az államköltségvetés tárgyalása alkalmával 
— mi, ugy hiszem, már néhány nap múlva fog 
bekövetkezni •— a szeszadóra nézve átalában be 
fog nyújtani. (Helyeslés.) Nem levén tehát szük
séges, hogy ezen előleges intézkedések már most 
megtétessenek, bátor voltam az állandó pénzügyi 
bizottságot megkérni, hogy a törvényjavaslatnak 
csupán csak azon részét terjesztené a t. ház elé el
határozás végett, melyre nézve most törvényt 
hozni elkerülhetlen szükséges. Ugyanis az 1867. 
XVI. törvényczikk 11-ik szakaszának rendelete 
szerint minden, a vámok szabályozására vonat
kozó intézkedés a birodalom mindkét részében 
egyenlően, egy időben életbe léptetendő. Az 
első javaslat értelmében , melyet deczemi: r 
havában a t. ház asztalára letettem, első január 
volt az életbe léptetés napjául kitűzve; azonban a 
törvényhozás kebelében nyilvánult kívánalmak 
tekintetéből és méltányossági szempontokból is, 
hogy t. i. az üzlettel foglalkozók tudják, mihez 
tartsák magokat, a két minisztérium közt azon 
megállapodás jött létre, hogy ezen határidő első 
aprilra halasztassék. De miután a delegatiók tár
gyalásai kissé tovább tartottak, valószínűleg szük
séges lesz ezen határidőt néhány nappal ismét 
meghosszabbítani. Ugy hiszem, e tekintetben, mi
vel e tárgy a birodalom másik felében már tár-

J) Lásd az Irományok 199-dik számát. 

gyaltatott s a törvényjavaslat életbe léptetésére 
nézve semmi akadály sincs, legczélszerübb leszen, 
ha e fontos tárgyat lehetőleg mielőbb napirendre 
tűzni méltóztatnak és az életbe léptetési határidő ugy 
itt, mint a birodalom másik felében annyi nappal 
ismét elhalasztatik, mennyit a tárgyalás igénybe 
fog venni. Ezen sürgős oknál fogva és mind 
azon okoknál fogva, melyeket az állandó pénz
ügyi bizottság jelentése is érintett, bátor vagyok 
kérni, méltóztassanak a törvényjavaslat mielőbbi 
tárgyalását elhatározni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztassanak nyilatkozni, vajon 
kívánják-e, hogy e törvényjavaslat előbb az osz
tályokhoz utasíttassák ? 

Trefort Ágoston: A dolog sürgős volta 
folytán — annál inkább, mivel ez csak provisorius 
természetű intézkedés, és mivel az állandó pénz
ügyi bizottság által már meg is lett vitatva — kérem 
a t. házat, méltóztassék ez esetben az osztályokat 
elmellőzni s a törvényjavaslatot azonnal napi
rendre kitűzni. 

Tisza K á l m á n : Az előttem szólónak véle
ményét nem pártolhatom. Azt tartom, a szabá
lyokat ezen törvényjavaslatra nézve is meg kell 
tartani, annál inkább, mivel igen jól emlékszem 
arra is, hogy midőn inditváuyoztatott, hogy ezen 
tizenötös állandó pénzügyi bizottságot válaszszuk, 
kimondatott, hogy ez nem praejudicál annak, 
hogy jelentései az osztályokhoz utasíttassanak. 
Én azért részemről hivatkozva a szabályokra, 
óhajtom, hogy ezen törvényjavaslat is az osztályok 
előtt tárgyaltassék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E szerint az osztályok holnap 10 
órakor ülést fognak tartani. A dolog sürgős lévén, 
tárgyalási határnapul aholnaputánt lehetne kitűzni ? 

I v á n k a I m r e : Az osztályoknak előbb be kell 
adni jelentésűket, hogy elvégezték munkájokat, s 
csak azután lehet azt napirendre kitűzni. 

I Ghyczy Kálmán: Méltóztassék az osztály-
! üléseknek óráját kitűzni. 

E l n ö k : Kérem az osztály-elnök urakat, hogy 
| holnap 10 órakor ülést tartsanak. 

Holnapután pedig 11 órakor mindenesetre 
j ülés lesz. 

J u s t h József : T. ház! A kérvényi bizottság 
részéről van szerencsém jelenteni, hogy több kér
vényről szóló lajstromot volt szerencsém a ház 
asztalára letenni: méltóztassanak intézkedni, hogy 

j napirendre kitüzessenek. 
E l n ö k : Egyéb tárgy nem lévén, az ülést 

' bezárom. 
Az ülés végzdödik d u. 1 órakor. 
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1868. april 1-én 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyal: Kérvények bemutatása. Kandó Kálmán választásáról a vizsgálati jelentés beadatik. A nemzetiségi bizottság 
kiegészítése elhatároztatik. Bánffy Albert b. a partiumbeli úrbéri viszonyok rendezése iránt interpellálja a kormányt, mire az felel. 
A ezukor és égetett szeszes italok kivitelénél visszatérítendő fogyasztási adóról szóló törvényjavaslat tárgyalása napirendre tűzetik,, 
Szavazás a vasúti, horvátügyi és igazoló bizottságok tagjaira. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsefi., Festetics György gr., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Wenckhtirn Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 V2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Radics Ákos jegyző úr fogja vezetni, a 
szólókat pedig Horváth Lajos jegyző úr fogja je
gyezni. 

RadiCS ÁkoS j e g y z ő (olvassa a marcz. 30-
dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Liptó és Máramaros megye számos kép
viselőnek az ülésekből gyakori elmaradása ellen 
hathatós intézkedéseket kérnek tétetni. E kérvény a 
házszabályok átvizsgálásával niegbizott bizottság
hoz tétetik át. 

Liptó megye a honvédelmi kérdést mielőbb 
elintéztetni kéri. 

Pozsony szab. kir. város közönsége Pest vá
rosa közönségének a hadsereg és honvédelem tör
vényhozás utján rendezése érdemében tett 2983. 
számú felterjesztését támogatja. 

Máramaros megye a budai népszínházát orszá
gos segélylyel kéri fentartatni. 

Máramaros megye Kassa városának az ottani 
magyar színháznak országos segélylyel leendő fen-
tartását pártoltatni kéri. 

Liptó megye egy megyei kórházat kér orszá
gos segély utján felállíttatni. 

Kőszeg városa a kerületi törvényszéket e fo
lyamodó városban kéri meghagyatni. 

Pozsony városa a törvénykezési és rendfen-
tartási költségeket az állam által kéri átvétetni. 

Pozsony szab. kir. város közönsége a Duna
szabályozásra kívántatott költség-összegnek meg
szavazása iránt a pozsonymegyei gazdasági egylet^ 
felterjesztését pártolja. 

Veszprém városa vasúti választmánya a Bu
da-Pestet Grratztzel Sz.-Fehérvár, Veszprém, Mol-
nárin át összekötő vasútvonalnak azon vonalak 
közé felvételét kéri, melyekre az országos kamat-
biztosítás elvileg megállapittatott. 

Bács megye több községe az ujonan fölállí
tandó megyei törvényszékek egyikét Palankára 
kéri tétetni. 

Heves megyébe kebelezett Deménd községbeli 
lakosok a tagosítás által szenvedett sérelmeiket or
vosoltatni kérik. 

Szintén Heves megyébe kebelezett Kaál köz
ség lakosai az elviselhetlenné vált papi bér terhei 
alászállitását kérik esközöltetni. 

Német András, pestmegyei Izsák községbeli 
lakos, a haza oltárára 1848-ban kölcsönzött 40 
ftot kamataival együtt visszafizettetni kéri. 

Laczkő Mihály nyűg. őrnagy Pozsonyban az 
1848-ban legfelsőbb helyről adományozott nyug
diján felőli 300 ft évi pótdijának kiszolgáltatását 
eszközöltetni kéri. 

Sehweiger Klára pesti lakos a diós-győri ura
dalom elleni, 36932 ftra menő kárpótlási keresetét 
végleg elintéztetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Szaplonczay József, Lator Gábor és Dapsy 
Vilmos a Kandó Kálmán választásának vizsgálata 
tárgyában jelentésüket beadták. Az állandó igazoló 
bizottsághoz utasittatik. 

A nemzetiségi bizottság részéről jelentés ada
tott be : Horváth Lajos jegyző úr felfogja olvasni. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa a nemzeti
ségi bizottság részéről beadott jelentést x). 

l ) Lásd az Irományok 200-dik számát. 
6 * 
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P a p p Z s i g m o n d : T. ház ! E jelentésből azt 
veszszük észre, hogy az eredetileg megválasztott 
40 tag közül 16 tag hiányzik; minthogy pedig a 
bizottság elnöke és előadója nem tett indítványt 
az iránt, vajon ki kell-e egészíteni a teljes számot 
vagy nem: ezen indítványt én teszem meg oly ér
telemben, hogy ki kell egésziteni, teszem pedig 
azért, mert ha valamely tárgy, ugy bizonyosan 
ezen tárgy az, melytől függ a hazának boldogsága, 
felemelkedése és virágzása. Megnyugvást kívá
nok tehát az iránt szerezni, hogy valamint eredeti
leg 40 tagból állott a bizottság, ugy ezután is meg-
tartatik ezen szám. Megemlítem még, hogy a hiány
zó tagok között a románok közül négyen vannak. 
Nem mondom, hogy azon kettő, ki ott maradt, 
nem volna képes kellőleg védelmezni az ügyet ; 
(Közbeszólás : Minő ügyet f) de ugy hiszem, ha több 
szakértő ember, ki e tárgygyal foglalkozott, be 
fog választatni, nem fogunk hibázni, hanem inkább 
megnyugvást szerezni, mire mindnyájunknak szük
ségünk van. Indítványozom tehát a bizottság kiegé
szítését. (Közbeszólások: Maradjon! Mások: Ki kell 
egésziteni!) 

Zsedényi Ede : T. ház! Magam is csak 
azon körülményre akarom figyelmeztetni a házat, 
hogy midőn a 40 tag megválasztatott, köztök 
hárman voltak a románok közöl (Közbeszólás : 
Négyen!) és épen ezek közó'l már most hárman 
hiányzanak, (Közbeszólások : Négyen!) ugy mint : 
Faúr János, Grozsdu Manó, Hosszú József, Joan-
novics György. Tehát e tekintetből, épen a román 
nemzet fiainak megnyugtatására, magunk is azt 
kívántuk a nemzetiségi bizottság üléseiben, hogy 
az eredeti szám kiegészíttessék ; csakhogy e tekin
tetben a bizottság határozott véleményt nem adott, 
hanem annak eldöntését a t. házra bízta. Magam 
is tehát azt ajánlanám, hogy azon 16 tagra nézve 
a szavazatokat holnap mindjárt adjuk be. 

E l n ö k : Méltóztatnak a kiegészítést elfogad
ni? (Közbeszólások: El! Mások: Nem!) U g y ve
szem észre, a t. ház beleegyezik a 16 tag megvá
lasztásába. (Nem kell!) Ha szavazni méltóztatnak, 
akkor méltóztassanak azok felállani, kik a kiegé
szítést kívánják. 

G h y c z y K á l m á n : Ha a t. ház közakarattal 
nem kíván e tárgyban, és az én nézetem szerint 
oly értelemben határozni, mint az indítvány téte
tett, akkor talán a dolog rendje azt kívánná, hogy 
a kérdés napirendre tűzessék. (Ugy van! abal olda
lon. Elfogadjuk !) Egyébiránt, ha közakarattal elfo-
gadtatik, akkor nincs többé szóm hozzá. (Elfo
gadjuk !) 

E l n ö k : Ennélfogva a tisztelt ház a kiegé
szítést kívánja. (Felkiáltások : Nem! nem! Igen! 
igen !) U g y veszem észre, a többség a kiegészítést 
kívánja : méltóztassanak tehát holnapra behozni a 

szavazatokat. (Felkiáltások : Holnapután!) Tehát 
holnaputánra. 

Csiky képviselő úr kivan egy kérvényt be
adni. 

Csiky Sándor : T. ház! Eger városa kép
viselőtestülete összes közönségének megbízásából 
kötelességemmé vált a t. ház elé egy kérvényt 
terjeszteni. E kérvény tartalma és iránya abban 
pontosul, hogy Eger városa közönsége a katonai 
elszállásolásnak aránytalanul rá történt nehezedése 
által magát súlyosan sújtva érzi. Ehhez képest a 
tisztelt házhoz egy kérvényt nyújt be, melynek 
alapos okait egy pár szóval előterjeszteni a t. ház 
engedelmével bátorkodom. Egerben rendesen rég
óta négy század katonaság szokott elszállásolva 
lenni. Ezen négy század számára Eger népe há
rom nagyobbszerü kaszárnyát állított fel saját 
költségén, melyekben ezen katonaságnak kényel
mes elhelyezése megtörténhetett; történt azonban 
későbben, hogy négy század helyett mostan a 
Weimar-ezredből egy egész garnison van, mely 
800 embert képez, ezenkívül a Vása-ezredből 500 
emberrel van ott a depőt. E miatt ujabb katonai 
laktanyát kénytelen a város állítani, mert az eddig 
fenálló három laktanya azok befogadására elégte
len volt; de még a negyedik is elégtelen, annyira, 
hogy most már egyes lakosoknál is kénytelen a 
városi hatóság elszállásolni; ezenkívül Eger városa 
tábornoki lakot is saját költségén állítani kényte
len, különös tiszti lakokat és szintén toborzó épü
letet is. Mindezen nagyobbszerü épületek jó kar
ban tartása és azoknak* kiállítása Eger városának 
oly terheltetése, melyet el nem bir. Ehhez képest 
kérvényt intézett terheltetésének az irányban való 
enyhítése végett a honvédelmi kormányhoz, azon
ban kérvényével oly szerencsétlenül járt, hogy 
visszautasittatott minden indokolás nélkül. Elha
tározta tehát a képviselőtestület, hogy a tisz
telt házhoz járul, kérvén azt, hogy a köztehervi
selés alapján, melynél fogva egyik község a 
másiknál jobban nem terhelhető, egyik a má
sikhoz képest aránytalanul ne terheltessék. E 
tekintetben készitett kérvényt vagyok bátor a t. 
ház elé terjeszteni, azon kéréssel, méltóztassék 
megrendelni azt, hogy ezen tárgy a kérvényi bi
zottságnak kiadatván, sürgetőleg tárgy altass ék, 
sha a küldöttség a maga véleményét beadta, a t. 
ház maga tárgyalni és a kérvényt oda újra vissza
utasítani ne méltóztassék, honnan elintézetlenül a 
városi községhez visszaküldetett. (Zaj.) 

E l n ö k : Pillér Gredeon is kérvényt kivan be
nyújtani. 

P i l l e r Gedeon : Átalános azon meggyő
ződés, hogy a földmivelés és vele kapcsolatban 
a gazdasági iparágak leginkább akkor fognak vi
rágozhatni, ha a gazdasági tanintézetek is minél 
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inkább életbe léptettetnek s minél nagyobb kiter
jedésben lesz alkalma az ifjúságnak azokban részt
vehetni. Mivel tehát egy részről óhajtandó, hogy 
a magyarbirodalomban minden irányban gazdasági 
tanintézetek építtessenek ; mivel más részről Felső-
Magyarország részére is van kitűzve egy gazdasági 
tanintézet létesítése: az eperjesi gazdasági egyesület 
ezen tanintézetnek megyéje körében, Eperjes váro
sában leendő építését annál inkább óhajtja, mert 
Eperjes vái'osa késznek nyilatkozik mind azon 
kellékeknek megfelelni, melyek egy tanintézetnek 
létesítésére szükségesek. Midőn tehát az eperjesi 
gazdasági egyesület e tekintetben a minisztérium
hoz folyamodást nyújtott be, van szerencsém a 
t. házhoz is külön folyamodványt benyújtani. 

E l n ö k : E kérvény is a kérvényi bizottság
hoz tétetik át. 

Bánffy Albert b. interpellatiót kíván intézni 
a kormányhoz. 

Bánffy Albert b . : T. ház! Az igazságügyi 
miniszter úrhoz kívánok interpellatiót intézni. 
(Ealljuk!) A mint köztudomásra jutott, Erdélyben 
az igazságügyi miniszter úr szükségesnek látta, az 
úrbéri viszonyok végleges szabályozása tekinteté
ből külön úrbéri törvényszékeket felállítani. Noha 
méltánylom azon okokat, melyek visszatartották 
attól, hogy ugyanezeket a visszacsatolt részekre is 
kiterjeszsze, mindamellett bátor vagyok az igaz
ságügyi miniszter urat tisztelettel megkérdezni: 
gondoskodott-e a partiumban levő viszonyoknak 
rendezéséről? Nem kívánok hosszas lenni; de bá
tor vagyok mégis a t. ház figyelmét felkérni külö
nösen arra, hogy a partiumban mind ez ideig — 
noha az úrbéri viszonyok azonosak az erdélyiek
kel — ezeknek rendezésére egyéb nem történt, 
mint az 1863-ban kiadott felsőbb rendelet, mely 
kimondja, hogy anyagi tekintetben az erdélyi, 
alaki tekintetben pedig a magyarországi formák 
tartassanak meg. Hogy mennyire rendezetlenek 
ott az úrbéri viszonyok, arra nem hozok fel többet 
annál, hogy négy megyében, közel 300 községben, 
hol, merem állítani, majd minden községben úrbéri 
keresetek forognak fen, mindez ideig összesen 848 
közül alig 6 községben rendeztettek e viszonyok. 
De mellőzve a magánjogi viszonyokat, nemzetgaz
dasági szempontból is szükségesnek és elkerülhet-
lennek látom, hogy valahára rendeztessenek és 
tisztába hozassanak, mivel, mint tudjuk, ugy a 
partiumban, mint Erdélyben az úrbéri kárpótlások 
alapja az urbériségeknek tisztába hozatalától függ. [ 
Ennélfogva következő interpellatiót vagyok bátor 
tenni : minthogy a visszacsatolt részekben az 
tirbéri viszonyok azonosak az Erdélyben létezők
kel és a naponkint felmerülő úrbéri keresetek fel- j 
vételére és ellátására a jelenlegi megyei hivatal- í 
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nokok elégtelenek : szándékozik-e igazságügyi 
miniszter úr oly rendszabályokat életbe léptetni, 
melyek az úrbéri viszonyok végleges rendezését 
és szabályozását lehetővé tegyék? 

Horvát Bo ld izsár i g a z s á g ü g y é r : A t. kép
viselő urnák teljesen igaza van, hogy a partium
ban ugyanazon úrbéri jogviszonyok fejlődtek ki. 
melyek Erdélyben léteznek, és melyek igen sok te
kintetben különböznek a magyarországi úrbéri vi
szonyoktól Nagyon természetes tehát, hogy a 
magyarországi úrbéri törvényeket a partiumbeli 
úrbéri jogviszonyokra alkalmazni teljesen lehetet
len, sőt az eljárásra nézve hasonló szabályzatok
ról kell gondoskodni, mind a melyek Erdélyben 
fenállanak. Erdélyre nézve a birtokrendezési sza
bályzat az igazságügyi minisztériumban közel áll 
a befejezéshez. Erdélyre nézve ezen szabályzatot 
a minisztérium rendeleti utón van a t. háztól felha
talmazva életbe léptetni. Mivel azonban a t. háztól 
nyert felhatalmazás csak Erdélyre terjed ki, nem 
marad a minisztériumnak egyéb hátra, mint akkor, 
midőn ezen munkálat belesz fejezve, azt a partium-
ra nézve törvényjavaslat alakjában a t. ház aszta
lára letenni. Annak idején nem fogok késni ezen 
munkálatot előterjeszteni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Kautz Gyula úr a központi bizottság 
jelentését fogja felolvasni. 

KaUtZ' Gyula e lőadó (olvassa a központi 
bizottság jelentését a czukor és égetett szeszes italok ki
vitelénél visszatérítendő fogyasztási adó iránti tör
vényjavaslatra nézve l). 

E l n ö k : Bele egyezik a t. ház, hogy tárgya
lási határnapul a holnapi nap tűzessék ki ? (He
lyeslés.) Tehát holnap fog tárgy altatni. 

Méltóztassanak már most a szavazatokat a 
vasúti, továbbá a horvátügyi, valamint az állandó 
igazolási bizottság tagjaira beadni. 

Horváth Lajos j e g y z ő (olvassa a képvise-
lök névsorol, kik egyenkint beadják szavazati jegyeiket.) 

E l n ö k : A bead ott szavazatok eredménye hol
nap fog kihirdettetni. 

Három törvényjavaslat lévén beadva és ki
nyomatva, kérem az osztályok t. elnökeit, méltóz
tassanak az osztályokat e törvényjavaslatok tár
gyalása végett összehívni. (Fölkiáltások: Mikorra?) 
Véleményem szerint holnap délutánra. (Helyeslés.) 

Kérem a költségvetési bizottság tagjait, mél
tóztassanak ma délután négy órakor az elnöki szo
bában megjelenni. 

A holnap 10 órakor tartandó ülésben a kér
vényi bizottság fog jelentést tenni. 

Az ülés végződik d. u. 12 s/4 órakor. 

') Lásd az Irományok 201-ik számát. 
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1867. april 2-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Kérvények bemutatása. A kormány a magyar pénzverdékben készítendő pénzekről s a gödöllői uradalomról szóló 
törvényjavaslatokat terjeszti elő. A vasúti, horvátügyi és igazoló bizottságok tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. A ezu-
kor és égetett szeszes italok megtérítendő fogyasztási adójáról szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetik s elfogadtatik. A költségvetés 
marczius havára megállapíttatik. Kérvények elintézése. 

A kormány részéről jelen vannak : Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 J/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Ráday László gr. jegyző' úr fogja 
jegyezni; a szólni kívánók neveit pedig Horváth 
Lajos jegyző úr fogja följegyezni 

Az utolsó^ülés jegyzőkönyve fog fölolvastatni. 
RadiCS Á k o s j e g y z ő (olvassa az april 1-én 

tartott ülés jegyzökönyvét) 
E l n ö k : Van-e észrevétel a jegyzőkönyvre ? 

(Elfogadjuk!) A jegyzó'könyv hitelesíttetik. 
Bemutatom az idő közben beérkezett kérvé

nyeket. 
A szepesi 16 város kerületének közönsége a 

képviselőknek az országos ülésekben meg nem je
lenését panaszló Szatmár-Németi város felterjesztése 
értelmében intézkedést kér tétetni. A házszabályok 
átvizsgálásával megbízott bizottsághoz tétetik át. 

Nagy-Kikinda város és kerülete közönsége a 
nemzetiségi kérdést a hazában lakó nemzetiségek 
megelégedésére törvényhozás utján minél előbb 
megoldatni kéri. 

Radna város közönsége ugyanazt kéri. 
A szepesi .16 város kerülete közönsége a hon

védelmi kérdést Arad és Pest városok felterjesztése 
értelmében kéri megoldatni. 

Kraszna megye közönsége Szilágy-Somlyó vá
rosának bor- és husfogyasztási adóval tulterhelte-
tése által okozott sérelmét a pénzügyminisztérium 
által újból megvizsgáltatni és orvosoltatni kéri. 

Ferenczy Sámuel Kolos megye Középlak köz-
ségebeli birtokos az erdei vágásokban levő le
gelső nyomások használata iránt a nagy-szebeni 
tartományi gyűlés intézkedését megsemmisíttetni 
és a legelők arányosítását elrendeltetni kéri. 

Traun Károly kassavárosi czipész a magyar 
hadsereg számára 1849-ben általa kiszolgáltatot 
lábbeli munkákért járó 1894 ft követelését megtérít
tetni kéri. 

Domonkos János Mohács városbeli szűcs 
Goócs Gyula ottani ügyvéd által ellene elkövetett 
visszaéléseket orvosoltatni és megfenyíttetni kéri. 

Mindezek a kérvényi bizottsághoz tétetnek át. 
Szaplonczay József úr kérvényt kíván be

nyújtani. 
Szaplonczay József: T. képviselőház! Van 

szerencsém a t. képviselőháznak átnyújtani Mara-
maros megye számos úrbéri községe lakosainak 
folyamodványát, melyben az ottani helybeli vi
szonyoknak figyelembe vételét kérik az úrbéri ren
dezésre vonatkozó törvénynek törvényhozás utján 
leendő megváltoztatásánál. S mivel e kereső
ket sok tekintetben méltányosnak találom, bátor 
vagyok azt a t. ház figyelmébe ajánlani. (He-
lyeslés.) 

ElnÖk: A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
A pénzügyminiszter úr kért szót. 
Lónyay Menyhért pénzügyén T. ház! 

Minthogy az 1867. XII. t.cz. 66.§.-a kimondja, hogy 
nem csak kívánatos, hanem mindenik fél érdeké
ben szükséges is, hogy mind a pénzrendszer, mind 
a pénzláb Magyarországban és ő felsége többi or
szágaiban egyenlő legyen, s ez iránt történjék in
tézkedés a kereskedési szerződés kötése alkalmá
val; az 1867. XVI. t.czikkbenpedig, mely a keres
kedési szerződést foglalja magában, nevezetesen 
annak 12-ik pontjában az van határozva, hogy 
addig is, mig az arany érték a párisi értekezlet 
elvei szerint egyenlő előterjesztések alapján be nem 
hozatik, az ausztriai érték fog fenm áradni : ebből, 
az következik, hogy a teljes értékű érez pénz vere
tesénél azon szabályok tartandók meg, melyek az 
ausztriai érték behozatala alkalmával, u. m. 1857-
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ki január 24-én rendeltettek meg.Minthogy azonban 
az 1867. XII . t. ez. 66. §-a egyszersmind azt is 
kimondja, hogy a pénzverésre és kibocsátásra nézve 
a magyar király fejedelmi jogai teljes épségökben 
fenmaradnak ; ősi törvényeink szerint pedig min
dig a törvényhozás intézkedett a pénzvaretés iránt: 
a minisztérium kötelességének ismerte a teljes ér
tékű pénznemek veretése iránt ö' felsége megha
gyásából törvényjavaslatot terjeszteni a t. ház elé, 
melyben meghatároztatnék, minó' pénzek lesznek 
jelenben a magyar pénzverdékben készítendők. 
Jelenben a pénzveretés a magyar aranyakra és 
egyforintosokra terjedne ki. 

Az 1867. XV. ez. 12-ik pontja továbbá azt is 
elrendeli, hogy mindkét félnek jogában áll váltó 
pénzt is veretni, mely a másik államterületen is a 
forgalomba fel fog vétetni, s e váltópénz finomsági 
tartalma és súlya, valamint a mindenik fél által 
veretendő összeg mennyisége iránt a két miniszté
rium közt egyezmény lesz eszközlendó': a magyar 
minisztérium tehát kötelességének ismerte ezen 
egyezményt létesíteni, melynek határozmányai is 
benfoglaltatnak azon törvényjavaslatban, melyet 
szerencsém lesz a t. háznak bemutatni. 

Szabad legyen ez alkalommal megjegyeznem, 
hogy a váltópénz veretése iránti egyezménynél 
négy fontos körülmény tekintetbe vétele ezolgált 
mindenek felett irányadóul. (Halljuk!) 

Az egyik az volt, hogy a váltópénzek oly 
értékben veressenek, hogy azon esetben, ha a 
párisi egyezmény elvei szerint az uj pénzláb az 
arany értékkel együtt behozatik, s az a szerint ve
retendő pénzdarabok frankokra fognak szólani: 
a most behozandó váltópénz beleüljék a frank
rendszerbe, azaz a nép közt még jelenben is átalá-
nosan ismert és használt váltó forintnak könnyen 
osztható részét képezze. [Helyeslés.) Tudvalevő, 
hogy egy osztrák forint épen 2 Va frankot, vagyis 
2 V2 úgynevezett váltó forintot tesz: indítványba 
hozatik ennélfogva 20 és 10 kros fém pénz, és 4. 
és 1 krros rézpénz veretése. A 20 és 10 krosok 
ezüst és réz vegyitekből készülnének, és a 20 krros 
épen fél frankot, két 20 kros pedig 1 frankot kép
viselne; a 10 kros 1/i frankot, azaz 25 cen
timet, 5 bankó garast; a 4 kros pedig 10 centi
met, azaz a frank tizedrészét, vagyis régi 2 garast 
tenne. Tekintve a kitűzött czélt, annak a javaslat 
teljesen megfelel. (Helyeslés.) 

A másik szempont, melyet a minisztérium az 
egyezmény megkötésénél szem előtt tartott, az 
volt, hogy végre ki lehessen küszöbölni a forga
lomból az annyira kényeimetlen s a papírpénz-
forgalmat minden idegenre nézve is annyira kelle
metlenné tevő papir tizkrajezárosokat, (Helyeslés) 
melyeknek forgalomba hozatalát rendkívüli körül
mények, melyek között a rendes forgalmi eszkö

zök el szoktak tűnni, indokolhatják ugyan , de 
mihelyt rendes viszonyok állanak be, az állam 
kötelessége ily kis papírpénz-forgalmat megszün
tetni. (Elénk helyeslés.) A papir 10 krajezárosok, 
melyek a használat folytán piszkos rongyokká 
válnak, s melyekre az egy forintos bankjegy fel
váltható, a népnél megzavarják a pénzérték fogal
mát, s különben is az ilyen, régebben forgalomban 
levő darabokkal való érintkezés valóban minden
kire nézve kellemetlenné válik. Mellette szól 
ugyan azon nyereség, mely az azt készítő államra 
az által hárul, hogy a kiállítási költség csekélyebb, 
és sok elrongyolódván és elveszvén, valóban neve
zetes összeg nem szokott beváltás alá kerülni. 
Azonban, azt hiszem, hogy ily nyeremény által 
nyerni az államnak annyival kevésbbé lehet fela
data, (Helyeslés) mivel a használat által megsem
misült érték valóságos veszteséget képvisel. Habár 
ezen veszteség milliók közt oszlik is meg, majdnem 
érezhetlenül egyesekre : mégis mindig veszteség 
marad, és éri épen leginkább a szegényebb osz
tályt, [Elénk helyeslés) Nevezetes nyereségnek tekin
tem tehát a 10 kros papiros pénzjegyeknek a for
galomból való kivonását. 

A harmadik körülmény, mely ezen egyez
ménynél irányadó volt: az ezüst váltópénzt akkép 
veretni, hogy az a múlt idők példája szerint, az 
agio netaláni emelkedése folytán könnyen a for
galomból el ne tűnjék: ennélfogva 100 forint érté
kű tiszta ezüstből 1662/5 frt ezüst váltópénz fog 
veretni. 

Végre ezen egyezmény által még azon czél 
is kívántatott eléretni, hogy a jelenben forgalom
ban levő, 12 milliót képviselő lü krros papir váltó
pénz kicserélése folytán mindkét félre nézve bizo
nyos jövedelem biztosittassék; mi az által történik, 
hogy azon arányban, a mely arányban a papir 
váltópénz a forgalomból kivonatik, helyette állam-
papirpénz fog forgalomba hozatni, ugy azonban, 
hogy az 1867. XV. t. ez. 5. §-ában az összes pa-
pirpénzforgalomra nézve meghatározott 812 mil
liónyi összeg szorosan megtartassák. Minthogy 
mind Magyarország, mind ő felsége többi orszá
gainak pénzügyminisztere azon összegért, melyet 
beváltott és 10 kros papir pénzben beszolgáltat, ál
lamjegyeket kap, és azon megveheti azon érez pénzt, 
melyből az uj érez váltópénzt vereti: természetesen 
megmarad számára azon nyeremény, melyet a 
csekélyebb belérték nyújt ; de ezen kívül a hasz
nálat által megsemmisült 10 kros papírpénz be
váltás alá nem kerülvén, ezen összeg is a két 
pénzügyi kormányzat javára válik. 

Az arányra nézve, mely szerint a váltópénz 
veretni és a haszon megosztatni fog, szintén kellett 
egyezményt kötni. Hosszabb értekezlet után végre 
abban történt a megállapodás, hogy azon arány 
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tartassék meg, mely az adóképességnek felel meg, 
ugyanis a magyar korona országaira 30 %, ő felsé
ge többi országaira pedig 7 0 % . Ezen arányt mél
tányosnak tartom, mert az adóképességre nézve a 
múlt években a tapasztalás is ezen arányt igazolá. 
Az anyagilag gazdagabb országnak több a forgal
mi pénzjegye is; noha másrészt az is tagadhatat
lan, hogy azon népnél, melynél még ki nem fej
lődtek a hitelintézmények, a pénz lassabban forog; 
ennélfogva az egy és ugyanazon érték közvetíté
sére a szegényebbnek több készpénzzel kell bír
nia. Mindamellett azt hiszem, hogy nem helytele
nül cselekedett a magyar minisztérium, midőn a 
váltópénz veretesének összegére nézve a közös 
költségeknél megállapított arányt fogadta el. (He
lyeslés.) 

A nyeremény, mely ezen intézkedés folytán 
a magyar kincstárnak jutni fog a pénzveretésnél, 
1,200,000 forintot nézetem szerint meghalad; a 
megsemmisült papírpénz utáni nyereményről hatá
rozott számot mondani bajos; de. ugy hiszem, 
hogy azzal együtt az összes nyeremény 2 millió 
forintra felmehet: mi reánk nézve, kivált az önálló 
pénzügyi igazgatás első két évében, midőn az 
államháztartásban az egyensúly fentartása végett, 
áldozatot fog kelleni hozni, bizonyára tekintetbe 
veendő körülmény. (Helyeslés.) 

Midőn ezen törvényjavaslatot a t. ház aszta
lára leteszem, s azt elfogadás végett ajánlom, ugy 
hiszem, az anyagi hasznon kivül még azon erköl
csi jó hatása is lesz ezen egyezménynek, hogy 
20 év után ismét a koronás fejedelem arczképével, 
hazánk czimerével, a szent koronával és magyar 
felirattal [Helyeslés) diszített pénz lesz a nép 
közt forgalomban, mely egyik, bár csekélyebb 
jele lesz hazánk alkotmányos önállóságának. (Él
jenzés) 

E l n ö k : A beadott törvényjavaslat fel fog 
olvastatni. 

R á d a y L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot a m. Tár. pénzverdékben készítendő 
pénzek alakja, belértéke és súlya iránt.) 

E l n ö k : E törvényjavaslat kifog nyomatni és 
a ház tagjai közt szét fog osztatni 2), az osztályok
nak tárgyalás végett kiadatni s annak idején a 
ház előtt tárgyalás végett napirendre tűzetni, (He
lyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Midőn a múlt év kezdetén az ország pénzügyi vezeté
sét átvettem, első gondjaim közé tartozott magam
nak a magyar koronái javak állományáról meg
győződést szerezni, a koronái javak úrbéri vált
sága fejében a már kiállított kötvényeket a budai 
országos főpénztárnál egyesíteni, és egyszersmind 

' ) Lásd az Irományok 202-dik számát. 

intézkedni az iránt, hogy a magyar koronái ura
dalmaknak még folyóvá nem tett hasonló termé
szetű activ követelései is biztosíttassanak és fo
lyóvá tétessenek; végre igyekeztem az ó-budai és 
visegrádi uradalmak részéről a szőlődézsma-vált-
ságok iránt az egyes községekkel folyamatban 
levő tárgyalásokat befejezni. Ez alkalommal meg
győződtem arról, hogy a magyar korona ezen 
tőkeértéke nevezetes összeget képvisel; minthogy 
pedig a hazai törvények a koronái javak állomá
nyának sértetlen megőrzését rendelik, hogy 
ezen a koronái vagyonhoz tartozó tőkeérték, mely 
elébb ingatlan birtok természetét viselte, ezen 
természetét ismét visszanyerje: múlt évi marczius 
20-án előterjesztést tettem ő felségéhez a gödöl
lői uradalom megvételére nézve. O felsége a vétel
szerződést legmagasabb határozatával megerősí
teni, s egyúttal megengedni méltóztatott, hogy 
ezen uradalom vételárának lerovására azon ösz-
szegek fordíttassanak, melyek a diósgyőri, ó-budai 
és visegrádi uradalmak javára, mint úrbéri kár
pótlások vagy bordézsma-váltsági bérek , már 
befolytak vagy be fognak folyni, valamint azon 
összegek is, melyek az ó-budai italmérési jognak 
megváltása folytán be fognak folyni, azon megha
gyással, hogy ezen intézkedés általam a magyar 
országgyűlésnek bejelentessék és a koronái 
ingatlan vagyonnak ezen növekvése annak idejé
ben a vétel végrehajtása és a vételár teljes kifeje
zése után beczikkelyeztessék. (Helyeslés.) 

Ennek folytán volt szerencsém a múlt évi 
marczius hó 23-án tartott ülésben a t. háznak be
jelenteni, hogy ugyanazon hó 22-ik napján a 
gödöllői uradalmat minden hozzá tartozó beruhá
zásokkal és ingatlanokkal a General Company 
for the promotion of Landcredit (limited) czim 
alatt fenállott társulattól az ezennel tisztelettel 
bemutatott szerződés értelme szerint 1.840,000 
írtért a magyar szent korona javára megvettem és 
a t . ház helyeslésének megnyerése után a Gödöllő 
mezőváros, Kerepes, Dányés Izsaszeg helységek
ből, és az egerszegi, besenyői,babati, szent-györgyi, 
nyiregyházi, szent-királyi és kis-bagi pusztákból 
álló uradalom törvényes bizonyság közbejöttével 
a magyar korona részére, mint annak ezentúl tör
vényes, valóságos és kizárólagos tulajdona, bir
tokba vétetett és ingatlan részei a pestmegyei 
telekkönyvi törvényszéknél, a másolatban ezen
nel a t. háznak bemutatott telekkönyvi kivo
nat tanúsága szerint, törvényes forma szerint átke-
beleztettek. 

A vételár kifizetésére fordítottam az ó-budai 
koronái uradalom úrbéri váltsága után kiállított 
1.286,200 frt. értékű, továbbá a diósgyőri ko
ronái uradalom úrbéri váltsága után a múlt év
ben kiállított 563,000 frt. értékű, és igy össze-
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sen 1.849,200 frt. névbeli földtehermentesitési 
kötvényeket, melyeknek a lehetőleg kedvező ár
folyam szerinti értékesítéséért befolyt készpénzben 
1.445,559 forint 73 Va kr. A vételárból még hát
ralévő 384,400 frt 26y2 krt, ugy az adásvevéssel 
egybekötött folyó számlái 6°/0-es kamatokat, és 
egyéb költségeket, melyek számvevőségileg 
40,061 frt. 24 krban állapittatnak meg, készpénz
ben fizettem ki oly módon, hogy az államkincstár 
ezen összegek erejéig előleget adott a koronái 
javak után még befolyandó értékekre. Ezen elő
legnek visszafizetése azon arányban fog történni, 
a mely arányban a szőlődézsmaváltságokból s 
egyéb értékekből készpénzben befolyandó össze
gek be fognak fizettetni. 

Ez alkalommal, addig is, míg az államköltség
vetés tárgyalása alkalmával a koronái uradalmak 
értékpapírjainak összegéről részletes kimutatást 
adandók, van szerencsém jelenteni, hogy a jelen
ben meglevő s a szent korona tulajdonához tartozó, 
b°/0-ot kamatozó földtehermentesitési kötvények 
névbeli értéke tesz 3.454,200 frtot. 

Miután múlt évi deczember 17-én a vételár
ból még hátralevő összeg is minden hiány nélkül 
kifizettetett: van szerencsém Schaffer Nándornak, 
mint a General Company for the promotion of 
Landcredit (limited) társulat teljhatalmú képvise
lőjének erről szóló nyugtáját a t. ház elé ter
jeszteni. 

Be lévén tehát fejezve mind az, mi ezen gö
döllői uradalomnak megvételére vonatkozik, van 
szerencséra a t. ház asztalára letenni azon törvény
javaslatot is, mely szerint a gödöllői uradalom 
az 1439: 16 törvényczikk 1. §-a és az 1514: 1. és 
2-ik törvényczikkek értelmében az elidegenithet-
len magyar királyi koronái javak sorába törvénye
sen felveendő és ezen minőségben beczikkelye-
zendő lenne. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A beadott törvényjavaslat fel fog 
olvastatni. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot a gödöllői uradalomnak megvételéről 
és a koronái javak állományába sorozásáról.) 

Elnök : A fölolvasott törvényjavaslat ki fog 
nyomatni J), szétosztatni és az osztályoknak kia
datni. (Helyeslés.) 

A vasutügyi, horvátügyi és az állandó iga
zoló bizottságra beadott szavazatok eredménye fog 
kihirdettetni. 

Ráday László gr. jegyző : Beadatott 310 
szavazatjegy; a vasúti bizottságra beadott jegyek 
közt üres volt 2, a horvátügyi bizottságra beadott 
jegyek közt 4, az állandó igazoló bizottságra be-

1) Lásd az Irományok 203-dik számát. 

adottak közt 1. A vasúti bizottságra beadottakból 
Tisza Kálmán nyert 301, Salamon Lajos 298, 
Somossy Ignácz 296, Dellimanics István 291, 
Czorda Bódog 285, Justh József 285, Kiss Lajos 
284, Bezerédj László 283, Bartal György 27 7, 
Inkey József 276, Orczy Béla b . 271 , Kovách 
László 268, Vay Béla b. 268, Szakái Lajos 259, 
Kemény Gábor b. 255 szavazatot; a horvátügyi 
bizottságra beadottakból Horváth Lajos nyert 279, 
Botka Tivadar 276, Dózsa Dániel 274, Vadnay 
Lajos 226 szavazatot; az állandó igazoló bizott
ságra beadottakból Antalfy Károly nyert 223 sza
vazatot. 

E l n ö k : A horvát ügy tárgyában a horvát 
országgyűlés elnöke által hozzám intézett levelet 
az e tárgyban történt szavazás eredményével együtt 
a mélt. főrendekkel legközelebbi ülésökben Radics 
Ákos jegyző ur fogja közölni. 

Napirenden van a czukor és égetett szeszes 
italok kivitelénél visszatérítendő fogyasztási adó 
tárgyában beadott törvényjavaslat. A törvényja
vaslat föl fog olvastatni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a törvény
javaslatot1). 

E l n ö k : Következik a pénzügyi bizottság e 
tárgyban tett jelentése. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a jelen
tést2). 

Elnök]': A központi bizottság részéről Kauts 
Gyula képviselő ur fog jelentést tenni. 

KantZ G y u l a e lőadó (olvassa a központi bi
zottság jelentését5). 

Elnök : Következik az átalános tárgyalás: 
méltóztassanak hozzászólni. (Elfogadjuk!) Senki 
se lévén szólásra fölírva, méltóztatnak a törvényja
vaslatot átalánosságban a részletes tárgyalás alap
jául elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a tör
vényjavaslat átalánosságban a> részletes tárgyalás 
alapjául el van fogadva. 

Következik a szakaszonkinti tárgyalás. 
Ráday László gr. jegyző (olvassa a tör

vényjavaslat bevezetését.) 
KautZ Gyula e lőadó : Ezen bevezető sza

vakra vonatkozólag a központi bizottságnak csak 
azon egy észrevétele van, hogy az első sorban, az 
„addig" szó után következő „is* kihagyassék, a 
többi változatlanul megmaradhat. 

Várady Gábor : É n , tisztelt ház! a tör
vényjavaslat érdeméhez szólani nem akarok: mert 
ugy tekintem azt, mint ideiglenes intézkedését a 
törvényhozásnak. Ezen törvényjavaslat bevezeté-

1) Lásd a 199-dik sz. Iromány mellékletét. 
2) Lásd a 199-dik számú Irományt. 
3) Lásd az Irományok 201-dik számát. 
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seben jelezve van némileg, hogy c tárgyban a 
minisztérium törvényjavaslatot akar előterjeszteni 
az égetett szeszes italok és czukorgyártás meg
adóztatása tárgyában. A minisztérium a pénzügyi 
bizottság előtt kijelentette ugyan, hogy ez legkö
zelebb fog megtörténni, nevezetesen a budget tár
gyalása alkalmával kívánja a minisztérium az ez 
iránti törvényjavaslatot előterjeszteni, és a minisz
tériumnak ez iránti nyilatkozata ugy a pénzügyi 
bizottság, mint a központi osztály jelentésébe is 
felvétetett; azonban én óhajtanám, hogy magában 
a törvényjavaslat bevezetésében is kifejeztessék az, 
hogy ezen törvény csak ideiglenes jelleggel bir. 
(Hhz benne van !) Bocsánatot kérek, nincs benne: 
mert csak az van , hogy a czukorgyártás és az 
égetett szeszes italok megadóztatása tárgyában 
törvényjavaslat fog előterjesztetni; de hogy mikor 
fog ez megtörténni, az nincs körvonalozva. (Ellen
mondás.) Én tehát bátor vagyok indítványozni, 
hogy itt a bevezető sorokban ez után : „addig is, 
mig a czukorgyártás és égett szeszes italok készí
tésének megadóztatásáról" tétessék be : „legköze
lebb törvény alkottatik.* (Pvlszky Ferencz nevet.) 
Méltóztassék e dolgot figyelembe venni, mert sok
kal komolyabb e tárgy, semhogy nevetni lehetne 
felette: (Igaz! a hal oldalon) mert itt az iparosok és 
termelők megnyugtatásáról, hazai iparunknak és 
termelésünknek adandó ujabb lendületről van szó. 
Az iparosok, termelők a minisztériumnak nyilat
kozatát és a bizottság jelentését nem olvassák; de 
ha olvasnák is, az nem lehet részökre irányadó; 
hanem a törvény szavaihoz tartják magokat : a 
törvényben kell tehát körvonalozni és garantirozni 
azt, hogy azon illető tételekre és czikkekre nézve 
legközelebb fog törvény hozatni. Erre nézve bátor
kodom tehát e módosítást a t. ház figyelmébe 
ajánlani. 

L ó n y a y Menyhért pénzügyér . - Méltóztas
sanak megengedni, hogy azon megjegyzést te
gyem Várady képviselő ur előadására, hogy az 
általa nyilvánított aggodalomra bizonyára ok nem 
lehet. (A bal oldalon: Hát tegyük bele!) Ha valaki
nek, ugy bizonyára az államkormányzatnak és 
különösen a pénzügyminiszternek van szüksége 
arra, hogy haladék nélkül, lehető legrövidebb idő 
alatt hozassék végleges törvény e tekintetben is. 
Helyesen méltóztatik hivatkozni a pénzügyi bi
zottságban általam mondottakra, a miket itt 
csak megerősíthetek. Ugyanis törvényeink értel
me szerint a másik minisztériummal mind ezen 
tárgyakra nézve az egyezmény megköttetett; a 
törvények már formulázva vannak, és ha a tisztelt 
ház parancsolja, akár ma is átadhatom. Hanem a 
minisztérium azon nézetben volt, hogy mivel a 
jövő héten az államköltségvetés elő fog terjesztetni, 
ugyanazon alkalommal fognának előterjesztetni 

mind azon törvények, melyek az adózási viszo
nyokra vonatkoznak, s igy a szeszadóra vonat
kozó törvény is. 

Egyébiránt, szabad legyen ez alkalommal 
megjegyeznem, hogy kevés jövedelmi ág van, 
melynél a reform annyira szükséges volna, mint 
épen a szesz megadóztatásánál. Ugyanis a jelen
ben létező rendszer, mely restitutióval is van ösz-
szekötve, a magyar államkincstár jövedelmének 
nevezetes csonkítását okozza, miután, ha veszszük 
pl. az 1865-iki bevételeket, melyek szerint akkor 
a magyar koronához tartozó országokban 6 millió 
480,000 frt jövedelem volt, jelenben 67-ben a tett 
számítás szerint ezen jövedelem, ha az adórestitu
tiókat leszámítjuk, leszállt annyira , hogy a kincs
tár terhére eső különbség két millió 714,000. Mert 
a valóságos jövedelem az adórestitutiót levonva 
nem tesz többet, mint 3,759,000 frtot. Épen ezen 
eset áll a czukornál is. Ennél ugyan Magyaror
szág annyira nincs érdekelve, mivel aránylag 
kevés czukorgyára van, de annál inkább a biroda
lom másik része, hol a múlt év első felében sok
kal több fizettetett vissza restitutió fejében, mint 
e czimen adó valósággal befolyt. 

Egyébiránt azon észrevételem van t. Várady 
képviselő úr indítványára, hogy azon első egyez
ményben, mely még a múlt évben köttetett, me
lyet szerencsém volt az állandó pénzügyi bizott
sággal közölni, a hazai ipar érdekében és az akkor 
kifejezett kivánatok alapján változások történtek, 
még pedig körülbelül azon értelemben, mint azt a 
a hazai iparosok kívánták. A fogyasztási adókra 
nézve a minisztériumnak feladata kettős: egyik 
az, hogy a hazai ipar, s különösen ezen iparág ne 
szenvedjen, sőt szabad fejlődése ne akadályoztas
sák, ennélfogva az uj törvényjavaslatban intézke
dések fognak történni az iránt is, hogy a kisebb 
pálinkafőzésekre nyilvánult óhajtások teljesüljenek, 
és ezen kisebb főződéknek ismét életbe hozatala 
lehetséges legyen; másik kötelessége a miniszté
riumnak gondoskodni arról is, hogy az államnak 
a közvetett adókból folyó jövedelme annyival in
kább biztosittassék és növeltessék, minthogy az ed
digi tapasztalatok szerint az indirect adókból eredő 
jövedelmek még hazánkban czélszerü intézkedések 
s az adónak rendes kezelése által nevezetesen nö
vekedhetnek s ez által képesek leszünk idővel az 
egyenes adó súlyán könnyíteni. 

Minthogy a törvényjavaslat igen rövid idő 
múlva be fog nyújtatni, a módositványra nincs 
szükség. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

B ó n i s S á m u e l : Véleményem szerint ezen 
törvényjavaslat azért hozatott a ház elé, hogy ad
dig is, mig a fogyasztási adó iránt a törvényja
vaslat megkészül, a státus jövedelme ne csonkul
jon, és igy ezen törvényjavaslat rendkívüli, azaz 
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olyan, milyent rendkívüli körülmények igényel
nek ', szükséges tehát, hogy a törvényben magá
ban mutattassák ki az, hogy a rendkivüli körül
mények igényelték e törvényjavaslatnak ily módú 
előterjesztését. Ha ez nem volna igy, én azt tar
tom, meg kellett volna e törvényjavaslatot előznie 
a fogyasztási adó iránti törvénynek, mert az adó 
restitutiójáról csak akkor lehet normális állapotban 
szó, ha már az adó maga meg van ajánlva. Mind
ezeknél fogva, azok, miket Lónyay pénzügyminisz
ter úr mondott, nem forgatnak ki azon meggyőző
désemből, hogy Várady Gábornak azon indítványát, 
hogy az tisztán kitétessék, miszerint ez intézkedés 
csak rendkivüli, ideiglenes, ne pártoljam. Azért is 
Várady Gábor módositványát pártolón. 

PulSZky F e r e n c z : Én azt tartom, hogy 
ezen szavakban itt a törvényjavaslat kezdetén 
egyenesen ki van mondva az ideiglenesség. Itt az 
mondatik: ,,hogy addig, míg a czukorgyártás és 
égetett szeszes italok készítésének megadóztatásáról 
törvény alkottatik." Ebben tökéletesen ki van 
mondva az ideiglenesség. Azon kivül ne felejtsük, 
hogy parlamentalis systema alatt élünk; ne felejtsük 
azt, hogy itt van a miniszter, a ki azt mondja, hogy 
a jövő héten beadja a törvényjavaslatot; ne akarjuk 
azt, hogy e törvényben egy olyan szó legyen, mely 
mintegy kényszerítse őt, hogy a törvényjavaslatot 
ekkor vagy amakkor adja be. (Ellenmondás bal felöl. 
Zaj.) Méltóztassanak megengedni: ha önök megbot
ránkoznak azon, hogy valaki nevet, én is kívánha
tom, hogy egész türelemmel kihallgassanak engem. 
(Zaj.) Én egyátalában nem látom át, hogy ezen 
szó: ,,minél előbb", vagy „legközelebb", szüksé
ges volna, és tökéletesen megegyezem abban, a 
mi a törvényjavaslatban van. 

KautZ G y u l a e l ö a d ó : Legyen szabad ne
kem is egy igénytelen észrevétellel hozzájárulnom 
ezen ponthoz. Azt tartom én is, t. ház, hogy mind 
Lónyay miniszter úr, mind Pulszky Ferencz tag
társunk előadása eléggé indokolják Várady t. 
képviselőtársunk indítványának elvetését; de egy 
momentumra talán nem lesz fölösleges még utalni: 
t. i. arra, hogy alkotmányos országban élünk, és ne 
használjuk, ha csak okvetlenül nem szükséges, ezen 
szót: „ideiglenes törvény.4 ' Az u. n. provisorische 
Gesetz-ből maga idejében eleget láttunk, és nem 
hiszem, hogy szükséges volna, hogy magunk ré
széről is ilyképen haladjunk. Csak arra akarom a 
t. házat figyelmeztetni, hogy én rendeletet igenis 
szeretek ideiglenesnek nevezni, de ha törvényt 
alkotunk, már akkor, mikor azt megalkotjuk, 
hozzátenni, hogy csak ideiglenes, ezt parlamen-
tális eljárással, alkotmánynyal bíró országban nem 
tartom egészen correctnek. 

Halász B o l d i z s á r : Tisztelt képviselőház ! 
Pulszky képviselő úr nem mondta ugyan ki, de 

szavaiból az jön ki, mintha mi ezen kérdésből 
valami miniszteri dolgot akarnánk csinálni. (Nagy 
zaj. Derültség.) Igenis : mert az jön ki, mintha a pénz
ügyminiszter urnák abbeli igéretét, hogy néhány 
nap múlva ugy is a ház elé fogja a budgetet ter
jeszteni, nem fogadnók el. Ha ez igy van, talán 
ezen szó: „legközelebb" egy hét alatt belesz 
váltva. De nagyon alapos indokok azok is, me
lyeket Bónis képviselőtársam felhozott, hogy t. i. 
budget még nincs megállapítva, és már is az ex
portról szólunk. Méltóztassanak megbocsátani, 
e tekintetben példák szólanak. Először a provi-
soriális adó csak 4 hónapra volt megszavazva, 
és most már april vége van. Méltóztassanak 
megbocsátani, hogy az ilyen kérdésben precis 
kifejezéseket akarunk. A mi Kautz Gyula képviselő
társunknak azon észrevételét illeti, hogy óvakod
junk használni az „ideiglenes" szót: hát miért nem 
méltóztatott azt indítványozni, hogy ez egészen 
hagyassák ki, mert az ideiglenes benne van ? Én 
sem szeretem az ideiglenességet, szeretnék oly 
codexet, melyen nem kellene változtatni; de mi
vel egész lételünk ideiglenes, (Derültség) ne szé-
gyeljünk ennek kifejezést is adni. Ennélfogva én 
Várady indítványát pártolom. 

Tisza L á s z l ó : Tisztelt ház! A nélkül, hogy 
a dolog lényegébe bocsátkozni óhajtanék, csak 
egy pár megjegyzést vagyok bátor tenni az itt 
felhozottakra. Nem fogadhatom el azon nézetet, 
hogy ezen kitétel: „addig, mig törvény alkottat
nék", magában foglalná már ezen alkotandó tör
vény rövid tartamának eszméjét is : mert az „addig'4 

és „meddig" két szó közé egy hét ép ugy belefér, 
mint egy esztendő, és egy esztendő ép ugy, rnint 10 
esztendő. E tekintetben a pénzügyminiszter úr nyi
latkozata bennünket némileg megnyugtathat; de 
nem látom át, hogy különösen azok, a kiket a 
pénzügyminiszter úr nyilatkozata tökéletesen meg
nyugtatott, miért ellenzik annak tiszta szavakkal 
a törvénybe betételét, midőn ez még a szövegben 
is csak öt ártatlan betűnek a beszúrását igényli) 
mint a t. pénzügyminiszter úr maga tiszta szavak
kal méltóztatott nekünk megígérni. Nem tudom, 
mi súlyt fektet Kautz Gyula t. képviselőtársunk 
azon megjegyzésére, hogy a törvényben az ideigle
nességet kimondani nem szereti. Hiszen, ha jó i 
fogtam fel Várady Gábor barátom indítványát, 
abban az „ideiglenes" szó épen nem fordul elő. 
(Helyeslés a hal oldalon.) Ezeket előrebocsátva, t. 
képviselőház! egyszerűen Várady Gábor képvise
lőtársam indítványát pártolom. (Helyeslés a bal ol
dalon. Szavazzunk! Szavazzunk!) 

E l n ö k : Nem lévén senki szólásra följe
gyezve , felteszem a kérdést : méltóztatik-e a t. 
ház Várady módositványát, (Zaj. A szöveget1.) 
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tehát a törvényjavaslat bevezetésének szövegét az 
„is" szó kihagyásával elfogadni? A kik elfogad
ják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A több
ség a törvényjavaslat bevezetésének szövegét az 
„is" szó kihagyásával elfogadja. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a tör
vényjavaslat J-sö §-át.) 

Kautz Gyula előadó: A központi bizottság 
az 1-só' §-ra nézve az idő meghatározására vonatko
zólag azon indítványt teszi, hogy april 1-je 
helyett april 15-dike tétessék; az utolsó előtti sor
ban pedig e szó helyett: „nettó mázsája" tétessék : 
„nettó vámmázsája." 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Midőn e törvény a minisztérium részéről megálla-
pittatott, nem volt kilátás reá, hogy a tárgyalások 
ennyire el fognak haladni, akkor lehetett kilátás 
arra, hogy april 1-sején életbe lépjen; most azon
ban magam részéről is óhajtom , hogy april l-e 
helyett april 15-ke tétessék. (Helyeslés.) 

Ghyczy IgnáCZ: Tisztelt ház! Ezen 1-ső 
§-ra csekély észrevételem van. Ugy látom, a tör
vény rubrumával ezen 1-ső §. nem egészen egyez 
össze. A rubrum ugyanis azt tartalmazza: „Tör
vényjavaslat a czukor- és égetett szeszes italok kivi
telénél visszatérítendő fogyasztási adóról." Az 1-ső 
§. pedig azt mondja: „A vámvonalon kivitt czu-
korért vám- és fogyasztási adó fog visszatéritetni." 
Megvallom őszintén, nem tudom, miféle vám le
gyen visszatérítendő akkor, midőn a szeszes ita
lok és a czukor a vámon keresztül vitetnek, holott, 
a mint tudom, vám nélkül vitetnek keresztül. Ha 
mégis volna vámvisszatérítés, a mit nem tudok, 
akkor a rubrumba is belé kellene tenni, vagy 
pedig az 1-ső §. szövegéből a vámvisszatérítést ki 
kellene hagyni. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Az észrevétel tökéletesen helyes! 

Kautz Gyula előadót Nekem erre azon 
alázatos megjegyzésem van, hogy ezen kifejezés : 
vám- és fogyasztási adó csak annyiban használ
tatik, a mennyiben a gyakorlati életben igy szo
kás használni. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: A gya
korlatban csakugyan ugy nevezik, a mint a t. 
előadó úr mondotta; de minthogy az általunk 
megállapítandó szó fog a gyakorlatba jőni és Ghy
czy Ignácz képviselő urnák a lényegre nézve tel
jesen igaza van, szívesen elfogadom a tett indít
ványt, mely szerint a „vám" szó kihagyandó. 
(Helyeslés.) 

1 E lnök : Méltóztatik a t. ház elfogadni az első 
szakaszt a központi bizottság javaslata szerint és a 
„vám" szó kihagyásával? (Elfogadjuk!) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a tör
vényjavaslat 2-ik §-át.) 

KautZ Gyula e l ő a d ó : E szakaszban a kö • 
vetkező változtatást hozza a központi bizottság 
indítványba. Az első sorban april elseje helyett 
tétessék april 15-dike; azután az „égetett" szó 
elé tétessék „az"; a második sorban „italokért" 
helyett mondassák „italoktól", a mi a magyar 
nyelv szellemének jobban megfelel; végre az ötö
dik sorban a „csak" szó az „5 krajczár" elöl 
kihagyandó. 

E l n ö k : Méltóztatnak ez észrevételeket elfo
gadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a 2-ik szakasz 
elfogadtatik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 34k 
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik.) 

E l n ö k : Jegyző úr most fel fogja olvasni az 
egész javaslatot ugy, a mint a részletes vita alapján 
elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (fölolvassa az 
elfogadott törvényjavaslatot). 

E l n ö k : Végleges megszavazása e törvény
javaslatnak holnapután fog történni. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Tisztelt 
ház! Ha méltóztatnak megengedni, ámbár a szesz
adóra vonatkozó törvényjavaslatot a költségve
tés előterjesztése alkalmával óhajtottam volna be
nyújtani, hanem, mivel készen és formulázva van 
az ez iránti egyezmény, méltóztassanak megen
gedni, hogy most tegyem a ház asztalára, (Helyes
lés. Derültség) megfelelni kívánván ez által a má
sik részről nyilvánult aggodalomnak. 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház ! Én igen örülök 
azon, hogy az igen tisztelt pénzügyminiszter úr ily 
rövid idő alatt beváltotta azon igéretét, hogy 
benyújtja a törvényjavaslatot; azonban azt hiszem, 
hogy ennek tárgyalása mégis majd a többi pénz
ügyi törvényekkel és az egész budgettel kapcso
latban fog történni. (Természetes !) 

E l n ö k : A benyújtott törvényjavaslat min
den esetre ki fog nyomatni !) és a t. ház tagjai 
közt kiosztatni. 

Beniczky Gyula képviselő úr a ház költség
vetését fogja előterjeszteni. 

Beniczky Gyula előadó (olvassa a köüség-
vetö bizottság jelentését marczius havára nézve. He
lyeslés.) 

E l n ö k : Ha méltóztatnak elfogadni, (Elfogad
juk!) akkor az elnökség ehhez fogja magát tartani. 

Thalabér Lajos képviselő úr a kérvényi 
bizottság részéről fog jelentést tenni. 

Thalabér Lajos előadó (olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését): Esztergom megye közönsége 
az adóügy rendezése s az idegen adók megszün
tetése iránti kérelme, minthogy e kérvény egyik 
példánya már a pénzügyminisztériumhoz felter-

l ) Lásd az Irományok 204-dik számát. 
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jesztetett, használatul a háa által kiküldött pénz
ügyi bizottságnak kiadandó. (Helyeslés.) 

Közép-Szolnok megye közönségének a me
gyei köztörvényhatoságoknak önkormányzati jogát 
a miniszteri felelősséggel összhangzásba hozatala 
iránti kérvénye, valamint Szabolcs megye közön
sége előterjesztése ugyanazon tárgyban, a megyék, 
városok és községek rendezésére kiküldött bizott
sághoz átteendő. (Helyeslés.) 

Szatmár-Németisz. kir. város közönségének a 
kir. táblának kerületenkinti beosztását a miniszteri 
javaslat szerint megállapittatni kérő folyamodása; 

Keszthely m. városa kérvénye, melyben a kir. 
tábla egyik székhelyét Keszthelyre kéri kitüzetni; 

Alsó-Fehér megye közönsége Torda megyének 
a törvénykezés tárgyában felterjesztett nyilatko
zatát figyelembe vétetni kérő folyamodása ; 

Arad sz. kir. város közönsége az iránti kér
vénye, hogy a kir. curia rendezése alkalmával an
nak egyik székhelyéül Arad városa tűzessék k i : 

mindezen kérvények a törvénykezési rend
tartás kidolgozása iránt kiküldött országgyűlési 
bizottsághoz átteendők. (Helyeslés.) 

Bars megye közönsége a nemzetiségi kérdés
nek a magyar nyelv diplomatikai állásának meg
óvása mellett minél előbbi megoldását törvényho
zás által eszközöltetni kérő folyamodása; 

Árva megye közönsége szintén ez iránti kér
vénye ; 

Békés megye közönségének kérelme ugyan
ezen tá rgyban; 

Gömör megye közönségének szintén ez iránti 
kérvénye; 

Mosony megye közönségének felterjesztése 
ugyané tárgyban; 

Nyitra megye szintezen tárgybeli kérelme ; 
Vas megye közönsége előterjesztése ugyan

csak ezen tárgyban; 
Veszprém megye közönsége hasontárgyu kér

vénye ; 
Sáros megye közönsége ugyancsak e kérdés

ben beadott javaslata ; 
Győr város közönsége szintezen ügybeli ké

relme ; 
A Hajdú kerület közönsége kérelme szintezen 

tárgyban; 
Szabolcs megye közönsége ugyancsak e tárgy

ban benyújtott kérvénye; 
Udvarhelyszék közönségének ugyané kér

désben a belügyminisztériumhoz terjesztett, onnan 
pedig a képviselőházhoz áttett kérelme: 

mindezen kérvények a nemzetiségi kérdés 
megoldásának előkészítése végett kiküldött ország
gyűlési bizottsághoz átteendők. (Helyeslés.) 

Fodor Ferencz révfalusi lakos a győri püs
pökség ellen folyamatban levő perének vég elinté
zését eszközöltetni kérvén, folyamodása mellé 4 ./• 
alatt csatolt értesítése szerint maga elismeri, hogy 
a győrmegyei törvényszék előtt perét elvesztette 
s azon Ítéletet a kir. tábla is helybenhagyta; birói 
Ítéletnek felülvizsgálata pedig csak a rendszerinti 
bíróság hatáskörébe tartozván, kérelmével elutasí
tandó, összes iratai pedig visszavételig a ház irat
tárába leteendők. (Helyeslés) 

Kulifay János Vendel a néhai Rajcsi János 
barsmegyei taszári volt esperes után reá maradt 
örökség tárgyában országos küldöttség általi vizs
gálatot és igazságszolgáltatást kér. Minthogy a 
képviselőház magánjogi ügyek megvizsgálására és 
elintézésére hivatva nincsen, és folyamodó már az 
igazságügyi minisztérium által netaláni igényei
nek törvény utján érvényesítésére helyesen utasít
tatott : jelen kérvény mellékleteivel a visszavéte
lig a levéltárba teendő. (Helyeslés.) 

Szatmár-Németi város közönsége a m. hon
védelmi minisztérium f. é. 20408 sz. a. a katonai 
váltságdíj iránt kibocsátott rendeletet sérelmes
nek panaszolván, jövőre az ily törvényellenes kor
mányintézkedéseket megakadályoztatni kéri. A sé
relem tárgyát képező rendelet a honvédelmi mi
niszter ur által már visszavonatván, és az általa 
nyilvánosan bevallott tévedés a honvédelem eddigi 
rendezetlensége által igazoltatván, jelen felirat a 
levéltárba teendő. (Helyeslés) 

Fieba József bánhida-szőlősi plébános 1849-
ben az osztrák hadsereg által elharácsolt magán 
vagyonának megtérittetését, 19 évi üldöztetésének 
megszüntetését kérelmezi. Jelen kérvény a m. kir. 
vallás és közoktatási minisztériumhoz áttétetik s 
annak különös figyelmébe ajánltatik. (Helyeslés.) 

A Bereg megye orosz ajkú összes polgárai 
nevében benyújtott kérvény, melyben a tiszti kar 
ellen, a mennyiben a nép nyelvét nem bírják, s 
czélszerütlen beosztásukat panaszolják, érdekeiket 
kielégítő intézkedést tétetni kérnek, a bel-, igaz
ság-, vallás- és közoktatási minisztériumhoz át
teendő. (Helyeslés) 

Besztercze sz. kir. város közönsége Pozsony 
város abbeli kérelmét, miszerint az 1860. évtől az 
igazságszolgáltatásra fordított költségei megtérít
tessenek, pártolván, egyszersmind saját e részbeli 
tetemes költségeit megtéríttetni kéri. Elintézés vé
gett a bel- és pénzügyminisztériumhoz átteendő. 
(Helyeslés.) 

A gyergyó-sz.-miklósi örmények kérvénye 
jogviszonyaik szabályozása végett a székelyekkel 
szemben, a községek rendezésénél hozandó tör
vényjavaslat figyelembe vétele iránt, a bel- és. 
igazságügyi minisztériumhoz átteendő. (Helyeslés) 

Gyimesbükki, középlaki és több szélbeli ma-
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gyár és román csángó telepitvényes taksás lako
sok irtásos birtokaik megválthatása iránti kérvénye 
az igazság- és belügyi minisztériumhoz elintézés 
végett átteendő. (Helyc-slés.) 

Pest sz. kir. város hatósága kérvénye a ma
gyar honvédelmi minisztériumnak törvény szabta 
hatáskörébe leendő beczikkelyezését s a honvédelmi 
kérdés mielőbbi szabályozása iránt; 

Vas megye közönsége ugyancsak e tárgybeli 
kérvénye; 

Arad sz. kir. város közönségének szintilyne-
mü kérelme; 

Borsod megye közönségének ugyancsak ily 
értelmű kérése; 

Felső-Fehér megye közönségének ugyancsak 
ily értelmű kérése; 

Székes-Fehérvár város közönsége hasontárgyu 
kérvénye; 

Sáros megye közönségének ugyancsak ily ér
telmű kérvénye; 

Torontál megye közönségének hasonló föli
rata ; 

Eperjes város közönségének ugyanez ügybeli 
kérelme; 

Turócz megye közönségének szintén a honvé
delmi kérdésben, valamint a magyar ezredeknek a 
király és alkotmány iránti hűségre leendő föleske-
tése tárgyában beadott kérelme ; 

Vas megye közönségének szintily tartalmú 
kérvénye ; 

Három- és Miklósvárszék közönsége ugyan
csak ilyen kérelme ; 

Szatmái'-Németi sz. kir. város közönségének 
hasonló fölterjesztése; 

Szepes megye közönségének ugyancsak ily
nemű kérvénye: 

használat és figyelembe vétel végett a m. kir. 
honvédelmi minisztériumhoz átteendők. (Helyeslés.) 

Besze János előadó (ol vassá a kérvényt bt- > 
zottság jelentését a nemzeti tornaegylet kérvénye tár
gyában, mely szerint ez az országos költségvetésnél 
leendő tekintetbe vétel végett a honvédelmi miniszté
riumhoz áttétetni véleményeztetik.) 

Tisztelt ház! E tárgyban nekem mint előadó
nak külön véleményem volt, melyet most nem 
mint előadó, de mint képviselő a tisztelt ház enge-
delméből előterjesztek. Véleményem ez : bár
mennyire kiváaatoshazánkra atomázás terjedése; 
minthogy azonban nemzetünknek ez átmeneti kor
szakban annyi súlyos teherrel kell kiizködnie, 
hogy jelenleg a szükségesebbekre sem áldozhat, 
hogy azoknak is alig képes megfelelni: a tornászat 
véleményem szerint azon tárgyak közé sorozandó, 
melyek kedvezőbb anyagi körülmények között 
lesznek országos alapból pártolandók. Tisztelt ház! 
A Nemzeti Múzeum belsőleg még nincs elrendezve, 

a honvédek és rokkantak jövője még nincs bizto
sítva, nincs még országos lelenczházunk, nínca 
árvaházunk! I ly körülmények közt a nép újból 
terheltetése nélkül e czélra segélyt nem adhatnánk. 
Es épen ezért volt véleményem az, hogy a torna
egylet kérvénye a nemzet anyagi jobbléte válto
zásáig az akkor teljesitendők közé soroltatni véle
ményeztessék. 

H o r v á t h K á r o l y : Tisztelt ház! Nem pár
tolhatom előttem szólott nézetét a tornaegylet tár
gyában. Az ifjúság nevelése épen oly fontos 
anyagi, mint szellemi tekintetben. Híjába van a 
tudomány, híjába vannak tudományos intézeteink, 
ha ifjúságunk anyagi erőben elsatnyul. Minthogy 
tudjuk azt, hogy az ifjúság szellemi fejlesztésére 
országunk is nevezetes áldozatokat hoz , a testi 
nevelés tekintetében pedig igen csekély összeg az, 
mely az előreterjesztett kérvényben kívántatik : 
azt hiszem, igen idején lesz, ha az országgyűlés 
most mindjárt gondoskodik arról, hogy e csekély 
összeg a közadóból utalványoztassék, és e tekin
tetből ily irányban kívánnék intézkedést tétetni. 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni ? (Felkiáltások: Bizottság! Besze !) Méltóz
tassanak azok, kik a bizottság véleményét elfo
gadják, felállani. (Megtörténik) A ház többsége a 
bizottság véleményét fogadja el. 

Besze János e lőadó (olvassa a kérvényt bi
zottság jelentését) : Czehovszky Leó volt honvédez
redes az 1548-diki magyar önvédelmi harczban 
szolgált lengyelek magyar honfiusitását kimon
datni és mint volt honvédeket évenkinti segély-
dijban részesíteni kérő folyamodványa a honvé
delmi minisztériumhoz átteendő, (Helyeslés.) 

Asboth Lajos kérvénye lefoglalt nyugdijának 
visszaadása iránt a honvédelmi minisztériumhoz 
átteendő. (Helyeslés) 

Bihar megye közönsége kérvénye az orszá
gos és megyei utak építésének a megyei hatóság 
alatt továbbra is leendő meghagyása iránt ; 

valamint Beké Grábor fülöpszállási lakos és 
ügyvédnek a pest-ujvidéki vasútra engedély iránti 
kérvénye : 

a közlekedési minisztériumhoz átteendő. (He
lyeslés) 

Nyitra megye bizottsági tagjai a múlt évi 
april hó 27. és 29-én megtartott tisztujitásnál el
követett törvénytelenségeket, csempészkedéseket 
és visszaéléseket panaszolván, annak megvizsgá
lására megyén kivüli tagokból álló küldöttséget 
kérnek kiküldetni s ekkép a törvényes jogállapo
tot helyreállítani. Miután a magyar királyi bel
ügyminisztérium e tárgyban elutasitólag intézke
dett, jelen kérvény az összes minisztériumhoz átte
endő. (Helyeslés) 
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Pozsony megye hegyentuli járásában kebele
zett községek lakosai kórvénye az 1866. évi porosz 
hadjárat alkalmával szenvedett káraik megtérítése 
iránt; 

Balázs József simontornyai lakos kérvénye 
állami hivatal elnyerése végett; 

Szerecsen Eajos rozsnyói lakos kérvénye az 
1867. évben a rozsnyói adóhivatalnál letett, de ka
tonai megváltással s engedélylyel nem érvényesí
tett 1000 frtja visszaadása végett; 

Alsó-Diós és több, Pozsony megyében kebe
lezett község elöljáróinak kérvénye az úrbéri vi
szony hátralevő maradványai megszüntetése, a 
kocsmáltatási jognak eltörlése és a vadászati jog
nak szabályozása iránt : 

mindezen kérvények elintézés végett az ösz-
szes minisztériumhoz átteendők. (Helyeslés.) 

A nagy-bányai helv. hitv. egyházmegye fel
sőköri tanítói értekezlet kérvénye az 1848. éviXX. 
t. ez. életbe léptetése tárgyában ; 

Kardszag város róm. kath. egyh. gondnoka 
és elöljárói kérvénye, kik a hivek nevében t. Grö-
m ö r y Ferencz plébánosnak elmozdítását sérelmes
nek panaszolván, orvoslást kérnek; 

Kögel Károly perjamosi esperes és érdektár-
eai kérvénye, melylyel a zágrábi érsekséghez tar
tozó billeti kegyúri uradalom ellen, szénailletmé
nyeik iránti panaszos ügyökben a képviselt egy
házaik javára hozott, de 1865. évben hatalomszó 
által félretett határozat rehabilitálását eszközöl
tetni kérik; 

Drusbaczky Bonaventura, Bukovinába kebe
lezett József-falva község lelkészéé, ki a Bukovi
nában lakó nagy számú magyarok elhanyagolt 
állapotát panaszolván, a népnevelés előmozdítása, 
gyermekek kitanitása, templom és iskolák építésé
re országos segélygyüjtés eszközöltetését kéri : 

mindezen kérvények elintézés végett a val
lás-és közoktatási minisztériumhoz átteendők. (He
lyeslés.) 

A resiczabányai kereskedők és iparosok az 
iránti kérvénye, hogy a cs. kir. szab. államvaspá
lya részére felállított raktár megszüntessék ; 

Roth Ignácz bácsmegyei rumbajai lakos fo
lyamodványa s illetőleg indítványa az országban 
a rongyok eladási árából alakítandó segélyezés 
iránt; 

krassómegyei Steyerdorf községe kereske
dői és kézművesei az államvaspálya által nyilt ke
reskedéskép felállított raktárak megszüntetése 
iránti kérvénye; 

a szegszárdi összes czéhbeli elöljárók a régi 
czéhrendszeren alapuló jogaikat újból életbe lép
tetni kérő folyamodványa; 

Bernáld Dénes alsó-csernátoni lakos és érdek

társai kérvénye, melyben Maros-Vásárhely községe 
tanácsát törvényellenes hidvásárvámolásától és 
erőszakos bánásmódtól eltiltatni kér ik; 

a nemzetgazdasági érdekeket előmozdító bécsi 
egyletnek a magyarországi vasipart tárgyazó emlék
irata : 

mindezen kérvények a m. kir. földmivelés-, 
ipar- és kereskedelmi minisztériumhoz átteendők. 
(Helyeslés.) 

Szepes megye közönségének a köztörvényha
tóságok önkormányzati jogát a felelős miniszteri 
rendszerrel megegyező alapon mielőbb törvényho-
zásilag megállapittatni kérő felirata; 

Torna megye közönségének szintezen tárgy
ban beadott felterjesztése; 

Csik-Gyergyó és Kászonszék közönsége kérvé
nye ugyancsak e tá rgyban; 

Győr város közönsége szintilyen kérelme ; 
Fehér megye közönsége ugyancsak ezen tár

gyú előterjesztése; 
Szatmár-Németi város közönsége szintily ér

telmű kórelme; 
Békés megye közönségének ugyancsak e 

tárgybeli kérelme; 
Nógrád közönségének hasonló tartalmú kér

vénye ; 
Vas megye közönségének szintilyen felterjesz

tése; 
Abauj megye közönségének kérvénye szint

ez ügyben; 
Debreczen város közönségének szintily érte

lemben szerkesztett felterjesztése ; 
Darzson Alajos budai lakos Aldássy Antal 

budavárosi főbíró ellen fegyelmi vizsgálatot ren
deltetni kérő folyamodványa; 

Zemplén és U n g megyékben kebelezett Izbu-
gya község elöljárói és összes lakosai kérvénye, 
melyben a két megyéhez tartozóságukat és az ez
zel járó kétszeres megterheltetésöket panaszolják, 
s a községet ezentúl kizárólag Zemplén megyéhez 
csatoítatni kér ik; 

Kiss Antal nyíregyházi lakos panasza Meskó 
Sámuel nyíregyházi polgármester által ellene gya
korolt törvénytelen eljárás megszüntetése iránt; 

Fodor János szegedi volt városi főszámvevő
nek nyugdijaztatása iránti kérelme ; 

Arad város közönsége a törvényhatóságok 
önkormányzati jogát Debreczen város felirata ér
telmében fentartatni kérő felterjesztése: 

mindezen kérvények használat s illetőleg el
intézés végett a belügyi minisztériumhoz átteen
dők. (Helyeslés.) 

DÓZSa D á n i e l e lőadó (olvassa a kérvényt bi
zottság jelentését): Kiss József és érdektársai da-
nyódi lakosok kérvénye a tagosítás alkalmával 
ellenök elkövetett jogsérelem orvoslása t á rgyában ; 
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Bars megye közönségének az úrbéri természetű 
fenálló mindennemű szolgálmányok megváltását 
és minden kisebb kir. haszonvétel megszüntetését 
törvényhozásiig eszközöltetni kérő folyamod
ványa ; 

Darszan Alajos budai lakos Dallos Erzsébet 
elleni bűnügyét Pest város törvényszéke által el
intéztetni kérő folyamodása; 

Lehel Tihamér miskolczi lakos az iránti kér
vénye, hogy az általa Ragályi Róza és Kallós Sá
muel ellen indított bűnpere a borsodmegyei tör
vényszék által mielőbb befejeztessék; 

Szavkulics Velki Júlia Borsod megye lakosá
nak a Rakocza község plébánosa ellen indított ke
resetét mielőbb elintéztetni kérő folyamodványa; 

Szegilong Zemplén megyébe kebelezett hely
ség elöljárói és lakosai zsellérhelyeik úrbéri termé
szetű megállapítását és földes urok által illetékte
lenül szedett pénzek megtérítését eszközölni kérő 
folyamodványa ; 

a bardóczszékí, vargyasi, bardóezi, baróti, 
fülei Jés száldobosi volt úrbéresek kérvényei szé
kelyföldi urbériségeiknek országos költségen leen
dő megváltása tárgyában; 

Mogyoród Pest megyébe kebelezett község 
telkesgazdáinak a maradványföldek kamatjai le
szállítása és a váltságfizetés idejének kiterjesztése 
iránt benyújtott kérvénye; 

Nagy-Bálintfalva község elöljárói kérvénye a 
a földesurok által ellenök folytatott úrbéri perök 
megszüntetése iránt; 

Nádas Pozsony megyébe kebelezett község 
volt jobbágyai az úrbéri viszonyok rendezése 
iránt benyújtott kérvénye; 

ny.-sz.-lászlói lakosok, u. m. Farkas Péterné, 
Moldován János és Szász János kérvénye a volt 
földes urak által ellenök indított úrbéri per meg
szüntetése iránt; 

Felső-Fehérmegyébe kebelezett Élőpatak köz
ségben lakó úrbéresek kérvénye, melyben az el
lenök földesurok által a birtokmegváltás tárgyá
ban indított perök megszüntetését, illetőleg a tör
vényhozás intézkedéséig leendő felfüggesztését 
kérik; 

Bialind András és érdektársai kérvényei föl
desurok által az ellenök folyamatban levő úrbéri 
perök megszüntetését kérő folyamodványa iránt; 

özvegy Komáromy Ferenczné buda-ábrányi 
lakos szintily tárgyú kérelme; 

Ökrös és Bogy Bihar megyébe kebelezett köz
ségek ugyancsak e tárgyban benyújtott kérvénye; 

Jed Maros-székbe kebelezett község hasonló-
kérelme ; 

Ny.-Szent-Benedek Marosszékben kebelezett 
község ugyancsak e tárgyban felterjesztett folya
modványa; 

Orosz Györgyné marosszéki tompái lakos kér
vénye földes ura által ellene támasztott úrbéri pe
rének mielőbbi befejezése iránt; 

Kádár Demeter és Mogos István szintén ez 
ügybelí kérvénye; 

N. Sz. Anna úrbéres község ugyanily tárgyú 
kérelme ; 

Hajdu-Nánás város közönségének kérvénye 
a Hajdúkerület törvényhatósági önállásának és a 
Hajduvárosok törvényszolgáltatási jogainak fen-
tartása iránt; 

Gombay, született Hrabovszky Vinezencziá-
nak az ősiségi pátens 22. §. megváltoztatása, 
illetőleg magyarázó megtoldása végetti kérvénye: 

mindezen kérvények elintézés s illetőleg 
használat végett a magy . kir. igazságügyi minisz
tériumhoz átteendők. (Helyeslés.) 

Portius Flórián naszódvidéki alkapitány és 
Buzdug Vazul ülnök a naszódvidéki községek 
havasaira igényt tartókat, ezek közt a kincstárt is, 
a törvény rendes útjára kérik utasíttatni. E kér
vényhasználat végett a bel-, igazság- és pénzügy
minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 

B o h a t i e l u Sándor: Tisztelt képviselőházi 
Az erdélyi, 1851-ben feloszlatott második román 
határőrezredhez most Naszód vidékéhez tartozó 
44 községnek az országgyűléshez jbeadott azon 
kérelme tárgyában, miszerint vétessenek ki a tör
vény ótalmán kivüli létállapotból, és helyeztessenek 
a hazai törvények védpajzsa alá, a kérvényi bizott
ságnak imént felolvasott véleményét részemről 
nem pártolhatom. Nem pártolhatom azért, mert 
nem tartom a viszonyokhoz képest elégségesnek; 
nem elégséges azért, minthogy a kérelmezők épen 
azt panaszolják az országgyűlés előtt, hogy az 
eddigi kormányok őket a törvények alól kivették 
és birtokaik fölött önakaratulag s nem a hazai tör
vények értelmében határoztak; kérik tehát az or
szággyűlést, vétessenek a hazai törvények véd
pajzsa alá, hogy birtokaik fölött ne többé a kor
mány akarata , hanem a törvény határozzon. 
(Helyeslés.) Ezen kérvény véleményem szerint 
jogos : mert joga van minden egyes honpolgár
nak a törvény védpajzsát kérni ; annyival in
kább joga van a kérelmező 44 községnek, kik 
száz éveken keresztül tántorithatlan hűséggel véd
ték a trónt és hazát. (Helyeslés.) Ugyanazért bátor 
vagyok a kérvényi bizottság imént felolvasott 
javaslatára nézve egy módositványt indítványozni. 
Ezen módositvány igy hangzik: „Ezen kérvény 
átteendő az összes minisztériumhoz , a fenálló tör
vények értelmében való elintézés végett, különös 
figyelmébe ajánltatván az a minisztériumnak," 

Eötvös József vallás- és oktatásügyi, 
j min i sz ter : Az nem lehet! 
I Zsedényi E d e : Nem halljuk, miről van szó í 
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BOhatie lu Sándor : Jól tudom, hogy nem 
tartozik az országgyűlés teendőihez a beadott 
egyes kérvényeknek érdemleges tárgyalása; (Fel
kiáltások: Dehogy nem!) de másfelől az általam 
javasolt módositványt elfogadhatja a t. ház a nél
kül , hogy a kérelem érdemleges tárgyalásába 
kellene bocsátkozni: mert, azt hiszem, a nélkül, 
hogy a t. ház a végrehajtó hatalom teendőibe 
avatkoznék, s a nélkül, hogy praeveniálna a vég
rehajtó hatalom teendőinek, egyes nevezetesebb 
kérelmeket figyelembe ajánlhat. De másfelől oly 
esetekben, a milyen a jelen is, hol a kérelmezők 
arról panaszkodnak, hogy kivétettek a törvények 
védpajzsa alól, hol a kérelmezők azt kérik, hogy 
ügyeik a törvény értelmében intéztessenek el : 
ily esetben, azt hiszem, nem csak jogosan megte
heti, de kell, hogy a törvényhozás tegye azt, hogy 
a kormányhoz ily kérvényt ugy tegyen át, hogy 
azt a fenálló törvények értelmében intézze el. 

Hiszem, sokan fölöslegesnek fogják tekinteni 
e módositványt, a mennyiben különben is fel kell 
tenni alkotmányos kormányról, hogy csak a ha
zai törvények értelmében fog intézkedni. De a 
mennyiben a kérelmező községek ügyei mindeddig 
a hazai törvények ellenére intéztettek el, azt hi
szem, nem fölösleges e módositvány, s meg va
gyok győződve, hogy a t. ház sem fogja felesle
gesnek tartani, ha szerencsés leszek röviden ezen 
egész kérelem tárgyát előadni. (Halljuk!) 

Az erdélyi második román határezred ala
kíttatott 1763-tól 1770-ig nagyobb részben ezelőtt 
Besztercze vidékéhez s igy a szab. kir. földhöz 
tartozó 31 községből, és alakíttatott 13, ezelőtt uri 
hatóság alatt álló községből, melyek nagy részéből 
a volt úrbéresek kiköltözve, beköltöztek oda, ré
szint szabad polgárok, részint egyházi és armális 
nemesek. Mária Terézia 1764. és 1766-ban kibocsá
tott pátensei által mind azokat, a kik netán azelőtt 
uri hatóság alatt állottak s jobbágyok voltak, sza
bad emberekké, libertinusokká tette, s igy felruházta 
birtokképességgel. Nem sokára ezek után, az oszt
rák-török háború befejezése után, mely háborúban 
a kérelmezők ősei is nagy részt vettek, s kik kö
zül több ezer a hazáért el is vérzett, egy határ
szabályozás által nagy földterületek csatoltattak, 
revindicáltattak Erdélyhez a szomszéd Román- s 
Moldvaországok területeiből. Valamint ezen revin-
dicált havasok, ugy minden , az előtt uri ható
ság alatt álló községekben találtató havasi birto
kok a határőröknek adományoztattak. Ezután 
felsőbb rendelet következtében az illető községek 
beleegyezésével valamennyi havas commassálta-
tott, minden tekintet nélkül arra, ezen havasok 
ezelőtt a szabad községek tulajdona voltak-e? 
vagy valamely birtokhoz tartoztak-e, melyet a 
kincstár megváltott? vagy netán tartoztak a revin-
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dicált havasokhoz ? s igy az e szerint commassált 
havasok felosztattak az egyes községek közt. Ek
kor behozatott a telekkönyv, s valamint minden 
határőr magán birtoka, szintúgy beíratott minden 
egyes község tulajdona ezen nyilván könyvekbe, 
az aerarium mitsem tartva fea magának az egész 
második román halárezred területén, és azóta 
szakadatlanul és háboritlanul használták egészen 
1851-ig. 1851-ben feloszlattatván, mások között, 
az erdélyi 2-ik román határezred is, az aerarium 
az akkori körülmények között — fölhasználta 
ugyanis az ostromállapotot — fölügyelés czime 
alatt rátette a községek birtokai nagyobb részére 
kezét, és ezen birtokokat is, a többek között min
den allodialis jövédelmeket,]használta egész 1861-
ig, a nélkül, hogy a húzott jövedelmekről valaki
nek számolt volna. 

Többször folyamodtak a mostani kérelmezők 
az akkori kormányokhoz, kérvén tulajdonuk 
visszaadását. 

1861-ben Kemény Ferencz b . udvari kor-
látnokságának ideje alatt terjesztetett fel ő felsége 
elé egy szabályozó rendelet, mely által a magá
nos volt határőrök birtokai tulajdonuknak elis
mertettek ; valamint viszaadatni határoztatott a 
kocsmálási jog, erdő és mindenféle legelő is azon 
községeknek, melyek a militarisatió előtt szabad 
községek voltak; hanem ezekre nézve kimonda
tott az 1851-beli statusquo, t. i. fen tar tátott, 
hogy ha netalán a nevezett községektől a katonai 
rendszer fenállása ideje alatt elvétetett volna vala
mi, az menjen át az aerarium birtokába, más 
szóval kimondatott. hogy csak az megy át 
örök joggal a szabad községek tulajdonába, a mit 
bírtak és használtak 1851-ben ; de az azelőtt volt 
úrbéres községekre nézve nem mondatott ki az 
1851-beli statusquo, hanem kimondatott a mili
tarisatió előtti statusquo. Hasonlóképen a revindi-
cált havasokra nézve kineveztetett egy rendkívüli 
bizottság, mely a községek kihallgatása nélkül 
itélt Bécsben ugy a revindicált havasok és az aera
rium igényei, valamint a lehető más igénylők 
igényeire nézve a nélkül, hogy a 100 éves jóhi
szemű birtokosokat kihallgatta volna. Ezen bizott
ság a többek közt nevezetes földterületeket, melyek 
a revindicált havasokhoz tartoztak, oda itélt a Ke
mény családnak. Küldött azonkívül egy három 
tagból álló bizottságot a hely színére, melynek 
elnöke egy nyugdíjas tábornok, tagjai pedig egy 
fmancztanácsos és egy rendelkezés alatti helytartó
sági tanácsos volt. Ezen bizottságok nevezetes 
területeket határoztak oda a kincstárnak, és szintén 
nevezetes területeket egyes családoknak. Továbbá 
ugyanezen bizottság önfejüleg — minthogy más 
bizonyítékok nem voltak — egy még 1770 tá
ján hadtani szempontból készült térképet használt 
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alapul arra nézve, hogy meghatároztassék, hogy 
mi revindicált havas és mi nem az: Lucs tér
képét. 

Ezek ellen a kérelmező községek óvakodtak, 
folyamodtak a felséghez, s miután az akkori udvari 
kancellária által kérelmök elvettetett, folyamodtak 
az erdélyi kormányszékhez, és kérték a kormány
széket, hogy a hazai törvények ótalmára letett | 
hiténél fogva vegye pártfogása alá. A kormány
szék felterjesztést tett ö felségéhez, melyben fel
terjeszti a többek közt azt is, hogy a bécsi kor
mány mindig a főkormányszék mellőztével tette 
intézkedéseit, és egyszersmind kéri ő felségét, hogy 
találjon módot ezen tárgy méltányos elmtézhe-
tésére. 

Ezalatt megváltozván a viszonyok s kine
veztetvén a magyar felelős minisztérium, e kérés 
felterjesztetett a magyar felelős minisztériumhoz, 
hová a kérelmezők uj kérést terjesztettek fel, va
lamint terjesztettek a képviselőházhoz is folyamo
dást, melyben nem kérnek egyebet, csak azt, hogy 
birtokaik fölött ne rendkívüli utón, hanem a tör
vény rendes utján intézkedjék a kormány. (He
lyeslés.) 

Tisztelt ház! Ha a kérelmezők száz éves bir
tokát ily rendkivüli utón el lehetne venni: akkor 
el lehetne venni bármely donatáriustól donatio 
utján nyert birtokát. Azért bátor vagyok arra 
kérni a t. házat, méltóztassék indítványomat elfo
gadni, annyival inkább, minthogy ez által a kor
mánynak semmi kára nincs, nincs kára egyes 
követelőknek, mert a kinek igaza van, azt a tör
vény utján úgyis mindig megnyerheti. 

Nem fárasztom tovább a t. házat ezen kére
lem előterjesztésével; több bizalmam van a jelen 
kormány iránt, mintsem feltebetném, hogy ily 
nevezetes ügy, melytől ötvenezer lakosnak jól
léte függ, hogy. mondom, e kérvény ne láttat
nék el a törvények értelmében. Mindazáltal fon
tosaimnak tartottam küldőimre nézve ezen ügyet, 
mintsem ne vettem volna bátorságot magamnak 
felkérni a t. házat arra, méltóztassék javaslato
mat elfogadni. (Helyeslés.) 

Dózsa Dánie l e lőadó : Tisztelt ház! (Felki
áltások: Halljuk a kérvény!, bizottság véleményét! 
Előadó újra felolvassa a kénényi bizottság vélemé
nyét : ezután): Tisztelt ház! A mint az előttem 
szóló Bohatielu Sándor t. képviselőtársam con-
statálta a beadott kérvény alapján a követeléseket, 
ugy más részről szintén szükségesnek tartom 
megemlíteni a másik, igényt tartó rész követe
lését is ezen revindikált havasokhoz. 

A mint tudva van, ezen havasok Naszód vi
dékén kezdve el a Bánságig nagy körben futják 
körül Erdély éjszaki és keleti részét, s a törökök 
által történt elfoglalás előtt egyesek tulajdonai 

voltak, melyekre nézve a leopoldi alapszerződés, 
melyet Erdély visszatérve az anyakirálysághoz 
Lipót magyar királylyal, illetőleg osztrák csá
szárral kötött, azon ígéretet tette a 6-ik pontban, 
hogy ezen havasok a tulajdonosoknak vissza fog
nak adatni. 

Később ez m havasok revindicáltatván, a he
lyett, hogy a birtokosoknak visszaadattak volna, 
a határőri fegyveres népnek adattak át a végett, 
hogy ez által fegyveres szolgálatokra szükséges 
költségeikben felsegítve legyenek. í g y nyertek 
ezen havasokból a székely és orláti román ezre
dek is, miként a naszódiak. 

A havasok tulajdonosai mindig fentarták 
jogköveteléseiket, s Erdély több örszágyülésén 
sürgetve volt a kormány ezen birtokok visszaadá
sára, azonban ezek — habár a jog el volt ismerve 
mindig — vissza nem adattak a legutóbbi időkig. 

Ez utóbbi évtizedben, midőn már a határ
széli katonáskodás is megszűnt, a revindicált 
havasok az ős tulajdonosoknak visszaadatni hatá-
roztattak, s az orláti és a székely ezredek kezein volt 
ilynemű birtokok vissza is adattak az illető tulaj
donosoknak ; s ez nagyobb nehézség nélkül történ
hetett azon okból, mert ez utóbbi ezredeknek adott 
birtokok mind végig külön válva kezeltettek ha
szonbérlet által, mig a naszódi ezrednek adott rész, 
azon fegyvert viselő nép községeinek ős birtokai
val egybe vegyittetve, a községek közt felosztatott. 
Itt tehát ez által a kérdés sokkal kényesebbé vált, 
mint a határszélek többi részén, mert Naszód 
vidékének népe, a mint Bohatielu t. képviselőtár
sam is fölemlité, ezen birtokokat évszázadon át 
használván, mint jóhiszemű birtokló áll szembea 
azon ős birtokosokkal, kiknek birtokjogait már 
az alapszerződés biztosította, s mely később is 
kérdés alá nem vonatott, s nem is vonathatott, mi
után e jogot nem csak a leopoldi oklevél biztosí
totta, de igen ős törvényeink azon rendszabálya is, 
mely még a donatiót sem engedi meg mások jogá
nak sérelmével, miután abban mindig ben kellett 
foglaltatnia azon záradéknak: „salvo juro alieno." 

Ezeknél fogva a minisztérium belátásától 
és bölcseségétől nagyon sok függ arra nézve, 
hogy e kérdés kiegyenlittessék; s minthogy a 
minisztérium máskép nem is intézkedhetik, mint 
törvényesen, azt utasításba tenni a kérvényi bi
zottság szükségesnek nem látta. A minisztérium 
törvényesen fog cselekedni, akár törvényszéki, 
akár politikai utón fogja azt elintézni, miután a 
leopoldi diploma 6-ik pontja szintén azt ígérte, 
hogy ez ügy vagy valamely tribunál, vagy a 
főhadvezérség utján fog elintéztetni; sőt a kérdés 
kényes természetéhez képest a harmadik ut is áll
hat elő : a törvényhozás útja. Melyiket fogja a mi
nisztérium választani, az az ő belátásából függend ; 



CCX. ORSZÁGOS Ü L É S . (April 2 . 1868.) I>9-

minden esetre feltehetjük azt, hogy ugy a birtoko
sok, mint azon 50,000-nyi népség méltányos igé
nyeit szem előtt tartandja, mely nép csaknem más
fél századon át saját erején katonáskodván s részt 
vévén a törökök és francziák elleni hadjáratok
ban, a haza iránt érdemesítette önmagát. 

Azonban az országgyűlés, s ugy a kérvényi 
bizottság is, ezen kérdés meritumába nem elegyed
hetett, minthogy ez épen a minisztérium előtt áll 
mostan, s ez az országgyűlés tárgya csak akkor 
lehetne, ha a minisztérium szükségesnek látná e 
tá rgy megoldása végett törvényjavaslatot terjesz
teni elő. 

Ennélfogva mi jobbnak, helyesebbnek vél
tük, a minisztérium kezét meg nem kötve, csak is 
annyit mondani, hogy e kérdés a minisztérium 
előtt állván, ezen kérvény csatolmányaival együtt 
oda áttétetik. 

A minisztérium — kérdésen kivül — csak is 
törvényesen fog e tárgyban intézkedni, a mit, ha 
nem ugy tenne, akkor joga volna az illetőknek az 
országgyűlés előtt panaszt emelni. (Helyeslés.) 

JUSth J ó z s e f : Nagyon sajnálom, hogy ez 
ügy ily térre vitetett. Az egész ügy magában 
egyszerűen ugy ál l : vajon a kérvényi bizottság 
helyes véleményt adott-e be a háznak vagy nem ? 
Ez ügyben háromfélekép fog lehetni intézkedni, 
t. i. vagy administrativ utón, vagy törvény utján, 
vagy meglehet a törvényhozás utján is. Mi itt 
semmiféle fórum contradictoriumot nem képezünk, 
s így a bizottság nem fejezhet ki egyéb véleményt, 
mint azt, hogy az egész ügy e három minisztéri
umhoz utasitassék. Arra nézve, hogy miért nem 
mondotta ki a kérvényi bizottság, hogy törvény 
szerint intéztessék el, azt gondulom, hogy nem 
feladatunk a minisztériumot felszólítani, hogy tör
vény szerint járjon el, mert ez oly bizalmatlansá
got foglalna magában, melyre legkisebb ok sin
csen. A mi az ajánlást illeti, ajánlani sem lehet a 
kérvény teljesítését, mert ez csak akkor lehetne, 
ha a háznak positiv véleménye volna, t. i. ha meg 
volna győződve, hogy a kérelmezőknek igazságuk 
van. De itt contradictio van, itt felek vannak, 
ezeket mind ki kellene hallgatni előbb. A kérvényi 
bizottság véíeménye még nem ad zsinórmértéket 
a minisztériumnak, hanem ad a ház határozata : 
mert ha a ház ajánl valamit, fel kell tenni annyi 
deferentiát a minisztériumtól, hogy a kívánságot 
teljesíteni kötelességének ismerendi. í gy fejlődtek 
a dolgok; de ha mi ugy fognánk tárgyalni min
den kérvényt, legalább ötven esztendeig kellene 
itt ülnünk. Az ily részletek ide nem is tartoznak: 
azért méltóztassék a bizottság véleményét elfo
gadni. 

P a p p Z s i g m o n d : Tisztelt ház! Ha sohasem 
lettem volna meggyőződve arról, hogy Bohetielu 

képviselőtársamnak igazsága van, meggyőzőt 
volna a t. előadó úr : még pedig azért, mert de-
ducálta, hogy nincs másról szó, mint tulajdonról, 
azaz tulajdon fölötti versenyt kell elintézni; én pedig* 
azt tanultam, hogy a hol tulajdonról van szó, bí
rónak a törvényszéknek kell lenni; s igen helye
sen jegyezte meg, hogy három ut van, melylyel 
ezen ügyet el lehet intézni; de közigazgatási utón 
tulajdon fölött rendelkezés soha sem történt, ha
nem mindig törvényes utón szoktunk a fölött dön
teni, s pedig annál inkább, mert százados gyakor
lat, usus s praeseriptió van előttünk. Ha törvény 
utján fogják magokat védelmezni a praetendensek^ 
hogy az övék, ugy is a bíróság fog ez ügyben 
határozni. Azon véleményben vagyok, hogy ezen 
ügyet, mint Bohetielu képviselőtársunk formulázta, 
az összes minisztériumhoz kell áttenni. Figyelmez
tetni kívánom a t. házat arra is, hogy annyira 
pressio alatt állott ezen ügy közigazgatási utón, 
hogy ehhez hírlapok utján sem volt szabad szólani; 
s felemlítem, hogy a volt rendszer alatt magam is 
azon szerencsétlen helyzetben voltam, hogy egy 
erre vonatkozó czikk miatt a „Kriegsgericlit í£ 

által pénzbirságra ítéltettem. Minthogy, mondom, 
itt tulajdon fölött határozni kell, nem tehetünk 
mást, mint azt, hogy az egész ügyet, ugy mint 
Bohetielu formulázta, az összes minisztériumhoz 
tegyük. Felteszszük a minisztériumról, melyben 
bizalmunk van, hogy a törvénynyel ellenkezőleg 
nem fog intézkedni. Pártolom Bohetielu indít
ványát. 

S o m o s s y IgnáCZ : Miután előttem szóló 
nagyrészben elmondotta azon indokokat, melyek 
folytán én is Bohetielu indítványát pártolom, 
ezúttal annyit kívánok megjegyezni, hogy egészen 
más színben tűnnék fel a dolog, ha itt némi érde
keltsége nem látszanék a kincstárnak, De mivel 
mindkét előterjesztésben ez tisztán ki van mutatva, 
az ügy ezen állása hozza magával, hogy ezt politikai 
utón, a felek teljes megnyugvására, nem lehet elin
tézni, A mi pedig az ajánlást illeti, ezt szükséges
nek látom azért, mert a tárgy már sokkal hosszabb 
idő óta van folyamatban, sokkal több változáson 
ment már keresztül, mint hogy különös figyelmet 
nem érdemelne egyéb kisebb tárgyak fölött, me
lyek itt megfordulnak. Ennélfogva Bohetielu úr 
indítványát, mely semmi mást nem mond ki, mint 
azt, hogy a törvény értelmében az összes minisz
tériumnak intézkedése nyomán fejtessék meg a 
kérdés, mint a felekre nézve megnyugtatót, pár
tolom. (Helyeslés.) 

B o r l e a Zs igmond : Én hasonlóan pártolom 
Bohetielu képviselőtársam indítványát, mert az 
ugy sem mond egyebet, mint azt, hogy a jelen 
ügy törvény utján intéztessék el. Ezt pedig én 
annál inkább szükségesnek tartom, mert a folya-
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modók ép az ellen folyamodnak, hogy jogukat a 
kincstár törvény ellenére közigazgatási utón tá
madta meg. A mit egyik képviselő úr — nem emlék
szemei volt —mondott, hogyt . i. a minisztérium 
úgyis a törvény szerint fog eljárni, aztlegkevésbbé 
sem vonom kétségbe; de ha tudjuk azt, hogy ugy 
is a törvény szerint járand el, akkor nem látom 
át. hogy miért ne tennők meg az ajánlást, a folya
modók "megnyugtatására, kik ugy is jogukban 
meg vannak sértve és kényszerülve valának e 
tekintetben igaztalanságot szenvedni. Arra nézve 
pedig, mit Justh képviselő úr mondott, hogy ha 
mi minden kérvénynél annyit tanácskozunk, 50 
évig kellene itt, lennünk: azt felelem, hogy ne 
tessék minden kérvényt egyaránt venni. Nagy 
különbség van a közt, ha egy nagy fontosságú 
kérvényről van szó, melyből kitetszik, hogy egy 
község tönkre tétele van játékban, és ha egyes 
ember azt kéri, hogy adót ne tartozzék fizetni. 
Ennélfogva azt sem látom á t , miért volna 
felesleges, hogy a t. ház ez ügyet a minisztérium
nak ajánlja, ha az ugy is, mint a t. ház, az ügy 
igazságosságát belátja. Ez oknál fogva pártolom 
Bohetielu úr indítványát. (Szavazzunk! Szavazzunk!) 

Elnök: Ha élnem állanak, a kik föl vannak 
irva, akkor kénytelenek vagyunk folytatni. 

Babes VinCze : Az én felfogásom szerint 
ezen kérvénynek az a veleje, hogy a naszódi nép, 
mely bizonyos birtokban és pedig igen tetemes 
birtokban száz és több év óta vagyon, most abból 
administrativ utón kiszorittatik, és a nép azért pa
naszkodik, mert azt találja, mit, gondolom, minden 
tapasztalt jogász el fog ismerni, hogy az valami 
szörnyű, valami hallatlan, hogy a száz és több évi 
csendes birtokot administrativ utón megtámadják, 
a birtokost kiszorítják és a törvény rendes útjára 
utasitják, holott ellenkezőleg épen azokat, kik ezen 
csendes hosszas birtok ellen támasztanak igénye
ket, kellene a törvény útjára utasítani. (Zaj. Fel
kiáltások: Elfogadjuk ! Menjünk tovább!) Ha elfo-
gadtatik, elállók. 

E l n ö k : Méltóztatnak tehát Bohetielu képvi
selő úr inditványát elfogadni? (Elfogadjuk!) En
nélfogva Naszód vidékének kérvénye az összes 
minisztériumhoz tétetik át Bohetielu képviselő úr 
indítványa értelmében. 

Zsarnay Imre : Tisztelt ház! (Eláll! Eláll! 
El van már fogadva !) 

Halmosy Endre előadó (d vassá a kérvényt 
bizottság jelentését) : A makói szűcs-czéh elöljárósá
gának az iránti kérvénye, hogy az 1849-ben a 
honvédsereg felszerelésére készített 906 darab 
borjutarisznyáért járó 4077 pengő vagyis 4280 
frt 85 kr. oszt. értékben az országos főpénztárból 
kifizettessék; 

Turóez megye közönsége kérvénye az adóbe
hajtás körül elkövetett visszaélések megszüntetése 
tárgyában; 

Kraszna megye közönsége felterjesztése a me
gye aránytalan megadóztatása által szenvedett sé
relmeik orvoslása tárgyában; 

Győr megye közönségének a dohányegyed
áruság mielőbbi megszüntetése iránti felirata ; 

Győr városa közönsége kérvénye szintén e 
miatt; 

Miskolez város képviselő-testületének a bor
fogyasztási adónak törvényhozásilag leendő mie
lőbbi megszüntetését kérő folyamodványa; 

A Hajdúkerület közönségének felterjesztése. 
az adóügyben törvényalkotás iránt; 

Ugocsa megye közönségének a nyugdijak fi
zetésétől az adóalapot vagy bármely más orszá
gos jövedelmet megkíméltetni kérő folyamodása; 

Valentényi József felső-petényi néptanító kér
vénye adóhátralékának három év alatt leendő 
törlesztése iránt; 

Kaszovics József szatmármegyebeli szálkai la
kos kérvénye Rózsa József volt adópénztárnok sik
kasztása miatt újból reá kivetett adónak megfize
tése alóli felmentése tárgyában; 

Esztergom sz. kir. város közönsége felterjesz
tése, melyben a fogyasztási adó általi tulterhelte-
tését sérelmesnek panaszolván, a várost a fogyasz
tási adó tekintetében a 3-ik osztályba soroztatni 
és a város sorompóin kivül fekvő borokat a fo
gyasztási adó alól felmentetni kérik; 

sopronmegyei Rákos helység több birtokosá
nak kérelme, melyben az 1866-iki porosz hadjárat 
alkalmával a hadsereg által vett ökrök legeltetése ál
tal rétjeikben szenvedett károk iránt formált kerese-
töket a pénzügyminisztérium által ujabban tár
gyaltatni s magoknak illő kárpótlást adatni kérnek S 

id. Kuczik Ferenez debreezeni lakos az 1849-
ben adott magyar pénzjegyek 9126 ft 15 kr p . p. 
kártalanítása iránti kérelme; 

Krámer András szepesváraljai tanitó az 1848. 
kelt 40 ftról szóló magyar állami kötvényének és 
kamatjainak kifizetése iránti kérelme ; 

özv. Zombory Mihályné kérvénye az 1849-
ben az erdélyi hadsereg pénztárába kölcsönzött 
300 p. forint kifizetése iránt; 

Pramer Ambrus oroszvégi lelkésznek az 184% 
években a magyar kincstár részére kölcsönzött 
285 ft ezüst tőkét kamataival együtt visszafizet
tetni kérő folyamodása; 

Bezerédj Kristóf mint kiskorú fia Bezerédj 
Dezső gyámja kérvénye az 1848-iki magyar kir. 
kamatos kincstári utalványok kifizetése iránt; 

özv. Ripplinger Ottilia vérségi lakos kérvé-
Inye az 1848-ban a magyar hadsereg részére be-
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szolgáltatott gombkötő munkákért járó 5800 p. 
forint kifizetése i ránt ; 

Veszprém megye közönségének Hortorányi 
János és társai esizmadiamesterek, továbbá Sza
bó János és társai szüesmesterek folyamodásait, 
melyben az 1848-ban a magyar hadsereg részére 
kiszolgáltatott felszerelési czikkekért járó követe
léseik kifizetéseért esedeznek, felterjesztő és elintéz
tetni kérő folyamodása: 

Chlavatorich Mihály pesti kocsmáros az 1849. 
évben a magyar hadsereg számára szállított 4240 
font marhahús árának 932 ft 80 kr. tevő követelé
sét kifizettetni kérő folyamodása; 

Nentvich Imre mint a Szepes megye késmár
ki kereskedő czég özv. Nentvich szül. Blázy Jan
kának czimvezetője a magyar éjszaki honvédsereg 
részére szállított vászonáruk 2212 frtnyi értéke 
megtérítése iránti kérelme; 

Tóth Mihály kis-uj-szállási lakos kérvénye 
az 1849-iki hadjáratban az oroszok által okozott 
694 ft 75 kr. kára megtérítése iránt; 

Deynek Károly újvidéki vendéglős kérelme 
az 184V9 hadjáratban általa kiszolgáltatott zab 
árának 1008 frt megtérítése tárgyában: 

Rombola Tamás és Kustek kovácsmesterek 
s gairingi lakosok kérvénye 1849-iki hadjáratban 
szenvedett káraik megtérítése iránt; 

Jankovich György kunszentmiklósi lakosnak 
az 1849-iki hadjáratban a hadseregnek kiszolgált 
28907 kenyér részletért járó követelésének kifi
zetése iránti kérvénye ; 

Hermán János esztergomi lakos kérvénye az 
1849-ik évben a magyar hadsereg részére kiszol

gáltatott 226 pár bakancs árának 753 frt és 30 pp. 
megfizetése i ránt ; 

Muszel János Keszthely községbeli mészáros
nak az i848. évben a magyar hadsereg részére ki
szolgáltatott hús árának 772 frt 88 kr kifizetése 
iránti kérelme; 

Pontos Ferencz nagykárolyi gombkötőmester 
kérvénye a magyar állam részére 1849-ben telje
sített munkakészletért járó 1942 frt 9 krból álló 
követelése kifizetése iránt; 

özv. Szilágyi Lajosné váradi lakosnak az 
I 1849-ki hadjáratban okozott 1438 frt kárainak meg-
| térítése iránti folyamodása; 
I Konstantin András b.-keresztúri lakos és volt 

honvéd kérvénye valamely álladalmi szolgálat el-
nyerhetése iránt: 

mindezen kérvények elintézés végett a ma-
i gyár kir. pénzügyminisztériumhoz átteendők. (He

lyeslés.) 
E l n ö k : Kérem a vasúti kérdésben elválasz

tott képviselő urakat, méltóztassanak az ölés után 
alakulás végett itt maradni. {Felkiáltások: Nincsenek 
már itt!) Tehát holnapra kérem őket. 

Egyszersmind kérem, hogy délután 4 órakor 
az osztályok t. tagjai méltóztassanak összejöni. 
Az osztályok elnökeit is kérem, hogy ha a műkö
dések be lesznek fejezve, a befejezésről szóló érte
sítést írásban legyenek szívesek az irodába kül
deni. 

Holnap 11 órakor fog ülés tartatni. 

Az ülés végződik d. u. 1 \ órakor. 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Szabadfy Sándor halála bejelentetik. Manojlovics Emil szabadságot kap. Kérvények bemutatása és elintézése. 
Szavazás a nemzetiségi bizottság hiányzó tagjaira. 

A kormány részéről jelen vannak : Eötvös Jó
zsef b., Festetics O'yÖrgy gr., Gorouó István, Lónyay 
Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 i/í órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. Az ülés jegyző
könyvét Ráday László gr. jegyző ur fogja vezetni, 
a szólni kívánókat pedig Radies Ákos jegyző ur 
fogja följegyezni. Az april 2-án tartott ülés jegyző
könyve fog hitelesíttetni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az april 
2-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök : Vas megye központi választmánya 
Szabadfy Sándor szent-gothárd-kerületi ország
gyűlési képviselő f. é. márezius 29-én történt halá
lát jelenti. Vas megye központi bizottsága felszó-
Httatik uj választás eszközlésére. 

Manojlovics Emil képviselő 15 napi szabad
ságot kér. (Megadatik.) 

Bars megye közönsége a képviselőknek az 
országos ülésekből gyakori elmaradását hathatós 
intézkedések által kéri meggátoltatni. A házszabá
lyok átvizsgálásával megbízott bizottsághoz uta-
sittatik. 

Bars megye közönsége a honvédelem életbe 
léptetését, a hadsereg nemzeti alapon szervezését 
és a Ludoviceum eredeti czéljára fordíttatását kéri 
eszközöltetni. 

Bars megye közönsége a budai népszínház
nak évi 18,000 frt országos segélyben részesítését 
pártoltatni kéri. 

Bács megye közönsége a budai népszínház 
évi 18,000 frt országos segélyben részesítését kéri 
elhatároztatni. 

Nógrád megye közönsége Kassa városának 
az ottani magyar színház évi segélyeztetését kérő 
felterjesztését pártoltatni kéri. 

Horvát Pál és István, Német István és Győri 
András orosházi lakosok az ujonczozás alkalmával 
a megváltást vagy helyettesítést megengedtetni 
kérik. 

Domonkos János mohácsi szűcsmester a Goócs 
Gyula mohácsi ügyvéd által ellene elkövetett 
igazságtalanságot orvosoltatni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Halmosy képviselő ur mint a kérvényi bi
zottság előadója ugyané bizottság részéről fog 
jelentést tenni. 

H a l m o s y Endre e lőadó (olvassa a kérvé
nyi bizottság jelentéséi) : Bereg megye közönsége, 
Zemplén megyének a nemzetiségi kérdésben be
adott határozatát figyelembe vétetni kérő felter
jesztése ; 

Arad megye közönsége a nemzetiségi kérdés
nek mielőbbi megoldását eszközöltetni kérő fel
irata ; 

Trencsén megye közönsége kérvénye ugyan
csak e kérdésben; 

Torda megye képviselő bizottsága szintezen 
kérdésben Zemplén megye feliratát pártoltatni és 
figyelembe vétetni kérő folyamodása : 

a nemzetiségi kérdés tárgyában kiküldött bi
zottsághoz használatul és figyelembevétel végett 
áttétetni rendeltetnek. (Helyeslés.) 

Szemler János kassai lakos és tanitó két 
rendbeli kérvénye Alsó-Méczenzéf városa által visz-
szatartott fizetésének behajtása és sérelmei orvo-
soltatása iránt, mint illetékes végzéssel ellátott 
ez ügybeli kérvény, folyamodó általi visszavételéig, 
levéltárba tétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Székes-Fehérvár sz.kir. város közönsége kér
vénye a város határában levő szőlőhegy fogyasz
tási adómentessége tárgyában, mint már illetékes 
helyen végzéssel ellátott kérvény, a levéltárba 
tétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 
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Szeged sz. kir. város bünfsnyitő törvényszé
kének Magyar János szegedi ügyvéd elleni bűn
ügyében az igazságügyi minisztérium által kibo
csátott biróküldési rendelet megseminitése iránti 
kérvénye : tekintve, hogy az ideigl. törvénykezési 
szabályok 42. §-a csakis polgári ügyekre vonat
kozik, s hogy a provisorium alatt kiadott kanczel-
láriai rendeletekre alapított szokás irányadó nem 
lehet, az igazságügyi minisztérium eljárása törvény
be ütközőnek nem tekinthető, miért is jelen kér
vény mellékleteivel a levéltárba eltétetni rendelte
tik. {Helyeslés.) 

Nánássy Benjámin debreczeni ügyvéd kérel
me az 1723. évi 47. tcz. szövegének megmagya
rázása iránt: a folyamodó által felemiitett osztályos 
ügy 1837. évben a hétszemélyes tábla által már 
végleg elintéztetvén, és a kivánt értelmezésnek 
szüksége egyébként sem forogván fen : jelen kér
vény visszavételig levéltárba tétetni rendeltetik. 
{Helyeslés) 

Debreczen város közönsége a sajtóügyi bírás
kodásra képesített esküdtszéki tagok összeírásának 
az izraelitákra lett kiterjesztését elrendelő minisz
teri leiratot s pótrendeleteket törvényelleneseknek 
találván, ez iránt orvoslást kér. Az igazságügyi mi
nisztérium eljárása az 1848-ki törvények szabad
elvű szellemével teljesen megegyezvén, de idő köz
ben az izraeliták egyenjogositásatörvényhozásilag 
is megállapittatván, jelen előterjesztvény mellék
leteivel levéltárba tétetni rendeltetik. {Helyeslés.) 

Angyal József pozsonyi lakos a f. é. október 
28-án 10722. sz. a. kibocsátott igazságügyi ren
deletet sérelmesnek panaszolván, ügye végleges 
orvosol tatását eszközöltetni kéri. Miután a B. alatti 
miniszteri rendelet a folyamodót igen helyesen a 
törvényes eljárásra utasította, jelen kérvénynek 
helyt adni nem lehetvén, az mellékleteivel együtt 
visszavételig levéltárba tétetni rendeltetik. (He
lyeslés.) 

Turócz megye közönsége a nemzetiségi kér
dést törvényhozásilag minél előbb elintéztetni kérő 
folyamodása: miután a képviselőház a nemzetiségi 
kérdésnek törvény általi megoldását az által, hogy 
az e tárgybeli törvényjavaslat elkészítésével kül
döttséget bízott meg, megkezdette ; továbbá, mivel 
a jelen kérvény semmi véleményt vagy javaslatot 
nem tartalmaz : egyszerűen tudomásul vétetvén, 
levéltárba teendő. (Helyeslés.) 

Győr megye közönsége az itt lakó szász-
coburgi herczegi ág tagjait jövőre is aKohá ry név 
megtartására köteleztetni kérő felterjesztése : e 
kérdés az igazságügy-minisztérium által már el 
levén intézve, a kérvény visszavételéig irattárba 
tétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Maros szék képviselő bizottsága kérvénye, 
m elyben a kolozsvár-brassói vonalra nézve felira

tát egy példányban megküldi, az erdélyi vasút
vonal kérdésének tárgyalásáig az irattárban visz-
szatartatni rendeltetik. {Helyeslés.) 

Sáros megye közönsége a királyi táblának 
kerületenkinti felosztását a miniszteri javaslat 
értelmében kéri. A jelen kérelem azon alka
lommal, midőn a codificationalis küldöttség jelen
tése a képviselőházban tárgyalás alájön, figyelembe 
veendő, addig is az érintett küldöttségnek jelentés
tétel végett kiadatni rendeltetik. (Helyeslés) 

Aranyos szék közönsége a miniszteri perrend
tartási törvényjavaslat 1-ső fejezete 4-ik pontjának 
megváltoztatása, és a perrendtartásnak Erdélyre 
nézve is kiterjesztése iránti beadványa; 

Temes megye közönsége felirata a kir. tábla 
felosztásának a miniszteri javaslat szerinti eszkö-
zöltetése iránt; 

Zala megye közönsége a kir. táblának kerü
letenkinti felosztása esetére Kőszeg helyett Keszt
helyt vagy N.-Kanizsát székhelyül kijelöltetni kérő 
folyamodása ; 

a kassai ügyvédegylet kérvénye, melyben a 
polgári törvénykezési rendtartás javaslata feletti 
észrevételeit figyelembe vétetni kéri ; 

Torda megye képviselő bizottságának az egyes 
bíróságok iránt tett miniszteri előterjesztésnek Er
délyre nézve kívánatos megváltoztatása iránti ké
relme ; 

Turócz megye közönsége a kir. táblának ke • 
rületenkinti felosztását kérelmező sárosmegyei ügy
védi kar föliratát pártoltatni kérő folyamodványa; 

Zaránd megye közönségének fölterjesztése a 
kir. itélő-tábla egyik székhelyének Arad városában 
leendő fölállitása iránt; 

Krassó megye közönsége a kir. itélő-táblának 
felosztása alkalmával egy ilyennek székhelyéül 
Temesvár városát kitüzetni kérő fölirata; 

Csik-Gyergyó és Kászon szék közönsége a 
polg. törvénykezés tárgyában a miniszteri javaslat 
ellenében észrevételeit figyelembe vétetni kérő irata; 

Felső-Fehérmegye közönsége kérelme szintén 
az iránt ; 

Doboka megye állandó bizottsága ugyancsak 
e tárgyban tett fölirata; 

a kir. kikindai kerület az iránti kérvénye, 
hogy a királyi tábla rendeztetése alkalmából egy 
ilyennek székhelyéül Temesvár városa tűzessék ki; 

Borsod megye közönségének a m, kir. táblát 
jövőre együttesen Pesten az ország központján fen-
tartatni kérő fölterjesztése; 

a sárosmegyei ügyvédi kar kérvénye a kir. 
táblának kerületenkinti szétosztása iránt ; 

Újvidék sz. kir. város közönsége kérelme Új
vidéken kir. tábla fölállitása iránt; 

Kolozs megye kérvénye a törvénykezés egy-
formásitása i ránt ; 
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Árva megye közönsége a kir. táblának kerü
letenkinti fölosztása alkalmával Nagy-Szombat 
helyett egy ilyennek székhelyéül Pozsony városát 
kitüzetni kérő folyamodványa ; 

Eperjes sz. kir. város közönsége a törvény
kezési költségek országos pénztárból leendő fedez
tetése iránti fölterjesztése: 

mindezen kérvények a törvénykezési javaslat 
elkészítésével megbízott bizottsághoz áttétetni ren
deltetnek. (Helyeslés.) 

Elnök : Mielőtt Boros Bálint képviselő ur a 
kérvényi bizottság részéről jelentését megkezdené, 
Tisza László képviselő ur kérvényt kivan be
nyújtani. 

Tisza László : T. ház! Van szerencsém egy 
vasúti kérvényt bemutatni Egerbegy városa és a 
Mezőség szomszédos községeinek és több birtoko
sának aláirásával. Ezen vasúti kérvény indokát 
különösen a Torda városa által hasonló irányban 
a magas minisztériumhoz benyújtott kérvény ké
pezi. Azon kéréssel teszem le ezen kérvényt a t. 
ház asztalára, méltóztassék, a kérvényi bizottság 
utján, a vasúti bizottsághoz oly meghagyással 
utasítani, hogy Torda városa kérelmével eombi-
native ezen kérelemlevél figyelembevétessék. (He
lyeslés.) 

Elnök : A kérvényi bizottságnak a kivánt 
utasitással ki fog adatni. 

BorOS Bál int e lőadó (olvassa a kérvényi bizott
ság jelentését): Hajdu-Nánás város közönsége kéri 
az adót szabályoztatni és a fogyasztási adót meg
szüntetni, A kérvény első része a közvetett és köz
vetlen adának f. é. első négy hóra lett megállapí
tásával el lévén intézve, a jövőre törvényhozás ut
ján intézkedés tekintetéből e kérvény használat 
végett az összes minisztériumhoz áttétetni rendel
tetik. (Htlyeslés.) 

A csongrád megyei h.-m.-vásárhelyi tankerü
let összes tanitóinak kérvénye a néptanítók orszá
gos pénztárból leendő dijaztatása és nyugdíj léte
sítése iránt, azon megjegyzéssel, hogy a népneve
lés ügyebeli törvényjavaslat készítésekor figyelem
be vétessék, a közoktatási minisztériumhoz áttétetni 
határoztatik. {Helyeslés) 

Temesvár város közönsége Pozsony városá
nak a törvénykezési költségek megtérítése tárgyá
ban beadott folyamodását pártoltatni kérő felirata; 

Sz.-Fehérvár sz. kir. város közönsége 1861-ik 
évtől a törvénykezés fentartására fordított költsé
geit megtéríttetni kérő folyamodása : 

ezen kérvények az igazság-, illetőleg a pénz
ügyi minisztériumnak kiadatni rendeltetnek. (He
lyeslés.) 

Liptó megye közönsége Fiume város feliratát 
az alföld-fiumei vonal tárgyában pártoltatni kérő 
folyamodványa, kiváló figyelembe vétel végett és 

használatul, a közlekedési minisztériumhoz áttétetni 
rendeltetik. (Helyeslés.) 

Szabolcs megye közönsége ugyancsak e tárgy
ban tett kérelme használat és figyelembe vétel vé
gett a közlekedési minisztériumhoz áttétetni hatá
roztatik. (Helyeslés.) 

Somlyó-Vásárhely, Devecser, Veszprém mező
városok kérik a már 12 év óta tartott katonaságot 
tőlök mielőbb elszállásoltatni. Intézkedés végett 
a honvédelmi minisztériumhoz áttétetni, és mint
hogy az itt elpanaszolt bajok az országban átalá-
nosan éreztetnek, nevezett minisztérium egyúttal 
felhívatni rendeltetik, miszerint a katonaszálláso-
lás közterhének az 1848: VIII. törvényczikkben 
kimondott elvek szerinti rendezésére a honvédelmi 
törvény elkészítésénél figyelmét kiterjeszsze. (He
lyeslés) 

Rozsványi Lajos volt honvéd-őrnagy s budai 
lakos kérelme, az 1849-ben beadott 50,000 ftnyi 
bankjegyek kártalanítása vagy segélyezése iránt, 
elintézés és figyelembe vétel végett a honvédelmi 
minisztériumhoz áttétetni rendeltetik. (Helyeslés) 

A brassóvárosi ipar- és kereskedelmi kamara 
az iránti kérelme, hogy a hadsereg fölszerelése 
ezentúl hazai iparosok által eszközöltessék, a bras
sói kereskedelmi kamara ez igazságos és méltá
nyos kívánságának figyelembe ajánlása mellett, a 
honvédelmi minisztériumhoz áttétetni rendeltetik. 
(Helyeslés) 

Koppi Anna m. kir. ezredes özvegyének, 
mint kiskorú gyermekei gyámjának kérelme, a kis
korú gyermekeitől igazságtalanul követelt jöve
delmi adó megszüntetésének elrendelése iránt, in
tézkedés végett a pénzügyi, illetőleg belügyi mi
nisztériumhoz áttétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Weisz János volt mármarosi kincstári szállító 
kérvénye a magyarországi sóügynek az ország 
kárára az úgynevezett 1-ső magyar sóáruló társa
ság által űzött, milliókra menő zsarolások, vissza
élések, valamint az ezen társaság által elkövetett 
szerződésszegés és károsítás tárgyában: a kérvényi 
bizottság által ő cs.kir. apostoli felségéhez intézett 
kérvénye, s a mellékelt emlékirattal együtt a só-
kezelésre vonatkozó nemzetgazdasági viszonyok 
figyelembe vétele tekintetéből, s mint szintén a só-
kezelésnél jövőre megállapítandó okszerű gyakor
lati nézetek figyelembe vétele czéljából, a pénz
ügyi minisztériumhoz áttétetni rendeltetik. A kér
vény azon részére vonatkozólag, melyben folya
modó, az első magyar sótársulat által szerződés
szegés következtében történt megkárosítását pana
szolja, s ügyében törvényes orvoslást kér, a m. 
kir. igazságügyi minisztériumhoz áttétetni rendel
tetik, (Helyeslés) 

Kis Antal nyiregyházi lakos és ügyvéd 
kérelme a kocsmatilalom s egyéb regálék meg-
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váltása iránti törvényjavaslat elkészítése végett 
az illető törvényjavaslat elkészítésével megbízott 
igazságügyi minisztériumhoz áttétetni rendeltetik. 
{Helyeslés.) 

Halász Ignácz pestmegyei felsó'dabasi lakos
nak, ugy is, mint néhai Debreczeni Éva összes örö
kösei és érdektarsai megbízottjának kérvénye a 
m. kir. kincstárral kötött szerződésűk teljesítésének 
eszközöltetése i ránt : minthogy kérelmező iratá
nak a m. kir. pénzügyi minisztérium által ő felsé
géhez leendő felterjesztését kérelmezi, ő felsége 
pedig alkotmányosan minisztérium által intézke
dik : jelen kérelem mellékleteivel a pénzügyi mi
nisztériumhoz áttétetni határoztatott. (Helyeslés) 

Árva megye közönsége a megyék önkor
mányzati jogának a miniszteri felelősséggel a 
törvényhozás utján öszhangzatba hozatala iránti 
felterjesztése; 

Borsod megye közönsége ugyancsak e tárgy
ban tett kérelme ; 

Kraszna megye közönsége az absolut kormány 
által behozott és még máig fenálló közvetett adó
nemeket szabályoztatni, a dohányegyedáruságot és 
a pénzügyőröket végkép megszüntetni kérő fel
irata ; 

Heves megye közönsége a fogyasztási adót 
illető pénz- és belügyi, ugy a honvédelmi minisz
térium által a hadkötelezettek összeírása iránt 
kiadott rendelete iránti aggodalmat nyilvánító 
felterjesztése: 

mindezen kérvények használat végett az 
összes minisztériumhoz felküldetni rendeltetnek. 
(Helyeslés.) 

Hosszúhetényi kisbázasok panaszos kérelme, 
az ottani plébános Hegyessy László ellen törvény
telenül szedett pénzek visszafizetése iránt; 

Baranya megye siklósi járása több közsé
gének kérvénye a papi fizetés eltörlése iránt; 

a szolnokkerületi összes elemi tanítók kér
vénye a tanítók sorsa felkarolása iránt. 

intézkedés végett mind három kérvény az 
oktatásügyi minisztériumhoz áttétetni rendeltetik. 
{Helyeslés.) 

Gömör megye közönsége Arad városának a 
honvédelmi rendszer s azzal kapcsolatban a had
sereg nemzeti lábra leendő állítása tárgyában be
adott feliratát pártoltatni kérő folyamodása; 

a Morva melletti Gairing községe lakosai 
kérelme a porosz betörés által m. évben szenvedett 
káraik megtérítése iránt ; 

pozsónymegyei Zohor község képviselői 
ugyancsak e tárgyban tett kérelme : 

intézkedés végett a honvédelmi minisztérium
hoz áttétetni rendeltetik. {Helyeslés.) 

A krassómegyei oraviczabányai kereskedők 
és iparüzők panaszlevele a osász. kir. auszt. va-
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suttársaság ellen kereskedési jogukban megsér
tésük és megkárosításuk miatt; 

Polinger Salamon körmöczbányai uradalmi 
bérlő kérelme, husmérési jogosultság elnyerhetése 
végett; 

Nagy-Falu krasznamegyei község az udvari 
kancellária által kibocsátott sérelmes rendeletet 
az országos baromvásár tárgyában megszüntetni 
kérő folyamodása ; 

Szakolcza sz. kir. város közönsége kérvénye 
az elemi károknak az országos közadó pótlék általi 
közös biztosítása iránt; 

Székes-Fehérvár város közönsége szintez 
ügyben tett felterjesztése; 

Győr város közönségének ugyancsak ily 
tartalmú kérvénye ; 

a szatmári iparosok előterjesztése az ijjar-
rendtartást érdeklőleg: 

használatul és figyelembe vétel végett a m. 
kir. ipar- és kereskedelmi minisztériumhoz átté
tetni rendeltetnek. {Helyeslés.) 

Kassa sz. kir. város közönségének kérvénye 
az ottani nemzeti színház állandósítása és orszá
gos segélyezése iránt; 

Torontál megye közönségének kérvénye a 
a budai színháznak évenkinti 18,000 frtnyi orszá
gos segélyezése iránt; 

Temes megye közönsége kérvénye ugyan
csak e tágyban; 

Szabolcs megye hasonló tartalmú kérelme; 
Somogy megye közönségének ugyanez ügy

ben tett felirata; 
Árva megye közönségének szintén ez iránti 

kérelme; 
Nagybánya sz. kir. város közönségének szin

tén ezt kérelmező folyamodása ; 
Turócz megye közönségének ezen tárgyú 

fölterjesztése; 
Buda város közönségének szintén az ügybeli 

felirata; 
• F á y Ferencz pesti ügyvéd kérelme a névma-

gyarosiíási 5 frt bóíyegdij megszüntetése tár
gyában; 

Szirmay Pálné született Matyasovszky Klo
tild sérelmi kérvénye, a szepesmegyei magurai 
járás szolgabirája Matyasovszky István ellen, hiva-
valos hatalommal visszaélés miatt vizsgálat alá 
vétele iránt; 

Kolovein Ferencz kismartoni lakos kérvénye 
m. évi május hóban beadott kérvénye elintézése 
iránt; 

Trencsén sz. kir. város közönsége Debre-
czen városa köztörvényhatóságának a miniszté
rium által megszorítását panaszló átiratában kifej
tett elveket pártoló fölirata; 

9 
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Szepes megye közönsége a köztörvényhatósá
gok rendezése tárgyában beadott javaslata; 

Bihar megye közönsége a törvényhatóságok 
rendezése iránti kérelme: 

Komárom megye közönségének a köztör
vényhatóságok, mint a törvények őrei, az alkot
mány védbástyái jövő szervezése alkalmával ön
kormányzati jogaik élvezésében leendő föntartása 
iránti fölterjesztése; 

Bader Ferencz és Liska Ferencz mészáros 
mesterek s temesmegyei lakosoknak a temesme-
gyei hatóság által gyakorolt sérelmes husárszabás 
módosítása iránti kérelme; 

Kuthy Emil volt honvédhadnagy kérvénye 
a krassómegyei Ferdinandberg község Bemhegyre 
leendő átváltoztatása tárgyában; 

Nagy János ilyefalvi lakos kérelme Ilyefalva 
községének az 1848. év előtti törvényes állapotba 
leendő visszahelyezése iránt; 

Valasek Mátyás bakabányai fazekas mester 
és panaszló társai kérelme Holluby Vilmos pol
gármester, Kremszky György jegyző, Renner és 
Czirényi tanácsnokokat az ellenök vizsgálat nyo
mán bebizonyult zsarolás és hivatallal visszaélés 
miatt állásuktól elmozditása és költségeik megfi
zetése iránt,: 

mindezen kérvények használat s illetőleg 
elintézés végett a belügyminisztériumhoz áttétetni 
rendeltetnek. (Helyeslés.) 

Cseh Sándor előadó (olvassa a kérvényi bi
zottság jelentését): Guttmann Ádám abaujmegyei 
árkai lakos két rendbeli kérvénye, melyben Le-
hoczky Lajos volt megyei főbiró és Ruszinkó Zsig
mond kassai ügyvéd által behajtott 216 ft tőkét, 
annak kamatait és okozott költségeit megtéríttetni, 
vagy bezáratásukat eszközöltetni kéri; 

Prém Sándor és több tényei győrmegyei sző
lősgazdák kérvénye a sz.-mártoni sz.-benedek-
rendi főapátságnak fizetni kötelezett bortized fize
tése alóli felmentésök tárgyában; 

Brdaton-Füred községe volt jobbágy lakossá
gának kérelme a szőlőhegyvámváltság dijának 
méltányos szabályozása és ezek törlesztésére orszá
gos kölcsön létrehozatala iránt; * 

Teleki Miksa gr. és érdektársai kérvénye az 
erdélyi úrbéri és dézsmavesztések kárpótoltatása 
tárgyában intézkedéstétel iránt; 

Ághó Bars megyébe kebelezett község lakosai 
gr . Breuner Ágoston földesurok által okozott sé
relmeiket panaszló kérvénye; 

Maros székbe kebelezett sárdközségi lakosok 
két rendbeli kérvénye, melyben a földesurok által 
kezdett úrbéri pert megvizsgáltatni és elitéltetni 
kérik; 

ugyancsak Maros székbe kebelezett mosón-

községi több lakosok szintez ügyben három rend
beli kérvénye; 

szintén Marosszékbe kebelezett b . madarasi úr
béres községnek szintezen tárgyú kérelme ; 

ugyancsak Maros székbe kebelezett rigmá-
nyi úrbériség kérelme szintezen ügyben ; 

Ny. Sz. Anna, Maros székbe kebelezett úrbéri 
község kérelme az iránt, hogy Marton István által 
jogtalanul elfoglalt legelő ii'ánt folyamatban levő 
perök mielőbb elláttassák; 

Ivány Ferencz, Miké Pál, Deák Ferencz, ösz* 
szesen 47 családból álló nyitramegyei farkasdi la
kosok kérvénye, melyben a kezeiken lévő 10 te
leknek birtoklása fölött az uradalom által sommás 
kitakarodási és külön birtokrendezési utón támasz
tott peröknek fölfüggesztését határozatilag kimon
datni kérik; 

a Hajdúkerület közönségének kérvénye a ke
rületi és városi törvényszékeknek mostani alak-
jokban leendő fentartása iránt; 

Rozsnyovszky Ferencz kereskedő s hontme
gyei báti lakos kérvénye Motesiczky Mór Bars 
megye lévai iüi*as szolgabirája ellen vizsgálat el
rendelése iránt; 

Bélfenyér biharmegyei község kérvénye a n.-
váradi 1. sz. püspöki uradalom által ellene lefoly
tatott perben hozott harmad bírósági itélet végre
hajtásának felfüggesztése iránt; 

Bártfa sz. kir, város közönsége a város által 
viselt törvénykezési költségeknek az állampénztár
ból leendő megtérítése iránti kérvénye; 

Eperjes város közönségének a kir. táblának 
kerületenkinti felosztását pártoló Poz-ony városa 
feliratát figyelembe vétetni kérő folyamodása ; 

Kosa Sándor felsőfehérmegyei bodoláni la
kos kérvénye, melyben Béldy György és Ferencz 
gfok által okozott kárositását kárpótoltatni és sé
relmeit orvosoltatni kér i ; 

Kuliffay János Vendel bécsi lakos kérelme 
függőben levő gyámsági és végrendeleti vagyona 
iránti ügyének felvétele és elintéztetése iránt; 

a gy őr vidéki gazdasági egyesület kérvénye 
a szölődézsmának az illetők magán hozzájárulá
sával eszközlendő megváltása iránt; 

Kisfalud, Polyánka és Deskófalva beregme-
gyei községek kérvénye az 1853 évi marczius 2-án 
kelt nyiltparancs felfüggesztése és a remanent ialis 
földek országos költségen leendő megváltása i rán t ; 

Abauj megye közönségének a telekkönyvek
nek a tagosítás szerinti átidomitását egységes eljá
rás megállapításával eszközöltetni kérő folyamo
dása *, 

Ung-Nyárád községe összes lakosai kérelme 
a nem tagositott földek és rétek váltságdijfizetés 
mellett kezökön leendő meghagyása iránt; 

Ladányi Ferencz erdélyi menekült s volt 
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honvéd-hadnagy kérelme a forradalom alatt tör
tént megkárosításához mérve aránylagos összegű 
kárpótlás kirendelése iránt; 

Fülöp József és társai nyitramegyei sooki, 37 
családból álló földmivelő lakosok kérelme a hübér-
rendszer visszaélései megszüntetése tárgyában; 

mohácsi Mészáros Flórián és neje kérvénye 
Kardos Kálmán orsz. képviselő és Bábianszky Jó
zsef törvényszéki tanácsos úr által okozott sérelmei 
orvosoltatása iránt ; 

ugyanazok kérvénye Goocs Gyula, Háás 
Károly és a mohácsi törvényszék ellen erőszakos 
és sérelmes megkárosításuk orvoslása iránt; 

Baranya megye siklósi járása több községé
nek kérvénye az úrbéri maradékföldekre rótt ka
matok eltörlése tárgyában: 

mindezen kérvények használat és intézkedés 
végett az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni 
rendeltetnek. {Helyeslés.) 

Mihali Matild özv. Sedlinayer Jánosné pécsi 
lakos kérvénye néhai férje által 1848-ban a ma
gyar hadsereg részére szállított vas-, gyutacs- és 
puskaporért járó 404 frt 46 kr. kifizetése iránt ; 

Ifj. Szobi István és Dávid Péter kis szécsei 
lakosok kérvénye az 1848—49-ki hadjárat alkal
mával elveszett szekerök és marháikban szenvedett 
244 frt 40 kr. kárnak megtérítése végett; 

Medovarszky János és társai az 1849. hadjá
ratban szállított 80 db. nyeregszerszámért járó 
1397 frt 20 kr. megtérítése iránti kérelme; 

Tassy József bács-bodrogmegyei araközségi 
lakos kérvénye az 1848 —49-ben szenvedett kárai 
megtérítése iránt; 

Varga József gömörmegyei jolsvai lakos ké
relme az 1848—49-ben a honvédsereg részére 
szállított vászon árának 308 frt 58 kr. kifizetése 
tárgyában ; 

Barkóczy György és társai bajai szijgyártó-
mesterek az 1848 — 49-ben a honvédsereg részére 
szállított felszerelési czikkekért 6111 frt utalvá
nyozása iránti kérelme ; 

Vukovics László volt honvéd-főszázados ké
relme az 1848-ban a magyar önvédelmi harczban 
szenvedett kárai részben való kárpótlása iránt; 

Bekecs zemplénmegyei község kérvénye az 
1849. évben a magyar hadsereg részére kiszolgál
tatott élelmi szerek s egyéb szolgálmányokért járó 
követelése kártalanítása iránt; 

Beké Dániel dévai birtokos az 1849-ben a hon
véd hadsereg élelmezésére kiszolgáltatott gabona 
árának kifizetéseért folyamodó kérelme ; 

id. Komáromy Károly tokaji lakos kérel
me az 1849-ki hadjárat alkalmával kölcsönzött 
10 0 frt megtérítése végett; 

Rachler János lőcsei vászonkereskedő kérel-
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me a magyar hadsereg részére tőle lefoglalt vászon 
árának 5037 írttal megfizetése iránt; 

Mészáros János kisújszállási szijgyártómester 
kérvénye az 1849. a magyar hadsereg részére ki
szolgáltatott 25 nyereg árának 446 frt 89 lj5 kr. 
megfizetése tárgyában; 

Szelle Imre biharmegyebeli Érsemlyény köz
sége ref. lelkészének kérvénye a haza oltárára 
1848-ban letett 100 frtról szóló kamatos kincstári 
utalvány beváltása iránt; 

Utassy Károly volt honvédőrnagy az ország 
részére 1848-ban kölcsön adott 400 ezüst frt vissza
fizetését tárgyazó kérelme ; 

Honig Frigyes aradi lakos és harangöntő 
kérvénye 1849. a magyar hadsereg részére saját
jából fedezett 7771 frt követelése megtérítése i ránt : 

a pénzügyminisztériumhoz átteendők. {He
lyeslés.) 

H o r v á t h D ö m e e lőadó (olvassa a kérvén,i 
bizottság jelentését) : Eperjes város közönsége az 
országos és megyei közutak ezélszerü épitése tár
gyában Sáros megye közönsége javaslatát pártol
tatni és alkalmaztatni kérő folyamodása ; 

Gömör és Kis-Hont t. e. megye gazdasági 
egyesülete kérvénye a megye területén vezetendő 
vasút tárgyában; 

Szatmár és Ugocsa megyékbe kebelezett 23 
község összes lakosai kérelme egy állandó tiszai 
hidnak Tisza-Ujlaknál leendő felépíttetése iránt ; 

Tisza-Ujlak város közönségének szintén ez 
iránti kérelme; 

Temes megye közönségének a megye kebe
lében létező államutakon és hidakon követelt vám-
díjfizetés felmentése tárgyában beadott kérelme; 

Szabolcs megye közönsége kérvénye, mely
ben a tiszaszabályozási társulat elégtelen védmfí-
veit országos erővel fentartatni kéri ; 

Szabolcs megye közönsége Fiume feliratát a 
n.-várad-alföld-fiumei vonal tárgyában pártoltatni 
kérő felirata; 

a debreczeni kereskedelmi és iparkamra az: 
alföld-fiumei vasutat a Dunán át Gombos-Erdőd 
irányában kiépíttetni kérő folyamodása; 

a Hajdúkerület közönségének a buda-fiumei 
és n.-várad-fiumei vonalaknak kiépittetését mielőbb 
eszközöltetni kérő folyamodása ; 

Krassó megye közönségének az arad-temes-
vár-orsovai vasútvonal megállapítását és Lúgos 
város érintésével felépíttetését eszközöltetni kérő 
folyamodása; 

Alsó-Fehér megye közönségének a n.-várad
kolozsvár-brassói vasútvonal kiépítése • iránt a 
brassói ipar- és kereskedelmi kamra feliratát figye
lembe vétetni kérő folyamodása; 

a segesvári íparegylet szintezen vasuttígy-
ben tett kérelme; 

9 * 
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Szabad kir. Székes-Fehérvár város közönsé
gének a magyarországi vasúthálózatot tárgyazó 
emlékirata; 

Fehér megye közönségének kérvénye a ter
vezett győr-grátzi vasútvonal tárgyában, a buda-
fehérvár-veszprém-molnári-grátzi vonal megálla
pítása és kiépittetése iránt; 

Miskolcz város képviselő testületének kérvé-
a pest-miskolczi vasút kiépittetése tárgyában; 

(xömör megye közönségének felterjesztése, 
melyben a Miskolcztól a felvidéken keresztül ve
zetendő vasúttal egyidejűleg egy Torna-Alja, Ri
maszombat. Fülek1, Salgó-Tarjánig vezetendő 
szárnyvonal kiépítésének elhatározását kéri; 

Rozsnyóbánya város közönségének ugyanez 
ügy béli kérelme; 

Nógrád megye közönségének felirata a pest-
oderbergi vasútvonal tárgyában Losoncz városa 
felterjesztése pártolása iránt ; 

Abauj megye közönsége a kassa-oderbergi 
vasat mielőbb kiépittetése iránti kérelme; 

Szabolcs megye közönségének az országos 
vasúthálózat tárgyában Abauj és Ung megyék 
által tett felterjesztést pártoltatni kérő folyamo
dása; 

Urassó város kereskedelmi és iparkamrai tes
tülete a vasutak dijainak tetemes leszállítása iránti 
kérelme ; 

az első magyar pozsony-n.-szombati vasút
társaság igazgatósága egy Sopron, Pozsony, 
Nagy-Szombat, Trencsén és Zsolna közt építendő 
vasútvonal országos fontosságát és állami segély-
zését kijelenteni kérő folyamodása; 

a pozsonymegyei gazdasági egylet kérvénye, 
melyben a Duna fő ágának Pozsonytól Grönyőig 
elkerülhetlenné vált szabályozására megkívántató 
összegeket az 1868-iki államköltség előirányzatá
ba felvétetni kéri; 

Pozsony megye közönségének az ugyané 
megyei gazdasági egyesület által a Duna-szabályo
zás ügyében beadott kérelmét pártoltatni kérő 
folyamodása : 

mindezen kérvények használat végett a köz
lekedési minisztériumhoz áttétetni rendeltetnek. 
(Helyeslés.) 

Madarász József: T. ház! Csak arra nézve 
vagyok bátor a t. ház figyelmét felkérni, hogy 
azon kérvényeket, melyeket az alföld-fiumei vagy 
a buda-pest-fiumei vasút tárgyában bármely köz
ség vagy megye bead, nem a közlekedésügyi mi
nisztériumnak kívánnám kiadatni, hanem azon va
súti bizottságnak, mely átalában Magyarország 
vasuti vonalainak előkészítésével van megbizva, 
ha t. i. ez azon vasuti bizottság, melyre tegnap 
ssavazás történt; ha pedig nem ez volna az, akkor 
a közlekedésügyi minisztérium, illetőleg az összes 

vasuti munkálatok megvizsgálására netán kikül-
dendő vasuti bizottsághoz kívánnám utasíttatni. 
(Maradjon ! Maradjon !) 

SzáSZ K á r o l y : T. ház! H a j ó i értem a dol
got, a vasuti bizottág arra való, hogy a miniszté
rium által a ház elé terjesztett vasuti törvényja
vaslatokat, mielőtt azok a ház és az osztályok elé 
kerülnének, előleg tárgyalja és rólok a háznak vé
leményes jelentést adjon be. Ha tehát valamely 
kérvény vagy beadvány előre utasíttatnék a va
suti bizottsághoz, kerülő utat tennénk inkább, 
nemhogy röviditenők a dolog menetét. Nézetem sze
rint tehát helyesebb a közlekedésügyi miniszté
riumhoz utasítani. (Helyeslés.) 

H o r v á t h D ö m e e lőadó (olvassa a kérvényt 
bizottság jelentését): Szabolcs megyébe kebelezett 
Gáva, Berezel és Buj községek birtokosainak kér
vénye, melyben a nyiri vizi csatorna helyiségéül 
elfoglalt földjeikért magokat a további adó és ár
téri költségek fizetése alól fölmentetni, s eddig tett 
fizetéseiket javokra betudatni, az évenkinti kárta
lanítás és az örökös kisajátítás árát részökre kifi
zetni kérik: használat végett a közlekedési minisz
tériumhoz áttétetni rendeltetik. 

Somossy IgnáCZ: Ez már igen régi dolog, 
vagy hat esztendő óta forog fen; és itt magán 
tulajdonnak megtérítése követeltetvén, azt hiszem, 
a mennyiben bírói eljárás is történt, nem elegendő, 
hogy a közlekedési minisztériumhoz tétessék át 
csupán, hanem az igazságügyihez is átteendő. (He
lyeslés.) 

E l n ö k i Az igazságügyi minisztériumhoz is 
át fog tétetni. 

Horváth Döme előadó (uha ssa a kérvényt 
bizottság jelentését): Árva megye közönsége a só 
árának leszállítása és a sóházak újból felállítása 
iránti kérelme; 

Kraszna niegye közönségének fölirata, mely
ben a sóügy rendezése tárgyában Máramaros me
gye feliratát pártoltatni kér i ; 

az erdélyi gazdasági egyletnek a sókeze-
lésre nézve emlékiratát figyelembe vétetni kérő föl
terjesztése ; 

több abauj-szántói lakos kérelme az 1848 — 
49. kibocsátott államjegyeknek országgyülésileg 
elintézendő beváltása iránt ; 

özv. Orgidán Miklósné kézdi-mátisfalvai la
kos kérelme, az 1848—49. évben tőle elvett 803 
frt 20 kr magyar bankjegyek kárpótlása i ránt ; 

Martonovics József gyógyszerész kérvénye 
2825 frt pp. értékű magyar bankjegyek megtérí
tése iránt; 

Filipp József mohácsi vendéglősnek az utóbbi 
képviselőválasztáskor a város birája rendeletére 
a katonaságnak kiszolgáltatott élelmi szerekért ja -
ró 85 frt 39 kr, követeléséért beadott kérelme; 
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Altmann Farkas tokaji lakos kérelme, mely
ben a tokaji uradalmi sörház kéz alatti bérbe adá
sát megszüntetni és azt nyilvános árverés utján új
ból kiadatni ké r i : 

Deseő Ádám aradmegyei silingyiai lakosnak 
a papi tized veszteségének a föltehermentesitési 
alap igazgatósága helytelen s törvényellenes hatá
rozata folytán az 1848. XIII . t. ez. értelmében leen
dő kármentesitéseért beadott kérvénye; 

Gracza László hontmegyei lakosnak a korpo-
nai és váczi adóhivatalok által kizsarolt pénzének 
visszaadását kiszolgáltatni kérő folyamodványa ; 

Neumann és Bugányi Imre bécsi lakosok 
pénzügyi tervezet iránti előterjesztése ; 

Nógrád megyébe kebelezett Szinobánya és 
más 9 község elöljárói kérelme a kisebb kazánok
banvaló pálinkafőzésnek bizonyos évi adóztatásmel-
lett leendő engedélyezése iránt ; 

Nyéki András hontmegyei lukaaényei lakos 
kérelme a váczi adóhivatal által reá igazságtalanul 
kivetett százalékfizetés megszüntetése iránt; 

Vajda-Récsi Fogaras vidékbe kebelezett volt 
határőrvidéki község kérvénye a községben levő 
álladalmi kocsmának jogélvezetét községjövedel-
mül leendő átengedése tárgyában; 

Nikolics J . D. temesvári kereskedő az iránti 
líérelme, hogy az általa vett ingatlanok vételára 
után reá kiszabott 600 frt. 30 kr. pp. és 1289 frt. 
42 kr. o. é. átiratási illeték egy része elengedtessék 
s illetőleg visszafizetése elrendeltessék: 

mindezen kérvények intézkedés végett a ma
gyar kir. pénzügyminisztériumhoz teendők át. {He
lyeslés!) 

E l n ö k : A bizottság véleménye elfogadtat
ván, az a t. ház határozatává lőn. 

Méltóztatott a t. ház tegnapelőtt elhatározni, 
hogy a nemzetiségi bizottságból hiányzó 16 tagra 
ma adassanak be a szavazatok: méltóztassanak 
ennélfogva szavazati jegyeiket beadni. 

Madarász Józse f : Azt haliam, hogy a mai 
napirendre még igazolás is van kitűzve. Nekem 
ugyan mindegy, akár a szavazás előtt, akár azután 
történik az igazolás; de mivel köztudomású dolog, 
hogy szavazás után, ha csak nyíltan előre nincs ki
mondva, hogy még nevezetesb igazolási esett fö
lött kell határozni, a képviselő urak eltávoznak: 
óhajtanám, hogy az igazolási kérdések vagy sza
vazás előtt intéztessenek el, vagy előre kimondas-
sék , hogy szavazás után fogjuk eldönteni. 

E l n ö k : A szavazást azért hoztam javaslatba, 
mert először ez a t. ház határozata; másodszor, mert 
a nemzetiségi bizottságnak működni kell ; már pe
dig ezt új tagok választásáig nem teheti. Ennélfogva, 
ha ma nem lehet az igazolást bevégezni, azt hol
napra tűzöm ki. (Helyeslés.) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a képvi
selők névsorát, kik beadják szavazati jegyeiket). 

E l n ö k (a szavazást félbeszakítva) : Bocsánatot 
kérek, hogy a szavazást egy kéréssel félbeszakí
tom. Tegnap voltam bátor kérni a vasúti bizottság 
tagjait, hogy ülés után alakulás végett itt marad
janak ; de a szavazás alatt a t. képviselő urak el
széledtek, ugy hogy a bizottság tagjai közül csak 
hárman maradtak itt. Tartok tőle, hogy ma is az 
fog történni. (Derültség.) Azért most kérem a va
súti bizottság tagjait, hogy alakulás végett ülés 
után itt maradni méltóztassanak. 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (folytatólag olvas
sa a képviselők névsorát, kik egyenkint beadják sza
vazati jegyeiket.) 

E l n ö k : A beadott szavazatokat a jegyző 
urak össze fogják számítani és az eredmény a hol
nap délelőtt 10 órakor tartandó ülésben ki fog hir
dettetni. 

Az ülés végződik d. u. 1 !/A órakor. 
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CCX1I. OKSZÁGOS ÜLÉS 
1868. april 4-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Társrvai • Kérvények bemutatása. A nemzetiségi bizottság hiányzó tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. A 
cukor és égetett Lösze* italok kivitelénél megtérítendő fogyasztási adóról szóló törvényjavaslat végleg elfogadtatik s a főrendekbe* 
átküldetik. Id. Kossuth Lajos, Nagy Péter, Gál János, Kapp Gusztáv, Móric* Pa!, Tokody Ágoston, Berzenczey László gazoltainak * 
ar osztályokba soroztainak. 

A kormány részéről jelen vannak ; Gorove Ist
ván. Miké Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V, órakor. 

Elnök : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Radics Ákos jegyző úr fogja vezetni; a 
szólani kívánók neveit Horváth Lajos jegyző úr 
jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Ráday László gr. jegyző (olvassa az april 

3-kán tarlóit ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök : Liptó megye közönsége a nemzeti

ségi kérdést mielőbb megoldatni kéri. 
Somogy megye közönsége Zemplén megyé

nek a nemzetiségi kérdés megoldását tárgyazó fel
terjesztését pártoltatni kéri. 

Somogy megye közönsége a köztörvényható
ságok önkormányzati jogkörének a felelős minisz
teri rendszerrel kiegyeztetését tárgyazó emlékira
tát benyújtja és figyelembe vétetni kéri. 

Somogy megye közönsége a honvédelmi ügy
ben Arad városa felterjesztését pártoltatni kéri. 

Liptó megye közönsége a dohányegyedáru
ság minden áron megszüntetését kéri elhatároz
tatni. 

A temesvári ipar- és kereskedelmi kamara 
előterjeszti a hazánk közigazgatási és közgazdasági 
átalakításánál tekintetbe veendő főelveket. 

Csongrád megye közönsége hód-mező-vásár
helyi sorozó járásának az 1867-dik évi ujoncz-
állitás alkalmával a provisorius hivatalnokok hibás 
eljárása folytán szenvedett rendkívüli sérelme 
azonnali orvosoltatását kéri. 

Kemény Lajos hunyadmegyei dévai lakos 
Makray László képviselő ellen vádakat emel s 
intézkedést kér tétetni az iránt, vajon képviselői 
állását megtarthatja-e? 

Makray László képviselő az ellene tett fel
adást a hunyadmegyei törvényszéki elnöknek erre 
vonatkozó nyilatkozata mellett rágalomnak nyil
vánítja. 

Mindezen beadványok a kérvényi bizottság
hoz utasíttatnak. 

A tegnapi szavazás eredménye fog kihir
dettetni. 

Rad.'CS Á k o s j e g y z ő : A nemzetiségi bizott
ság kiegészitésérc beadott 283 szavazat közül üres 
volt kettő; a többiből Madocsányi Pál nyert 267, 
Ivacskovics György 265, Berzeviczy Tivadar 262, 
Fehdenfeld Gusztáv 259, Maniu Aurél 259,Gajzá-
gó Salamon 256, Szilágyi István 256, Justh Kál
mán 254, Teleki Domokos gr. 252, Urházy 
György 244, Kuba János 239, Glatz Antal 218, 
Mihályi Péter 217, Hunfalvy Pál 216, Boheczel 
Sándor 215, Paezolay János 204 szavazatot. 

E l n ö k : Az ilyformán kiegészített nemzeti
ségi bizottság t. tagjait kérem, méltóztassanak az 
ülés után tanácskozás végett itt maradni. 

A czukor és égetett szeszes italok kivitelénél 
a fogyasztási adó visszatérítése iránt beadott tör
vényjavaslatnak végleges megszavazása van napi
renden. Jegyző úr fel fogja olvasni. 

RadiCS Á k o s j e g y z ő (fölolvassa az elfogadott 
törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatnak e törvényjavaslatot vég
leg elfogadni'? (Elfogadjuk !) Ennélfogva Radics 
Ákos jegyző úr megbizatik ; hogy azt a méltóságos 
főrendek ma tartandó ülésébe átvigye. 

Az állandó igazoló bizottság részéről Lázár 
Dénes képviselő úr fog előterjesztést tenni. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését idősb Kossuth Lajos Pécs városában 
megválasztott országgyűlési képviselő iránt. Az igazoló 
bizottság a végleges igazolást javasolja.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
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elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva id. Kossuth 
Lajos úr a végleg igazolt képviselők sorába fölvé
tetik. (Éljenzés a szélső hal oldalon.) 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az igazaié bi
zottság jelentését Nagy Péter Kolozsvár szabad királyi 
városa országgyűlési képviselőjének megválasztásáról. 
Az igazoló bizottság Nagy Pétert végleg igazolandó-
nak véleményezi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni! (Elfogadjuk!) Ennélfogva Nagy Péter 
úr a végleg igazolt képviselők sorába igtattatik. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság véleményét Gál János, Oláhfalva mezőváros 
képviselőjének megválasztásáról, ki is végleg igazolan-
dónak ajánltatik.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) Grál János úr végleg igazolt képviselőnek 
nyilvánittatik. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését Kapp Gusztáv Nagy-Szeben városa 
és széke képviselőjének választásáról, melyben ezt vég
leg igazolandónak véleményezi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az igazoló bizottság 
véleményét elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva 
Kapp Gusztáv úr, mint Nagy-Szeben városa és 
széke országgyűlési képviselője végleg igazoltatik. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését Móricz Pál Bihar megye bárándi 
választó kerülete képviselőjének választásáról, melyben 
azt a 30 nap fentartása mellett igazolandónak véle
ményezi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az igazoló bizottság 
véleményét elfogadni? (Elfogadjuk!) Tehát Móricz 
Pá l úr, Bihar megye bárándi választókerülete or
szággyűlési képviselője a 30 nap fentartása mellett 
igazoltatik. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését Tokody Ágoston Nagy-Várad és Vá-
rad-Olászi városrészekből alakult választókerület kép
viselőjének választásáról, melyben azt végleg igazo
landónak véleményezi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az igazoló bizottság 
véleményét elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva 

Tokody Ágoston úr Nagy-Várad és Várad-Olaszi 
városrészekből alakult választó kerület országgyű
lési képviselője végleg igazoltatik. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését Berzenczey László Maros-Vásárhely 
szabad kir. város képviselőjének választásáról, kit is 
végleg igazolandónak véleményez.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az igazoló bizottság 
véleményét elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva 
Berzenczey László urMaros-Vásárhely szab. királyi 
város országgyűlési képviselője végleg igazoltatik. 

Az osztályokba való beosztás a 7-dik osztály
nál végződött; következik a 8-ik osztály, hova 
két képviselőt kell besorozni. (Kihúzza a neveket.) 
A 8-ik osztályba beosztatik idősb Kossuth Lajos 
és Móricz Pál, a 9-ik osztályba Gál János, a 7-ik 
osztályba Kapp Gusztáv, a4-ik osztályba Tokody 
Ágoston, az 5-ik osztályba Nagy Péter, az 1-ső 
osztályba Berzenczey László. 

Két törvényjavaslat van már kiosztva, t. i. a 
a magyar pénzverdékben készítendő pénzekről és 
a gödöllői uradalomról. Kérem az osztályok tisz
telt tagjait, hogy ha a tárgyalás alatt levő három 
törvényjavaslattal elkészülnek, méltóztassanak e 
két törvényjavaslatot azonnal tárgyalás alá venni. 

Egyszersmind kérem a 8-ik osztály tisztelt 
tagjait, hogy tanácskozás végett ülés után méltóz
tassanak itt maradni. (Zaj.) Egy pillanatra kérem 
még a t. képviselők figyelmét! (Halljuk!) A ezu-
kor és égetett szeszes italok megtérítendő fogyasz
tási adója iránti törvényjavaslat vég megszavazá
sáról szóló mai jegyzőkönyv hitelesittetni fog, 
hogy jegyző úr azonnal átvihesse a méltóságos 
főrendekhez. 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a jegyzö
könyvet.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk !) Tehát Radics Ákos jegyző ur átviszi a méít. 
főrendekhez. 

A 9-ik osztály tagjait fölkérem, méltóztassa
nak délután 4 órakor helyiségökön megjelenni. 

Az ülés végződik d. e. 11 órakor. 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

T á r g y a i : Domokos László képviselővé választása bejelentetik. Kórvények bemutatása. Siklóssy Károly a lőpor árulása 
iránt interpellálja a kormányt. A főrendek üzenik, hogy a czukor s égetett szeszes italok kivitelénél megtérítendő fogyasztási adóról 
szóló törvényjavaslatot elfogadták s a horvátügyi bizottságba választott tagjaikat működésük folytatására utasitották. A központi bi
zottság beadja jelentését a törvények kihirdetésére, a kereskedelmi és iparkamarákra s a gör.-keleti vallásuakra vonatkozó törvényja
vaslatokról. A vasutak és csatornák telekkönyvezését s a czukor és égetett szeszes italok megtérítendő fogyasztási adóját tárgyszó 
törvényczikkek szentcsittetvén, kihirdettetnek. Az elnök a királyné várt szerencsés szülése alkalmából tartandó hálaisleni tiszteletre 
hívja meg a ház tagjait. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
í lyula gr., Festetics György gr., Gorove István, Hor
vát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik déli 12 ot akoi 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Radics Ákos jegyző úr fogja ve
zetni: a szólani kívánók ne veit Horváth Lajos jegy
ző úr fogja jegyezni. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
RadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa az april 4-én 

tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Bemutatom a Felső Fehér megye bei-

kerülete részéről képviselőnek megválasztott Do
mokos László választásáról szóló jegyzőkönyvet. 
Az igazoló bizottsághoz utasittatik. 

Bereg megye a felelős parlamenti kormány 
és a köztörvényhatóságok közti viszonyt még ezen 
idésszak alatt kéri megoldatni. 

Ugyanazon megye közönsége a honvédelmi 
kérdést Pest és Arad városok felterjesztése értel
mében kéri elintéztetni. 

Torna megye közönsége szintén Pest és Arad 
városoknak a honvédelmi kérdés elintézése iránti 
felterjesztését kéri pártoltatni. 

Torna megye közönsége a nemzetiségi kér
dést mielőbb törvényhozásilag elintéztetni kéri. 

Ugyanazon megye közönsége a budai nép
színház évi 18,000 frt segélyeztetósét Buda város 
felterjesztése alapján kimondatni kéri. 

Arad sz. k. város közönsége a kassai magyar 
szinház állandósítását és évi segélyben részesítését 
kéri eszközöltetni. 

Debreczen város közönsége számos képvise

lőknek az országos ülésekből kimaradását meggá
toltatni kéri. A házszabályok átdolgozására kikül
dött bizottságnak kiadandó. 

Ugyanazon város közönsége a királyi táblá
nak kerületenkinti beosztása esetére N.-Várad he
lyett Debreczen városát kéri székhelyül kitüzetni. 

Jeney István kolozsvári lakos a magyar kor
mány részére 1848-ban kölcsönzött 4000 frt tő
kéjét visszatérittetni kéri. 

Lapu Sándor, Szenté Dániel, Oláh János. 
Rolkó Sámuel és Rácz Lajos Békés megyebeli 
Öcsöd községi szücsmesterek a tőlök 1852-ben 
elkobzott 487 db. katona borjutarisznyák ára fe
jében 3664 frt 67 7, kr követelésöket kárpótol
tatni, kérik. 

Könczey Sándor alsó-torjai lakos a szász-
zalaknaiak által 1848. okt. 20-án atyjától elrablott 
ingóságainak 2394 frtra becsült értókét Szász-Za-
lakna községe lakói által megtéríttetni kéri. 

Megyeri Kálmán és Natália, édes atyjok né
hai Megyeri Károly magyar színész érdemeinél, 
fogva, elszegényedett állapotukban évi segélye
zésért esedeznek. 

Nagy Miklós kőszegi ügyyéd a múlt 1867. 
évi november első napjaiban több hivatali vissza
élés megfenyitését tárgyazó folyamodásait elin
téztetni kéri. 

Bors János nagy-kun-madarasi lakos az 1848-
ki események miatt ref. lelkészi hivatalától meg
fosztatott s elszegényedett állapotában a több év 
alatt 109 frt 67 krra felszaporodott adóhátraléká
nak s az 1863-ik évi ínség alkalmával 465 frt 99 
krt tevő koitnánykölcsönbeli tartozásának elenge
dését és bizonyos évi segélyben leendő részesitte-
tését kéri. 
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Torontálmegyei Szerb-Sz.-Márton község la
kosai a nemzetiségi kérdés mielőbbi megoldását 
kérik eszközöltetni. 

Rannicher képviselő úr több kérvényt kivan 
bemutatni. 

R a n n i c h e r J a k a b : Van szerencsém, de 
egyszersmind kötelességem is, három komolyabb 
tartalmú kérvényt beadni, s azért, ha a tisztelt ház 
megengedi, bátorkodom a tényállásra rövid elő
adásban némi világot vetni. {Halljuk, halljuk !) 

Én és szász elvtársaim e teremben eddigelé 
hallgattunk, nem annyira a nyelv nehézségei miatt, 
melyekkel ugyanis még küzdenünk kell, mint in
kább azon fontosabb okból, mivel az államjogi 
kiegyezkedési tárgyalások menetébe beleegyez
tünk és őszinte hazafiúi örömmel üdvözöltük azok
nak eredményét, mely a koronázás ünnepélyes cse
lekvényére vezete. 

Mi a király legkegyelmesebb urunk esküjé
vel megerősített törvények alapján állunk és szi
lárd hűséggel ragaszkodandunk azokhoz, mert 
meg vagyunk győződve, mennyire feltételezi 
az alkotmányos szabadság szilárdítása mindenek 
előtt azt, hogy az ország népei bárminő pártokra 
oszoljanak is, egy akarattal elfogadják, tiszteljék 
és szeressék az alkotmányt magát, mint saját léte
lök közös alapját. (Helyeslés.) 

Hallgattunk egyébiránt azért is, mivelhogy 
a felelős kormány nagyon tisztelt férfiai, a szabad
ság alapjára helyezvén és a kiengesztelés ösvényén 
haladni eltökélvén magokat, mindjárt kezdetben 
teljes bizalmat gerjesztenek, és kiváltképen a mi 
Erdélyt és a szász nemzet belviszonyait illeti, még 
akkor is, midőn a kormánynak ezen országra néz
ve a szabad kéz minden felelősség mellett mégis 
mindig igen ruganyos meghatalmazása adaték, mi-
előttünk aggodalom oka még nem létezett, különö
sen, miután a nagyon tisztelt igazságügyi minisz
ter űr nyilvános ülésben megnyugtatólag ilyképen 
nyilatkozott vala: 

„A kormány tudja, hogy a jelenleg Erdély
ben fenálló közigazgatási és törvénykezési rend
szert halomra dönteni, a közrend megzavarása nél
kül nem lehetne; azért a kormánynak eredeti szán
déka az volt: e kérdést elhalasztani mindaddig, 
mig a kormány időt vehet magának az erdélyi vi
szonyokat részletesen tanulmányozni, s ekkor volt 
a kormánynak szándéka Erdélyre nézve külön ha
tározati javaslatot a ház elé terjeszteni; a kormány
nak nem állott szándékában e ezélra a háztól kü
lön felhatalmazást kérni ; de elfogadta a szerkezet
ben a modositványt azért, hogy épen magát Er
délyt megnyugtassa; miután azonban ezen ujabb 
niódositvány némely oldalon nyugtalanságot vol
na képes gerjeszteni, a kormány nevében nyiltan 
kijelentem, hogy e felhatalmazást a kormány sem-

KÉPV. H. NAPLÓ 186%. vn. 

mi esetre sem veszi oly értelemben és nem fogja 
ugy gyakorolni, hogy az akár a kedélyeket fölin
gerelje, akár a közérdekeket, a közrendet ott föl
zavarja." 

E megnyugtató kijelentés és a kormány tapin-
tatteljes eljárása átalábansok aggodalmat oszlatott 
szét az országban, és sokaknak kedélyét, kik a vi
szonyok uj alakulását bár nem bizalmatlansággal, 
mégis közönynyel nézték, az újra visszaszerzett 
alkotmánynak, mint előfeltételének, egy jobb, az 
állami és társadalmi élet minden terén reménylen-
dő jövőnek őszinte barátaivá tette.. 

Annál érzékenyebben kell sajnálnom, hogy a 
tisztelt ház elé való első fellépésem panaszokkal és 
sérelmekkel van összekötve : panaszokkal, melyek 
a szász nemzet egyetemének, N.-Szeben városának 
képviselő testülete és Segesvár igenis tiszteletre 
méltó polgárai nagyobb számának részéről azon 
kéréssel emeltetnek, hogy orvosoltassanak e sé
relmek. 

Tudva van, hogy a belügyminiszter urnák 
felterjesztésére az alkotmányszerüleg élethossziglan 
választott és megerősített szász nemzeti comes vá
ratlanul ez évi február hó 8-dikán kelt legfelső 
határozat folytán hivatalától fölmentetett, és, a tör
vényhozásnak ez állás betöltése iránti további in
tézkedéséig, helyébe ideiglenes nemzeti ispán ne
veztetett ki. holott ily esetben, mig uj választás 
történik, a törvényes gyakorlat szerint Szeben vá
rosának polgármestere a szász comesnek alkotmá
nyos helyettese. 

Ez képezi tárgyát az előttem fekvő kérvé
nyeknek, melyek beadásával mi, a szebeni választó
kerület követei, meg vagyunk bízva. 

A mióta Erdélyországban a szász nemzet azon 
több százados szép népjognak örvend, hogy élén 
választott comes áll, a történet csak egyetlen egy 
példáját ismeri annak, hogy egy alkotmányszerü
leg élethossziglan választott comes saját kérésén 
kívül nyugalmi állapotba helyeztetett volna. De ez 
is csak 1774-ben, tehát oly időben történt, midőn 
— valamintez Erdélyben, fájdalom, többször fordult 
elő, minden törvényesség ellen nem az alkotmány 
értelmében, hanem az állami mindenhatóság pa
rancsai szerint kormányoztaték az ország. Ezen 
esetre tehát ma, a törvényesen biztosított szabad 
alkotmány ótalma alatt, hivatkozni csakugyan 
nem lehet. 

Ez ügy azonban nem személyi, ez jog- és al
kotmányügy , és mint olyan, horderejében, a 
szász nemzet, mint politikai népegyediségnek fen-
létére valódi életkérdés. 

Erdélyben a német gyarmatosok, kiket I I . 
Gréza magyar király teljes polgári szabadság biz
tosítása mellett hívott az országba, elválva és el
szigetelve egymástól már közel voltak azon ve-

10 
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szélyhez, hogy majdnem teljesen elveszítették sza
badságukat. A magyar korona pedig erőteljes nép 
létét akarva a birodalom határain, ezen okból II . 
Endre magyar király az 1224-ik évi ismert sza
badságlevele által — mely a szászoknak arany 
bullája — az egyes gyarmatjárásokat egy nem
zett*' fűzte össze és annak élére a szebeni comest 
helyezé főnökéül. E hivatal és méltóság tehát oly 
régi. mint maga a nemzet, és vele együtt hat száza
don tul fentarfcotta magát mai napig. 

Kezdetben a nemzeti comes kinevezése a 
szent korona felségi joga vala, mig Hollós Mátyás 
király, a nép és polgároknak e nagy barátja, a 
szebeni polgárokat azon joggal adományozta meg, 
hogy királybirájokat és pedig életének tartamára 
ők magok válaszszák meg, ki mint ilyen egyszer
smind a nemzet comese és később a fejedelmi 
tanács tagja is vala. 

Ez 1464-ben történt. 
Azon időtől fogva a eomesi hivatal választási 

hivatal maradt, maga a választási jog pedig orszá
gos törvények, államszerződések és fejedelmi es
kük által legünnepélyesebben megerősitve, végté
re 1845-diki évben deczember utolsó napján kelt 
legfelső leirat által mint a nemzetnek belügye, 
kölcsönös megállapodás folytán újra akképen ha-
tároztatott meg, hogy a választásban a szász föld 
valamennyi kerületei is részt vegyenek. 

Voltak ugyanis a változó idők folyamában 
egyes esetek., midőn e jogot sem tartá tiszteletben 
a kormány. De valahányszor történt legyen is ez, 
ily jogsértés ellen nem csak a szebeni polgárság 
és vele az egész nemzet felszólalt, hanem mindig, 
minden egyes esetben a főkormányszék, de orszá
gosan összegyűlt karok és rendek is férfiasan fel
léptek egy szabadság megóvása mellett, mely nem 
csupán a szász nemzet, hanem az ország sarkala
tos jogaihoz századokon át tartozék és tartozik 
ma is. 

Azért, ha néha a kormány a választás mellő
zésével saját teljes hatalmából kinevezte a szász 
comest. ez eljárás mindenkor országos sérelem
nek tekintetek. Bármily más kérdésekben, néha 
keményen víva, szálltak is szembe az egyes pártok, 
ily esetben mégis mindnyájan egyek valának, 
mert jog jog, törvény törvény marad, meg nem tá
madható szentély, mely előtt az állam- és népélet
ben minden szilárdelvü párt hódolva leborul. 

Arajon több százados jog azért, mivelhogy 
néha a hatalom megsérté, kevésbbé legyen-e 
tiszteletre méltó ? Épen Magyarországnak törté
nete bizonyítja fényesebben, mint bármely más or
szágé, hogy jog és alkotmány, minél gyakrabban 
és csökönösebben támadtaték meg, annál magasb-
ra emelkedék e legdrágább népjavak értéke a nem
zet szivében ugy, hogy a hatalomnak valamennyi 

megtámadása nem gyengítése, mint inkább bel-
terjü, erkölcsi erősödése vala a megsértett jognak. 

í gy állván a dolog, könnyen fölfoghatni, 
milyen rázkódtató a benyomás, melyet a felelős 
kormány ezen eljárása a szász nép túlnyomó több
ségére, azon körülmény pedig, hogy egyátalában 
a választási jog kérdésbe vonatott, az egész nem
zetre, minden pártszinezet különbsége nélkül, tett. 
Aligha található egyetlen egy szász hazafi, ki 
nemzeti comes-választási jogát néma belenyugvás
sal oda áldozná, mert a legutolsó kunyhóig minden
kinek éreznie kell, hogy e j o g a nemzetnek, mint 
zárt egységnek, fenmaradásával oly szilárdul ösz-
sze van kötve, mint az épület boltozatával a zárkő, 
mely boltozat, ha az kitöretnék, minden pillanat
ban önmagától romba dőlhet. Pedig összeroska-
dott építményekkel, szétszakasztatott. oszlányokra 
darabolt népekkel nem leszen segítve az államon. 

Oly időt élünk, melyben az államférfiúi meg
gondolásnak, fájdalom, igen is sokat kell a szen
vedélyek fölgerjesztései .és követeléseivel küzde
nie, midőn egyes pártok előtolakodva, egy v a g y 
más irányban czéljaik követésében magokat ér
vényesíteni törekednek, holott a történet régi ta
pasztalása tanúsítja, hogy ott, hol a szereplők vagy 
magok hiszik legerősben lebegtetni a nép vélemény 
zászlaját, vagy azt másokkal elhitetik, az igazság 
gyakran legkevésbbé sem található. 

Azon elvtől vezetve, hogy a képviselőt, mint 
ilyent, kötelessége teljesítésében semmi sem gátol
hatja, miután magamra vállaltam, hogy a hozzám 
küldött kérvényeket beadjam : bátorkodom kérni, 
hogy a tisztelt ház ezeket azon választmányhoz 
szíveskedjék utasítani, mely Erdélynek Magyar
országgal való egyesülésének törvényes keresztül
vitelére minden eszközök által czélzó munkákkal 
bízatott meg, és pedig annyival inkább e választ
mányhoz, mivebez, legalább tudtomra, még egyet
len egy ülést sem tartott, holott igen kivánatos 
és szükséges volna, hogy az unió fontos ügye 
a közhaza javára és az érdekelt népek valódi meg
nyugtatására a törvényhozás utján, nem pedig a 
szabad kéz segélyével vagy mellesleg a lett dol
gok hatalma által, valahára maradandóan intéz
tessék el. 

B e t h l e n János gr.: Tisztelt ház! Nekem a 
tárgy érdeméhez semmi szóm nincs, mert a 
tárgy nincs napirenden; de igenis van ahhoz, 
hogy hová tétessék ezen kérvény. Az országgyű
lésen egyik múlt alkalommal — ugy tetszik, Deák 
Ferencz képviselő urnák egy interpellátiójára, 
melyet ő a minisztériumhoz intézett az iránt, szán
dékozik-e a minisztérium rövid idő múlva tör
vényjavaslatot előterjeszteni az unió ügyében ? — 
a minisztérium azt felelte, hogy igenis szándé
kozik azt tenni. Most tehát, hogy azon munkálat-



CCXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (April 7. 1868.) 75 

nak annyival több sikere legyen, legjobb lenne 
ezen kérvényt fontolóra vétel végett a minisztéri
umnak átadni. 

BÓnis S á m u e l : Szerintem ezen kérvényt a 
kérvényi bizottsághoz kell áttenni: az fogja belá
tása szerint vagy a bizottsághoz, vagy a minisz
tériumhoz utasítani. 

G u l l József : Én sem akarok a kérvény
hez szólani, de igenis annak hová utasításához. 
Háromféle indítvány tétetett e részben : az első 
az, adassék a kérvény mindjárt a minisztériumnak 
á t : a második az. tétessék át az uniobizottsághoz; 
a harmadik az, adassék a kérvényi bizottságnak. 
Ez utolsó a ház rendszabályai szerint legegysze
rűbb volna, mert a kérvényekre nézve a ház rend
szabályai azt határozzák, hogy tétessenek át a 
kérvényi bizottsághoz. E kitétel azonban nem 
olyan határozott, hogy minden kivételt kizárna; 
sőt vannak a ház rendszabályai között olyanok 
is, melyekből azt lehetne következtetni, hogy 
más bizottság által is intéztethet el a t. ház kér
vényeket, ha neki ugy tetszik. H a j ó i emlékszem, 
ilyen a 27. §. A t. ház cselekedett is már e sze
rint, ha jól emlékezem, egyez előtt néhány nappal 
tartott ülésében, mikor is, ha nem csalatkozom, az 
igen tisztelt elnök úr indítványára egy kérvényt 
más bizottságnak adott át, nem a kérvényi bizott
ságnak. Tehát formaliter lehetséges az ilyen kér
vényt más bizottsághoz utasítani. Nem tudom, az 
inditványozó úr miért indítványozta, hogy a kér
vény az unio-bizottsághoz tétessék á t ; de vélemé
nyem szerint van vagy lehet rá oka. Ez állam
jogi kérdés, oly államjogi kérdés, mely az erdélyi 
részek alaptörvényein alapszik; tehát természetes 
volna ilyen kérelem fölötti jelentést azon bizott
ságra bízni, mely épen az unió keresztül vitele 
végett állíttatott fel a ház által. 

Engedelmet kérek, nekem is küzdenem kell 
a nyelvbeli járatlansággal. {Is agyon jól van! 
Hallj lik!) 

Én okot nem látok rá, miért kell ezen kérel
meket, melyek legalább a kérvényezőkre nézve 
fontosak, épen a kérvényi bizottsághoz utasítani, s 
nem látok rá okot, miért ne adathassanak át az 
unio-bizottságnak. Én tehát részemről azon indít
vány mellett fogok szavazni, mely a kérelmeket az 
unio-bizottsághoz kívánja áttétetni. 

SzáSZ K á r o l y : Tisztelt ház ! Midőn az or
szággyűlés ezelőtt tetemes idővel — mert talán 
már majdnem két éve — azokat a nagy bizottságo
kat a maga köréből megválasztotta, melyek közül 
egyik az erdélyi unio-bizottság volt, akkor még 
nem volt felelős kormányunk, s azok a nagy bi
zottságok a törvényjavaslati munkálatok elkészí
tésével voltak megbízva; most azonban az erdélyi 
unió kérdésének elintézése iránti törvényjavaslatot 

a minisztériumtól várjuk, mely ki is jelentette, hogy 
azt elfogja intézni. Tulajdonképeii azon bizottság, 
mely az erdélyi unió kérdésében működni volt hi
vatva, ugy mint a többi bizottságok is, a nélkül 
hogy hivatalosan föloszlattak vagy megszüntettek 
volna, működéseiket a dolog természete szerint a 
megváltozott körülmények közt tényleg megszün
tették, ugy hogy ha jelenleg azon bizottsághoz, mely 
már csak névben áll fen, s az erdélyi unió kérdé
sével nem is foglalkozik, utasitanók ezen speciális 
kérdését az erdélyi viszonyok rendezésének, azon 
bizottság magát ezen speciális kérdéssel szemben. 
a többiek összefüggő tárgyalása nélkül — ugy 
szólva — talán feltalálni se tudná. Természetesnek 
látom tehát, sőt a ház szabályai szerint egyedül 
helyesnek Bónis képviselőtársunk indítványát, 
hogy valamint minden kérvény, ugy ezen kérvény 
is, a kérvényi bizottsághoz utasittassék, és azon 
bizottság fogja ezen kérvény tárgyalásának helyes 
módját véleményében előadni. 

P a p p Z s i g m o n d : Előttem szóló kétségbe 
vonta, hogy az erdélyi viszonyok rendezése tár
gyában kiküldött bizottság törvényen alapul, mert 
azt monda, hogy a viszonyok azóta megváltoztak 
és felelős kormány alakult. 

SzáSZ K á r o l y : Azt nem mondtam, hogy 
nem alapul törvényen! 

P a p p Z s i g m o n d : Ezt nem csak, hogy két
ségbe vonom, hanem emlékeztetem a t. házat az 
1848-iki törvényekre, melyekben világosan ki van 
mondva, hogy az erdélyi dolgok végleges eldön
tése egy regnicoláris bizottságra van bizva. U g y 
hiszem, midőn a t. ház kiküldötte azon bizottsá
got, nem tett mást, mint a 48-iki törvényekből 
kifolyólag, rendes kerékvágásba hozta a dolgot. 
Nem czélom tehát vitatni a dolgot, vajon a minisz
tériumhoz, vagy a kérvényi bizottsághoz, vagy 
pedig az országos bizottsághoz utasittassék-e ezen 
kérvény; hanem ezen felvilágosítással azért léptem 
fel, mert nem akarom, hogy a törvényt megszeg
jük, (Zaj. Ellenmondás) hanem, hogy a törvényt 
tartsuk meg. {Zaj. Kérvényihez!) 

Berzenczey L á s z l ó : Ha a t. ház ezen kér
vényt a kérvényi bizottsághoz teszi át, akkor nem 
szólok a kéi'déshez. 

E l n ö k : Kívánja a t. ház, hogy a kérvényi 
bizottsághoz tétessék át? {Oda!) Ennélfogva a kér
vényi bizottsághoz tétetik át. 

Siklósy képviselő urnák interpellatiója van 
a belügyminiszter úrhoz. 

BadiCS AkOS j e g y z ő (felolvassa): ..Sik
lósy Károly baranyamegyei mohácskerületi kép
viselőnek a t. belügyminiszter úrhoz intézett in
terpellatiója. Tapasztalván, hogy a lőport e mai 
napig csak hatósági utalványozás folytán szokták 
a feleknek a kereskedők kiszolgáltatni: kérdést in-

10* 
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tézek a tisztelt belügyér úrhoz, van-e ezen rendőri 
rendszabály eddigi fenállásáról tudomása? s Ka 
igen. miért tartja ezt fen? holott e rendszabály 
törvényeinkben' nem gyökerezik, s mégis a hon
polgárok szabadságát, valamint a szabad kereske
dést korlátozza, a hatóságok közegeit hasztalan 
munkával terheli, és a katonaságot a közéletben 
is kiváltságokkal felruházza, minek alkotmányos 
szabarl államban elő fordulni nem kellene." 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
Kérem az interpellátiót velem közölni. 

Elnök: Gr. Sztáray Antal úr, mint a felső 
ház jegyzője, üzenetet fog átnyújtani. 

Sztáray Antal gr. főrendi j e g y z ő (az el
nöki szeli elé áll): Van szerencsém a főrendek teg
napi ülésének jegyzőkönyvi kivonatát átnyújtani, 
melyben a czukorra és szesznemüekre vonatkozó 
törvényjavaslat és a Horvátországgal folytatandó 
alkudozások tárgyában hozott határozataik foglal
tatnak. (Éljenzés.) 

Elnök: Azonnal ki fog hirdettetni. 
RadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a főrendek 

üzenetét.) 
Elnök*. Tudomásul vétetik, és miniszterelnök 

úr felkéretik, hogy ő felsége szentesítését kieszkö
zölni szíveskedjék. 

A mi a horvát ügyben kiküldött bizottságot 
illeti: itt van ideje, hogy a bizottság összejövete
lének határnapja tudomásul adassék, a mi végett 
a horvát országgyűlés elnökével a határozat a 
lehető legrövidebb idő alatt közöltetni fog. 

A központi bizottság előadója fog előterjesz
tést termi. 

Kerkapoly Károly előadó (oh :assa, a köz
ponti bizottság jelentését a törvények kihirdetésére és 
a kereskedelmi kamrákra vonatkozó törvényjavasla
tokról.) Ezen szerkezet a módosítások következté
ben újjá fog alakulni; a t. ház beleegyezésével 
tehát jó volna ezen újjá alakult szerkezetet a jelen
tés folytán kinyomatni. 

E l n ö k : A bizottság jelentése a módosított 
törvényjavaslatokkal együtt ki fog nyomatni s a 
t. ház tagjai közt kiosztatni, és a ház legközelebbi 
ülésében, mely folyó hó 16-kán fog tartatni, fog 
a t. ház ennek tárgyalása felől intézkedni'). 

A központi bizottságnak még egy jelenté
se van. 

KaCSkOviCS IgnáCZ előadó (olvassa a köz
ponti bizottság jelentését a gör. keleti vallásfelekezetre 
vonatkozó törvényjavaslatról.) 

E l n ö k : Hasonlókép ki fog nyomatni és szét
osztatni 3). 

*) Lásd az Irományok 205 és 20fi-dik számát. 
-) Lásd az Irományok 207-ik azámát. 

Ghyczy K á l m á n : Engedje meg a t. ház, 
hogy, mivel most a törvényhozás munkásságában 
némi szünet fog beállni és a képviselő urak közül 
többen távozni fognak, a házszabályok átvizsgá
lására kiküldött bizottság tagjaihoz, mint annak 
elnöke, rövid felszólítást intézhessek. Ezen bizott
sághoz legközelebb a ház által számos tárgy uta
síttatott, és ezen felül a bizottság a végett, h o g y 
véleményt terjeszthessen a ház elé, igen sok teen
dővel lesz elfoglalva: ennélfogva kérem a házsza
bályok átvizsgálására kiküldött bizottság összes 
tagjait, hogy folyó hó 17-kén délután 4 órakor 
ide az országházba bizottsági ülésre megjelenni 
szíveskedjenek. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
A delegatiók tanácskozásának befejezése után kö
telességemnek ismertem az 1868. évi államkölt-
ségrvetést azonnal összeállítani és a közterhekről 
szóló törvényjavaslatokat elkésziteni. Óhajtottam 
volna ezen előterjesztést már eddig is megtenni és 
a törvényjavaslatokat a tisztelt ház asztalára tenni. 
Azonban ezen első államköltségvetésnek a minisz
teri tanácsban történendő végleges megállapítása, 
ugy a számos mellékleteknek rendezése és kinyo-
matása szükségkép annyi időt vesz igénybe, hogy 
a legjobb igyekezet mellett is e hét utolsó napja 
előtt az előterjesztést megtenni képes nem lennék. 
Minthogy a tisztelt ház az ünnepek alatt ülést 
tartani, ugy hiszem, nem kíván, ezen előterjesztés 
e hétről elmarad; mivel azonban mindenek felett 
kívánatos az előterjesztésnek mielőbbi behozatala: 
bátor vagyok kérni a t. házat, méltóztassék a jövő 
héten tartandó első ülés napján, tehát april 16. 
napján, az államköltségvetés és a pénzügyi tör
vényjavaslatok előterjesztését már most napirendre 
tűzni. 

Ghyczy Kálmán: Azt gondolom, tisztelt 
ház, hogy legfeljebb csak a költségvetés beadása 
jöhet napirendre. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Én is ugy értettem, hogy a minisztérium nevében 
az előterjesztést megtehessem, mit annál inkább 
szükségesnek tartottam bejelenteni, mert ezen elő
terjesztések nagy fontossággal bírnak, és óhaj
tandó, hogy azon ülésben, melyben az előterjesztés 
megtörténik, minél többen jelen legyenek. E vé
gett, azt hittem, legczélszerübb, ha a t . házat előre 
értesitem, hogy az előterjesztés az első ülésben 
megtörténik. 

E l n ö k : A miniszterelnök úr még ezen ülés 
alatt be fogja mutatni a ezukor és égetett szeszes 
italok kivitelénél visszatérítendő fogyasztási adóról 
készült s ő felsége által szentesitett törvényezik-
ket. Addig, mig miniszterelnök úr a szentesített 
törvényt elhozza, az ülést felfüggesztem. 
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(Fél órai szünet múlva) : Megnyitom az ülést. 
Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 

T. ház! Van szerencsém jelenteni, hogy ő felsége 
idő közben a magyar korona országaiban létező 
vasutak és csatornák telekkönyvezéséró'l szóló tör
vényt szentesíteni méltóztatott, ugy szintén van 
szerencsém átnyújtani az imént elfogadott törvényt 
a czukor és égetett szeszes italok kivitelénél visz-
szatéritendő fogyasztási adóról, melyet ő felsége 
hasonlókép szentesíteni méltóztatott, azon kéréssel, 
hogy e két törvéuy kihirdetését elrendelni méltóz
tassanak. 

Elnök : Az ő felsége által szentesitett két 
törvényczikk azonnal kihirdettetik. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a szentesített 
két törvény•czikket1). 

E l n ö k : Mindkét szentesitett törvényczikket 
kihirdetés végett a mélt. főrendekhez Radics Ákos 
jegyző úr át fogja vinni. 

O felségének Magyarország királyának és o 
felségének Magyarország királynéjának családi 
körében egy örvendetes esemény fog beállni; 
ennek következtében egy tudatandó napon hála
istentisztelet fog tartatni a budavári templomban, 
mire megjelenni kérem a t. ház tagjait. 

A legközelebbi ülés f. évi april 16-dikán fog 
tartatni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
x) Lásd az Irományok 208-dik számát. 

CCXIV• ORSZAlxOS XJLE8 
1867. april 16-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Conrad Mór szabadságidőt kap. Kérvények bemutatása. A kormán/ előterjeszti az államköltségvetéat 18 68-ra 
a különféle adóssági törvényjavaslatokat. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Festetics György gr., Go-
rove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mi
ké Imre gr.. Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 V2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

A jegyzőkönyvet Mihályi Péter jegyző úr 
fogja vezetni; a szólani kívánókat Radics Ákos 
jegyző úr jegyzi. 

RadiCS Ákos j e g y z ő (olvassa az april 1-én 
tartolt ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Conrad Mór képviselő úr két havi 
szabadságidőt kér. (Megadatik.) 

Pozsony megye a nemzetiségi kérdést a 
a képviselőház alválasztmánya véleményétől eltérő-
leg kéri megoldatni. 

Kraszna megye közönsége a só árát alább 
szállittatni s a sóaknáknál egyénió'sittetni kéri. 

Ugyanaz a megyék rendezése tárgyában ké
szített tervezetét figyelembe vétetni kéri. 

Liptó megye közönsége a budai színházat 
18,000 frttal segélyeztetni kéri. 

Ugyanaz a kassai színházat országos segélye
zésben kéri vészesittetni. 

Szabolcs megye közönsége a kassai színház 
segély ezt etését kéri. 

Kis-Kun-Laczháza közönsége Pest városának 
a honvédelmi minisztériumnak törvény szabta 
jogaiba leendő visszahelyeztetését kérő felterjesz
tését pártoltatni kéri. 

Rozsnyóbánya város közönsége a honvédelem 
ügyét törvényhozás által elintéztetni kéri. 

Farkasd mezőváros elöljárói s lakosai a ma
radékföldek örökváltsági kérdését törvényhozás 
utján megoldatni kérik. 

Mohay János Kolos megyébe kebelezett 
Nagy-Ölves községbeli lakos, az erdélyi legfőbb 
törvényszék előtt lefolyt perét a magy. kir. itélő 
tábla által újból felvétetni kéri. 

Mégay Gr. A. fogarasvárosi gyógyszerész 
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Fogaras városában egy második gyógyszertár 
felállítását megtiltatni kéri. 

Balázs Illés ilyefalvai lakos a Magyarország 
részére 1848 —49-ben kiszolgáltatott élelmi czik-
kekért járó követelését kifizettetni kéri. 

Jeszei János Győr megyébe kebelezett koko-
vai lakos testvérei ellen folytatott osztályos peré
nek újból felvétethetését megengedtetni kéri. 

Raics Alajos bajai lakos a tőle 1849-ben erő
vel elvett 318 frt 15 kr magyar bankjegyeket 
kárpótoltatni kéri. 

A Pest, Kecskemét és Szentes városokba 
kebelezett görögkeleti egyházak több hívei a 
vallás- és oktatásügyi miniszter úr által a g. katb. 
vallás ügyében előterjesztett törvényjavaslat ellen 
észrevételeiket beadják s a törvényjavaslat tár
gyalásánál figyelembe vétetni kérik. Minthogy e 
tárgyban a törvényjavaslat nem sokára tárgyal
tatni fog: felszólittatik a kérvényi bizottság, hogy 
e tárgyra vonatkozó jelentését minél előbb beadni 
iparkodjék. 

Jánosháza városa és vidéke a gyó'r-pápai 
vasút irányát megálíapittatni és annak kiépítését 
eszközöltetni kéri. 

Vadász képviselő úr is kérvényt fog a t. ház 
elé terjeszteni. 

Vadász Manó: Tisztelt ház ! Van szerencsém 
Szeged városa részéről egy kérvényt előtérje: zteni, 
melyben az panaszolt:;tik, hog] r a mindszünt-
apátfalvi, illetőleg balparti tiszaszabályozási tár
sulat által illetéktelenül annyira meg van róva a 
tér után való fizetésben, hogy ha tovább is a 
jelenleg érvényben levő kulcs maradna irány
adó, kénytelen lenne mind a város elpusztulni, 
mind az egyes lakosok koldusbotra jutni. A neve
zett város többször folyamodott, hogy ezen kulcs 
javíttassák meg; azonban az akkori helytartóság 
a folyamodót mindig magához a társulathoz uta
sította, mely amúgy is érdekelve lévén, az ügy
ben soha alapos határozatot nem hozott. Most ujabb 
időben a közműnk közlekedési minisztéri
umhoz folyamodott a nevezett város azon kére
lemmel, hogy ezen kulcsnak az igazság szerinti 
megigazitását valahára elrendelné, hanem az is a 
esongrádmegyei hatósághoz utasitotta a kérelmet. 
Tudva van pedig közönségesen, hogy a megyei 
hatóságban lévő nagyobb birtokosok is részesei 
e társulatnak, következőleg érdekeltek lévén, e 
tárgyban tőlök alapos határozatot és igazságos el
járást nem remélhetni. Ennélfogva felkéri a t. 
házat Szeged városa és népe: méltóztassék egy 
országos bizottságot kinevezni, mely ezen tárgyat 
— a mely Szegedre nézve életkérdés, s melyet 
számos oklevelekkel igazolni is képes — a hely szí
nén megvizsgálván, a kulcsot, mely eddig rá ki volt 
vetve, kiigazítaná és ez által a kérvénynek igazsá

got és elégtételt szerezne. Ajánlom tehát e kér
vényt a t. ház figyelmébe, kérvén, hogy a kérvé
nyi bizottsághoz azt oly utasitással méltóztassék 
áttenni, hogy azt előzetesen tárgyalja, mert ez 
Szeged városa lakóira nézve életkérdés. 

Elnök : A kérvényi bizottsághoz azon utasí
tással tétetik át, hogy azt előzetesen tárgyalja. 

Trefort ÁgOSton: Tisztelt ház! Választó 
kerületembe tartozó Szeghalom és Füzes-Gyarmat 
községeknek megbizásából van szerencsém e 
községek kérvényét a Tisza-Kőrös-csatorna ügyé
ben bemutatni. Természetesnek fogja találni a t. 
ház, hogy mindazon vidékek, melyeknek hajózható 
folyamaik nincsenek, s melyek a vasúti combiná-
tiókból kimaradtak s abból geographiai fekvé
sűknél fogva valószínűleg sokáig ki lesznek zárva, 
hol anyag nincs kó'utak építésére, mesterséges 
vizi közlekedés létesítését kívánják. Ily helyzetben 
vannak épen a nevezett községek. Ezen kívül 
azon vidék, hol e csatorna terveztetik, valamint 
különösen a kérvényző községek is az ország leg-
szárazabb részeihez tartoznak. E csatornának 
föladata tehát nem csak hajózás, hanem öntözés 
és használat gazdasági czélokra, mi által termé
szetesen a földbirtok becse és az adóképesség 
nevezetesen növekedni fog: így tehát az ország 
által a kamat-biztositásnál teendő költségek bőven 
pótolva lesznek. Bátor vagyok a t. ház figyelmébe 
ajánlani ez ügyet fontossága miatt is ; de azért is, 
mert a jelen pillanat vállalatok létesítésére igen 
kedvező. A tőkét pedig mindig akkor kell felhasz
nálni, midőn magától kínálkozik. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 

Tisztelt képviselőház! (Halljuk! Halljuk!) Mielőtt 
magáról a költségvetésről részletesen szólanék, mél
tóztassanak megengedni, hogy némelyeket előze
tesen megemlítsek, s mivel ez által előadásom kissé 
hosszabbra nyúlik, bátor vagyok a t. ház figyelmét 
és türelmét kikérni, {Halljuk!) 

Mindenekelőtt be kell vallanunk, hogy ámbár 
az államköltségvetés és közterhek iránti törvény
javaslatok elkészítésénél a legjobb akaratot s meg
feszített szorgalmat igyekeztem kifejteni, mégis a 
munka, melyet az összes minisztérium nevében 
terjesztek elő, tökéletlen és hiányos, hasonlitva azt 
más alkotmányos államok költségvetéseihez, sőt 
hasonlitva azon költségvetésekhez is, melyek ez
után fognak a magyar országgyűlés elé terjesztet
ni. Mentségül szolgáljon azonban, hogy a körül
mények, melyek közt ezen költségvetés készült, 
egészen kivételesek, s mig másutt tört utón ha
ladhat a pénzügyminiszter, előtte multak és ren
des idők tapasztalatai állanak, addig nekünk úttö» 
rőknek kell lennünk. 

.• • . • • , • • ' . • - • • : „ • • . - . . 
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De másként is kivételes állás volt az, melyet 
elfoglalni a kötelesség parancsolt. 

Ha visszagondolok a múlt év első napjaira, 
midőn újra felvéve a megszakadt előleges értekez
letek fonalát, a nagy felelősségű teendőkre vállal 
kőznünk kellett: megvallom, hogy miután teljes 
öntudatával bírtam a pénzügyi tekintetben is ne
héz teendők szakadatlan sorozatának, bizonyos 
merészség kellett hozzá, hogy gyenge vállaimra 
vegyem a pénzügyekkel járó nehéz gondot; de 
erőt adott'azon remény, mely oly fényesen iga
zolva lett, hogy a t. ház méltányolni fogja a hely
zet nehézségeit s megadja — az átmeneti korszak
ra való tekintettel — a rendkívüli 'felhatalmazást, 
melyet nem személyeinkért kértünk és fogadtunk 
el, hanem hazánk ügyében, melyet a hűség egész 
odaadásával szolgálni igyekszünk ; egyhangúlag, 
pártkülönbség nélkül szavazta meg a törvényho
zás az országos határozatot és a 18 törvény ezik-
ket, mely ezen felhatalmazást tartalmazza. 

Hasonló bizalommal kérek elnézést az előter
jesztés hiányaiért, s hiszem, hogy elnézést bizo
nyára, fogok találni a t. ház előtt, a kire hivatalom 
kezdetén az átmenet és. átvétel nehézségeinek ne
hézsége várt, kinek rendkívüli óvatossággal és 
nagy vigyázattal kellett eljárnom, hogy a nehéz
kes gépezet, melynek vezetése rám nézett, minden 
fenakadás nélkül mozgásban tartassák. 

De mindenek felett szolgáljon mentségemül 
az, hogy azon időt, melyet az adóreformok és az 
államköltségvetés gondos előkészitésére kívántam 
volna fordítani, a birodalom két fele közti nagy
fontosságú nemzetközi szerződések megkötésénél 
előkészitó'leg, később pedig az országos küldöttsé
gekkel és a delegatiókkal együtt működve kellett 
eltöltenem. 

Mielőtt elmondanám azon főbb elveket és 
azon irányeszmét, melyek az államköltségvetés 
egybeállításánál vezettek, legyen szabad még két 
tárgyat megemlítenem. Az egyik inkább forma
kérdés; de, mint minden, mi ezen első tárgyalásra 
vonatkozik, fontos, mert előzményt képez a jövőre. 
Nagy fontossággal bir a másik tárgy is, a múlt 
186 7. évi pénzügyi eredményről szóló rövid je
lentés. 

A formakérdés arra vonatkozik, hogy mikép 
tekintse a törvényhozás a budgetet és mikép a 
pénzügyi törvényeket ? A minisztérium hivatkoz- [ 
va az 1848-ki IV. t. ez. 6. pontjára, ugy az 1867-
ki X. t.cz.-re — mely mindkét törvényben költség
vetés iránti határozatról s nem törvényről van szó, 
— azon nézetben van, miszerint az évi költségve
tés országos határozat által állapítandó meg: en
nélfogva a költségvetésről nem terjeszt elő tör
vényjavaslatot ; de különös határozati javaslatot 
sem, mert átvizsgáltatván és végleg megállapit-

tatván az előterjesztett költségvetés egyes tételei, 
a határozat a t. ház által fog meghozatni, a főren
dek hozzájárulásával ő felségének felterjesztetni 
és azután mint országos határozat közhírré tétetni. 

Más tekintet alá jőnek a közterhekről szóló 
törvények : ezek törvényjavaslat-formában tárgya
landók és ő felsége által szentesitendők, ós érvény
ben maradnak mindaddig, mig más törvény által 
meg nem szüntettetnek vagy módosíttatnak, vagy 
mig az idő, melyre hozattak, le nem telik. 

A pénzügyi törvények szerkesztése tekinteté
ben a minisztérium az adott viszonyoknál fogva 
nehéz helyzetben van : mert mig minden más al
kotmányos országban a létező pénzügyi rendszer 
századokon át fejlődött, nálunk ezelőtt 18 évvel 
rendelet utján egyszerre hozatott be. Alkotmányos 
országokban törvények léteznek ; itt a pénzügyi 
rendszer több ezer kormányrendeleten és e rende
letek magyarázatán alapszik, melyeknek egy ré
sze még érvényes, más része ujabb rendeletek ál
tal eltöröltetett. Minthogy alkotmányos fogalmaink 
szerint az adókra nézve is törvény szükséges ; de 
másrészt kellő idő arra nem volt, hogy az uj tör
vényeknél már gyökeres reformokat lehetne élet
be léptetni : az előterjesztendő törvényjavasla
tok az adók kezelésére nézve a létező rendeleteket 
ideiglen törvényesítenék, és jelenben azon in
tézkedések hozatnak ezen törvényjavaslatokban 
indítványba, melyek a közjövedelmek nevezetes 
csonkítása nélkül az adózókra nézve a tehervise
lést könnyebbítenék, a pénzügyi kezelést egysze
rűsítenék és az államjövedelmet biztosítanák. 

Gondoskodtam arról is, hogy azon számtalan 
rendeletek, melyek az adókra vonatkoznak, egy 
rendszeres és könnyebben érthető egészben kime
rítő törvény alakjában összeállittassanak. Ezen 
munkát rövid idő alatt lennék képes a t. ház elé 
terjeszteni, azonban annak részletes tárgyalása 
valóban lehetetlen. Czélt csak ugy lehetne érni, ha 
a t. képviselőház annak átnézését egy bizottság
ra, p. o. az állandó pénzügyi bizottságra bizná s 
annak véleménye alapján egészben a törvény
könyvbe leendő igtatását vagy törvényes erőre 
való emelését határozná el minden részletes vita 
nélkül. Ezen utóbbi módnak az lenne az előnye, 
hogy annak nyomán mind a pénzügyi hatóságok, 
mind a törvényhatóságok, ugy a magánosok is a 
létező adórendszer iránt magokat kellőleg tájékoz
hatnák. 

Egyébiránt, ha az első egyszerűbb módot 
méltóztatnak is választani, a fenálló szabályok 
gyűjteményét kötelességemnek fognám ismerni a 
t. házzal és a pénzügyi bizottsággal közölni s ren
delet utján közhírré tétetni. 

Ezen, esak a főbb reformokat s könnyítéseket 
magokban foglaló, valamint a gyakorlatban levő 
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egyéb rendeleteket is ideiglen törvényesítő tör
vényjavaslatok a következők: 

1. Törvényjavaslat az egyenes adóról. 
2. Törvényjavaslat a bélyeg és illetékek, va

lamint a dijak tárgyában. 
3. Törvényjavaslat a dohány-jövedék iránt. 
4. Törvényjavaslat a szesz-adóról , melyet 

egyébiránt már az april 2-án tartott ülésben volt 
szerencsém benyújtani. 

5. Törvényjavaslat a ezukor-gyártás meg
adóztatása iránt. 

6. Törvényjavaslat a serfó'zés megadóztatása 
iránt. 

7. Törvényjavaslat a bor- és hús-fogyasztási 
adóról. 

8. Törvényjavaslat az arany és ezüst áru-sze
rek finomsági tartalmának ellenőrzése iránt. 

9. Törvényjavaslat a lotteria iránt. 
10. Törvényjavaslat a függő adóságok ellen

őrzéséről. 
11. Törvényjavaslat az állósitott államadós

ságról. 
12. Törvényjavaslat a közterhek behajtásáról. 
13. A jövedék iránti törvényjavaslat. 
Egy 14-ik törvényjavaslatot is terjesztek a t. 

ház elé, mely szerint addig is, mig a beterjesztett 
törvényjavaslatok tárgyaltatván, törvény-erőre 
emeltetnének, a közterhekiránt gyakorlatban lévő 
szabályok május 1-ső napján tul is érvényben ma
radnának. 

A második tárgy, melyről szólani kívánok, 
mielőtt az előterjesztett államköltségvetés elemzé
sére átmennék, a múlt 1867. évi pénzügyi keze
lésre és eredményére vonatkozik. 

Minden budget csak ugy tárgyalható czélsze-
rüen, ha szem előtt tartatnak a múlt évek való
ságos eredményei mind a bevételekre, mind a ki
adásokra nézve. 

Magyarországnak első külön pénzügyi keze
lési éve volt a múlt év; azonban annak eredmé
nyét még most elő nem terjeszthetem, minthogy a 
múlt évben a vég eredmények még a fenállott leg
főbb számvevőszék által könyveztettek és az ösz-
szeállitások még kezemhez nem jutottak. 

Folyó év elseje óta azonban önállóan műkö
dik a m. központi könyvelési osztály; annak bel
sőbb elrendezése akkép vitetett keresztül, hogy az 
év eltelte után legfelebb fél év alatt a számadások 
rendesen összeállíthatók s a törvényhozással közöl
hetők legyenek. 

Azonban a m. pénzügyminisztérium kezénél 
lévő eddigi adatok alapján már azon kedvező ered
ményt jelenthetem, hogy az 1867. évi költségve
tés előszámitásába felvett bevételek összesen véve 
az előszámitáson alul nem maradtak; hogy a bei-

igazgatási kiadásoknál oly takarékosan jártunk el, 
miszerint az előszámitott kiadás a valóságost felül 
nem multa, sőt azon alul maradt; hogy azon összeg, 
mely ezen költségvetésbe az ország saját költsé
gein felül a közös kiadásokra felvétetett, át lön 
szolgáltatva; sőt ha tekintetbe veszszük a biroda
lom másik fele számára tett dohányvásárlásokat, 
tartozásunkon tul is mentünk, mi a végleges leszá
molás alkalmával a m. pénzügyi igazgatás javára 
fog beszámíttatni. 

Továbbá azt is jelenthetem, hogy a jelen év 
három első hónapja alatt a közös pénzügyminisz
ternek átszolgáltatott összegek kétségkívül tesz
nek annyit, mennyi a delegatiók által megállapit-
tatott összegek és az államadóssági évjáradékhavi 
illetékének megfelel. 

Végre meg kell jegyeznem azt is, hogy a 
földtehermentesítési szelvények és sorsolási össze
gek kifizetése minden legkisebb fenakadás nélkül 
és kellő pontossággal teljesíttetett. 

Mindezt teljesíteni nem csekély feladat volt, 
ha tekintetbe venni méltóztatnak, hogy a pénzügyi 
kormányzatot múlt évi marez. 10-én vettem át 
üres pénztárral, midőn a jan. és febr. havi bevéte
lek az előszámitásoknál sokkal csekélyebbek vol
tak, tehát azokat később pótolni kellett; ámbár a 
jövedelmek azontúl is egész az aratás bevégeztéig 
az előszámitáson alul maradtak és a mellett az év 
legnagyobb részében a pénzügyek nagyrészt ha
zai nyelvünket nem értő tisztviselők által voltak 
kezelve, s a hivatalos nyelv behozatala nem kis 
nehézségekkel jár t , mivel hazánkban azok száma 
igen csekély volt. kik szakismerettel és gyakorlat
tal birtak, s csak lépcsőzetesen lehetett ujabb erőket 
alkalmazásba venni; ha tekintetbe veszszük. hogy 
a megyei rendszer behozatala folytán a hatóságok 
részéről kevés kivétellel a pénzügyi igazgatás nem 
részesült a szükséges támogatásban ; s végre a múlt 
idők természetes hagyománya még folyton élt, és 
még most is él. habár talán kisebb mértékben lé
tezik, melynél fogva a közjövedelmek szántszán
dékos csonkítása, sőt megkárosítása vétkes cselek-
vénynek nem is tartatott —pedig alkotmányos utón 
megszabott közjövedelem szándékos csonkitói a 
törvény ellen cselekszenek, s legalább is annyira 
bűnös cselekvényt követnek el, mintha csalást kö
vettek volna el bármely magános helyen—minda
mellett, hogy a pénzügyi vezetés átvétele alkal
mával azonnal megszüntetem az adóknak az utóbbi 
években átalában gyakorlatban volt katonai vég
rehajtás általi beszedését. Azonban az eszközlött 
eredmény az őszinte jó szándék és lankadatlan 
szorgalom mellett sem lett volna elérhető, ha az 
isteni gondviselés oly bő mértékben áldását nem 
árasztotta volna az alkotmányos önállás újjászü
letésének első esztendejében a földmivelő munkás-
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ságának gyümölcsére, s ha a jó terméshez kedve
ző árak és kivitel is nem járultak volna. 

Megemlítvén az átmenet nehézségeit s a múlt 
évi igazgatás eredményeit, áttérek magára a folyó 
évi költségvetési javaslatra. 

Engedje meg a t. ház, hogy ez alkalommal 
elmondjam azon elveket, melyek a költségvetés 
összeállításánál vezéreltek, mind a lényegre, mind 
a formára nézve. 

Mi jelenben, midőn uj államgazdálkodást kez
dünk, először határozzuk meg önmagunk a közter
heket, rendeljük el a hovaforditást, tehát az első 
budget megszavazása által fektetjük le első alapját 
a magyar államháztartásnak. Mint a magánosok 
életében gyakran elhatározó az első lépés, a kiin
dulási pont : ugy a nemzetek életében is minden 
az iránytól függ, melyet az a válaszúinál vesz. 
Teljes öntudatával kell tehát birni azon czélnak, 
mely után törekszünk; mulasztbatatlan kötelesség, 
éretten megfontolni minden teendő intézkedések
nek most és idővel nyilvánuló következéseit, az 
eszközök horderejét; s ha egyszer tisztában va
gyunk az iránt, mit akarunk : akarnunk kell azt 
minden erőnkkel következetesen és állhatatosan. 

Hiányos lenne előterjesztésem, ha ezen első 
költségvetésnél, mely még ugyan valójában átme
netinek mondható, s csak csiráját foglalja magában 
mindannak, a mit a jövő és az azt követő években 
elérni lehet, mely idő alatt minden szükséges re
form már határozott kifejezést nyerhetett, ha el 
nem mondanám azon főbb elveket, melyeket érett 
megfontolás után nem csak irányadóknak, de nél-
külözhetleneknek tekintek: a t. ház fog a felett 
határozni, helyesek, életképesek és ezélszerüek-e 
azon irányelvek, melyekre fektethetni vélem az 
egészséges államháztartást, és ez által megvethetni 
alapját egy virágzó anyagi jobblétnek. 

Bizonyára sokan lesznek, kik a közterhekre 
nézve teendő javaslataimra el fogják mondani, 
hogy jobbat,kedvezőbbet, kevésbbé terheset kíván
tak volna életbe léptetni. Magam is ezt óhajtottam 
volna, mert elméletileg tekintve, tagadhatatlan, 
hogy minden adórendszer közt legjobb az, a mely 
a legcsekélyebb terhet rója az adózóra; de mint 
minden államnál, ugy nálunk is, nem az a hatá
rozó, a mi elméletileg a legjobb, hanem az, a mi a 
létező és adott viszonyok közt a legczélszerübb és 
leginkább elviselhető. 

A czél, melyet a költségvetésnél rendes vi
szonyok között, tehát a háború esetet kivéve, elér
ni kell: mindenekfelett a sulyegyen az államház
tartásban ; köznyelven elmondva, hogy mindenki 
e termen kivül is megérthesse : ne adjunk ki töb
bet mint bevehetünk, azaz ugy állapítsuk meg 
kiadásainkat, hogy azok egyensúlyban legyenek, 
azaz egyenlők legyenek bevételeinkkel; tehát ne 
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legyen deficitünk, ne legyünk arra szorulva, hogy 
rendes kiadásunkat hitel utján fedezzük, azaz adós
ságot ne csináljunk, és ez által azon sikamlós tér
re ne lépjünk, melyen magánosok ugy, mint álla
mok, rendes évi szükségleteik egy részét hitel 
utján kénytelenek fedezni, és a hol többé alig lehet 
megállapodás, teher teher után szaporodik, míglen 
mint hógolyó, mentében mind gyorsabban növe
kedve, az anyagi jobblétet temeti el. 

Ezen elv szigorú keresztülvitele, kivált kez
detben, bizonyára áldozatokba fog kerülni; bizo
nyos önmegtagadást igényel és nélkülözéssel fog 
járni. Ennek azonban alája kell vetni magunkat 
nem csak azért, mert az az előrelátó, józan pénz
ügyi politika követelménye, mert ez feltétele 
anyagi megerősödésünknek ; de követnünk kell 
ezen egyedül helyes utat azon nagy horderejű er
kölcsi eredményért, mely az által éretik el, ha bi
zonyságát adjuk annak, hogy a magyar nép, mely 
eddig harczias önfeláldozó vitézségéről, hazafiságá
ról, ősi törvényei és alkotmányához való hű ragasz
kodásáról volt ismeretes, melyért tűrni, kitartani 
s mindent áldozni képes volt: midőn alkotmá
nyos önáílását visszanyeri, midőn első alkalommal 
van hivatva saját állami háztartását berendezni: 
óvatosan és előrelátólag rendezi be saját államház
tartását; béke idején kettőztetett munkásságra, ha 
kell, nélkülözésekre is kész; el akarja és tudja vi
selni a jelen terheit, mert jól tudja és belátja, hogy 
a pillanatnyi könnyités csak a jövőnek könnyel
mű zálogba vetése által lenne elérhető, hogy ez ál
tal az adósságcsinálás sikamlós terétől tartja magát 
távol, mely végre is előbb-utóbb a nemzet anyagi 
romlására vezetne. 

Meg vagyok győződve,hogy a kik ellenkező ta
nácsot adnának a nemzetnek, rósz tanácsadói lenné
nek : mert melyik tanácsadó tanácsa helyesebb, me
lyik inkább követni való ? azé-e,ki pillanatnyi köny-
nyebbülés szerzése mellett a deficit megörökítését 
hozván be, zálogba veti a jövőt azért, hogy a je
lent kötelessége teljesitésétől elszoktassa? vagy 
azé, ki habár munkát, szorgalmat és nélkülözést 
követel, de jobb jövőt képes biztosi tani ? 

Az egyensúly a bevételek és kiadások közt 
minden jól rendezett magán háztartásban is szük
ségkép irányadó, sőt a magán háztartásnál még 
arra is kell törekedni, hogy kevesebbet költsünk, 
mint jövedelmünk, hogy mostoha évekre legyen 
megtakarítva bizonyos felesleg, hogy a vagyoni 
állapot folyton gyarapodjék, tehát a bevétel feles
leget mutasson ; a jól rendezett államháztartásban 
azonban nem szabad adó utján többet követelni, 
mint a mennyit a rendes kiadások fedezése igényel, 
mert minden forint, mely a közterhek fejében 
követeltetik, a magánosok nélkülözését foglalja 
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magában, nélkülözést saját szükségletének fedezé-
nél, vagy megtakarítások tételénél, vagy hasznos 
beruházások eszközlésénél. 

Mentül több marad meg az évi keresményből 
az adózók kezében, annál virágzóbb lesz az állam, 
annál tetemesebb lesz a tőke-érték gyarapodása, 
tehát annál nagyobb mértékben növekszik az állam 
anyagi ereje s ez által adóképessége. Fonák pénz
ügyi rendszer lenne az, mely a rendes kiadásokon j 
felül g} üjtene pénzalapot, mivel a nép anyagi j 
jobblétének folytonos gyarapodása az állampénz- j 
ügynek legnagyobb biztositéka, a vagyonilag elő- j 
remenő és gyarapodó honpolgárok kezében gyüj- j 
tött érték a legjobb biztosíték a vész idejében : | 
mert a mai hadviselési rendszer mellett, midőn j 
csak nagy költséggel lehet védelmi vagy támadó j 
háborút viselni, csak a vagyonos állam életképes, j 
mely saját önfentartása végett könnyen meghoz- j 
hatja a szükséges áldozatokat; mig egy szegényes ; 
anyagilag sülyedő állam, minden természetes vi
tézsége mellett iá, gazdagabb szomszédok ellené- , 
ben magát megvédeni képes alig leend; tehát ha I 
valamikor , a mi korunkban el lehet mondani, j 
hogy a vagyon ad erőt és hatalmat még védelmi í 
tekintetben is. 

Az anyagi felvirágzásnak tehát első és nélkülöz- 1 
hetetlen feltétele: asulyegyenaz államháztartásban. 

De másrészt hasonló nagyfontosságú elv 
szerint a közterhek egy nemét sem szabad oly mér
tékig fokozni, hogy az által a gyarapodás akadá
lyozva legyen, azaz a közterhek soha magát a 
tőkét, de mindig csak a jövedelem egy részét ter
heljék. 

Hogy ezen kettős czélt, úgymint az államház
tartásban a sulyegyent, a tőkeértéknek nem apasz-
tása, de gyarapodása mellett elérhessük, az életbe 
léptetendő pénzügyi rendszernél a következő há
rom eszközt kell nézetem szerint alkalmazni: 

A kiadások minden nemeinél, s igy a köz
igazgatás minden ágánál a legszigorúbb takaré
kossággal megállapítani azt, meddig lehet menni 
a takarékosságban: nem nehéz feladat. Egy, még 
anyagilag ki nem fejlett, mondhatni, szegény nem
zetnél, melynek nagyok terhei, mely még csak 
most kezdi berendezni állami létét, minden felesle
ges költség vagy fényűzés, menthetlen pazarlás ; 
másrészt azonban a takarékosság nem mehet tul 
azon határon, melyen túlhaladva, maga a czél. 
mely végett a kiadás igényeltetik, czélszerüen el 
nem érethetnék. 

A másik hasonló fontosságú eszköz: a köz
terheknél oly rendszert állitani fel és következete
sen és lépcsőzetesen keresztülvinni, mely szerint 
az adók súlya lehetőleg igazságosan osztassák szét, 
8 azok kezelésénél oly rendszabályok alkalmaztas
sanak, melyek folytán egyrészt az adózók által 

beszolgáltatott összegből a lehetőleg legtöbb foly
jon be az állam költségeinek fedezésére; másrészt 
a behajtási mód lehetőleg kíméletes legyen, és 
végre mindenki egyaránt teljesítse az állam iránti 
teherviselési kötelezettségét, azaz , a többi adófize
tők tulterheltetésével senki ki ne vonhassa magát 
a törvényesen megszabott fizetési kötelezettség 
alól: ezek folytán az államjövedelmi kutforrások 
rendezettek, jól és bizton jövedelmezők, igazságo
san, lelkiismeretesen és kellő takarékossággal ke
zeltek legyenek. 

A harmadik eszköz az anyagi jobblét fejlesz
tésére : megtenni mindent, mit csak lehet, nem csak 
az által, hogy gondoskodjék az állam mindazon 
hasznos beruházásokról, melyek az anyagi és szel
lemi megerősödést előmozdítani képesek, hogy 
segítsen ott, hol a magános munkásság segíteni 
nem képes, teremtőleg hasson a közlekedési eszkö
zök szaporítása, a hitelintézmények előmozdítása 
és rendezése, az ipar, nevelés terjesztése, a közbá
torság biztosítása, a törvénykezés rendezése és a 
belnyugalom szigorú fentartása által; de egyszer
smind engedjen szabad fejlődést a magán munkás
ságnak, hogy mindezen tényezők közreműködése 
folytán évről évre könnyebbüljön azon teher, me
lyet viselni kénytelenek vagyunk; hogy ezen mos
toha viszonyok súlya alatt létezett ország — mely 
pedig a gyors anyagi felvirágzás minden tényezői
vel bir — végre méltó helyet foglalhasson el az 
európai nemzetek sorában, mire főtényező az állam
háztartásban a sulyegyen megállapítása ós jövő
ben szigorú keresztülvitele : mire ismét, mint 
mondám, három eszköz vezethet: takarékosság, 
adóreform és mentül szélesebb mérvben eszközlött 
hasznos beruházások. (Helyeslés.) 

Megfelel-e az általam előterjesztett budget a 
főczélnak, azaz : akiadások sulyegyenben vannak-e 
a bevételekkel, s alkalmazva van-e az általam 
imént elősorolt ezélhoz vezető három eszköz ? 
(Halljuk!) 

Ezen kérdésekre addig is, mig a részletekbe 
mennék át, röviden felelem, hogy az elsőnek, t. i. 
a sulyegyennek megközelítőleg felel meg, minthogy 
az 1.887,000 frt rendes kiadási hiány csak a rend
kívüli bevételek által fedezhető ; azonban kölcsön-
kötésnek szüksége elő nem á l l ; a takarékosság te
kintetében még sok elérhető; egyszerre, az átme
neti korszakban, mindent legczélszerübben intézni 
nem lehetett. Az adóreformokat illetőleg, a kívá
natnak nem egészen felel meg. És ez természetes : 
mert nem szabad a létezőt lerontani, desorgani-
zálni, mig a helyébe állítandó jobbnak előmunká
latai gondosan el nem készültek. A mi végre a har
madik eszközt illeti, a hasznos beruházásokat: an
nak, ugy hiszem, teljesen megfelel a költségvetés. 

Minthogy a főczél, mely után minden jól rendé-
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zett államnak törekednie kell, a sulyegyen, [He
lyeslés) annak meghatározására, vajon valójában 
létezik-e? fontos maga azon forma, melybe az ál
lamköltségvetés öntetik: tiszta és világos-e az ösz-
szeállitás, ment-e minden önámitástól, minden illu-
siótól, a számok mesterséges csoportositásától ? sza
bad legyen ennélfogva azon formára nézve is, 
melyben a költségvetés előterjesztetik, elmonda
nom nézeteimet, annyival inkább, mivel a forma 
maga is és a felállításánál alkalmazott elvek, 
olyan országnál , mely most először állapítja 
meg költségvetését, nagy fontossággal birnak. 

Tévedések leginkább az által követtetnek el, 
ha a rendes és rendkívüli kiadások, ugy bevételek 
is határozott elvek szerint el nem különittetnek; 
különösen ha oly improduetiv költségek is, melyek 
évről évre előfordulnak, egy vagy más ürügy 
alatt a rendkívüli kiadások rovatába soroztainak. 
Hogy ezen hibába ne essünk, a rendes kiadások 
rovatába tartozónak állitám be mindazon kiadást, 
mely az évi rendes közigazgatási költségek fede
zésére megkívántatik ; a rendkívüli kiadások rova
tába állitám egyedül azon kiadásokat, melyek pro-
ductiv czélokra, mint uj értékek teremtésére fordí
tandók, vagy melyek bizonyos meglévő terhek le
rovására igényeltetnek, tehát productiv természe
tűek. Ezek fedezésére szolgálhatnak ismét azon be
vételek, melyek nem évenkint fordulnak elő. Egye
düli kivétel lehet ezen szabály alól a háború esete. 
Ha szigorúan megtartjuk ezen formát most és jö
vőben is, akkor a sulyegj^en valódi leend. 

A másik hiba, mely gyakran elkövettetik, ab
ban rejlik, ha az előterjesztett budget brutto-bud-
get, azaz, ha minden bevételek és kiadások előso
roltatnak : ez által a névleges bevétel sokkal na
gyobbnak mutatkozik s nem enged teljes áttekin
tést. Nem mondhatom, hogy az előterjesztett bud
get egészen netto-budget, minthogy a pénzügyi 
kezelés a rendes kiadások rovatába helyeztetett; 
de minden bevételre nézve, mely az állam vagy ón
ból, mint a kincstári uradalmak, államerdőségek, 
bányászatból foly be, a netto-budget elve van ke-
resztülvive. Hasonló eljárás követtetett a pénzve
rés-, posta- és távirdáknál, melyeknél a valóságos 
felesleg vagy hiány tétetett k i ; az államegyedáru
ságoknál, mint só, dohány, lottó, az előállítási 
költségek levonása utáni tiszta jövedelem vétetett 
fel, csupán az elárusitás költségei foglalnak helyet 
a kiadások közt; a csatolmányok azonban ezen jö
vedelmi ágak kezelésénél előforduló költségeket is 
részletesen előtüntetik. A czél, melyet ez által el
érni kivántam, az is volt, hogy az államköltségve-
tés könnyen áttekinthető és minden be nem avatott 
által is könnyen megérthető legyen. 

A bruttó - budget mindenesetre szebbnek 
mutatkozik, mert sokkal nagyobb számokat tün

tet fel, s Így fokozni képes az állam kutfor-
rásainak gazdagságával a képzeletet, mi a takaré
kosság előmozdítás áranemalegalkalmasabbeszköz. 

A könnyebb áttekintés és megérthetés végett 
a dolog természete szerint kerülni kivántam ed
dig gyakorlatban volt osztályozását a közterhek-
nek egyenes és közvetett adókra,minthogy ezen áta-
lános elnevezés folytán minden, mi nem egyenes 
adó utján hajtatott be, a közvetett adók osztályába 
esik, holott ezen közvetett adók valójában külön
böző természetűek ; tehát természetűk szerint osz-
tályozám három részre, u. m. fogyasztási adók, 
jövedékek és illetékek külön rovataiba. 

A könnyebb áttekintés és rendesebb kezelés 
s különösen a változott viszonyok megkívánták, 
hogy az egyenes adóknál megszűnjenek az egyes 
pótlékok, minélfogva egyesittetvén, bizonyos ke
rek szám szerinti százalékban íordul elő a tiszta jö
vedelem után kiszámított adó-jövedék. Magyaror
szág- és Erdélyre nézve egybe kellett olvasztani 
az országos pótlékot is, a mi az előbbi rendszernél 
fogva oly czélok fedezésére fordíttatott, melyekre 
a központi pénzügyi forrásokból a kiadások folyó
vá nem tétettek. A külön országos alapok fenállása 
és fentartása jelenben többé nem igényeltetvén, az 
országos alapok és országos pótlék, az eddig gya
korlatban volt tételek szerint, egyedül csak Hor
vát- és Tótországokra nézve hagyattak meg, me
lyek országgyűlése országos alapjai felett rendel
kezni és e czélból adókivetési jogával ezután is 
fog élni. 

Csupán a földtehermentesitési pótlék fejezte
tett ki külön Magyarországra, Erdélyre és a társ
országra nézve is, nem lehetvén feladata a minisz
tériumnak törvényhozási intézkedés nélkül a fen-
állott rendszerben változtatást behozni ezen fo:rtos 
ügynél, már azért sem, mert ezen pótlék rendelte
tése nem csak a kamatok rendes fizetése, de egy
szersmind a teher törlesztésére is vettetvén ki. már 
az eddig viselt teher után kisebb vagy nagyobb 
mérvben járultak a teher törlesztéséhez a magyar 
korona egyes országai. A közös jótállási kötele
zettség azonban, mely eddig az egész birodalomra 
kiterjedt, nézetem szerint ezután a magyar korona 
országait egyetemleg fogja terhelni. 

A formát illetőleg meg kell jegyeznem azon 
lényegesebb eltéréseket is, melyek, hasonlítva az 
eddigi birodalmi költségvetéshez, annak formájá
tól eltérnek. Eddig a számvevőségek és nyugdijak 
együtt soroltattak elő : a magyar költségvetés 
szerint a nyugdijak az illető minisztériumok kia
dásai közt fordulnak elő, mivel minden miniszté
rium saját tisztviselői nyugdijazását maga rendeli 
el, a kiadások e különböző szolgálati ágakat ter
helik. A számvevőség uj-évtől fogva a miniszté
riumok közt osztatván fel, az egyes miniszteriu-
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mok költségvetését aránylag terheli; a főkönyve-
lési osztály azonban, melynél az összes számadá
sok összefolynak, s mely a kiadások és bevételek 
nyilvántartásával van megbizva, a pénzügyminisz
térium költségvetésében fordul elő. 

Midőn a költségvetés formájára nézve átalá-
nosságban elmondám észrevételeimet, meg kell 
jegyeznem, hogy azért a költségvetés rendezettnek 
koránsem mondható, mivel ezen költségvetés va
lójában csak átmeneti első költségvetés, és se a 
jövedelmekre, se a kiadásokra nézve nem nyújt 
annyi biztosságot, mint kellene, mivel még nem 
lehettek rendelkezésemre azon adatok, melyeket 
másutt az elmúlt évek tapasztalatai nyújtanak. Az 
1866-ik évi zárszámadások még mindeddig rendel
kezésemre nem állottak; az 1867-iki évátmeneti 
év lévén, annak eredményei még ezen most mait 
évnek deezember végéig a legfőbb államszámve-
vőséo-nél könyveztettek, s azok iránti kimutatások 
nem állottak rendelkezésemre. Ezen okokból a 
jövő évre felállítandó költségvetés sem lehet töké
letes; azonban, miután az 1868-iki évről már saját 
központi államszámvevó'ségünk fogja kimutatni az 
eredményeket, azok alapján alakjára nézve az első 
rendes és alapjára nézve biztos költségvetés 1869-
ben az 1870-dik évre lesz előterjesztendő. 

Mindezen tökéletlenségek mellett elmondhatom, 
hogy mind a jövedelmek, mind a kiadások előszámi-
tásának összeállitásánál lelkiismeretes pontosság
gal igyekeztem eljárni, gondosan kerülve a téve
déseket, vagy a várakozásnak meg nem felel
hető túlzásokat. A bevételek előszámitásánál ala
pul szolgálnak azon adatok, melyek a fenállott cs. 
kir. pénzügyi felügyelőségeknél feltalálhatók vol
tak ; a kiadásoknál pedig alapul szolgálnak az 
1867. év lefolyta alatt mutatkozott tételek. 

Minthogy az imént elmondott elveket követni 
kivánom, úgymint: elkülöníteni a rendes kiadáso
kat a rendkívüliektől, a rendes kiadásokat a ren
des bevételek által fedezni, és a jövedelmi előszá-
mitásokat tényleges adatokra , nem túlzott re
ményekre kivánom fektetni: nehéz feladatnak 
mutatkozott e mellett az egyensúlyt megtartani, 
annyival inkább , mert a pénzügyi kérdések 
megoldása folytán a magyar állam nevezetes ter
het vállalt magára. 

Azt hiszem, kislelküek lennénk, ha midőn 
magunk gazdái lettünk és rendezői saját ház
tartásunknak ; midőn tőlünk függ azonnal alkal
mazni az anyagi jobblét előmozdítására vezető 
czélszerü eszközöket: nem birnók elviselhetővé 
tenni az elvállalt terheket. 

Meg vagyok győződve, hogy takarékos bei-
kormányzat, hasznos beruházások tétele és az 
adóknál behozandó reformok által, különösen az 
adóknak czélszerü és lelkiismeretes kezelése mellett, 

minden érezhető adóemelés nélkül a sulyegyen az 
államháztartásban fentartható. Meg vagyok arról 
is győződve, hogy ha a jövedékek-, fogyasztási 
adók- és illetékeknél a lábrakapott megrövidíté
sek, eltagadások és csalások meg-szüntethetők lesz
nek, ha jövedelmi adójokat becsületeién meg
fizetik mindazok, kik arra kötelezvék: nemcsak 
deficit nem lesz, sőt a törvényhozás képes lesz a 
föld- és házadó tételeit nevezetesen mérsékelni. 

A föld-adónál nem teszek javaslatba föleme
lést, csakis a tört számoknak kiegyenlítését a köny-
nyebb számítás végett, mi Magyarországban alig 
tesz egy negyed percentnyit. Erdélyben megma
radna az országos egyenes föld-adó jelen mérv 
szerint, mi a catastralis tiszta jövedelem szerint 
9%-el kevesebb, mint Magyarországban; Hor
vát- és Tótországban megmaradna az egyenes 
adó minden neme a jelenben kiszabott mérv sze
rint. Jelenben a tiszta jövedelemnek minden 100 
frtja után ki van vetve: Magyarországban gyök
adó 16°!0, pótadó 4 % , országos pótlék 66: l00 , 
összesen 20.9S , mi emeltetnék 210i0-re; Erdélyben 
minden 100 frt tiszta jövedelem után 10 % a gyök
adó, 2% apótadó és 0.5% az országos pótlék, 
tehát összesen 1 3 % . 

Atalában véve nem lehet mondani, hogy 
a tiszta jövedelmek kiszámításai túlzottak volná
nak, noha vannak egyes vidékek, melyek a töb
bihez aránylag tul vannak terhelve, s ennélfogva 
helyesebb arányok behozatala és könnyítések 
létesitéséről mielőbb gondoskodni kell. 

Ugyanis : atalában véve egy catastralis hold 
termelésre alkalmas földre esik 

Magyarországban 2 frt 99.2 

Erdélyben 1 „ 25. * 
Horvát- és Tótországban . . . 2 ., 5 1 . 5 

Erdélynél remélni lehet, hogy ha egyszer a 
vasúthálózatba bevonatik és ennek következtében 
kereskedelmi forgalma növekedni fog, a földbir
tok jövedelme is nevezetesen fog emelkedni; ezen 
aránylag csekély 1 frt 25 jövedelem is 9%-ka! 
alantabb van megadóztatva, mint Magyarországban 
vagy Horvátországban. 

A földtehermentesitési pótléknak egyenlő ki
mérése 9 °j0 -kai a magyar korona összes területén, 
ugy hiszem, indokolva van, mivel jelenben Er
délyben e czimen 1.684,000 frthiány mutatkozik, 
melyet Magyarországnak kell fedezni. A horvátor-
szágiföldtehermentesitésipótlék,melyezenévremeg-
marad,tesz 8.96 °|0-ot s egészen fedezi asaját szükség
letet. Ha véghez megy Erdélyben a földtehermente
sitési munkálat, ezen hiány két milliót haladni fog. 

Az egyenes földadóból ezen évben ezen adó 
emelése nélkül nevezetesen nagyobb összeget 
teszek bevételbe, mint a mennyit az említett 1866. 
1867-iki időben az évi átalány kimutat, minthogy a 
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múlt évi jó termés következtében oly nevezetes 
adóelengedések, mint az átalános aszály idejében 
vagy a fagy károk alkalmával szükségesek voltak, 
ez év folytán igényeltetni nem fognak. Ezen kü
lönbség körülbelül másfél milliót tesz. A földadó
ból a jelen évben eló'számitott összeg, mint azt a 
költségvetés kimutatja, 34.850,000 frtot tesz. 

Aházbéradó és a házosztályadó szabályozására 
nézve javaslatom a következő. A házbéradó, mely 
kivettetik a házbérek után, melyekből Buda-Pesten 
15, a többi helyeken 30 °|0 előbb leszámittatik, tesz 
jelenben: Magyarországban 23—30, Erdélyben 25 
—24 , Horvátországban 24—22 százalékot. Erre 
nézve egyformán 25%-ot hozok javaslatba, miből 
179;0 állami, 8% pedig földtehermentesitési adóra 
esnék. A ház-osztályadót igazságosabb és tökéle
tesebb arányba kívánván hozni a házbéradóval, 
ezen fontos adónem tekintetében a benyújtott tör
vén yjavaslatbau az eddigieknél biztosabb szabá
lyokat javaslok alkalmazni. A házosztályadónál 
minden 100 frtbóí 7 0 % a z országos, 3 0 % pedig 
a földtehermentesitési adóra fog előszámittatni. 
A házbér- és házosztály-adónak rendezéséből várt 
jövedelem-növekvés 8—900,000 forintot tehet. 
Az előszámitásba házbéradó fejében 3 millió 
hetvenhétezer, házosztályadó fejében pedig 2 mil
lió kilenczszázezer frtot vettem fel. 

Nevezetes jövedelem-emelkedést várok a jöve
delmi adónál, melynél ugyan semmi emelés a te
lekben elő nem fordul, sőt miután a jövedelmi 
adó pótlékkal együtt eddig 10.05 percentet tett, 
azt kerek számban 10 százalékkal javaslom ezután 
is kiméretni. Ezen 10%"hói 7% országos és 3 % 
földtehermentesitési adóra számittatik. 

A földtehermentesitési kötvények szelvény
adója nem emeltetnék, hanem megmarad ugy, 
mint eddig volt kimérve, t. i. 7 % . 

Azonban gondoskodtam az előterjesztett tör
vényjavaslatban módokról, melyek folytán a magá
nosokjövedelmi bevallásaira nézve,ugy hiszem,ezél-
szerübb eljárás fog megkísértetni, és ennélfogva ha
zánk lakosai azon tekintélyes osztálya is, mely eddig 
hiányos és elnéző eljárás mellett valóságos tiszta jö
vedelmének bevallásánál kevésbbé lelkiismeretesen 
jár t el, igazságosabb arányban fogna az államte-
hernek viselésében részt venni. A javaslat szerint 
a bevallások teljes nyilvánosság előtt mennének 
véghez, és az iránt is gondoskodva van, hogy ki 
nem elégítő bevallások esetében a jövedelem mi
nimális tételének megállapitására az illető fél által 
fizetett lakbér, megtoldva a lakbér 50%-ával , vé
tessék a tiszta jövedelem minimumául. Ez minden 
esetre csekély minimum, mert alig lehet feltéte
lezni, hogy a ki például 1000 frt lakbért fizet, 

annak tiszta jövedelme ne tenne többet 1500 fo
rintnál. 

A jövedelmi adót növelni fogja még azon 
nagyobb intézetek, iparvállalatok és vasúti társu
latok megadóztatása, melyek eddig Magyarorszá
gon lévő üzleteikért is Bécsben fizették a jövedelmi 
adót, de a melyek ezen év kezdetétől fogva a ma
gyar kincstár javára teljesitik adófizetéseiket. Ugy 
hiszem, nem tettem valami vérmes számitást, mi
dőn mindezeknek tekintetbe vétele mellett, a jöve
delmi adónál előálló bevételi többletet, az adótéte
lek minden emelése nélkül, 1 % millióra teszem, s 
ugy hiszem, az előirányzatban kitett 6.500.000 
frt jövedelmi adó be fog jöhetni. 

A személyes kereseti adót a jelen évre még 
kénytelenek leszünk megtartani, mert abból a 
kincstár jövedelme 7.400,000 frtot tesz, noha a 
kivetési kulcs igazságosnak nem mondható, a keze
lés és beszedés pedig sok fáradsággal jár. Egyéb
iránt a kereseti adó szabályozására és gyökeres 
reform behozatalára nézve az előmunkálatok a 
pénzügyminisztériumnál folyamatban vannak, s 
azok a jövő évi budget tárgyalása alkalmával 
elő lesznek terjeszthetők. A személykereseti adó 
7 0 % országos és 3 0 % földtehermentesitési illeték
ből álland. 

A szesz-fogyasztási adót illetőleg megjegy
zem, hogy ezen adónemek jövedelme, melyből 
előbb a magyar korona országaiban több mint 6 
millió frt volt a jövedelem, a múlt évben a vegy
es műtani nevezetes eló'haladás folytán, de főleg 
az erjtartam rendkívüli megröviditése és a kivitel
nél az adótételt haladó visszatérítés miatt két mil
lióval kevesedett. Remélni lehet, hogy az e tekin
tetben benyújtott törvényjavaslat, ha törvényerőre 
emelkedik, ismét meghozandja az előbbi években 
mutatkozott jövedelmet. A törvényjavaslat szer
kesztésénél figyelemmel voltam a gyárok által 
beadott kérvények majdnem minden pontjára: 
ennélfogva remélhető, hogy a jövedelem ezen adó
nemnél, ezen iparág fejlődésének hátránya nélkül, 
a tavalyijövedelemhe* mérve legalább 1 % miilóval 
fog növekedni. Az előszámitásba 5.500,000 frtot 
vettem fel. 

A bor -és husadónál 372,000 frttal veszek 
kevesebbet fel a költségvetésben, mint az 1867-ki 
előirányzatban fel volt véve, miután az 1867-ki év-
valóságos eredményéből ezen kevesebblet tűnik 
k i ; mi a községek irányában felvett kíméletesebb 
eljárásban találja indokát. A borfogyasztási adó az 
előszámitásban 1.923,000 írtban van felvéve, a 
husadó pedig 1.580,000 frtban. 

A söradónál, minthogy annak némi felemelését 
hozom javaslatba, 1 milló frt jövedelmet várok, 
tehát 100,000 frttal többet, mint 1867-ben volt 
előszámitva. 
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A czukoradó változatlanul marad, s a jöve
delmet sem számitom 720,000 írtnál többre; ám
bár a tavalyi gazdag répatermelés és az idő közben 
keletkezett gyárak megnyitása folytán nevezetesebb 
jövedelemszaporodást lehet remélni. 

A só-; dohány- és lottojövedékek 20 millió 
irtot haladó tiszta jövedelmet hoznak. 

A dohány jövedelmét nem tettem maga
sabbra, mint a múlt évben volt előszámitva, noha 
meg vagyok győződve , hogy ezen jövedék
nek nevezetes emelkedését lehetne várni, ha a 
visszaélések oly nagy mérvben el nem volnának 
terjedve. E tekintetben szolgáljon tanúságul azon 
adat, hogy mig 6 évi átalány szerint a Lajtán tul 
minden lélekre 10.07 font fogyasztás esik, az a 
magyar korona országaiban nem megy többre 
5.78 fontnál. Nevezetes adat a tilos dohány-fo
gyasztásra az is, hogy azon idő közben, midőn a 
dohány érni kezd, egész a beváltásig, a fogyasz
tás mindig csökken, és a beváltás után ismét 
emelkedik. Legnagyobb a dohányfogyasztás jú
nius és július hónapokban, és ha ezen 2 hónapi 
fogyasztási arányt rendszeresnek lehetne felvenni, 
s más jövedelmi csonkítások nem fordulnának elő, 
az esetben a dohányjövedéknek közel 5 millióval 
kellene többet jövedelmezni. Jelenben a dohány-
jövedék jövedelme 9.575,000 frttal van előszá
mitva. 

A lajtántuli országok jövedelmei közt a do
hányjövedék aránylag nagy tételt képvisel, nem 
csak azért, mert ott dohány rendesen nem termel
tetvén, az ellenőrzés könnyebb, hanem azért is. 
mert ott átalában a dohány-árak valamivel ma
gasabbak, így például a közönséges pipa-dohány 
fontjának ára Magyarországban 41 kr, az örökös 
tartományokban 50 kr. Ezen 9 krnyi árkülönbség, 
minthogy Magyarországban 13.332,000 font do
hány adatik el évenkint, a bruttó bevételnél 
1.200,000 frt különbséget tesz. Egyébiránt a saját 
használatra való termelés iránt fenálló rendeleteket 
benyújtott törvényjavaslatba felvettem. 

A sorsjáték-jövedék 1.100,000 frtra van elő-
azámitva; tehát 51,000 frttal kevesebbre, mint a 
múlt évi elöszámitásban foglaltatik. Ámbár az 
ezen módon szerzett jövedelem elleni nyilatko
zatra méltó érveket találni nem nehéz, de jelenben 
ezen egy milliót haladó jövedelmet nélkülözni 
még nem lehet, sőt mindaddig , mig a lajtántuli 
részekben a kis lotteriák fenállanak, ezen káros 
játékvágynak fenmaradását akadályozni Magyar
országban sem lehet. 

A sóra nézve a minisztériumnak minden igye
kezete oda terjed, hogy a vám- és kereskedelmi 
szerződés 11-ik pontja, valamint az 1867: XII. 
törvényczikk értelme szerint 8 felsége többi orszá
gainak minisztériumával oly egyességre léphessen, 

melynélfogva a só ára mérsékeltethessék; (Atalá-
nos élénk helyeslés) és jelenthetem a t. háznak, 
miszerint a legközebebbi napokban ezen egyes
séget megkötni sikerült oly alapon, hogy a ma
gyarországi sóaknáknál a só ára 5 frtra lesz leszál
lítható , Erdélyben pedig megmarad a jelenben 
divatozó 4 frt 60 kr 4 és frt 90 krnyi ár. A felső
magyarországi megyékre és a határőrvidékre 
nézve fenálló kedvezményezési árak fentartafni 
javasoltatnak. 

A két birodalmi fél határainál a sóárak akkép. 
fognak megállapittatni, hogy a sóval kereskedés 
az egyik országból a másikba nyereséges ne le
gyen és ez által a csempészetet meg lehessen aka
dályozni. Erre nézve a törvényjavaslatban azon 
kivételes rendszabály foglaltatik, hogy a határok
nál a sóáraknak megállapításánál az illető minisz
tériumok a só árát egész 30 krig alább szállíthat
ják vagy felébb emelhetik, mindaddig , mig azon 
árt el nem találják, mely mellett a csempészet 
nyereséggel nem jár. 

Ezen leszállítás következtében az annyi visz-
szaélésre alkalmat szolgáltató marhasónak ké
szítése meg fog szüntettetni, és remélni lehet, hogy 
az olcsóbb sóárak mellett részint a fogyasztás 
emelkedni fog, részint pedig a nagyban űzött csem
pészet meg lesz akadályozható. Mindamellett ezen 
jövedelmi á g , mely az 1867-ki elöszámitásban 
11 '/2 millió frt bevétellel volt felvéve, minthogy a 
sóár leszállítása az év második felében jövend 
valószínűleg alkalmazásba, a só tiszta jövedel
mét ez évben 10.200.000 frtnáltöbbre nem vehet
tem. Azonban remélni lehet, hogy egy-két év 
múlva a sóbeli bevétel nagyobb fogyasztás folytán 
az előbbi magasságot el fogja érni. Jelenleg a 
magyar korona országaiban egy főre évenkint 
alig esik több sófogyasztás 12—13 frtnál. 

Ugy hiszem, t. ház, hogy ezen a népnek nyúj
tandó könnyebbülést helyeselni méltóztatik. (Ata-
lános helyedés.) 

A bélyeg és illeték jövedelmét nem számí
tottam magasabbra, mint a múlt évi elöszámitás
ban foglaltatik; noha meg vagyok győződve, 
hogy ha elfogadni és törvény-erőre emelni mél
tóztatik az adóbehajtásra nézve benyújtott tör
vényjavaslatot és a megyei hatóságok és törvény
székek és minden rendű tisztviselők kötelességök 
teljesítésében teljes pontossággal fognak eljárni, 
ezen jövedelmi ág is nevezetesen szaporodhatik. 

A benyújtott törvényjavaslatban több rendbeli 
nevezetes könnyités foglaltatik, különösen az 
egyenes örökösödés esetében, a mennyiben az adó
pótlék ezen tételnél elhagyatni inditványoztatik. 
(Atalános helyeslés.) 

A kisebb birtokosokra nézve pedig a tör
vényjavaslat még azon nevezetes könnyebbitést is 

. . / i v •• 
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tartalmazza (Helyeslés), miszerint az 50 hold vagy 
•annál kevesebbel biró földbirtokosok, kiknek osz
tályához tartoznak az összes volt úrbéresek, meg 
fognak kiméltetni az örökösödéseknél gyakorlatban 
volt leltározásoktól és hosszadalmas eljárásoktól, 
(Elénk helyeslés) mert az illeték kiszabása akatastrális 
tiszta jövedelem szerint rövid utón fog megtörténni. 

Úgyszintén remélem, hogy a t. ház jóváhagyá
sával találkozandik azon javaslatom is, mely szerint 
a tudományos intézetek és iskolák jövedelmi adó 
és illetékek fizetése alól fel fognak mentetni. (He
lyeslés.) 

A fémjelzés utáni jövedelem bizonyára cse
kély, úgymint 17,000 forint, és annak alkal
mazása nem annyira jövedelmezés tekinteté
ből, mind inkább az arany- és ezüst-áruszerek ela
dásánál előfordulható csalások megakadályozása 
végett tartatik fen, és ezt feltartani annyival in
kább szükséges, mivel ha az hazánkban meg
szüntethetnék, a jobb hitelű arany- és ezüst-műve
sek áruszereiket a lajtántuli tartományokba len
nének kénytelenek kivinni fémjelzés végett. 

A.z államvagyon tiszta jövedelme 2.859,000 
írtban számíttatott elő, tehát körülbelül 700,000 írt
tal magasabbra, mint az 1867-ki eíöszámitásban 
volt felvéve, miután a múlt év alatt sikerült az 
államjószágok jövedelmeinek növekvését ezen 
összeggel biztosítani. Azonban ezen tiszta jövede
lem még koránsem felel meg azon összegnek, 
melyet idővel várni lehet, ha az utóbbi években 
kötött haszonbéri szerződések lejárnak. Meggyőző
désem szerint az ti Ham vagyonból folyó jövedelem 
évről évre nevezetesen fog emelkedni. Hasonló 
áll az államerdőségekre nézve is. 

A támadható hiány fedezésének egyik mód
jául az egyes jövedelmi ágaknak czélszerü kifejezését 
és szabályozását áliitottam fel, és a fenebbiek-
ben előadtam, minő módokat hozok javaslatba 
és azoktól minő eredményeket várok. 

A másik eszköz a hiány fedezésére: a takaré
kosság, mely kivált kezdetben a kormányzat minden 
ágában alkalmazandó volna. Nem érezhetem maga
mat hivatva, az iránt határozattan nyilatkozni, hogy 
minő megtakarításokat lehetne egyik vagy másik 
közigazgatási ágnál létesíteni; e tekintetben elég 
legyen annyit megjegyeznem, hogy minden igye
kezetem oda terjedt, miszerint egyik legneveze
tesebb közigazgatási ágnál, t. i. a pénzügyi igaz
gatásnál a lehető legszigorúbb takarékosságot 
hozzam be. Erre nézve szabad legyen felemlíte
nem azon tényt, hogy a múlt 1867-ki évben, 
ámbár mind azon ügyek, melyek előbb Bécsben a 
cs. kir. pénzügyminisztériumban intéztettek el, 
Magyarországra nézve is , marczius kezdetétől 
fogva a magyar pénzügyminisztériumra szálltak 
á t : mégis az 1867-ki költségvetés szerint az or

szágos pénzügy igazgatóságok számára határo
zott összegből is 391,372 frtot voltam képes meg
takarítani. A pénzügyminisztériumra vonatkozó 
részletezésből méltóztatnak majd meggyőződni, 
hogy mindenekelőtt a takarékosságot tartottam 
szemem előtt. (Helyeslés.) 

Minő megtakarításokat lehet még az egves 
közigazgatási ágaknál keresztül vinni, arról jelen
ben nyilatkozni nem kívánok, mivel ezen kérdés 
felett is a t. ház fog határozni. Némi tájékozásul 
fog e tekintetben szolgálni az 1867-ik évi elő
irányzat, valamint az 1867-ki évi valóságos ered
ménynek kimutatása, mely két adatot az állandó 
pénzügyi bizottsággal közölni fogok. 

A sulyegyent a rendes kiadások és bevéte
lek közt helyreállítani minden igyekezetem mel
let sem sikerült; azonban remélem, hogy a 
mutatkozó hiány nagyrészt fedezhető lesz azon 
megtakarítások által, melyek az egyes téleleknél 
szükségkép elő fognak fordulni; de az adók, kü
lönösen a fogyasztási adók, jövedékek és illetékek 
lehető jövedelmeinek emelkedése által is. Ezt fel
tennem mindenek felett azon átalános anyagi 
emelkedés jogosít, mely hazánkban a múlt évtől 
kezdve tapasztalható; mire hatással van nem csak 
a legközelebb évi jó termés és nagy kivitel, hanem 
azon vállalkozási szellem is, mely gyorsan fejlő
désnek indult; de végre azon sok millióra menő 
hasznos beruházások sem lesznek hatás nélküliek, 
melyek az állam és egyes társulatok részéről foga
natosíttatni fognak. 

A rendes kiadásoknál még meg kell emlí
tenem azon tételeket, (Halljuk!) melyek ugyan 
nem folynak a pragmatica sanctióból, s ennélfogva 
nem lettek megszavazva a delegátiók által, de 
szorosan véve az ország saját közigazgatási kia
dásaihoz sem tartoznak. Ilyen kiadások: ő felsége 
udvartartási és kabineti irodájának költségei, a 
közös nyugdijak, és a függő s állósitott államadós
ságok kezelési költségei. 

O felsége udvartartási költségeinek, ugy ka
bineti irodájának költségei a szükséglet fele ösz-
szegéig vétettek fel a kiadások rovatába, és pedig az 
első 3^100,000 írttal, a második 36,400írttal. Ugy 
hiszem, hogy a t. ház ezen eljárást helyeslendi. 

A közös nyugdijak iránt lényeges megálla
podás még nem történt ugyan a két minisztérium 
között, s ezen czim alatti összeg csak feltételesen 
vétetett előszámitásba azon fentartással, hogy ez 
iránt az egyességi tervezet előterjesztése után a 
törvényhozás, fog határozni; szükséges volt azon
ban bizonyos összeget előzetesen bejegyezni 
azért, hogy a vég eredmény a fentebbi fentartással 
ki legyen mutatható. 

Az államadóssági kezelési költség fejében 
402,000 frt tétetett k i . mert a függő adósság 
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kezelése, mely közös jótállás alá helyeztetett, kö
rülbelül 700,000 frtot fog ez évben igényleni, s 
ebből a méltányosság elve szerint 200,000 Irt 
fogna Magyarországra esni. 

Az állósitott államadóssági évi járulék a közös 
pénzügyminiszterhez lévén mindkét pénzügymi
niszter által beszolgáltatandó : a minisztérium azon 
nézetben van, hogy a fizetések kiszolgáltatása is 
ezen miniszterre ruháztatván, az az évi járulék % 
°/0 -nak fizetése mellett lenne teljesíthető'. 

Ezen összegnek folyővátétele alól függ, elfo
gadja-e a magyar törvényhozás az ezen tárgyakra 
vonatkozó törvényjavaslatokat azon alakban, mint 
a minisztérium által előterjesztettek. 

A többi egyes kiadási tételeknek indokolása, 
ugy hiszem, a részletes tárgyalás alkalmával az 
egyes szakminiszterek feladata lesz. 

A pénzügyminisztérium költségvetésére nézve 
megjegyzem, hogy, ha tisztán a pénzügyekre 
vonatkozó kiadásokat veszszük fel és összehason
lítjuk az összes rendes és rendkívüli bevételekkel, 
a kölcsönből befolyt összeget ide értve: a pénz
ügyi kezelési költség alig múlja felül ezen bevé
telek 7%-át; mi, párhuzamba téve más államok l 
pénzügyi kezelési költségeihez, túlzottnak nem 
mondható. De remélem, hogy ha egyszer a me
gyei és városi helytartósági rendszer törvények 
utján szabályoztatik, még nevezetes összegek 
lesznek megtakarithatók. Az 1867. évi előirány
zathoz hasonlítva a mostanit, s tekintetbe véve, 
miszerinta pénzügyminiszteri költségvetést jelenben 
több oly tételek terhelik, melyek 1867-ben elő-
számitva nem voltak, mint a központi könyvelési 
osztály, az átmenet miatt felszaporodott nyug
dijak, a selmeczi akadémiának nagyobb szükség
lete, a magyar bélyegek készítése, a határőrvi
déken a lovas pénzügyőrök felállítása stb., a 
jelen eló'számitásban 1 '/, százezer frtnyi megta
karítás mutatkozik. 

A rendkívüli szükséglet és fedezet első tétele 
— értem a hadügyi extraordinariumol 8 millió 
58,800 frtnyi összegben — inkább csak átmeneti 
tétel, amennyiben ennek fedezete a még kölcsönös 
leszámítás alá jövő közös activák által fog fedez
tetni ; sőt azt hiszem, hogy a leszámolás ezen ösz-
szegen felül is fog bizonyos felesleget a jövő évi 
költségvetés javára kimutatni. 

Nem kívánom a t. ház türelmét a rendkívüli 
szükséglet többi egyes tételeinek indokolásával 
tovább igénybe venni, (Halljuk!) mert már úgyis 
hosszura nyúlt előadásom; átalában véve azonban 
megjegyezhetőnek vélem, hogy minden egyes 
tétel czélszerü, s mi legfőbb, maradandó hasznot 
hajtand az országnak, mert valóságos érték te
remtetik általa és egyik vagy másik irányban 
nyilvánult szükségnek fedezésére szolgál. l 

A vajda-hunyadi vár helyreállítása ugyan 
egyenes anyagi hasznot nem hajtand, de erkölcsi 
haszonnak tekintendő, ha nem engedjük pusztu
lásra jutni azon valóságos műemléket, mely hazánk 
történetének oly dicsőséges korszakára emlékezet, 
de melyet idők és elemek megrongáltak; mely 
czélból jelen évre 50,000 frtot hozok javaslatba 
azon észrevétel mellett, hogy ha ezen összeg még 
négy évig engedélyeztetik, ekkor nem csak egy 
nevezetes középkori müvet mentünk meg az enyé
szettől, de mint hálás utódok emléket is emelünk 
egyik legdicsőbb hadvezérünknek és azon nagy 
királynak, kinek kegyeletes emléke annyi század 
után is él a nép szivében. (Atalános tetszés és he
lyeslés.) 

A vasutak- és csatornákra előszámitott 20 
milliót bizonyára hasznos befektetésnek lehet mon
dani; a magyar vasúti kölcsönből ez év folytán 
még annyi összegnek folyóvá tételére számitok, 
hogy a jövő évre 10 millió fog rendelkezésre ma
radni ; tehát a vasúti kölcsön többi részét elhe-
lyezninemtartanámczélszerünek,minthogy azt csak 
a jövő év második felében leend szükséges folyóvá 
tenni. Nem kételkedem, hogy ha addig , mig 
egy hiány nélküli budget fog megállapittatni, s 
azt, hogy a magyar államháztartás a rendezetteb
bek közé tartozik, a tapasztalás igazolandja, és ha 
háborús idők nem állanak be : a még hátralévő 
kötvények a kibocsátási árkeleten felül lesznek 
elhelyezhetők. 

Az elhelyezett vasúti kölcsönnél mutatkozó 
kamatkülönbözetért nem hoztam a jelen évre sem
mit előszámitásba, mert ezen kamatkülönbözet 
magát az építendő vasúti vonalat fogja terhelni, s 
az épitési idő alatti kamatok ugy, mint a kamat-
biztositás mellett épült vállalatoknál is történik, 
mindenkor a vállalat terhére szoktak számításba 
vétetni; mihelyt azonban ezen kölcsönből léte
sített bármely vonal a forgalomnak átadatik s en
nélfogva jövedelmezővé válik, a jövedelem és a 
reá keblezett épitési költség kamatainak külön
bözete az állam terhére fog számitásba vétetni. 

Ezek szerint összeállított államköltségvetés 
végéhez egy mérleget csatoltam, melyben a vég 
eredmények vannak összeállítva, még pedig meg
különböztetve a rendes szükségletet és fedezetet a 
rendkivüli szükséglettől és rendkívüli fedezettől. 

Arendes szükséglet 100,567, OOOfrtot tesz,mely 
fedeztetik 98,680,000 frt rendes bevétel ál tal ; 
tehát a rendes bevétel- és kiadásnál 1,887.000 frt 
hiány mutatkozik. 

Ha azonban azon elvet kívánjuk követni, mi
szerint mindaz, a mi hasznos beruházás vagy tőke
törlesztés, tehát a mi nem improductiv kiadás, a 
rendkivüli kiadások közé sorozandó, ha ezt szigo
rúan követjük : az esetben a földtehermentesitési 
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töketörlesztésnek 2,800,000 frtot tevő részéből 
még levonva az erdélyi hiányt, mi már ugy is a 
rendkivüli kiadások közé soroztatott, s mely tesz 
1,680,000 frtot: valójában 1,120,000 frtot lehetett 
Volna a rendkivüli kiadások sorába áttenni, mi 
által az 1,887,000 frtnyi rendes fedezeti hiány 
767,000 frtra olvad le. 

A rendes és rendkivüli szükséglet és fedezet 
azonban teljesen egyensúlyban van, mivel a 10 
millióban mutatkozó felesleg a vasúti kölcsön foly
tán elö'számitott bevételből származik, melyet csak 
is vasutakra és csatornákra szabad törvény szerint 
fordítani. Ennek leszámításával mindkettő egyfor
mán 135 milliót tesz. Leszámítva továbbá a 
közös aetivákból ez évre számított 8,058,000 fo
rintot, ugy a vasúti kölcsönből beruházandó részt, 
mi 20 milliót tesz : a rendes és rendkivüli bevéte
lek, melyek a közterhek- és az államvagyonból 
fedezendők, tesznek 106,942,000 frtot, vagy ke
rek számban 107 milliót. 

A rendkivüli fedezetnek legnevezetesebb té
tele : az adóhátralékokból várt jövedelem, 6 millió 
372,000 frt, és a bérleti hátralékokból várt 1 mil
lió 245,000 frt. Röviden megemlítem, hogy az 
államnak ezen czimen minő activ követelései van
nak. Az adóhátralékok összege tesz 34,187,800 
frtot, a bérleti hátralékoké 10,351,000 frtot. 

Ezen hátralékok ily nagy mérvű felszapo
rodásának egyik okául tulajdonithatni a múlt né
hány mostoha évet. Mindkettőnél bizonyos összeg 
leírandó lesz, mi iránt a minisztérium annak idejé
ben a t. ház elé törvényjavaslatot fog terjeszteni. I 
Addig is. különösen az elsőt illetőleg, a miniszte- | 
rium azon kedvezményt lépteté életbe, hogy sen
kitől sem kívántatik az adóhátralékokból egy év j 
alatt nagyobb befizetés, mint a mi egy évi adója- | 
nak 50%-át teszi. Ezen intézkedés folytán kedve
zőbb években a lerovás az adózók nagyobb ter-
heltetése nélkül vihető keresztül. Bármily könnyí
téseket kivan a törvényhozás ezen hátrányokra 
nézve életbe léptetni : mégis elegendő alap mutat
kozik a reánk következő néhány év alatt, mig az j 
adóreformok keresztülvitetnek s a sulyegyen állán-
dóul megállapittathatik, a netaláni hiányok fede
zésére, vagy némely hasznos beruházások keresz
tülvitelére. Ezen 44.538,800 forint követelés neve
zetes része azonban beszedhető lesz, mivel a 
fogyasztási követelések, melyek szerződésileg biz
tosit vák, 1,463.700 frtot, a dijak- és illetékeknél 
leginkább a pénzügyminisztérium által engedélye
zett évenkinti törlesztések folytán, a hátralékok, 
melyek jelzálogilag biztositvák, 10,588,000 frtot 
tesznek. A 10,351,000 frt bérleti hátrányok jó 
része is behajtható lesz. Azon tételek, melyeknél 
részben a régibb hátrányok leíratni fognak, az 
egyenes adóknál fordulnak elő; ezen hátrányok 
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tesznek Magyarországban 18,409,000, Erdélyben 
1,879,000, Horvátországban 1.489.000 frtot és 
igy összesen 21,777,000 forintot. A többi követe
lések közt legnevezetesebb tétel a dohányilletéknél 
fordul elő 321,900 írttal. 

Mindezen adatok vonatkoznak az lS68-iki 
első januáriusi állapotra. 

A költségvetést főbb vonalakban elemezve, fel 
lehet venni, hogy a netto-budget elvei szerint a 
rendes bevételek kerek számban 100.000,000 ftot 
fognak tenni, melyből ismét kerek számban esik az 
egyenes adókra 55 %, a fogyasztási adókra 11 %, 
a jövedékekre 2 1 % , illetékekre 10% és az állam-
vagyonra 3 % . Első pillanatra feltűnik azon arány
talanság, mely szerint az egyenes adók a jövede
lemnek több, mint felét teszik: ez is elég világos 
bizonysága annak, hogy az adóreformokat oda 
kell irányozni, hogy a közvetett adók jövedelme
zőbbekké tétessenek s az egyenes adó azon arány
ban száilittassék le, különösen a föld- és házadó. 

A kiadásokból 3 % , tehát körülbelül annyi, a 
mennyit az államvagyon hoz, esik az udvartar
tásra ; az elvállalt államadóssági évjáradékra és a 
közös költségekre esik annyi, a mennyit az egye
nes adók tesznek, u. m. 5 5 % ; a földtehermentesi-
tésre esik jelenben 1 5 % . Ennélfogva marad az 
összes beligazgatási költségekre 2 7 % , miből ismét 
a pénzügyi igazgatás 7 % -ot tesz ; a bel- és igazság
ügy, ide értve Horvát- és Tótország hasonló ter
mészetű kiadásait is, 14%-ot vesz igénybe; minél
fogva a többi kormányzati ágakra alig marad több 
6%-nál. A kerek számban történt számításoknál a 
százalék mindenütt körülbelül ugyanannyi milliót 
fejez ki. 

Meg kell még jegyeznem, hogy évről évre 
nagyobb lesz a vállalatoknak adott kamatbiztosi-
tás, mi ez évben csak 300,000 frtot tesz, úgyszin
tén az állam által tett hasznos beruházások folytán 
igényelt kiadás,minthogyakölesön kamatainak azon 
részét, melyet a beruházások évi jövedelmei nem 
fedeznek, ép ugy, mint a kamatbiztositásnál, pó
tolni kell. Ezen költségek fedezésére legczélsze-
rübben a fentemiitett adó- és bérleti hátrányok 
forditbatók. U g y hiszem azonban, hogy ép ezen 
beruházások folytán az adóképesség nagyobb 
arányban fog növekedni,mint a mennyit az igényelt 
ujabb kiadás teend; de viszont a védelmi rendszer 
átalakitása folytán a jövő budget valószinüleg egy 
uj tétellel is fog szaporodni. 

Ezen rövid elemzés mutatja legvilágosabban, 
hogy Magyarország az anyagi kérdéseknek a múlt 
évben végbement kiegyenlítésénél, a múltból szár
mazott terheknek elvállalásában elment azon szélső 
határig, a meddig mennie lehetett; {lgr<z!)mutatja 
tehát mindazon nyilatkozatoknak alaptalanságát, 
melyek ezen kiegyezésnek tulajdonitják azon ter-

1 2 
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hes rendszabályokat, melyek által az államhitele
zők is érintetnek. 

A múlt idők gazdálkodásának következmé
nye ez, melynek okozói mi bizonyára nem vol
tunk. (Ugy van !) 

Érzem, t. ház, hogy már eddigi előadásom is 
hosszabbra terjedt, mint kellett volna: hosszabbra, 
mint magam óhajtám; mindamellett szabad legyen 
végezetül némelyeket még röviden megemliteuem. 
(Halljuk!) 

Az államköltségvetés, az adó iránti törvény
javaslatok és előterjesztésem bizonyára sok hi
bában szenvednek, s magam is elismerem több 
rendbeli hiányaikat; de ezen átmeneti korszak
ban ez irányban is már lényeges javításokat be
hozni, az első alkalommal a tökéletesbet életbe 
léptetni nem lehet. 

Hadd emlitsem röviden az előterjesztett költ
ségvetés árny- és fényoldalait. (Halljuk!) 

Árnyoldala mindenek felett az, hogy sok czél-
szerütlen adónemet és annak kedvezőtlen kezelési 
módját meg kellett tartani; kivévén a sójö sédeket, 
egyetlen adónemre nézve sem lehetett gyökeres 
orvoslást behozni; s átalán a terheken nevezetesen 
könnyiteni nem lehetett, sőt némelyek igazságo
sabb kiosztása folytán egyesekre valamivel na
gyobb teher is fog méretni. 

A reformok mielőbbi kivitele már most raj
tunk áll; a kormány szándéka ez irányban min
den előmunkálatokat megtenni, s a törvényhozás 
bizonyára fog gondoskodni arról, hogy a közter
heket igazságosabb felosztás, a súlyosak könnyi-
tése, ugy jövedelmi források megnyitása által, 
könnyebben elviselhetőkké tegye. Most részletekbe 
menni s elmondani: a jövőben minő reformokat 
tartanék czélszerünek? felesleges lenne; eddigi elő
adásomban ugy is megérintettem azokat. 

Az adóreformra nézve nézetem szerint legfon
tosabb mind a 14 törvényjavaslat közül az, melyet 
az adók behajtásáról benyujték; a többi javasla
tokra nézve, elfogadtatnak-e azok egészben vagy 
részben ? ujabbakkal pótoltatnak-e vagy nem ? 
arra nagy súlyt nem fektetek, annyival kevésbbé, 
mivel meg vagyok arról győződve, hogy ha va
lamely oly módosítás fog kívántatni, mely szerint 
valamely jövedelmi ág bizonyos összeggel csök
kenni fog, a különbség vagy megtakarítások, vagy 
valamely adónem emelése, vagy mindkét mód 
együtt-alkalmazása által fog pótoltatni, mert ugy 
hiszem, deficites gazdálkodást kezdeni senki kö
zülünk nem kivan. 

He már az adóbehajtásokról szóló törvényja
vaslat elveire nagy súlyt kell fektetnem; s ezek 
leginkább következők: 

A felelősség és a törvény iránti engedelmes
ség oly kötelezettség, melynek nem csak a minisz

terek, de mindenreadü hatóságok és tisztviselők 
alávetve legyenek. (Helyes ! ügy van!) 

Ha valaki, legyen az magános, testület vagy 
hatóság, az államkincstár törvényes jövedelmeit 
tudva és akarattal megrövidíti, az nem csak a tör
vényt sérti s az ellen cselekszik és kártérítéssel 
tartozik, de legalább annyira büntetésre méltó cse
lekedetet kö/vet el, mint az, ki felebarátját káro
sítja meg. (Élínk helyedés.) 

Végre a harmadik elv. hogy minden más 
művelt országok példájára szokjuk meg mi is az 

I állam iránti kötelezettségünket pontosan és önként 
teljesíteni. (Helyes!) A magyar államnak havon-
kint vannak fizetései, az adóbefizetésekre végre is 
a havonkinti befizetés a legkönnyebb és legczél-
szerübb. 

Ha egyszer ezen törvény életbe lép és pon
tosan keresztül is vitetik, ugy hiszem, eredménye 
az lesz, miszerint a közvetett adók nevezetesen na
gyobb jövedelmet fognak hozni, s ekkor álland be 
ideje annak, hogy a földadóval aránylag legin-

| kább terhelt vidékekről a teher-többlet levétessék, 
sőt átalában az egyenes adók tétele mérsékeltes
sék mind a föld-, mind a házadónál. 

Ujabban terhelni a földet, tanácsosnak annyi
val kevésbbé tartanám, minthogy minden ujabb te
her, melyet az ingatlanokra mérünk, annak tőkeér
tékét kevesiti;a földettehát terhelni szándékunk nem 
lehet. Egyébiránt a földadó-reformnál sokkal igaz
ságosabb kulcs lesz a vidéken divatozó becslési 
és eladási átlagokat alapul felvenni: ennélfogva 
gondoskodtam az utolsó 10 évnek erre vonat
kozó adatai egybegyűjtéséről. 

Az egyenes adónál a másik, mielőbb létesí
tendő reform illeti a jelenben fenálló személyes 
kereset- és jövedelmi adót. Megvallom, e tekintet
ben legczélszerübbnek vélem az osztály- és jöve
delmi adó combinatióját; ez által kettős czél éret
nék el : egyrészt a személyes adó nyomasztó 
egyenetlenségei szűnnének meg; másrészt a jöve
delmi adó alól ezen reform által senki sem von
hatván ki magát, a jövedelmi adó-tételt is mérsé
kelni lehetne. 

Igen hosszan kellene szólanom, ha mind el 
akarnám mondani azon reformokat, melyek a köz
vetett adóknál is czélszerüen létesíthetők. A sónál 
megkezdettük a reformot, s ugy hiszem, a többinél is 
fog mód akadni a jövedelmek nevezetes csonkí
tása nélkül a teherviselést könnyebbé tenni; de ez 
alkalommal meg kell jegyeznem, miszerint a sóról 
beadott javaslatomban még fenhagyattak az egyes 
vidékek privilégiumai: nem szándékozván jelen
ben a sóárakat a bányáknál egyformára tenni, 
meghagyattak az egyes vidékek privilégiumai. 
Kezdetben ilyet tenni tanácsos lehet, de egészsé-

• ges államháztartást privilégiumokkal rendezni nem 
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lehet : az adóknál is mindenekfelett álló elv legyen, 
hogy az államban mindenki vallás-, nemzetiség- és 
rangkülönbség nélkül köteles, vagyonához és tehet
ségéhez aránylag, az állam terhei viselésében részt 
venni. {Helyeslés.) 

Másik árnyoldala, hogy sok felesleg es kiadást 
eléggé mérsékelni nem voltunk képesek. Vannak 
kiadások, melyek tekintve hazánk még ki nem fej
lett anyagi erejét és adóképességét, mérséklendők 
lennének; ezen kiadások azonban csak akkor lesz
nek mérsékelhetők s gazdálkodóbban intézhetők, 
ha majd a törvényhozás egy egészséges községi 
és élet-erős helyhatósági rendszert hozand életbe, 
melynél fogva mindazt, mit az állam magasabb 
érdeke végett központosítani nem szükséges, a 
községek és helyhatóságok fogják elvégezhetni és 
saját kiadásaikat az állam felügyelete és végleges 
engedélyezése mellett magok fogják megszavaz
hatni. Ha az egyenes adókat annyival, mennyit 
most a helyhatósági kiadások igényelnek, alább 
szállíthatjuk, s a helyhatóságok fel lesznek jogo
sítva házi adójokat a leszállítás határáig vetni k i : 
ugy hiszem,hogy sok helyt nemcsak egyenesen a 
teher könnyebbülhet, de több más közigazgatási 
költség is lejebb lesz szállítható, s ennélfogva az 
adóteher átalában könnyithető. 

Nézetem szerint csak oly helyhatósági rend
szer lehet takarékos, mely maga magát fentartani 
képes; az olyan ellenben, mely az állam közös 
költségén fogna élősködni, drága és mindinkább 
drágábbá válnék, s előbb-utóbb nagy költsége és 
czélszerütlensége miatt saját sirját ásná meg. 

Forma tekintetében is több hiánva van a 
költségvetésnek, igy például: egyházi, tanulmányi 
és egyetemi czélokra nevezetes dotatiók kívántat- \ 
nak, a nélkül, hogy az egyházi, tanulmányi és i 
egyetemi alapok vagyona és jövedelme ki volna 
mutatva, mit azonban az illető szakminiszter a t, j 
ház kívánságára utólag pótolni fog. j 

De másrészt fényoldalai is vannak a költség- j 
vetésnek. 

Mindenekfelett az, hogy a költségvetés vé- j 
gén látható mérleg szerint az összes rendes és j 
rendkívüli kiadás és bevétel egyensúlyban van, s j 
ha a törvényhozás az adók rendesebb befolyása j 
végett javaslatba hozott törvényeket rövid idő j 
alatt megszavazandja. ugy nem kétkedem, hogy j 
ezen előszámítás a valóságnak megfelelend. A rend- j 
kivüli fedezet tételei sem túlzottak, mert a múlt \ 
évi tapasztalat szerint számitok arra, hogy az ösz- I 
szes bérleti és adóhátrányoknak egy ötödét fo
lyóvá tenni sikerülend. 

Másik nevezetes előnye, hogy a tőke, kamat- | 
szel vények és iparvállalatok uj teherrel sújtatni j 
nem fognak; sőt jövőre sem leszünk azon kény- j 
szerűségben, hogy az állam- s magán-hitelt, és a j 
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, vállalkozási szellemet a tőke megterhelése által 
megingassuk. 

További előnye az, hogy a hol csak lehetett, 
a közterheken könnyítettünk : mi tekintetben nem 
csekély eredménynek mondható a só árának má
zsánkint 2 ft 48 krral való leszállítása; az egye
nes örökösödési díjaknak mérséklése s a kisebb 

• birtokosoknak a hosszadalmas és költséges eljárás-
1 tói megkimélése ; az önhasználatra való dohányter-
l melésnek törvényesítése ; az iskolák és tudományos 
! intézetekre vetett eddigi adó nevezetes mérséklése. 

A teher, melyet el kell viselnünk, bizonyára 
j nagy> ^ ia tekintjük a jelen adóképességét; de elvi-
i selhető jelenben is, csak átérhet oszszuk megigaz-
| ságosan és a szerint, mint azt mindenki viselni 

képes. Azt valójában elviselni tudni, deficit nélkül 
elviselni tudni, hazafiúi kötelesség. 

Mindamellett jó reménynyel foghatunk saját 
államháztartásunk berendezéséhez: oly ország, 
mely 5853 geographiainégyszögmértföldet tesz, s 
annyi termékeny területtel és 15 milliót haladó 

! népességgel bír, gyorsan gyarapodhatik, csak 
I akarja, s igyekezzék fentartani a külbékét s erő-
| sitse meg a belbékét, hogy az uj életre ébredett 
I nemzeti munkásság nem gyanított mérvben szaba

don fejlődhessék. De ne feledjük, hogy ezen fejlő
dés egyrészt a szabad intézmények védelme alatt 
ugyan, de másrészt csak rendezett, nyugodt és 
megállapodott viszonyok közt verhet egészséges 
gyökereket: ennélfogva nagyobb ellenei nincsenek 
az anyagi megerősödésnek s az adóképesség eme
lésének, mint a kik a szabadság alatt a szabadossá
got értik, kik talán akaratuk ellen is arra dol
goznak, hogy az alkotmányos viszonyok meg ne 
erősödhessenek. {Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Ha az isteni gondviselés kedvez, és okosak, 
előrelátók , munkások és takarékosak tudunk 
lenni: meg vagyok győződve, hogy évről évre 
gyors léptekkel fog fejlődni anyagi jobblétünk: a 
bizonytalan jövedelmű föklmivelés mellett erősödni 
fog az ipar ; szaporodni fognak a tőkék ; s nem so
kára eljöhet azon idő, midőn az egyenes adókon a 
törvényhozás nevezetesen könnyithetni fog ; s egy
két évtizedi alkotmányos önállás védelme és a 
magán munkásság fejlődése folytán, a jövő nem
zedék nem fogja érteni, hogy a magyar birodalom 
első alkotmányos budgetjének megszavazása al
kalmával száz milliónyi teher elviselése nekünk 
oly rendkívül súlyosnak látszott. 

Többen vannak még közöttünk is, (Halljuk!) 
kik tagadni akarják, hogy az alkotmányos élet 
mezején is nevezetes gyakorlati lépést teszünk 
előre: ezek irányában szabad legyen megjegyez
nem, hogy az államtudományban sok vitás kér
dés létezik; de az iránt mindenki egyetért, hogy 
annak megítélésére: bir-e valamely ország valódi 
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alkotmányossággal? fenáll-e az alkotmányos fele
lős kormányzat? semmi sem szolgálhat biztosabb 
alapul, mint azon körülmény, vajon gyakorolja-e 
a törvényhozó testület a közterhek megállapításá
nak és az államköltségvetés évenkinti megszavazá
sának jogát. (Igaz! Ügy van!) 

A magyar alkotmány a legrégibb alkotmá
nyok közé tartozik; mégis a magyar országgyűlés 
ezen jogot teljes mértékben most fogja először 
gyakorolni. Nem vonja senki kétségbe, hogy adó-
megajánlásra irott jogai mindig léteztek; de ha 
visszaemlékezünk az 1848. előtti időkre, midőn 
az országgyűlés csakis a hadi adó és subsidiumok 
felajánlási jogát gyakorlá, mig előtte tettleg min
den befolyás el volt zárva a közvetett adónemekre, 
(Igaz!) melyek pedig a népéletbe mélyen behat
nak ; s ha tekintjük, hogy akkor az államköltség
vetés megállapítása egészen ismeretlen volt, és az 
1848. és 1849. időszak alatt is az ez iránti tanács
kozások inkább csak kísérletek voltak: el fogja 
mindenki ismerni, mint eltagadhatatlan tényt, 
hogy a jelen pillanatban, midőn az 1848. és 1867-
iki törvények értelmében a felelős minisztérium, 
ő felsége a koronás király megbízásából, az első 
rendes államköltségvetést szabad elhatározás vé
gett a képviselőház asztalára teszi, ha nem is az 
irott jogok terén, de az alkotmányos élet tényle
ges gyakorlatában nevezetes lépés történik. (Ata-
lános helyeslés és éljenzés.) 

Elnök: Az országos költségvetés, mely a 
pénzügyminiszter űr által beadatott, ki lévén nyo
matva a t. ház tagjai közt szét fog osztatni '). A 
költségvetési munkálat a tizenötös pénzügyi bi
zottság által fog mindenek előtt tárgyaltatni; a 
törvényjavaslatok pedig 2) az osztályok által. Kí
vánják a törvényjavaslatokat fölolvastatni ? (Föl
kiáltások: Fölolvasottaknak tekintjük!) Tehát fölol-
vasottakúl vétetnek. 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: Minthogy 
a törvényjavaslatok egyes tételei is szorosan össze
függnek nmgának a budgetnek egyes tételeivel, 
azt his-em, legczélszerübb volna a pénzügyi bi
zottsághoz utasitni: ez adhat rólok véleményt; és 
későbben a ház ennek véleményét az osztályok
hoz utasíthatja; de most legczélszerübb volna az 
állandó pénzügyi bizottsághoz áttenni. {Helyesléi.) 

BÓnis Sámue l ; Azon törvényjavaslatokra 
nézve, melyek a budgetre vonatkoznak, én is azt 
tartom legüdvösebbnek, ha a tizenötös bizottság
nak adatnak ki. Van azonban ezen törvényjavas-

J) Külön füzetben jelent meg, valamint egyes mellékletei ia, 
"-) Lásd az Irományok 204, 209 —221-dik számát. 
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! latok között egy , t. i. az indemnityt tárgyazó, 
mely nézetem szerint nem a tizenötös bizottság
hoz, hanem az osztályokhoz volna utasítandó. 
(Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Bónís kép-
i viselő úr nézetét én is teljesen magamévá teszen. 

E l n ö k : Ennélfogva, ugy hiszem, az a t. ház 
akarata, hogy a költségvetés a tizenötös bizottsága 
nak adassék ki a törvényjavaslatokkal együtt, és 
ezután tétetnek át az osztályokhoz, kivéve az in 
demnity iránt benyújtott törvényjavaslatot, mely 
mindjárt egyenesen az osztályoknak adatik ki. 
(Helyeslés.) 

A mi azon törvényjavaslatokat illeti, melyek 
nem sokkal ezelőtt terjesztettek a ház elé. 
ezek közt vannak olyanok, melyek már nem csak 
az osztályok, hanem a központi bizottság tanács
kozásain is keresztül mentek: ezekre nézve tehát 
nincs egyéb hátra, mint hogy tárgyalásra kitüzes-
senek. Ilyen a törvények kihirdetéséről, a keres
kedelmi és ipái-kamarákról, úgyszintén a keleti gö
rög vallású egyház dolgairól szóló törvényjavas-

| lat. Nem tudom, bele egyezik e a t. ház, hogy 
I ezeknek tárgyalása a holnaputáni napra tűzessék 

ki ? (Helyeslés.) 
Eötvös József báró vallásügyér s T. ház! 

Közbejött körülmények folytán az utóbbi törvény
javaslat tárgyalását 14 napig elhalasztatni bátor
kodom kérni. 

E l n ö k : Tehát holnapután csak két törvény
javaslat fog tárgyaltatni, t. i. az ipar- és kereske-

| delni kamarákra és a törvények kihirdetésére vo-
1 nakozó. 

Azonkívül még van két törvényjavaslat, 
| mely az osztályokon már keresztül ment, de a 
j központi bizottság tárgyalása alá is tartozik: egyik 
| a gödöllői uradalom megvétele, másik az állami 
j pénzverdékben veretendő érezpénz iránti tör

vényjavaslat. Ennélfogva kérem a központi bizott
ság t. előadóit, hogy ma délután 5 órakor méltóz
tassanak ezek tárgyalására összejönni. 

Mint értesülve vagyok, a vasúti törvényja
vaslatokra nézve kiküldött bizottság is délután 5 
órakor tart ülést. 

Felké rem továbbá a nemzetiségi kérdésben 
kiküldött, most már kiegészített 40 tagú bizottság 
tagjait, méltóztassanak az országházban délutáni 
4 órakor megjelenni. 

Van még két igazolási eset is. melyek tár
gyalása a t. ház belegyezésével a holnap 10 óra
kor tartandó ülésre hagyatik. 

Az ülés végződik d. u. 1 s/4 órakor. 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgya i : Dezső Szaniszló megbízó levele éa kérvények bemutatása. A központi bizottság jelentése a gödöllői uradalomra 
s a pénzverdékben készítendő' érez pénzekre vizsgálati törvényjavaslatokról. Kandó Kálmán éa Ormós Sándor végleg igazoltatnak s 
osztályba soroztatnak. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
5., Górom István, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr. 

Az kezdődik d. e, 10 '/4 órakor, 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A jegyző
könyvet Mihályi Péter jegyző úr fogja vezetni. A 
szólam kívánókat Radios Ákos jegyző ur jegyzi. 

A tegnapi ülés jegyzőkönyve lesz hitelesí
tendő. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa az april 
16-dikán tartott ülés jegyzökönyvét). 

E l n ö k : Bemutatom Dezső Szaniszló. Bihar 
megye Tenke választó kerületében megválasztott 
országgyűlési képviselő eredeti megbizó levelét, 
mely is az állandó igazoló bizottsághoz utasittatik. 

Vinter Gyula az 1848. év előtt fizetés nélkül 
szolgált tiszteletbeli városi tisztviselőket is nyug-
pénzzel kéri elláttatni. 

Szalacsy Antal az 1849. jul. hóban kormányi 
intézkedés folytán tőle elvett 3029 pozs. mérő 
búza árának kegyes megtérítését kéri. 

E két kérvény a kérvény! bizottsághoz té
tetik át. 

Kautz Gyula az állandó igazoló bizottság 
előadója fog előterjesztést tenni. 

Kautz G y u l a e l ő a d ó : Van szerencsém a 
ház elé terjeszteni a központi bizottságnak tegnapi 
ülésében hozott megállapodásait a gödöllői urada
lom megvétele és a pénzverdékben ez úttal készí
tendő pénznemekre vonatkozó törvényjavaslatok
ról. (Olvassa a két jelentést.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni '), s midőn szét lesz 
osztva, a t. ház tárgyalási napot fog kitűzni. 

Zichy Antal az igazoló bizottság részéről 
fog jelentést tenni. 

Zichy A n t a l e lőadó (olvassa az igazoló bi-

1) Lásd az Irományok 2 2 2 . és 223-dik számát. 

zottság jelentését az ungvári választ') kerület megvá
lasztott képviselője Kandó Kálmán igazolására vonat
kozólag. A bizottság Kandó Kálmánt végleg igazol
tatni s a költségeket az ellenfél által megtéríttetni 
javasolja.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni ? {Elfogadjak!) 

Csiky S á n d o r : Ezen ungvári választás oly 
híressé lőn az országban, s olyannak tüntették fel, 
mely nevezetes visszaélésekkel párosult; nézetem 
szerint tehát a háznak ugy kell eljárni, hogy sen
kinek alapos és jogos észrevétele az iránt ne le
hessen, mintha vagy pártérdek vagy bármely más 
tekintetből kedvezés történt volna. Bátorkodom 
ennélfogva kérni, hogy nem ugyan minden ok
mány, de a kérvény és ama melléklet, melynél 
fogva az ungvári választók eme választás meg
semmisítését kérik, olvastassák fel. (Zaj. Nem 
kell!) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Ezen választásnak a 
t. ház ugy is rendkívüli fontosságot látszott tulaj
donítani már azon intézkedése folytán is, hogy a 
bevett szokástól némileg eltérőleg egy tag helyett 
hármat küldött ki a vizsgálatra. E három tag le
hető részrehajlatlanság- és tárgyilagossággal jár t 
el, s én a beadott jelentések lehető legpontosabb 
kivonatát közöltem; ha azonban méltóztatnak pa
rancsolni, hogy bővebb meggyőződés végett a je
lentéseket felolvassam, kész vagvok azt tenni. 
{Nem kell!) 

Zsedényl E d e : Jó volna magát a kérvényt 
olvasni fel először, s azután a jelentést. 

SzáSZ K á r o l y : Nézetem szerint a kérvény 
felolvasásának, ha valaki kívánta volna, akkor lett 
volna helye, mikor arról volt szó, hogy a választás 
iránt mit tegyen a ház : vizsgálatot rendeljen-e, 
vagy a választást megsemmisítse ? Most azonban 
a kérvényt, melynek következtében vizsgáló bi
zottság küldetett ki. felolvasni felesleges, s legfel-
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jebb a vizsgáló bizottság jelentését lehet felolvasni. 
(Zaj.) 

E l n ö k : Csak a jelentés felolvasását kívánja 
a t. ház? (Azt!) 

Keglevich B é l a gr .: Engedelmet kérek, 
nem lehet megtagadni bármely iromány felolvasá
sát, mihelyt egy tag kéri. E kérdést nem lehet 
szavazás által eldönteni, ezen kívánságnak eleget 
kell tenni. (Zaj.) 

Zichy Antal e löadö (olvassa a kérvényt). 
Ezen kérvénynek minden pontján végig megy a 
kiküldött három képviselő jelentése. (Olvassa a ki
küldött képviselők jelentését.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház az igazoló bizott
ság jelentését elfogadni ? (Elfőgadjuk!) 

BÓnis S á m u e l : T. ház! Nem kívánok ma
gához a dolog érdeméhez szólani, mert a vizsgá
latból nyilván kitűnik, hogy a kérdésben lévő 
képviselőnek különben is, a tett kifogások ellenére 
is, kétségkívül többsége lévén, az igazolás ellen 
semmi szavam; csupán az indok felhozatalára 
nézve, a melyet a központi bizottság beadott, van 
pár észrevételem. Azt mondja t. i. a központi bi
zottság, hogy összeállítván a választás részleteire 
vonatkozó adatokat, azokból az tűnt ki, hogy in
kább oly körülmények merültek föl, melyek ujabb 
törvények hozatalát igénylik, mint egyes kép
viselő választásának megsemmisítését. Ilyen, azt 
mondja , például a vesztegetési kísérlet és a birtok 
szentsége elleni izgatás. Az ellen nincs szavam, 
hogy a ház többsége magáévá tegye a többiben a 
központi bizottság véleményét; hanem a központi 
bizottság által felhozott ezen indokot részemről 
kívánnám kihagyatni. (Helyeslés.) Kívánnám pedig 
azért, mert ha benne marad, addig, mig ama tör
vény hozatik, mintegy szentesiteni fogjuk a vissza
élést. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva Kandó Kálmán képvi
selő' urat végleg igazolt képviselőnek mondja ki a 
ház; az igazolás indokolására nézve pedig elfo
gadja Bónis képviselő úr véleményét. (Helyeslés.) 
Egyszersmind intézkedés fog tétetni, hogy a vizs
gálat folyamában történt költségekről a költség
vetési bizottság intézkedjék. (Helyeslés.) 

Aníalfy Károly előadó (ohaisa az igazoló 
bizottság jelentését Ormós Sándor választása tárgyá
ban, kit is igazoltatni javasol.) 

Varga F lór ián: T. ház! A fenforgó iga
zolási ügyben én egyátalában nem érthetek egyet 
az állandó igazoló bizottságnak most felolvasott és 
kihirdetett ama véleményével, mely szerint Ormós 
Sándor a történt vizsgálat alapján is igazolt kép
viselőnek mondassák ki. Midőn a most kihirdetett 
vélemény ellen szavamat emelem, és az ellen fogok 
szavazni is, azt nem teszem azért, mintha a kép
viselőjelöltek közül, kit mindkettőt személyesen 

igen jól ismerek, egyiket vagy másikat pártolnám, 
hanem teszem azon őszinte tudatomból, mert tu
dom, hogy azon képviselőválasztásnál törvényte
len eljárás követte tett el , a választók szavazási 
joguk gyakorlatában igaztalanul gátoltattak, és 
azon 19 szavazattöbbség, melylyel Ormós Sándor 
képviselőnek kiáltatott ki, mesterkélt utón az igaz
ság ellenére erőszakoltatott ki.Méltóztatnak ugyan
is tudni, hogy az 1867. évi június hó 27-én tör
tént választás alkalmával, noha Ormós Sándor 
19 szavazattöbbséggel követnek volt kikiáltva, a 
Philemon-pártbeliek részéről beadott alapos, mon
dom, igen alapos panaszok folytán kegyeskedtek 
a vizsgálatot elrendelni. A vizsgálat megtartatott, 
és az eredmény a t. ház részéről most megítélhető. 
Az én alázatos véleményem az, hogy ezen vizsgá
lat nem eredményez mást, mint azt, hogy azon 
19 szavazattöbbség, melylyel Ormós képviselőnek 
kiáltatott ki, nem igaz utón szereztetett; másod
szor, hogy ugy a szavatszedő küldöttség részéről, 
mint a csend és béke fentartására kirendelt kato
naság részéről oly dolog követtetett el, mely a vá
lasztást megsemmisiti. Ugyanis a vizsgálati iratok
ból kitűnik — s ezt, ugy hiszem, az állandó igazoló 
bizottság sem vonhatja kétségbe — hogy 12 szava
zat halottak nevében adatott be az Ormós részéve 
jogtalanul, egy választó pedig kétszer szavazott. 
Tehát be van bizonyítva magokból a vizsgálati 
iratokból, hogy Ormósra 13 jogtalan szavazat ada
tott be. És így ha ugyancsak a vizsgálati iratok 
szerint állana is az, a mi soha bepanaszolva nem 
volt, hogy Philemon részére is két választó azért, 
mert egy nevén voltak, kétszer szavazott, ha ezen 
Philemon pártbeliek részéről jogtalanul beadott 
két szavazatot levonjuk az Ormós 13 jogtalan sza
vazatából, az Ormós részére kétségkivül 11 jogta
lan szavazat marad fon. De ha veszszük a 6-ik szá
mú vizsgálati jegyzőkönyvet, annak nyomán iga
zolva találtatik az, hogy a választás színhelyén 8 
ó-pécskai választó megjelent, és szavazatukat Phi-

í lemonra akarták beadni, azonban szavazni nem 
bírtak, mert be nem bocsáttattak. Ha ezen 8-at 

í hozzá adjuk a l ld iez , kiüt azon summa, melylyel 
Ormós képviselőnek kiáltatott k i : mert ha e 8 
Philemonra szavazni akaró ó-pécskai választó sza
vazásra bocsáttatott volna, akkor bizonyosan ki
tűnik, hogy Philemonnak sokkal több szavazata 
van, mint Ormósnak. Már most ha ezen 19 jogta
lan szavazatot levonjuk az Ormós-féle összes sza
vazatszámból, marad egyenlő szavazati szám. Ez a 
vizsgálati iratokból be van bizonyítva. T. képvi
selőház ! méltóztassék elhinni, hogy én se egyik, 
se másik jelölt érdeke mellett nem emeltem szót; 
hanem szót emeltem azon választók érdekében, 

I kik szavazati joguk gyakorlatában igaztalanul gá-
1 toltattak; és hogy a t. ház meggyőződjék, hogy 
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ezen választás csakugyan törvénytelenül történt, 
hogy a választók igaztalanul gátoltattak szavazati 
joguk gyakorlatában, különösen azon 8 ó-pécskai 
választó, kik a katonaság által tettleg akadályoz
ta t tak: kérem a kiküldött biztos urnák jelentését 
fölolvastatni, azután a 6-ik számú vizsgálati jegy
zőkönyvnek nevezetesen 6, 13, 14 — 17, 18 és 20. 
sorszámai alatt kihallgatott azon ó-pécskai válasz
tók vallomásait, kik hit alatt vallották, hogy ők 
igenis megjelentek, mielőtt a szavazás megtörtént, 
de a katonaság által erőszakosan nem eresztettek 
be ; ennek nyomán pedig méltóztassanak azután 
az állandó igazoló bizottság véleményének félre
vetésével uj választást elrendelni. 

Antalfy Károly előadó: T. képviselőház! 
Kétségtelen az, Ormós Sándorra 19 jogtalan sza
vazat adatott be ; kétségtelen, hogy Philemonra is 
két jogtalan szavazat adatott be. Ezt leütve a 13 
szavazatból, marad 11. Kétségtelen az is, hogy 
azon 8 jelentkezett szavazó is, ki azt állítja, hogy 
a katonaság által gátolva volt, a szavazati lajst
romban csakugyan nem foglaltatik ben ; ha pe
dig ezek valósággal gátolva lettek volna, igaz, 
hogy a 19 szavazattöbbség elenyésznék. De épen 
itt van a kérdés, hogy azon 8 szavazatképes egyén 
a katonaság által gátoltatott-e? Hogy gátoltatott 
volna: sehol semmiféle adat általbebizonyitvanines. 

Először megjegyzem, hogy magok a kérvé
ny esek, nem is a választás napján, vagyis 1867 jun. 
27-én, hanem mivel éjfél után történt a lárma, 
mint ők állitják, jun. 28-án mondják azt, hogy a 
katonaság által szavazatuk beadásában gátoltattak 
volna. Már pedig itt a szavazási jegyzőkönyvben 
látható kelet szerint, a jegyzőkönyv 3/412-kor Íra
tott alá. Ez kétségtelen. 

Továbbá oly tanukkal is bizonyítják azt, hogy 
a katonaság által szavazatuk beadásában gátoltat
tak volna, kik mindkét rendbeli kérvényt aláirtak, 
és, m i n t a vizsgáló bíró helyesen megjegyzi, tanuk 
és vádlók egy személyben. 

Harmadszor oly tanukra is hivatkoznak, hogy 
a katonaság által a szavazók szavazataik beadá
sában gátoltattak volna, a kik a szavazásnál jelen 
sem voltak. 

Negyedszer oly szavazó tanukra hivatkoznak 
még, mint a kik szintén állitják, hogy gátoltattak 
szavazatuk beadásában, a kik jelen voltak a sza
vazáson és szavazataikat épen Philemonra adták. 

5-ör oly tanuk hivatkoznak másokra, hogy 
ezekkel együtt lármáztak, hogy a katonaság bo
csássa be őket a szavazásra, a kik szintén a sza
vazási jegyzőkönyv tanúsága szerint épen Phile
monra adták be szavazatukat. 

Hozhatnék még fel több esetet is. Például 
jönnek oly szavazók megkésve, a mezei munkáról, 
a kik találkoznak a visszatérőkkel, s kérdik ezek

től, hogy szavazhatnak-e még? Ezek azt mondják, 
hogy vége van a szavazásnak. Ezek pedig azt bi
zonyítják, hogy a katonaság által gátoltattak meg. 

Vannak továbbá tanuk, kik aláirtak a 4-ik 
számú bizonylatot, hogy a katonaság által gátol
tattak meg ; de a vizsgálóbíró előtt tagadták, hogy 
valami bizonyítványt aláirtak volna a választást 
illetőleg. Ezek eléggé kétségtelenné teszik, hogy a 
szavazók a katonaság által gátolva nem voltak. 

Ezzel ellenkezőleg a szavazati küldöttség va-
I íamennyi tagja mind kifogás nélkülinek és telje

sen rendben lefolytnak bizonyítja a szavazást. 
(Helyeslés.) 

Varga F l ó r i á n : Miután előadó úr elismerte 
mind azt a mit mondtam, (Nagy zaj: Kétszer nem 
lehet szólani!) kivévén azt, hogy a 8 ó-pécskai sza
vazó, ki a választás szinhelyén megjelent, a kato
naság által nem eresztetett volna be. . . (Fölkiáltá
sok : Ez nem személyes kérdés! Zaj.) 

Besze J á n o s : A ház szabályai szerint egy 
tárgyban csak egyszer lehet szólani; ez pedig nem 
személyes kérdés. 

P a p p Zs igmond: Az indítványozó kétszer 
is szólhat. 

E l n ö k : Szóló úr indítványozó, és épen most 
akarja előadni azt, a mitől eláll. 

Varga F l ó r i á n : Azt akarom kijelenteni, 
hogy elállók attól, hogy a kiküldött biztos jelenté
se olvastassák fel; hanem annak bizonyítására, 
hogy a szavazók a katonaság által gátoltattak meg 
a szavazásban, kérem felolvastatni a vizsgálati je
lentés 6-ik, 12-ik, 13-ik és 14-ik pontját. 

Anta l fy K á r o l y e lőadó (olvassa a 6-ik pon
tot. Ezután): Ezen tanura vonatkozólag azon meg
jegyzésem van, hogy Montanilla néven 3 szavazó 
fordul elő. Egy nem szavazott; kettő szavazott; de 
az sehol sincs kiderítve, hogy melyik nem szava
zott: ezen Montanilla-e az, vagy pedig más? ez 
nincs kideritve. (Folytatólag olvassa a 12, 13 és lé
ik pontot). 

Borlea Zsigmond: T. ház! Kétségtelen 
tény, hogy bármely hatóság, legyen az törvény
kezési vagy közigazgatási, mihelyt meggyőződik, 
hogy valami jogi cselekvény valami hamis vagy 
hamisított okmány alapján jött létre, a jogaikban 
megsértett panasztevők panaszára azon jogi cselek
vényt megsemmisíti. Ha tehát, t. ház, ezt teszik a 
hatóságok, nincs kétségem, hogy a t. képviselőház, 
mely felügyel arra, hogy a törvények minden ha
tóság által, sőt a miniszter s még ő felsége által is 
tiszteletben tartassanak, s mely maga hozza a tör
vényeket, nem tehet egyebet, mint mihelyt meg
győződik arról, hogy valami hamis vagy hamisí
tott okmány alapján valami jogi cselekvény jött 
létre, azt meg fogja semmisiteni; ezt pedig annál 
inkább fogja tenni véleményem szerint, mert reá, 
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országgyűlésre, mint törvényhozó testületre, nem 
csak az egész ország, ele egész Európa figyel. (Zaj.) 
Itt, a mint az előadó úr maga is elismerte, 12 ha
lott csakugyan szavazott, kétségtelen tehát, hogy 
itten hamisítás történt: mert én nem ismerek annál 
nagyobb hamisítást a világon, mint midőn valaki 
okmányilag akarja igazolni, pecsétével erősíteni, 
hogy 12 ember, a ki meghalt , jogát akarja 
érvényesíteni. Ez tiszta hamisítás, és e hanrmitás 
itt be is van bizonyítva. S én ettől el nem állok, bár
ha minden mástól elállanék is : mert hozhatnék fel 
többeket, igy például, hogy egy ember kétszer sza
vazott. Igaz, hogy ez az egyik résznél nem szándé
kos hibából történt ; de a másik pártnál szándéko
san történt, éspedig azon párt hibájából, a mely 
többséget akart. Azon emiitett bizalmi férfi szintén 
igazolja, hogy ő a helyettes elnököt figyelmeztette, 
hogy nem jól megy a dolog. Ez ugyan azt mondja, 
hogy nem hallotta; de ezt könnyű mondani, mert 
az ember, ha valamit nem akar hallani, azt nem is 
hallja soha. (Dtrültség.') E férfi azt mondja, hogy 
azért nem irta alá, mert félt. Itt azt mondják: 
Miért félt volna, mikor senki sem fenyegette V Azt 
könnyű mondani ott, hol senki sem fenyeget, hogy 
nem félünk; de ahol, tudjuk, hogy nem csak fenye
gették, hanem mégis verték őket, nem kell nagyon 
sok fenyegetés, főleg miután tapasztalták, hogy 
meg is adatik, a mit Ígérnek. Már az magában is 
elég hiba, hogy hol az egyik, hol a másik elnök 
ment ki. Mindezekből tehát kitűnik az, hogy ezen 
választás nem csak szabályellenes, hanem — már 
bocsásson meg a t. ház, hogy nem bírva tökéle
tesen a magyarnyelvet (Fölkiált ások: Söt nagyon is 
jól bírja!) — nem nevezhetem szelídebben ez eljá
rást, mint hamisnak: mert a meiy_ okmány hami
sítást foglal magában, az hamis. En tehát azt hi
szem, ha a t. ház igazságos akar lenni, meg fogja 
semmisiteni e választást; és csak pártérdekből te
hetné azt — mert tudjuk, hogy Ormós a kormány
párthoz tartozik — hogy igazolja, (Ellenmondások, 
zaj) de igazság szempontjából soha. 

E l n ö k : Kénytelen vagyok megjegyezni, 
hogy itt pártérdekből senkisem nyilatkozott. (He
lyeslés.) 

Borlea Zsigmond: En tehát a megsemmi
sítésre szavazok az általam előadott okok alapján; 
de azért is, mert a ház tisztelt előadója felolvasta 
azon tanú vallomását, melyből szintén kitűnik, 
hogy valóban 8 ember jogában akadályoztatott. 
Mert, azt mondja — igaz, nincs igazolva — hát 
mivel igazolja ? Azzal, hogy ők bevallották és val
lomásaikra megesküdtek. Én nem tudom, mi tör
tént a bizottságban ; csak azt tudom, hogy ők 
megesküdtek. Ha, kérem, a mostani viszonyok közt 
— midőn a népnek valóban elég terhe van — azt 
még ezen csekély jogától is megfosztjuk, bizonyá

ra nagyon elkeseredik: mert nincs kétségem, hogy 
ha azon 8 ember ezen jogával élni akart volna 
arra nézve, hogy adót fizessen, bizonyára a kato
naság nem állott volna ellent. (Közbeszólás a jobh 
oldalon : Természetesen !) En tehát ezen oknál fog
va, hogy a választás hamis okmányon alapult, a 
megsemmisítésre szavazok. 

E l n ö k : A szólásra senki sem lévén felírva, 
azon kérdést intézem a t. házhoz : elfogadja-e a 
tisztelt ház az állandó igazoló bizottság vélemé
nyét? (Felkiáltások: Elfogadjuk!) Ennélfogva Or
mós Sándor képviselő urat a ház igazolt képvise
lőnek elfogadja. (Közbeszólás a bal oldalról: Nem 
fogadjuk el! Mások: Szavazzunk!) Méltóztassanak 
tehát felkelni azok, kik az állandó igazoló bizott
ság véleményét elfogadják. (Megtöiténik.) Tehát 
Ormós Zsigmond képviselő úr a végleg igazolt 
képviselők sorába felvétetik. 

Antalfy Károly előadó : Tisztelt ház! Az 
állandó igazoló bizottság az épen előadott vizsgá
latból . . . (Közbeszólás a bal oldalról: Be van vé
gezve a tárgy! Nincs joga szólani!) Nem is arra, 
hanem más tárgyra nézve akarok szólani. (Felkiál
tások: Flottjuk!) Tisztelt ház! Én arról győződtem 
meg, hogy a képviselőházhoz benyújtott panaszos 
kérvények és az azokban foglalt bizonylatok alá-
irói a képviselőház által épen ezen panaszok, kér
vények és bizonylatok megvizsgálására kiküldött 
képviselő előtt nem jelentek meg, és igy magokat 
az aláírás által önként bevallott jótállás és felelős
ség alól csak ugy könnyedén kivonták. Ha ezen 
körülmény csak ily egyszerűen nézetik el, nagyon 
is ragályos példává lesz, és arra fog szolgálni, 
hogy mindennemű alaptalan panasz, kérelem és 
bizonylatok elismertetnek — mint ezen ügyben is 
többször történt — és mások nevében hamis aláí
rás által a ház félre vezettetik. Az állandó igazoló 
bizottság ennélfogva kéri a t. házat, méltóztassék 
ezen esetre vonatkozó adatokat a házszabályok 
átvizsgálására kiküldött bizottsághoz, figyelembe 
vétel, illetőleg használat végett, áttenni. 

E l n ö k : Ennélfogva ezen vizsgálat költségei 
iránt a költségvetési bizottság fog intézkedni. 
Egyszersmind a jelentés a házszabályok átvizsgá
lásával megbizott bizottsághoz is át fog tétetni. 

Tisztelt ház! Midőn a szeszadó tárgyában 
benyújtott törvényjavaslat a t. ház elé terjesztetett, 
akkor a t. ház azt határozta, hogy az nyomassék 
ki és az osztályokhoz tárgyalás végett tétessék át. 
Azonban a tárgy természete azt hozza magával, 
hogy azt a tizenötös pénzügyi bizottság is tár
gyalja. Ennélfogva arra kérném a tisztelt házat, 
hogy előbbi határozatát méltóztassék azzal pótolni, 
hogy minekelőtte az osztályokhoz áttétetnék, azt 
a pénzügyi bizottság is tárgyalja. 

Ma délután 4 órakor a ház szabályainak ki-
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dolgozásával megbízott bizottság fog ülést tartam : 
kérem a t. tagokat, méltóztassanak megjelenni. 

BóniS S á m u e l : Az előbbi kérdéshez csak 
azért vagyok bátor szólani, mivel, ha abban hatá
roz a t. ház, ez olyforma lesz, mintha a tizen-
ötös pénzügyi bizottság munkálata az osztályok
hoz már nem is kerülhetne. Szerintem nem szük
séges a határozatot megtoldani ezen ujabbal, mert 
a pénzügyi bizottság munkájának is szabálysze
rűen az osztályokhoz kell kerülnie; és esak akkor 
nem kell, ha a tisztelt ház kimondja, hogy az osz
tályokat mellőzni kívánja. 

Zsedény i Ede : Azt átalánosságban nem 
lehet kimondani, hogy a pénzügyi bizottság jelen
tésének okvetlen az osztályokhoz kell kerülni ; 
hanem a pénzügyi bizottság jelentését be fogja 
adni, és a ház határozatától függ, vajon az osztá
lyokhoz kerül-e, vagy nem. 

B ó n i s S á m u e l : Magam is azt mondottam * 
G h y c z y K á l m á n I Azt tartom; t. ház, alig 

lehet eset, melyben oly fontos tárgyakban, milye
nek ezen pénzügyi javaslatok, a pénzügyi választ
mánynak javaslatai az osztályokhoz ne utasíttas
sanak ; s én részemről ezen elvet óhajtanám mindig 
fentartani. Egyébiránt azt gondolom, ha a végzés 
ugy hozatik, mint az elnök úr kimondotta, rend
ben lesz a dolog: mert ugy mondotta ki, hogy 
mielőtt az osztályokhoz kerülne a törvényjavaslat, 
adassék ki a pénzügyi bizottsághoz. 

E l n ö k : Azon határozatát a háznak, hogy az 
osztályokhoz menjen, kérem fentartani; csak azt 
akartam méghozzáadni, hogy a tizenötös bizottság 
is tárgyalja előbb s azután kerüljön az osztá
lyokhoz. 

A nemzetiségi bizottság tagjait kérem, mél
tóztassanak holnapután 12 órakor itt az ország
házban megjelenni. 

Holnap 10 órakor ülés lesz. 

Az ülés végződik d. u. 1 órakor. 

CCXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. april 18-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai; Kérvények bemutatása. A házszabályok átdolgozásával megbízott bizottság kiegészítése elhatároztatik. A. tör
vények kihirdetéséről, továbbá a keresk. és iparkamarákról szóló töiyényjavaslatok tárgyalás alá vétetvén, megallapittatriak. 

A kormány részéről jelen vannak: Eotv'ós József 
b,, Gorove István, Horvát Boldizsár; későbben 
Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e, 10 % órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Radics Ákos jegyző úr fogja ve
zetni; a szólani kívánók neveinek följegyzésére 
Kudlik István képviselő urat kérem föl, minthogy 
Mihályi Péter jegyző úr a jegyzőkönyv hitelesí
tése után távozni kénytelen. Az utolsó ülés jegy
zőkönyve fog hitelesíttetni. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa az april li
kén tartott ülés jegyzökönyvét) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Van szerencsém az idő közben beérkezett kér

vényeket bemutatni. 
Temesvár városa közönsége Szatmár-Németi 

KÉPV. H. NAPLÓ. l865/«- VII. 

városának az egyes képviselők kimaradását meg
gátoltatni javasló fölterjesztését pártoltatni kéri. 
A házszabályok átvizsgálásával megbízott bizott
sághoz tétetik át. 

Ugocsa megye közönsége szabad kir. Pest 
városának a honvédelem rendezése tárgyában be
adott felmerj észt menyét pártoltatni kéri. 

Ugocsa megye közönsége továbbá a Ludo" 
viceum és Theresianum intézeteknek eredeti r e n 
deltetésűk czéljára fordíttatását, a magyar testőr
ség újra felállíttatását s mind a három intézet 
alaptőkéinek visszaszerzését kéri eszközöltetni. 

Temesvár város közönsége a Temesvár, Lú
gos s Orsó vára vezetendő vasútvonal létesítése 
iránt Krassó megye közönsége által beadott felter
jesztést pártoltatni kéri. 

Szászváros sz. kir. város közönsége a debre-
czen-szatmár-szigeti és a gyulafehérvár-nagy-sze-
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ben-verestoronyi vaspálya felépíttetését eszközöl
tetni kéri. 

Mindezek a kérvényi bizottsághoz utasít
tatnak. 

A tegnapi ülés bezárása után egy kérvényt 
vettem, mely a mai napra kitűzött tárgygyal szo
ros összeköttetésben van. Ugyanis az országos ma
gyar iparegyesület kéri, méltóztassék a tisztelt ház 
figyelmébe venni a kereskedelmi s iparkamarák 
rendezésénél azon körülményt, hogy mivel a ka
marák iparosztályának érdekei, meglehet, nem 
mindig egyeznek meg a kereskedelmi osztály ér
dekeivel, ezen tekintetből a kamarák iparosztályai 
külön is tarthassanak üléseket és hozhassanak ha
tározatot. Kötelességemnek tartottam ezt a tisztelt 
háznak bejelenteni. 

A házszabályok átvizsgálására kiküldött bi
zottság részéről jelentés tétetett, hogy ezen bizott
ságból 8 tag hiányzik. Ha a t. ház beleegyezik, a 
hétfői ülésre ezen 8 tagra a szavazati jegyeket be 
lehetne hozni. {Helyeslés.) 

Napirenden van a törvények kihirdetése iránt 
beadott törvényjavaslat. Fel fog tehát olvastatni 
előbb a törvényjavaslat, aztán a központi bizott
ságnak erre vonatkozó jelentése. 

Radics ÁkOS j e g y z ő (olvassa a tói vények 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot). 

Kerkapoly Károly előadó (olvassa a köz
ponti bizottságnak a törvények kihirdetéséről szóló 
törvény javaslatra, vonatkozó jelentését2). 

E l l lÓk: Az átalános tárgyalás megkezdődik: 
méltóztassanak a tárgyhoz szólani. (Elfogadjuk!) 
Tehát a törvényjavaslat átalánosságban el lévén 
fogadva, kezdődik a szakaszonkinti tárgyalás. 

RadiCS ÁkOS jegyző (olvassa a törvényjavas
lat bevezetését.) 

Kerkapoly Károly előadó : A központi 
bizottság a törvényjavaslat bevezetését következő 
rövidebb szerkezettel vélné felcserélendőnek : „Az 
1848-ik évi IV-ik t. ez. -2-ik §-a folytán a törvé
nyek kihirdetésére nézve rendeltetik." 

Elnök : Méltóztatik a t. ház a központi bi
zottság javaslatát elfogadni ? (Elfogadjuk /> Ennél
fogva a bevezetés a központi bizottság javaslatával 
fog fel cseréltetni. 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a törvén; javas
lat 1-sö szakaszát.) 

Kerkapoly Károly előadó : A központi 
bizottság a törvényjavaslat ez első pontját követ
kező szerkezettel vélné felcserélendőnek : „Minden 
törvény, a mint ő felsége szentesítésével ellátva az 
országgyűlés mindkét házában kihirdettetett, az e 

) Lásd az Irományok 193-ik számát. 
') Lásd az Irományok 205-ik számát. 

végre alapítandó országos törvénytárban a kor
mány által azonnal köztudomásra hozatik." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a központi 
bizottság véleményét? (Elfogadjak!) Az első pont 

' a központi bizottság javaslatával fog felcseréltetni. 
RadicS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a forvényjavas-

1 lat 2-ik szakaszát.) 
I Kerkapoly Károly előadó : A központi 

bizottságnak javaslata e pontra nézve csak az, 
i hogy a 3-ik és 5-ik sorban e szavak helyett: „alsó 
| és felső ház" ez írassék: ,.mindkét ház." 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház elfogadni ? (El-
' fogadjuk.') A 2-ik pont a központi bizottság javas

lata szerint fogkiigazittatni. 
j RadíCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a 3-ik sza-
i kaszté) 

Kerkapoly K á r o l y e lőadó : Az első sza
kaszban már elfogadott módosítás szerint : a „hi
vatalos lapban" innen elmaradna; a többiben a 
szakasz változatlanul hagyatnék. 

i E lnök : Méltóztatnak elfogadni a központi 
bizottság véleményét? (Elfogadjuk!) Ennélfogva 
a 3-ik szakasz a központi bizottság módosítása 
szerint fog kiigazittatni. 

' • RaÜics ÁkOS j e g y z ő (ollvassa a 4-ik sza
kaszt.) 

Kerkapoly Káro ly e l ő a d ó : Három változ
tatása van a központi bizottságnak e szakaszra 
nézve : u. m. 1 szőr az „ama" helyett egyszerűen 

' „a" tétessék, mert nincs hivatkozás, amire „ama" 
mutatna; 2-szor, hogy nem „hivatalos lap," ha
nem „országos törvénytár" álljon a megállapodás 
szerint; 3-szor, hogy nem ,,tíz nap," mit a köz-

! ponti bizottság bizonyos helyekre tekintettel és 
körülmények figyelembe vételével kevesek hanem 

; ,,15 nap ; l tétessék. (Elfogadjukl) 
Elnök : A t. háznak nem lévén e módosítás 

ellen kifogása, e szakasz a szerint fog kiegészít
tetni. 

RadíCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa az 5-ik sza-
i kaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó: A központi 
; bizottság véleménye szerint csupán e §. végén 
; előforduló „koronkint" cseréltetnék fel ,,időről 
I időre' ; szóval. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Az 5 ik szakasz ezen módosítás sze-
I rint fog kiigazittatni. 

RadicS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a 6 -ik sza-
'• kaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó ; Az egész in-
í tézkedés fölöslegessé vált azáltal, hogy már maga 
j a kihirdetés a törvénytárban történik : a központi 
| bizottság ennélfogva ezen szakaszt egyszerűen ki-
> hagyatni kéri. (Helyeslés.) 
í E lnök : E szerint a 6-ik szakasz kihagyatik. 



CCXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS (April. 18. 1868.) M 

Radics ÁkOS j e g y z ő (olvassa a 7-'k sza
kaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó : Csupa n a be
vezető sorban a ,,minden évről" helyett világosan 
tétessék, hogy „minden naptári évről," nehogy 
talán az országgyűlés ülésezése vétessék föl ala
pul. (Heli/eslés.) 

E l n ö k : E szerint fog a 7-ik pont kiigazit-
tatni. 

Radics Ákos jegyző (olvass a a 8-ik sza
kaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó: A központi 
bizottság ezen szakaszt szintén kihagyandónak 
véli azon okból, mert az itt megemlített tárgyak 
nem egyátalában egyező természetűek a törvény
nyel, minélfogva azt gondolja a központi bizott
ság, hogy ezekre nézve más intézkedés kívántatik. 
(Helyeslés.) 

Elnök : E szakasz tehát kimarad. 
Radics ÁkOS j e g y z ő (olvassa a 9-ik szakaszt). 
Kerkapoly Károly előadó: Ezen szakasz 

is változik ugyan, de esak annyiban, hogy a tör
vénytár küldetik meg; ennélfogva szükséges ugy 
kiigazítani, hogy a törvénytár és nem a hivatalos 
lap küldetik meg. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A 8-dik szakasz e változtatással fo
gadtatik el. 

Kerkapo ly Káro ly e lőadó: A központi bi
zottság még egy pótszakaszt indítványozott, mint 
előbbeni felolvasásomból már méltóztatott hallani, 
a következő szerkezettel: „8-ik §. A minisztérium 
gondoskodni fog, hogy minden törvény, kihirdeté
se után azonnal, a magyar korona országaiban di
vatozó nyelveken hiteles fordításokban is köztudo
másra hozassák s az illető törvényhatóságoknak 
megküldessék." Ezt a központi bizottság azért 
tartotta szükségesnek, mert a törvény kötelező erő
re emelkedik 15 nap alatt; tehát érthetőnek kell 
lennie azokra nézve, kik magyarul, nem tudnak. 

Babes V i n c z e : Nem azért szólalok föl, mint
ha ezen 8. §. ellen szavazni akarnék, mert magam 
is elfogadom azt és köteles vagyok elfogadni azon 
okból, mert. a mint ma áll a törvénykezés a nyel
vekre nézve, a nemzetiségeknek azon alapon töb
bet követelniük nem lehet. Mindamellett vannak 
némi észrevételeim arra nézve, miként értem és 
mily értelemben fogadom el e szakaszt. Első ész
revételem az, hogyha a nemzetiségi törvény az or
szágbeli nemzetek nyelvére nézve tágabb tért nyi-
tand, ezen szakasz által praejudicálva nem leend 
további joguk vagyis követelési joguknak. Másik 
észrevételem pedig az, hogy én ezen kifejezést: 
„a magyar korona országaiban divatozó nyelve
ken* nem ugy értem, mint szokás sokaknál érteni, 
hogy t. i. csak a magyar korona országaiban di
vatozó nyelveken, hanem a tulajdonképeni Ma

gyarországban divatozó nyelveken is. Nem aka
rom, hogy a végrehajtó hatalomnak oka legyen 
ezt máskép magyarázni. (Nyugtalanság.) Én ugy 
fogom fel, hogy Magyarországon és a magyar ko
rona országaiban divatozó nyelveken. Harmadik 
megjegyzésem vonatkozik a kivitelre vagy is arra, 
hogy minő legyen az" a hiteles fordítás, mert ta
pasztalatom szerint sokszor láttam, hogy hivatalos 
vagyis hiteles fordításokat kihirdettek, de olyano
kat, melyeket senki sem értett; láttam ilyeneket 
épen Bécsből is, de láttam Budáról is — nem 
mondom, a parlamentalis kormány alatt, de a többi 
kormányok alatt. Azok is hiteleseknek nevezték 
azon forditásokat; de, mint megjegyzem, senki sem 
értette meg, mert fiatal emberek fordították, kik a 
dolog értelmével nem voltak tisztában. Én csak 
azon fordítást fogadom el hitelesnek, csak azt tu
dom hitelesnek tartani, mely nem csak nyelv-, de 
szakértők által is szerkesztetik. Máskép esak kiját
szását látom a törvénynek. Ezen észrevételemmel 
tartoztam. Ezen értelemben elfogadom és köszö
nöm a kormánynak hozzájárulását. 

Papp Zs igmond : Én pedig elismerésemet 
fejezem ki a fölött, hogy a központi bizottság és 
átalában az összes osztályok a miniszteri javaslat
ban mutatkozó hiány pótlása végett megegyeztek 
abban, miszerint a törvények az országban diva
tozó nyelveken is közhírré tétessenek. Ezt azért 
bocsátom előre, mert találkoztak oly egyéniségek, 
kik azt állították, hogy csak a VI . és VH-ik osz
tály ülésében mehetett ez keresztül; de nekem biz
tos tudomásom van arról, hogy együttesen és köz
akarattal akarták ezen javaslatot a törvénybe fog
lalni, (Igaz!) és ezért tartozom elismeréssel az ösz-
szes osztályok, s illetőleg az egész országgyűlés 
irányában. Igaz, hogy midőn a törvények kihir
detéséről van szó, méltán a jogtudománynak "ezen 
axiómáját kell tekintetbe venni: „lex non promulgata 
non obligát;" tehát a törvényt oly nyelven is kell ki
hirdetni, melyet mindenki ért. Midőn mondom, hogy 
elismerésemet fejezem ki e felett, semmi aggodalmat 
nem találok abban, midőn az van mondva : „korona
országok.1'Ezen koronaországok alatt értetnek a ma
gyar területhez tartozó országok, tehát különféle 
nyelvekről van szó; felteszem, hogy horvát nyel
ven is el fognak küldetni a törvények, a másik ko
ronaországhoz. A mi pedig a fordítás hitelessége 
iránt fölhozott aggodalmat és azon észrevételt il
leti, mik épen legyen a forditás eszközölve : ezt an
nál inkább a minisztériumra kell bizni, mert ha 
rósz lesz a forditás, föl fogunk jajdulni és felelős
ségre fogjuk vonni az illető minisztert. Fölteszszük, 
hogy a miniszter nem fog arra oly embereket föl
használni, kik nem értik a nyelvet, hanem szakér
tőket. Midőn a múltról van szó, igaz, hogy fordul
tak elő esetek, midőn a forditások roszak voltak. 
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Megvallom, én is olvastam nem csak ez előtt, ha
nem, a mit előttem szóló elhallgat, illetőleg élnem 
ismer, a mostani kormány alatt is rósz fordításo
kat ; de nem törvényjavaslatot és nem törvényt, 
hanem más természetű tárgyakat, melyek fordítá
sát magam sem érthettem ; de ezt a minisztérium 
ezentúl, remélem, nem fogja tenni. 

Nekem azonban egy más észrevételem van, 
nem az, a mit t. i. Babes úr mondott. A 4-dik osz
tályban ezen szó helyett: „azonnal44 az volt föl-
véve: „egyidejűleg;" és mért volt ez fölvéve ? Elő
ször azért, mert szabatosabb; és másodszor, mert 
jobban megfelel a czélnak. Továbbá az mondatik 
e §-ban, hogy 15 nap múlva fognak a törvények 
az ekként eszközlött kihirdetés után érvénynyel 
birni. Tehát mikor fog érvénynyel birni a törvény? 
Akkor, midőn a két házban kihirdettetni, és mikor a 
törvényhatóságokhoz fog elküldetni. Régebben, 
mint jól emlékszünk, az volt a szokás, hogy a szol
gabirák elmentek faluról falura, és miután a ^köz
gyűlésen kihirdettették , megmagyarázták a nép
nek saját nyelvén is a törvényt. Tehát ismétlem. 
,,lex non promulgata non obligát," és igy egyidejű
leg kell mindenkinek tudni a törvényt. Már most 
azon nehézség merülhet föl, hogy a magyar szö
veget könnyű elktüdeni és kihirdetni; de sok idő kí
vántatik arra, hogy a román és a többi fordítás eszkö
zöltessék. Ezen nehézség megczáfoltatik azon álta
lunk is elismert tény által,hogy midőn a minisztérium, 
vagy e ház bármely tagja beadja a törvényjavas
latot, van elég idő a leforditásra, és az ezután ne
talán eszközlendő módosítások leforditása csak egy 
pár órába kerülne. Azért azt indítványozom, hogy 
ezen szó helyett: „azonnal" tétessék ezen szó: 
„egyidejűleg." (Fölkiáltások: Maradjon a szer
kezet !) 

SzékáCS József: Szeretném, t. ház, a minisz
tériumot oly vád ellen előre menteni, mely bizo
nyosan nem rósz akaratban, hanem más kútfőben 
keresendő. Némileg az egyházi téren volt már a 
soknyelvüség testvéries utón megoldva, midőn 
például az volt határozva, hogy a protestáns egy
házban, hol annyi nyelv vau, a jegyzőkönyvek 
mindegyik nyelven nyomassanak ki. Én legna
gyobb lelkiismeretességgel kinyomattam a jegy
zökönyvet először azon nyelven, mely Liptóban 
divatozik tót atyánkfiai között: felzúdult ellene 
az egész alföld, hogy nem érti; azután feltétetett 
ezen nyelven : és akkor amazok zúdultak fel. A ne
hézség nézetem szerint, némileg abban van, hogy 
a köztünk lakó, csaknem minden nem magyar 
ajkú testvérek közölt még a nyelv maga nincs 
annyira consolidálva, hogy akárki a legjobb aka
rat mellett is képes lelvén mindenkit kielégíteni. 
Például szerb atyánkfiainak méltóztatnak tudni, 
hogy a glagol vagy is a szent nyelv, melyet az 

egyház oly méltán magasra állit, és mely az egész 
egyházban divatozó nyelv, nagyban különbözik 
azon nyelvtől, mely a nép ajkain él, s én, kinek 
szerencséje volt ezen tisztelt nemzetiség és testvé
rek közt lakni, nagyon jól tudom, hogy Horvát
ország és a magyar tartományok közt a szójárá
sok igen sokban eltérnek tul a Száván és innen, s 
hogy ennélfogva a legjobb akarat mellett, s ha a 
minisztérium mindent elkövetne is, lehetetlen volna 
minden árnyalatát ezen idiomáknak kielégíteni. 
Csak azért szólaltam tehát fel, hogy mivel ezen 
nehézséget ismerem, előre óvást tegyek — mit 
ugyan állásomból nem tehetek — hanem leg
alább hogy felvilágosítsam, hogy a nehézség nem 
a minisztériumnak vagy akárkinek jó vagy rósz 
akaratában, hanem leginkább a nyelvi különb
ségekben rejlik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen utolsó szakaszt el
fogadni ? (Elfogadjuk !) 

Méltóztatnak kívánni, hogy mielőtt a vég
leges szavazás megtörténnék, még egyszer föl
olvastassák ? {Nem szükséges.') Ennélfogva a végle
ges szavazás a holnaputáni ülés alkalmával fog 
megtörténni. 

Következik az ipar- és kereskedelmi kamarák 
felállítása iránti törvényjavaslat. 

BadiCS Ákos j e g y z ő (olvassa a kereskedelmi 
és ioarkamrákro, vonatkozó törvényjavaslatot1). 

Kerkapoly Károly előadó (olvassa a köz
ponti bizottság erre vonatkozó jelentését2). 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház! (Halljuk, 
halljuk!) Ugy hiszem, mindnyájan meg vagyunk 
győződve, hogy az ipar és kereskedelem érdekeit 
hazánkban előmozdítani szükséges; én legalább 
erről meg vagyok győződve; de mindemellett, 
vagy helyesebben mondva, épen ezért, az előttünk 
fekvő törvényjavaslatot a részletes vita alapjául el 
nem fogadhatom. 

Szükséges ugyan, hogy hazánkban a keres
kedők és iparosok vidékenkint tömörüljenek oly 
czélból, hogy alakitsanak testületeket, melyek az 
ipar és kereskedelem érdekeit folyvást figyelem
mel kísérjék s az erők egyesítése által azokat elő
mozdítsák. De e testületek csak akkor fognak a 
kívánt czélnak megfelelni, ha az illetők szabad 
működésének folytán állanak elő, ha az illetők 
szabad vélemény-nyilvánítására és kezdeménye
zésére nyitnak tért. Nem fognak pedig a czélnak 
megfelelni akkor, ha azok reá erőszakoltatnak, 
ha az kívántatik tőlök. hogy az országos adón 
felül kivetett külön adó alapján hozzanak létre és 
tartsanak fen oly testületeket,oly közegeket, melyek 
a szabad működésben a kormány mindenbe 

1) Lásd az Irományok 195-dik számát. 
2) Lásd az Irományok 206-dik számát. 
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avatkozó atyáskodása által gátolva vannak, melyek 
szóval nem egyebek, mint valóságos kormánykö
zegek. (Helyeslés a hal oldalon?) I ly testületek létre
hozása pedig az, mit ezen törvényjavaslat czéloz. 

Hogy ezen testületek az iparosokra és keres
kedőkre külön kivetendő adó alapján szándékoz-
tatnak fentartatni, az a törvényjavaslat 27.§-ában 
meg van irva. Hogy pedig ezen testületek nem 
ugy szándékoltatnak létrehozatni, mint az érdekel
tek szabad működésének kifolyása, hogy nem 
ugy, mint tér arra, hogy azok a kezdeményezést 
és a vélemény szabad nyilvánítását gyakorolhas
sák : arról tanúskodik a törvényjavaslat számta
lan szakasza. Ezen javaslatba hozott iparkamarák 
rendeltetése a törvényjavaslat szerint az, hogy a 
minisztérium rendeleteit teljesítsék; egyetemes 
értekezletet csak a miniszter felhívására tart
hatnak ; a minisztérium megerősítésétől függ
nek elnökeik és alelnökeik; pedig ezen elnö
kök veszik át a beadványokat, és a kamarák csak 
azokat tárgyalhatják, miket ezen, a kormány meg
erősítésétől függő elnökök tárgyalásra kittíznek; 
magának az ügyrendnek megállapítása a miniszter 
jóváhagyásától tétetik függővé; a miniszter — 
még a központi bizottság szerkezete szerint is —-
ha azt találja, hogy valamely kamara nézete sze
rint nem felel meg hivatásának, azt minden indo
kolás nélkül feloszlathatja; a költségvetést a mi
niszter hagyja helyben ; a számadások hozzá ter
jesztetnek fel. 

Azt gondolom, ily szabványok felállítása mel
lett, melyeknek egy tetemes része az egyesüle
tek és testületeknél még a múlt korszakban sem 
kívántatott teljesíttetni, hogy, mondom, ilyenek föl
állítása által megszűnnének azok okvetlenül az ér
dekeltek szabad vélemény-nyilvánitásának gyu-
pontjai lenni, nem lennének kezdeményezési tér, 
hanem nem lennének egyebek, ismétlem, mint az 
érdekeltek külön terheltetésével felállított kor
mány-közegek. (Ugy van! bal felöl.) 

És ilyen iparkamrák azok, melyekre nézve 
külön teherrel szándékoltatnak megrovatni az illető 
iparosok és kereskedők. Ha mindenben helyes volna 
is ezen javaslat, ezen egy pont elég volna arra, 
hogy határozottan ellene szavazzak: mert részem
ről helytelennek tartom, hogy a nemzetnek bár
mely osztálya a rendes országos adón felül még 
külön adóval terheltessék; ez megszüntetné a te
herviselés egyenlőségét. Ha logice baladunk ezen 
utón, nem sokára az ország különböző osztályai 
külön-külön terhekkel lesznek terhelve. (Zaj. El
lenmondás a jobb oldalon.) 

Azt is merem még állitani, hogy ezen tör
vényjavaslat különben sem felel meg annak, a mit 
törvényjavaslattól kivánni kell. Jelesen hiány
zik benne a tisztaság és praeeisió. Többet nem 

is említve, beszél alkerületekről, de nem körvona-
lozza azokat; beszél egyetemes kamarai gyűlések
ről és bizottságokról, de se arról nem mond sem
mit, kikből fognak ezek állani, se arról, mi lesz 
hatáskörük, hanem tisztán a miniszteri omnipoten-
tiának nyit tért. (Ellenmondás jobbfelöl.) 

Nem akarom a hiányokat mind még megem
líteni sem. mert ezek nagyon messze vezetnének; 
hanem ismételve azt, hogy ezen törvényjavaslat el
fogadásához a részletes vita alapjául nem járulhatok, 
azon óhajtást vagyok bátor kifejezni, hogy min
denekelőtt magok az érdekeltek hallgattassanak 
meg és aztán történjenek az intézkedések. Tudom, 
az fog erre mondatni, hogy ez a minisztérium ré
széről már megtörtént. De én nem azt óhajtom, 
hogy egyes bizalmi férfiak és nagy részben a ma 
is lenálló kamarák tagjai hallgattassanak meg, 
hanem hallgattassanak meg az érdekelt iparosok 
és kereskedők saját tisztán e czélból választott kül
dötteik által. (HelyesPh bal felöl.) Épen azért bá
tor vagyok indítványozni: mondja ki a ház, hogy 
a kereskedelmi és iparkamrákra vonatkozó tör
vényjavaslatot jelenben tárgyalás alapjául el nem 
fogadja, hanem oda utasítja a minisztériumot, hogy 
intézkedjék az iránt, hogy a hazánkbeli iparosok 
és kereskedők külön-külön a megállapítandó terü
letekből küldötteket válaszszanak, mi ha megtör
tént, a ház saját kebeléből egy lOtagn enquéte-bi-
zottságot fog kiküldeni,mely meghallgatva ama kül
döttek véleményét.átalában.meg kivált aziránt,hogy 
együtt-e az iparosok és kereskedők vagy külön-
külön, s hogy kereskedelmi és iparkamrákat vagy 
pedig egyesületeket akarnak-e alkotni, hogy mi 
módon vélik azok költségeit fedezendöknek, s 
minő hatáskörrel tartják felruházandóknak ? a to
vábbi teendőkre nézve a ház elé véleményes je
lentést terjeszszen. 

Hiszem, t. ház, az fog mondatni, miszerint ez 
által az intézkedés ismét elnapoltatik és az ipar és 
kereskedelem érdekei fognak szenvedni. De sza
bad legyen ezzel szemben megjegyeznem, hogy 
ezen törvényjavaslat által felállíttatni szándékolt 
ipar- és kereskedelmi kamarák édes testvérei ma is 
léteznek. A mi előny tehát ezektől volna várható 
azon rövid idő alatt, azoktól is el lesz érhető; és 
egyátalában nem akkor teszünk valamit az ipar és 
kereskedelem érdekében, ha azért, hogy mentül 
előbb lássunk tenni valamit, czélszerütlen intéz
kedéseket hozzunk életbe, hanem igenis akkor, ha 
meghallgatván az érdekelteket és megismervén ala
posan a körülményeket, czélszerüen intézkedünk 
Én részemről ezen meghallgatásra oly nagy súlyt 
fektetek, hogy bár azt hiszem, ma is bátran el le
het mondani, hogy a múlt évek tapasztalásai a je
lenben felállíttatni szándékolt nagyon hasonló ipar
és kereskedelmi kamarák életnélküliségét és czél-
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sz erületlenségét eléggé igazolták; bár tudom, mily 
n a g y és méltó ellenszenvet költött az ezek miatt 
reájok kivetett bár csekély adózás különösen a vi
déki kisebb iparosok és kereskedőknél 5 bár, mint 
mondám, meg vagyok győződve, hogy ily módon 
külön adózással terhelni az ország egyes osztályait 
nem szabad: mindazonáltal azt óhajtom, hogy 
a további intézkedések egyátalában ezen általam 
javasolt enquéte-bizottság eljárásától függesztesse-
nek fel. Miért is indítványomat Írásban beadván, a 
t. ház becses figyelmébe ajánlom. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Nem tudom, fogja-e a t. ház kívánni, hogy ez in
dítvány még egyszer fölolvastassák, hogy tartal
máról bővebb tudomást vehessen ? Ha nem méltóz
tatnak az indítvány fölolvasását kívánni, néhány 
pillanatra bátorkodom a ház figyelmét igénybe 
venni. {Halljuk!) 

Előterjesztésem mindjárt magára az indít
ványra és annak különösen második részére fog 
vonatkozni. 

A 1. előttem szóló képviselő úr előadása foly
tán azon pontra á l l hogy magát az ipar- és ke
reskedelmi kannáknak szükségességét támadja 
meg, és formulázott indítványának második részé
ben akkor, mikor az enquetet, az ipar s kereske
delem részérő! szükségelt vizsgálatot kívánja, már 
magát az ipar- s kereskedelmi kamrák szükségét 
elismeri, mert indítványa ezen részében részletekre 
is kiterjed, azon két részletre , vajon az ipar- és 
kereskedelmi kamrák elkülönözveálli'tassanak-e föl? 
és második részében arra, hogy a terheket magok 
az iparosok és kereskedők viseljék-e, vagy pedig 
az állam? de mint tengely körül, indítványa, ugy 
látszik.a körül forogdiogy ennek tulajdonképen meg 
kellett volna előztetni egy országos ipar- s kereske
delmi enquéte által. 

E tárgyban tudomására juttathatom a t. ház
nak, hogy ezen enquéte vagy puhatolás már ré
gebben megtartatott. Megtörtént pedig azon alak
ban, hogy a jelenleg létező ipar- s kereskedelmi 
kamrák küldöttei hivattak meg, ezek javaslatot ké
szítettek etárgyban . . . (Többen balról: Ez abaj!) 
Ráfogok jőni erre is. . . . Ugyanezen javaslata a 
független kereskedők és iparosok küldötteinek, kik 
az ország minden részéről össze voltak híva, ujab
ban megküldetett az ipar- és kereskedelmi kama
ráknak magoknak véleményezés végett, s e véle
mények a minisztériumhoz be is érkeztek. 

Természetesen azt fogja mondani az előttem 
szóló, hogy azok nem képviselték eléggé az orszá
gos ipar s kereskedelem érdekeit, vagy, hogy azok 
iránt, talán mint régebben, mint nem törvényes 
alapon választottak iránt nem lehet azon bizalom, 
melylyel különben szabad választás utján keletke-

1 zettek iránt szokott a nemzet viseltetni. Kérdést 
' nem szenved, hogy ebben alaposság van; sőt azt 

mondom , hogy ezen szempontot hajlandó vagyok 
magam is elfogadni. Hanem méltóztassanak egyre 
gondolni: hogy ezen vélemény szintén azok közé 
tartozik, melyek tisztán, vagy kizárólag politikai 
jellemmel nem bírnak: ezen férfiak tulajdonképen 
az ipar- s kereskedelmi ügyeket tárgyazó intéz
ményre nézve adtak véleményt; és azt elmond
hatni, hogy e küldöttek az ipar és kereskedés te
rén a legértelmesebbek, a legképzettebbek közé tar
toznak. 

De tovább megyek: még ez érvet sem tartom 
egészen döntőnek, és elfogadom azon észrevételt, 

: mit előttem szóló, ugy most, mint más alkalommal, 
I szükségesnek tartatott fölhozni. Ugyan, t. ház, ké

rem, ha az enquéte formája törvényesen előre megál
lapítva nincs, miként fogunk végre enquétehez 
jutni? Külön törvényjavaslatot terjeszszünk elő az 
egyes tárgyaknál, hogy mikép tartassék meg az 
enquéte ? Vagy kivitelét a minisztériumra tetszik 
bízni? Akkor ismét azon ellenvetés támad, hogy 
azt a minisztérium hívta össze és ez ismétaminisz-

í ter véleménye. 
Érzem ezen ellenvetés alaposságát, s azért 

óhajtanám, hogy ez végre szűnjék meg; s egvik 
oka annak, a miért bátor voltam a törvényjavasla
tot előterjeszteni, az, hogy ezután az ipar- s keres
kedelmi téren előfordulandó minden kérdésben le
gyen egy törvény által szabályzóit testület, mely 
illetékes véleményt mondhasson. így elő fognak 
kerülni legközelebb ipar- s kereskedelmi törvények: 
legyen ezekre nézve is, és ezen törvényjavaslat foly
tán fog is lenni testület, mely indokolt, alapos és 

1 törvényes formával biró véleményt fog adhatni. Ez 
az egyik ok, a mi a minisztériumot arra bírta, 
hogy ezen előterjesztést megtegye. 

De kénytelen vagyok még a t. előttem szóló 
', képviselő úr többi előadására is válaszolni. 

Azt mondja a t. képviselő úr — s ebben az 
intézvény alapját támadja meg — hogy ezen tes
tület olyszerü, mely tulajdonképen inkább kor
mányközegnek nevezhető, mint az ipar- s kereske
delmi érdekeket képviselő testületnek. S itt a tör
vényjavaslatból kiragad némely részletet, s azt 
akarja bebizonyitani, hogy mivel ezek így álla
nak, a kamarák valóságos kormányközegek. Al
kalmasint a kormány közegének azt az értelmet 
akarja tulajdoüitani, hogy nem szabadelvű, nem 
alkotmányos testület, és ezzel akarja a t. házat rá
bírni, hogy a törvényjavaslat elvettessék. 

Engedje meg az előttem szóló t. képviselő úr, 
hogy a törvényjavaslat ezen részére kitérj eszked-
hessem. {Halljitk!) 

Méltóztassék mindenekelőtt magát az alapot 
tekinteni: kormányközeg és olyan közeg közt, hol 
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a választás a legszélesebb alapra van fektetve, hol 
nincs égy iparos, egy kereskedő, ki a választásba be 
ne folyhatna, oly közeg közt, a melynek összessége 
maga választja a kamarának minden tagját, vá
lasztja a titkárt, melynek hivatalnokait a kormány 
el nem mozdíthatja, s a mire legfőbb súlyt fekte
tek — és erre kell, hogy visszatérjek — maga ál
lapítja meg budgetjét, igen nevezetes különbség 
van. (Helyeslésjobbfelöl.) 

Hogy már azért sem fogadja el a t. képviselő 
úr e törvényjavaslatot, mert az financiális vagy 
adóbeli megterheltetést foglal magában: arra az a 
válaszom, hogy ha a kamara szabadon választott 
tagjai azon szempontból indulnak ki, hogy bud-
getjök minél csekélyebb legyen, elég alkalom van 
nekik nyújtva arra, hogy magok határozván meg a 
budgetet,hogyateher a lehető legcsekélyebb legyen. 

Ez volt, a mit az előttem szóló megemlitett, s 
ezen fölül ez volt, a mi engem arra birt, hogy a 
kereskedelmi s iparkamarát egymástól ne válasz-
szam el, mert akkor nagyobb teherben részesitte-
tett volna ugy az iparos, mint a kereskedő osztály. 

Azt mondja még a t. előttem szóló képviselő 
úr, hogy ez tulajdonképen olyan testület, mely 
semmi initiativával nem bír. Méltóztassék a harma
dik szakasz 1-so részét megolvasni, mely igy szól: 
,,A kamarák hivatása és kötelessége: a) a kereske
dés és ipar, valamint az e téren működő osztályok 
szükségeit folytonos figyelemmel kisérve, czélszerü 
javaslatokat készíteni, ezeket a miniszter elé ter
jeszteni" stb. Kz, ugy hiszem, nem más, mint 
maga az iniúativa. Hiszen tulajdonképen azért van
nak az ipar- és kereskedelmi kamarák általunk ja
vasolva s az egész világon elfogadva, hogy az il
lető minisztériumot figyelmeztessék, mily javítás 
az, melynek az ipar és kereskedés terén történni 
kell, mik a hiányok vagy sérelmek. 

Ilyen közegrőltehát azt állitani,hogy kormány
közeg — éskétségtelen,hogy ez bizonyos oldalról vi-
bratiót idéz elő — azt állítani, hogy kormányközeg 
egy szabad választásból keletkezett testület, mely 
ügyeit a kormány minden befolyásától menten maga 
intézi: ez aligha más eszmének kifolyása, mint 
azé, hogy a kormányt örökké elkülönitve tekintjük 
a képviselő testülettől, az országtól. Nekem a kor
mányállásáról alkotmányos országban —és engedje 
meg a t. képviselő úr, hogy azt higyem, neki is — 
más fogalmam van: azon fogalmamjiogy nincs a kor
mány eljárásában egy intézkedés is, melyben ma
gát elkülönözhesse a képviselőtestülettől, és mely
nek azért felelős ne volna. Eu nem tulajdonitha
tom ezen ellenvetést egyébnek, mint hogy az ér
telmezés köztünk ezen speciális kérdésben külön
böző. 

Azt mondotta a t. képviselő úr, hogy ilyen 
dolgokat legüdvösebb a szabad egyesülésnek át

engedni. Én is barátja vagyok annak, és kétséget 
nem szenved, hogy semmi sincs kevésbbé szándéká
ban a kormánynak, mint hogy ily testület által, 
melynek fölállítását ezen törvényjavaslat czélozza, 
a szabad egyesülés eszméjét a legkevésbbé is hát
ráltassa. Tudom igen jól, hogy marad az ipar te
rén még igen sok tenni való, és kijelentem, hogy 
szivemből és lelkemből pártolom például az orszá
gos iparegyesületet; mondom, marad mindenki
nek, magánosaknak ugy, mint egyesületeknek, ez 
anyagilag annyira elhanyagolt hazánkban elég 
tér a működésre; marad az ipar- és kereskedelmi 
egyesületeknek és egyeseknek is elég tér a speciá
lis kérdések keresztül vitelére. 

Hátra volna még, ezen előterjesztés után, az 
átalánosságban elfogadás ellen felhozott érvek kö
zül némelyekre — miután a t. képviselő úr igen sok 
részletet bevont már magába az átalános előadásába 
— megjegyzést tennem, p. o, arra, hogy ebből 
túlságosan nagy teher háramlik az iparosokra és 
kereskedőkre. 

Tisza K á l m á n : Épen azt mondottam, hogy 
kevés. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Akkor kénytelen vagyok itt előadásomat összeszo
rítani és magát ezen ellenvetést majd talán a rész
letes tárgyaláskor előadni. 

Ennélfogva nem marad egyéb hátra, mint 
hogy előadásomat azzal fejezzem be, hogy felkér
jem a t. házat,miszerint ezen törvényjavaslatot átalá
nosságban a részletes vita alapjául elfogadni mél
tóztassék. (Fölkiáltásoka jobb oldalon: Elfogadjuk!) 

Ha a t. előttem szóló úr vagy véleménytársai 
ezen tárgynál, ugy mint már egy más kérdésnél, az 
enquéte szükségességét még egyszer előtérbe hoz
zák, akkor nem felelhetek egyébbel, mint hogy az 
enquétek magvát és közegét épen ezen törvényja
vaslatban akartam letenni. 

A tárgy szükségességére nézve még kényte
len vagyok felhozni, hogy a kereskedelmi szövet
ségben magában már az ipar- és kereskedelmi ka
marák szüksége le van téve, és egyéb feladata a 
kormánynak nem lehet, mint, hogy szabad vá
lasztáson alapuló intézményekkel ezen törvényja
vaslatot is öszhangba hozza; és azt hiszem, a 
kormány ezen czélt a jelen törvényjavaslat ál
tal el is érte. (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Wass Sámue l g r . : A szőnyegen levő tör
vényjavaslatot sokkal fontosabbnak tartom hazánk 
érdekére nézve, semhogy, a kereskedelmi minisz
ter úr minden felhozott érvei mellett is, a tárgy 
felett keletkezett némi aggodalmaimat elő ne so
roljam. 

Ezen törvényjavaslat mind lényegében, mind 
pedig formájában olyan intézkedéseket tartalmaz, 
melyek a czélnak talán nem eléggé felelnek meg ; 
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sőt tartok attól , hogy esetleg akadályául szol
gálhat épen annak, a minek előmozdítására kel
lene szolgálnia. 

A csakis nem rég megszűnt absolut kormány 
egy, nagyon is égető szükségen akart segíteni ak
kor, midőn a kereskedelmi kamarákat életbe lép
tette ; de tette ezt azon modorban, melyben min
den absolut kormány minden intézkedéseit tenni 
szokta, tudniillik, hogy a hatalma alatt álló bármi 
nemű dolgokba korlátlan rendőrködő befolyása 
legyen. Azonban valamint minden más, hasonló 
téren működő, de absolut kormánytól eredő intéz
kedésnek, ugy ennek is, gyakorlati eredménye 
aligha több volt a semminél. Mindemellett az intéz-
kedés az absolut kormány idejében jó lehetett, s j 
az illetők örömest fogadták, mert legalább valami I 
volt, tehát több a semminél. Be most, midőn con-
stitutiónk helyreállításával felelős kormánynyal | 
birunk, midőn országgyűlésünk van, nem tartom | 
ezélszerünek, hogy minisztériumunk az absolutis- J 
musnak ezen útját, bárha kijavítva is, kövesse. És 
pedig nem csak azért . mert, mint alkotmányos 
kormány, nem követheti az absolutismus által 
annyira kedvelt, túlzottan sok kormányzást, ha
nem főként azért, mert e téren a sok kormány
zásnak épen ugy semmi eredménye sem leend, 
mint az absolut kormány alatt nem volt. 

E nézetből indulva ki, tán jó lenne eltérni az 
absolut kormány idejéből ránk maradt ezen eljá
rási modortól, és sokkal czélszerübbnek látnám az 
ipar- és kereskedelmi ügyekről való tanácskozást 
— épen azon modorban, a mint az más alkotmá
nyos országokban lenni szokott — ipar- és keres
kedelmi szabad egyesülésekre bizni, ezeknek mi
nél szabadabb mozoghatást engedni, alakulásukat 
minden módon elősegíteni, s egy, évenkint leg
alább egyszer tartandó országos ipar- és kereske
delmi congressussal támogatni, mely az adatokat 
összegyűjtve, terjesztené fel a minisztériumnak. 

Az ipar- és kereskelmi osztályoknak teljes 
szabadságot kellene engedni arra, hogy saját be
látásuk szerint vegyesen vagy elkülönözötten tár
suljanak, mert a nemzetgazdaság e két főbb ága, 
bárha szoros összeköttetésben lesz mindig egy- j 
mással, de egymás közt mégis annyira heterogén, 
hogy egy osztályba nem is tartozhatik. 

Továbbá e törvényjavaslat némi tekintetben 
más teendőket előz meg, melyeknek pedig talán 
épen ezen törvényt meg kellene előznie: van pél
dául olyan intézkedés benne, mely a kereskedelmi 
codexnek keletkezése által lenne megelőzendő. De 
megelőzi különösen kereskedelmünk érdekében 
teendőink legfontosabbikát, a konzulságok rende
zését, mire nézve még eddig semmi intézkedés 
nem történt; már pedig jól elrendezett konzulság 
nélkül nem létezhet oly czélszerü ipar- és kereske

delmi intézkedés, mely a modern államgazdaság
nak megfelelő rendszeres, és szilárd alapokra fek
tetett kereskedést Iétesiteni csak némileg is képes 
legyen. Ennélfogva ezen alkalommal is, és ismé
telve kiemelendőnek tartom, hogy kereskedelmi 
érdekeink tekintetéből, mindenekelőtt a konzul
sági ügyet kellene haladéktalanul, s minden más 
ipar- és kereskedelmi intézkedések előtt kellőleg 
elintézni és szervezni, mert e nélkül oly gyakoriak 
lesznek nálunk a kereskedelmi, ipari és pénzfor
galmi krisisek, a minőket semmi más ország kor
szakunkban fel nem mutat. 

Engedje a tisztelt ház, hogy előadásomat a 
múlt században élt egy jeles franczia államférfiú• 
nak, a szőnyegen lévő tárgyra vonatkozó ezen 
szavaival fejezhessem be : „Az ipar nem tür el oly 
törvényt, mely útját szabja meg; maga tör pá
lyát önmagának, s csak azt kívánja a kormány
zattól, hogy szokásai s ön-szabta törvényei teljes 
ótalomban részesüljenek." 

E l n ö k : Senki sem levén szólásra följegyezve, 
kérdem, a tiszt, ház elfogadja-e a törvényjavaslatot 
a részletes tárgyalás alapjául? A kik elfogadják, 
méltóztassanak fölállani. (Megtörténik.) A ház a 
törvényjavaslatot átalánosságban a részletes tár
gyalás alapjául elfogadja. 

Következik a szakaszonkinti tárgyalás. 
RadiCS Ákos j e g y z ő (olvassa a kereske

delmi és iparkamarákról szóló törvényjavaslat 1. 
szakaszát.) 

Kerkapoly Károly előadó: A központi 
bizottságnak e szakaszra vonatkozó véleménye 
odajárul, hogy a második sorból e szavak: „kép-
viselésére", a 3-ikból pedig ez: „törvényes," ha
gyassanak ki, és ehelyet t e szöveget ajánlja: „A 
kereskedelmi és iparkamarák a kereskedelem és 
ipar érdekeinek együttes előmozdítására hivatott 
közegek." E módosításnál azon nézetből indult ki 
a központi bizottság, hogy az ipar és kereskede
lem érdekeinek törvényes képviseletére hivatottnak 
tartja többek közt magát a képviselőházat, az or
szággyűlést is; míg az előbbi szöveg szerint e 
képviseleti jog kizárólag az ipar- és kereskedelmi 
kamarákra látszanék ruházva. Az a dolog termé
szetéből foly, hogy ők is hivatvák ez érdekek elő
mozdítására. (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A t. ház a központi bizottság módo
sításával az 1-ső szakaszt elfogadja. 

Radics Ákos jegyző (pl vassá a 2-ik sza
kasz'.) 

Kerkapoly Károly előadó: A 2-ik sza
kaszra vonatkozólag a központi bizottság észrevé
telei a következők: 

,,A 2-ik szakasz első pontja következőleg szer
kesztessék : „A kereskelmi és iparkamarák a föld-
mivelési, ipar- és kereskedelmi miniszter alatt ál-
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lanak, egyenesen veszik és teljesitik rendeleteit, j 
s közvetlenül hozzá intézik előterjesztéseiket." 

Ezen módosítás a benyújtott miniszteri tör
vényjavaslat 2-ik §-nak csak első pontjára vonat
kozik. Minthogy azonban a központi bizottság ál
tal előterjesztett törvényjavaslat szövegéből az 
eredeti törvényjavaslat második pontja, mely 
ellen pedig a központi bizottságnak semmi kifo
gása sem volt, tévedésből kimaradt, ez tehát meg
hagyandó volna ugy a mint áll, t. i.: „Hivatásuk 
teljesítésében azonban mind az ország törvény
hatóságaival, mind magán testületekkel és magá
nosokkal, mind végre egymás között is egyenes 
levelezés által szabadon érintkeznek." 

E l n ö k : Méltóztatnak az igy módosított má
sodik szakaszt elfogadni? {Elfogadjuk!) Tehát a 
2-ik §. elfogadtatik. 

RadÍCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a 3-ik szakad 
a) pontját.) 

Kerkapoly Károly eladó: E szakasz 
a) pontjában előforduló e szó helyett: „szaknevelés" 
e kifejezést: „szakképzés" ajánlja a központi bizott
ság azon okból, mert a szaknevelés lejcbb menő 
és a dolog természeténél fogva több költséget ki
van, mert nevelő intézetekkel jár,mint a szakképzés, 
mely társadalmi utón és költség nélkül is könnyen 
eszközölhető , mert például a felnőttekre 
nézve a gyűlésekben való részvét és eszmecsere 
már szakképzés, tehát e czél költség nélkül is esz
közölhető. E szót „elősegíteni"' pedig azért vélte a 
a bizottság kihagyandónak, mert az utóbb követ
kező .,előmozdítani" szó fölöslegessé teszi. (Elfo
gadjuk !) 

ElllÖIí: Elfogadja a t. ház a bizottság szer
kezetét? (Elfogadjuk!) Tehát a 3-ik szakasz a) 
pontja a központi bizottság által ajánlott módosí
tással elfogadtatott. 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a 3-ik szakasz 
/») és c) pontját.) 

Kerkapoly Károly előadó: A b) pontra j 
a központi bizottságnak nincs észrevétele; a c) 
pontra ama kifejezés helyett: „a miniszterhez évi 
jelentést adni", a magyarosabb „tenni" kifejezést 
hozza a bizottság javaslatba. 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni? (Elfogadjuk!) El van fogadva. 

RadíCS ÁkOS jegyző (olvassa a 3-ik szakasz 
d) és e) pontját.) 

Kerkapoly Károly eladó: Ez utóbbi 
pontnál a bizottság ama hozzátételt ajánlja, hogy 
a megvizsgált alkuszok sorába, mi a dolog termé
szetéből is foly, csak azok lesznek fölveendők, kik 
alkalmasaknak találtatnak. Ez nem teszi azt, hogy 
különben nem szabad nekik alkuszkodni, hanem 
csak azt. hogy a megvizsgáltak sorába nincsenek 
íelvéve; különben a vizsgálatnak nem volna ér-
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telnie, ha mindeniket egyformán kellene traktálni. 
(Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni a bizotlság 
véleményét? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a bizott
ság- ajánlotta szerkezet elfogadtatik. 

RaŰÍCS AlíOS j e g y z ő (olvassaa 3-dik szakasz 
f) pontját) 

Kerkapoly Károly eladó: Ezen pontra a 
bizottságnak ismét van észrevétele. Nevezetesen 
a kereskedelmi szokásjogoknak ismerteknek kell 
lenni, a mennyiben országosak, és igy az illető fo
rumok nem kívánhatnak felvilágosítást a kama
ráktól másra nézve, mint a helybeli szokásjogot 
illetőleg. Ezért kivánta a központi bizottság e 
helyre a ^helybeli" szót igtatni. 

Elnök:' Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) A bizottsági szerkezet elfogadtatik. 

Radics AkOS j e g y z ő (olvassa a 3 ik szakasz 
a) pontját.) 

Kerkapo ly K á r o l y e l ő a d ó : A központi bi
zottság ezen pontot a következővel véli fölcserélen dő
ltek: ,,A miniszter által véleményezés végett időnkint 
összehívott egyetemes kamarai g}*ülésekbe vagy bi
zottságokba tagokat küldeni." E változtatás értelme 
az, hogy ily egyetemes gyülekezetek és bizottsá
gok, világosan kifejezve, csak a miniszer felhívá
sára és kezdeményezése folytán fognának tar
tatni ; különben a kezdeményezés jogával éljenek 
otthon. {Helyeslés.) 

Elnök : Méltóztatnak e változtatást elfogadni ? 
(Elfogadjuk!) A bizottság e változtatás;! elfogad
tatik. 

RaŰÍCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a4-ik szakaszt.) 
K e r k a p o l y K á r o l y e l ő a d ó : Az egész pon

tot kihagyatni s a következővel fölcseréltetni véle
ményezi a középponti bizottság: „Az ipar- és ke
reskedelmi kamarák száma, székhelyei, kerületei 
és alkerüietei az ipar- és kereskedelmi érdekek 
koronkinti fejlődése szerint a minisztérium által 
határoztatnak meg időről időre." (Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni ? (Elfo
gadjuk!) 

KautZ G y u l a : E szakaszhoz egy igen rö
vid észrevételt akarok tenni. Tekintettel az osz
tálytanácskozásokban kifejezésre jutott kívánal
makra, talán nem volna egészen czélszerütlen 
jegvzőkönyvileg kifejezni. hogy a ház elvárja az 
illető igen tisztelt minisztériumtól, hogy ezen ügy 
végleges elintézésénél az országgyűlési előta-
nácskozmányokban nyilvánított kívánalmakat le
hetőleg figyelembe fogja venni. 

Kerkapoly Károly előadó: Én részemről 
azért nem szeretném ezt jegyzőkönyvileg kife
jezni, mert nem csak ezen tárgynál, de minden 
más tárgynál is, mely a törvényhozás terén föl
merül, elvárom és fölteszein a minisztériumról. 

14 



106 CGXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (April 18. 1868.) 

hogy a nyilvánult kívánalmakat figyelembe 
fogja venni. Tehát vagy mindenütt jegyzőkönyvi
leg ki kellene fejezni, vagy sehol. (Helyeslés.) 

Elnök: A bizottság szerkezete fogadtatik el. 
BadiCS ÁkOS jegyző (olvassa az 5-ik sza

kaszt.) , 
Kerkapoly Károly eloado : E szakasz 

második pontjára nézve azt a hozzátételt hozza 
javaslatba a középponti bizottság, hogy a külta
gok száma a beltagokéval egyenlő legyen. (He
lyeslés.) 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfo
gadjuk .') 

RadiCS AkOS j e g y z ő (olvassa a 6-ik sza
kaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó: Itt egy kissé 
homályos a szerkezet, a mennyiben az mondatik, 
hogy „azok által töltessenek be* : mert ez annyit 
terme, hogy azoknak kellene szavazni, a betöltés
nél, holott az értelen) az, hogy azokkal töltes
sék be. Azt ajánlja tehát a központi bizottság, 
hogy e helyett: .,azok által" tétessék: razok-
kal." (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja a bizottság módo
sítását. 

RadiCS ÁkOS jegyző (olvassa a 7-ik sza
kaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó. A központi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

ElnÖk: A törvényjavaslat 7-ik szakasza 
változatlanul elfogadtatik. 

RadÍCS ÁkOS jegyző (olvassa a törvényja
vaslat 8-ik szakaszát.) 

Kerkapoly Károly előadó: A központi 
bizottságnak ezen pontra nézve több rendbeli 
észrevétele van. Az első sorbáné szó után: ,. mind
azon" tétessenek még ezek: „benszülött vagy meg
települt"; második bekezdésének 2-ik sorában 
»ivagy''"gyal váltassék föle szó : „ki" ; s végre ma
radjon el mind az, mi e szó után áll :„működik." El
lenben külön pontul vétessék föl a következő szaba
tosabb szerkezet: „Választási jog illeti a kamara 
területén lévő kereskedelmi vagy iparos részvény
társulatokat is, melyek e jogot igazgatóik vagy 
más megbízottaik által gyakorolhatják." 

E l n ö k : Elfogadja e a t. ház a központi bi-
zot'ság e részbeli javaslatát? (Elfogadjuk '.) Ennél
fogva a szerint fog ezen szakasz kiigazittatni. 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat 9-i/c >zah:szát,~) 

Kerkapoly Károly előadó: Erre nézve is 
robb rendbeli módosítást hoz javaslatba a köz
ponti bizottság-. Nevezetesen : az első sorban ^bel
tagul" helyet t : „beltaggá" írassék ; s e szó helyett: 
„minden" ezeket hozza javaslatba : „mindazon 
benszülött vagy megtelepült;" végre a c) pont 

alatt a 4-ik sorban e szó után : „fővezetó"' felvé
tetni kivánja : „legalább ugyan annyi idő óta." 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen módosításokat 
elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva ezen sza
kasz ezen értelemben fog kiigazittatni. 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat 10-ik szakaszát.) 

Kerkapoly Káro ly e lőadó: Ezen sza
kaszra nézve a központi bizottság csupán stylaris 
javításokat hoz javaslatba. Nevezetesen : második 
sorában „és pedig" helyett magyarosabban „még 
pedig;" utolsó sorában pedig „osztályát" helyett: 
„osztály tagjait" Írassék, grammatikai szempontból. 

Elnök : Méltóztatnak ezen módositásokat 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva ezen sza
kasz e szerint fpg kiigazittatni. 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a törvén; ja
vaslat 11-ik szakaszát.) 

Kerkapoly Károly előadó: Ezen pont
ban is „pedig" helyett írassék „még pedig." 

Elnök ^Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva e szerint fog ezen pont kiiga
zittatni. 

RadiCS AkOS jegyző (olvassa a törvényja
vaslat. 12-ik §-út.) 

Kerkapoly Károly előadó: Ezen pontra 
nézve a központi bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Méltóztatnak a 12-ik szakaszt elfo-
! gadni ? (Elfogadjuk!) Következik a 13. §. 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a törvényja-
I vadat 13-ik §-át.) 

Kerkapoly Károly előadó.- Ezen szakasz-
I ban. hol az uj választásról van szó, egy alelnök

ről van csak említés, holott a szöveg mutatja, 
hogy kettő van. Tehát „alelnök" helyett „alelnö
kök" Írassék. 

E l n ö k : Méltóztatnak a központi bizottság 
véleményét elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva 

| ezen szakasz ezen értelemben fog kiigazittatni. 
RadÍCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a törvényja-

! vadat 14-ik %-át.) 
Kerkapoly Károly előadó: A központi 

bizottságnak nincs észrevétele. 
SoillOSSy IgnáCZ : Ezen pontra észrevételt 

kívánok tenni; de amennyiben az a 15-ik ponttal 
! összeköttetésben áll. kérem előbb azt is felolvas-
| tatni. 

RadÍCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a 15-ik %-t.) 
Kerkapoly Károly előadó: Ha oly javas

latot méltóztatik tenni, mely a 15-ik §-rais vonat
kozik, akkor méltóztassék megengedni a t. ház, 
hogy a központi bizottságnak ugyanezen pontra 
vonatkozó módosítását előadjam oly czélból, hogy 
ha a felhozandó módosítás, illetőleg felszólalás a 
törvényjavaslat szövegét illetné , ellenben nem 
illetné a központi bizottság által ajánlott formu-
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lázast, a vitának eleje vétessék. A központi bizott
ság a maga részéről a következő észrevételeket 
teszi ezen pontra: a 15-ik §-ból hagyassanak ki 
e szavak: ,,a kamara törvényes képviselője" ; ellen
ben a 4-ik sorban olvasható e szó u tán : „tárgya
kat", vétessék föl ez : „megállapitja;" s két utolsó 
sora cseréltessék ki ezen szerkezettel: „a kamara 
hatáskörén belül a miniszter rendeleteinek végre
hajtásáról." 

SomOSSy IgnáCZ: A 14 ik szakaszban ez 
.áll: „az elnököt és két alelnököt a miniszter erő-
siti meg." A 15-ik szakaszban pedig ez: „az el
nök kijelöli a tanácskozási tárgyakat s azoknak 
sorozatát megállapitja." A 15-ik §-ban oly hatalom 
van tulajdonítva az elnöknek az által, hogy a ta
nácskozási tárgyak kijelölése neki van átadva, 
mely hatáskör az ipar- és kereskedelmi kamarák
nak —- akár tekintsük azokat mint társulatot, akár 
mint szabad választás utján alakult hatóságot — 
minden hatalmát megsemmisíti s azt a tanácskozás 
terén az elnökre ruházza át. Annál szembeötlőbb, 
hogy az ily teljhatalmú elnöknek, ki választás 
utján jön létre, megerősitése a minisztériumtól 
függ: mert ekkor az elnök teljhatalma által az 
ipar- és kereskedelmi kamarák testülete a kor
mánynak egy személyben öszpontositott közegé
vé válik, mi se a szabad választás eszméjével, 
se pedig a társulatok szabad mozgásával s an
nak utján egyesek tapasztalatainak s tehetségeinek 
kifejlesztése nyomán a kereskedelem és ipar érde
kébon teendő üdvös lépésekkel össze nem férhet. 
(Ügy van!) Ugyanazért ezen két pont helyett 
következő pontokat indítvány ózom: ,,Az elnök s 
alelnök megtörtént választása tudomásvétel vé
gett a miniszternek bejelentetik." Ezen pontnak 
többi része megmarad a törvényjavaslat szerke
zete szerint. A 15-ik pont marad a régiben ezen 
szavakig: „közléseket." Itt következnék ez: „a 
tanácskozási tárgyak sorozatát megállapitja s 
ezen sorozatban változás csak a többség kívánta 
folytán történhetik. Inditványozási joggal minden 
egyes tag bir." (Helyeslés a bal oldalon.) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
A mennyiben a t. képviselő urnák előadása leg
inkább azon aggodalom kifolyása, hogy az elnök
nek túlságos hatalom adatik, erre megfelel a köz
ponti bizottságnak előterjesztése, mely ezen 
aggodalomban, ugy látszik, némileg osztozott; és a 
mennyiben a kormánynak nem volt szándoka itt 
hatalomterjeszkedést vagy talán szabad intéz
ménynyel össze nem férő intézkedést, vagy gyám
kodást gyakorolni, ezen aggodalmat méltányosnak 
találván, részemről hozzájárultam és ezen hozzá
járulásomat ezúttal is kijelentem. Ha tehát ez 
alapja a t. képviselő úr aggodalmának, akkor 
méltóztassék a szöveget ugy. a mint azt a köz

ponti bizottság előterjesztette, megtartani: meg
tartani annál inkább, mert ez által eloszlatott az 
aggodalom alapja. 

Az által, hogy a kormány az elnök megerő
sítését meg akarja magának tar tani , nem akar 
semmi egyebet elérni, mint azt, hogy a kereske
delmi kamarák és a kormány között kapocs 
létezzék. Maga a megerősités semmi tekintetben 
sem foly be a szabad választásba: mert az ipar
kamarának minden egyes tagját az összes választó 
testület választván, és az iparkamara ezen vá
lasztott tagok közül választván elnökét, azt mond
hatni, hogy a kormány alig tekintetbe vehető 
jogot akar magának fentartani, midőn a megerő
sítést fentartja: mert se a candidátiónak, se a 
kinevezésnek semmi nyoma ez eljárás mellett 
nem létezik. A kormány csak azon jogot kívánta 
föntartani, hogy azon esetben, ha kivételes körül
ményeknél fogva nem volna azon helyzetben, 
hogy valamely elnököt megerősíthetne, a kama
rát uj választás eszközlésére szólíthassa föl. Ezzel 
—- azt hiszem — a szabad választási jog gyakor
lata nem korlátoltatik. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Kerkapoly Károly előadó: A központi 
bizottság jelentéséből tollhibából kimaradt, hogy 
e helyett : „kijelöli a tanácskozási tárgyakat és 
azok sorozatát" ezt kívánja tétetni: „a kamarával 
egyetértőleg jelöli ki a tanácskozási tárgyakat és 
megállapítja azok sorozatát." (Fölkiáltások: Elfo
gadjak /) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Szívesen hozzájárulok e módositáshoz. 

SomOSSy IgnáCZ: Az előadó úr nyilatkozata 
szerint ez csak tévedésből maradt ki. E szerint a 
15-ik pontra nézve észrevételem fölöslegessé válik. 
A szerkezetben magam is megnyugszom. 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfo
gadjuk!) E szerint a 15-ik szakasz a középponti 
bizottság szerkezetében fogadtatik el. 

Nyáry P á l : Somossy Ignácz képviselő úr 
indítványa még egy pontot foglal magában, s 
mivel ismerem, s ha nem ismertem volna is. meg 
kellett volna ismernem t. miniszter urnák sza-
badelvüségét, ez okból nem hiszem, hogy elle
nezni fogja ezen pontnak ezen szakaszba fölvételét, 
mely abból áll, hogy minden tagnak az inditvá
nyozási jog szabadon hagyassák. Ennélfogva 
kérném még a Somossy Ignácz módosításából ezen 
pontnak átvételét. (Helyeslés?) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház Somossy Ignácz 
ár inditványát elfogadni azon hozzáadással, hogy 
minden tagnak inditványozási joga fentartatik ? 
(Helyeslés) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
I Szívesen elfogadom! 

14* 
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Kerkapoly Károly előadó: A 15-ik sza
kasz együtt tárgy altatván a 14-dikkel, a 15-ik 
szakasz előbb állapíttatott meg, mint a 14-ik, en
nélfogva még a 14-ik szakasz intézendő el. 

Radics ÁkOS jegyző (olvassa a 14-ik sza
kaszt.) 

Kerkapoly Káro ly e lőadó: A törvényja
vaslat eredeti szövege szerint az elnököt s két 
alelnököt a miniszter megerősíti, a módosítás sze
rint pedig csak tudomásul veszi. (Felkiáltások! 
Somossy észrevételét fogadjuk el!) 

Babes Y i n c z e : Somossy indítványát a 14-
dik szakaszra nézve én is pártolom, de némi hozzá
adássá], En, megvallom, nem tartom szükségesnek 
s egy szabad ország kifejlésével összeegyeztethe
tőnek, hogy a kormány, parlamentálís kormány, 
az ipar- és kereskedelmi kamara elnökeit megerő
sítse, annál bevésőbe azt, a mi itt a törvényjavas- j 
latban mondva van. hogy nem csak az elnököt, 
de a két alelnököt is. Ez ugyan előfordul más 
országban, hol a kamaráknak némi politikai be
folyásuk is van, de a hol ez egyátalában nincs, 
ott ezt nagyon fölöslegesnek tartom. Azt azonban 
mégis elismerem, hogy a kormánynak felügye-
lési joga van s ezt gyakorolni tartozik, midőn 
ilyen egyesületekben , melyeket egyátalán nem 
tartok kormányközegeknek, olyan egyéniségek 
választatnak meg, a kiknél hiányzanak a törvé
nyes kellékek. Ilyen esetekben én minden esetre 
megadnám a kormánynak, sőt kötelezném a kor
mányt, hogy felügyeljen, s figyelmeztesse és szó
lítsa fel a kamarákat uj választásra; de a meg
erősítést, a mint itt a szövegben tartalmaztatik, 
egyátalában el nem fogadhatom. En tehát azt vélem, 
hogy Somossy képviselőtársunk indítványa oly 
formán egészíttessék ki, hogy ,,tudomás vétel végett 
a kormánynak bejelentetik, mely is törvényes észre
vételeit vagy kifogásait a kamarának tudtul fogja 
adatni azon felszólítás mellett, hogy uj választást 
rendeljen el." (Felkiáltások: Ez ugy is benne van!) 

E l n ö k : A 14-ik pontra vonatkozó módosit-
ványt: hogy a választás miniszteri tudomásvétel 
végett bejelentessék, elfogadja-e a t. ház vagy 
sem ? (Számos fulkiáltások: Elfogadjuk!) A 14-ik 
szakasz t ehá t . . . 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Kérem a t. elnök urat, méltóztassék kimondani, 
miként értelmezi e kijelentést? En ugy fogtam 
föl a dolgot, hogy a 15-ik §. volt alapja a módo
sításnak, s miután a 15-ik §. azon értelemben 
módosíttatott, a mint azt a t. indítványozó úr kí
vánta és a központi bizottság megállapította, a 
14-ik szakasznak változatlanul kell föntartatni. 
(Helyeslés ajolb oldalon.) 

Kerkapoly K á r o l y e lőadó : T. ház! Sza
vazás a dologra nézve még nem történt, szavazás 

nélkül pedig oly kérdésben, melyre nézve kifogás 
tétetik , még a határozat nem mondathatik ki. 
Erre nézve csak ezen ülésszak alatt is nem egy 
eset volt, és én részemről furcsának is látom, a kí
vánt értelemben, épen a 15-ik §. megváltoztatása 
után, kivált azoktól és azok után, a kiktől hallot
tam, hogy ezen kamarák a kormány közegeiül 
vannak hivatva működni, a 14-ik §. módosítását. 
Én nem hiszem: mert mindaddig, míg kereskedői 
és iparegyesületek ugy mint gazdaságaik jöttek 
létre, míg azok ezek mellett megszületnek, a soci-
alis tevékenység eszközéül szolgálnak. De kétséget 
nem szenved, hogy mivel föl van véve, hogy : 
„hatáskörén belül," ha a kormánynak orgánum 
kell valamely téren s az illetők választják azt, 
mégis méltánytalan volna a kormánytól azt az 
egyet megtagadni, hogy azon orgánumnak, mely 
az övé, legalább elnökét megerősíthesse : mert a 
kormány nem egy téren a maga orgánumát maga 
választhatja. Az tehát tökéletesen helyén van, hogy 
a kormánynak annyi j'og engedtessék, hogy leg
alább nemleg eszközölhesse, hogy az ne legyen 
elnök, ki arra nem való, kire nem akarná bízni a 
maga ügyeinek végrehajtását. Azt, hogy ki legyen 
elnök, a kormány nem dönti el; hanem jogának 
kell lenni annak megerősítésére, mit ha megtagad
na, a kamarák szabad választás utján uj elnököt 
vadásztán ának. 

E l n ö k : A kik a központi bizottság vélemé
nyét elfogadni kívánják, méltóztassanak felkelni. 
(Közbeszólások : A kérdés nem jól van feltéve !) 

Ivánka Imre : Én, t. ház , nem szólaltam 
volna fel, ha a t. elnök úr már a végzést ki nem 
mondotta volna. (Közbeszólások a jobb oldalon : Még 
nincs kimondva !) 

Elnök : Csupán a kérdést tettem föl; azon
ban, mielőtt a végzést kimondottam volna, felszó
lalt a kereskedelmi miniszter úr. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Arra kértem a tisztelt elnök urat, hogy a kérdést 
világosabban tegye föl : mert nem csak én nem 
értettem azt, hanem, azt gondolom, képviselőtár
saim közül többen nem értették. Kértem tehát, 
hogy a kérdés ekként tétessék föl : elfogadja-e a 
t. ház a 14-ik §. szerkezetét vagy nem? és ismé
telve kijelentettem, hogy miután a 15-ik §-ra vo
natkozó módosítást a központi bizottság és a kor
mány hozzájárultával a ház elfogadta, azt remény
lem, hogy a t. ház most már a 14-ik szakasz vál
tozatlan fentartását fogja elfogadni. (Helyeslés a 

i jolb oldalon.) 
| Csiky Sándor : T. ház ! Épen abból, hogy 
I a 15-ik §-t ugy fogadta el a t. ház, mint Somossy 
képviselő úr indítványozta, következik, s azon 
szabadelvüséggel, melyet ezen törvényjavaslat 
szerkezeténél a kereskedelmi miniszter úr kifejezni 
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méltóztatott, teljesen és tökéletesen összevág az, 
hogy a 14-ik §. szövege is ahhoz alkalmaztassák 
és ahhoz képest az ipar és kereskedelem terén az 
illetőknek szabad működés engedtessék akként, 
hogy ne tekintessenek gyámság alatt álló testület 
oly tagjainak, mint a kik legjobban nem tudják 
s nem képesek helyesen megítélni magokban, 
hogy valaki mint elnök az ö vezetésökre alkalmas 
lesz-e? A végzés már a 14, §-ra nézve kimonda
tott, és ha az igy megmarad, elállók a szótól; 
azonban ha meg nem maradna, nagyon tudnék 
indokokat felhozni arra nézve, hogy ezen 15-ik §. 
Somossy képviselőtársunk módosításával fogadtas
sák el. (Szavazzunk!) 

Bóni s S á m u e l : Én azt hiszem, a t. ház az 
által, hogy Somossy ígnácz képviselő iir indítvá
nyát elfogadja, a miniszter hatáskörének semmit 
sem derogál. Ellenben ha a 14-ik §., a mint áll, 
megmarad, akkor az abban kifejezett szabad válasz
tás csak illusorius. A szabad választást miniszteri 
megerősítéstől függővé tenni, annyit tesz, mint a 
szabad választást megsemmisíteni. (Helyeslés bal
ról.) Azt hiszem, Somossy indítványát elfogad
hatja a t. ház. Ha a választás oly egyénekre esik, 
kik a törvény rendelete szerint nem képesek azon 
h elynek elfoglalására, a minisztériumnak a tör
vényben megállapított eljárása mindenkor fenma-
rad. Én tehát Somossy indítványát pártolom. (El

fogadjuk ! bal Jelöl.) 
Gorove István közgazdasági miniszter : 

Kénytelen vagyok előttem szólott előadására né
mely megjegyzéseket tenni. Nem fogja tisztelt 
képviselőtársam tagadni, hogy a megyékről min
dig azt állitották, hogy szabad választással bírnak 
— a mint én óhajtó'.n, hogy bírjanak is — és mégis 
hosszú századok során át a főispán candidált há
rom tisztviselőt és a megye azok közül egyet vá
lasztott. A kamara tagjai magok választják elnökü
ket, nincs itt candidatió, melynélfogva három közül 
kellene választaniok. Itt csak az forog fön. hogy ha 
rendkívüli esetek állnának elő—melyek közültöbbe
ket tudnék előszámlálni, de a melyeket szándékosan 
elhallgatok—akkora kormánynak jogalehessenaka-
marát uj választás eszközlésére és annak fölterjeszté
sére fölszólítani: tehát a megszorítás nem a választási 
jogra vonatkozik, hanem a személyre; és ennek 
más következése nincs, mint az, hogy a szabad 
választás utján alakult kamara szabadon uj elnö
köt fog választani és megerősítés végett fölterjesz-
teni. De nem csak hazánkból tudok példát idézni, 
hanem a mindnyájunk által monarchico-constitu-
tionalis forma tekintetében legszabadabbnak tekin
tett és különösen az ipar és kereskedelem terén 
oly nagyon előhaladott Belgium példáját hozom 
fel, hol a kereskedelmi kamara tagjait a király 
nevezi ki, és azért őt ott az ipar- és kereskedelmi 

kamarák érdekeinek hátratételével vagy meg-
' gyöngitésével senki sem vádolta. Én ennyire nem 
mentem, a választást a kormány nevében szabadon 
hagytam, és csak azt tartottam fen, hogy azon 

; kapcsolat maradjon fen, mely arra szükséges, 
! hogy h a netalán oly egyénre esik a választás, kit 

a kormány állami szempontokból azon állomáson 
fentarthatónak nem talál, azon felelősség mellett, 
melylyel minden lépéséért tartozik, fölszólíthassa 
az illető testületet uj választás eszközlésérc. (He
lyeslés a jobb oldalon.) 

Elnök: A t. ház a 14-ik szakasz szerkezetét 
megkivánja-e tartani vagy nem? 

Kerkapoly Károly előadó : A 14 ik §. 
szerkezete igy van. (Fölolvassa.) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölállani. (Megtörténik. Fölkiáltások : Ettenpribát!) 
Most méltóztassanak azok felállani, a kik el nem 
fogadják. (Megtörténik.) A többség elfogadja a 

1 szerkezetet. 
RadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a 16-ik §-í.) 
Horváth Károly : Miután a 14-ik §-t oly 

értelemben méltóztatott elfogadni, mint az itt van, 
most van ideje szólnom arról, hogy t . i . azon eset
ben, ha nem találja megerositeni a miniszter az 
elnököt, hiányzik az intézkedés. Ezt pótlólag szük
ségesnek tartanám megemlíteni. (Zaj. Fölkiáltások: 
Uj válasz'ás lesz!) Azon esetben tehát, ha nem erő
siti meg, mondassák ki. hogy uj választásnak van 
helye. 

Kerkapoly Károly előadó : A 16. §-ra 
nézve a központi bizottság megállapodását tolmá
csolom, miszerint e kifejezés helyett: „nehogy az 
elnök által hozzá utasíttatott," ez lenne fölveendő: 
,,a hozzá tartozó," nehogy az elnökség által önké-
nyileg függesztessék föl. (Helyeslés) 

El l lók : A t. ház e szakaszt a bizottság mó
dosításával fogadja el. 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a 17-ik sza
kaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó: E szakaszra a 
középponti bizottságnak megjegyzése nincs. 

Elnök : A tisztelt ház elfogadja a törvényja-
| vaslat 17-dik szakaszát. 

RadiCS ÁkOS jegyzÖ (olvassa a 18-iJc sza
kaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó ; E szakaszra 
nézve két észrevétele van a központi bizottságnak: 
hogy t. i. a 3 ik sorból e szó : „viszonylagos" ha
gyassák k i ; a másik pedig, hogy a túlsó pontot 
nagyobb szabatosság kedvéért igy kívánja formu-

| láztatni: ,,a külön vélemény egyes tag kívánatára 
is jegyzőkönyvbe igtatandó." 

Várady G á b o r : Tisztelt képviselőház! Ezen 
18. §. első pontja nem eléggé világos. A kamara 
ülései ezen törvényjavaslatban közös vagy rendes 
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illéseknek neveztetnek; ezenkívül van ipar- és ke
reskedelmi osztály, mely két osztály ülései a tör
vényjavaslatban osztályüléseknek neveztetnek. A 
18-ik §. I. pontja azt mondja : „Érvényes hatá
rozat hozatalára legalább 12 szavazatképes tag 
jelenléte szükséges ;u de nem mondja meg, hogy 
melyik ülésben, közös ülésben-e, vagy az osztá
lyok üléseiben is ? Én tehát szükségesnek látom, 
hogy határoztassék meg, ha már intézkedés történt 
a 12 tagra nézve, mely számot a közös ülésekben 
való szavazásnál kivánok megállapittatni: határoz
tassék meg az osztály ülésekre nézve is a szavazók 
száma; és tekintetbe véve, hogy két osztály van a 
kamarában, elégségesnek tartom, hogy mindenik 
osztályban hat szavazattal döntessék el valamely 
ügy. Tehát indítványozom, méltóztassék a t. ház 
ezen módosítást elfogadni : „Érvényes határozat 
hozatalára a közös ülésben Jlegalább 12, az osz
tályülésekben pedig legalább 6 szavazatképes tag 
jelenléte szükséges." 

Kerkapoly Káro ly e l ő a d ó : Miután a tisz
telt ház a 16. §-t, ugy a mint volt, elfogadta, e mó
dosítás aligha lesz elfogadható : mert a 16-ik §. 
azt mondja : „Határozat csak mind a két osztály 
tagjaiból álló közös ülésben hozathatik ;" ha tehát 
az osztályban határozat épen nem hozathatik, nem 
mondhatjuk meg, hogy az osztályban határozat 
hozatala hány tag által történhetik. 

Várady Gábor : Még ez esetben is szüksé
ges határozottan kitenni, hogy határozat hozatalára 
minő ülésekben szükséges a 12 tag jelenléte. 

Kerkapoly Káro ly e l ő a d ó : Erre nézve ne
kem sincs észrevételem. 

Tisza Kálmán : Igaz, mint a törvényjavas
latban van, az osztályok magokban határozatot 
nem hozhatnak; de annyira még sem áll ez, mint 
ez a t. előadó úr előadása szerint lenne : mert a 
16. §. azt is tartalmazza, hogy a kamara mindkét 
osztálya saját alelnökének eló'ülése alatt külön tár
gyalja a hozzá tartozó ügyeket és véleményét az 
elnökséghez juttatja ; már pedig mi legyen az 
osztálynak véleménye, ezt meg kell határozni; 
tehát azt is, hogy hány szavazattal. 

Kerkapoly Károy előadó: Nekem ez ellen 
sínes észrevételem ; csak azt nem akartam, hogy 
azon formulázás fogadtassák el, mely a 16. §-sal 
ellenkeznék. Ha Várady Gábor és Tisza Kálmán 
képviselőtársaink megjegyzése folytán felvétetik 
is egy pont, hogy az osztályok véleményeiket hat 
szavazó tag jelenlétében állapítják meg, az ellen 
nincs észrevételem, mert én csak a collisiót akar
tam kikerülni. 

Bónis Sámuel : Én ugy hiszem, legjobban 
lehetne ezt kikerülni következő szövegezéssel : 
„Érvényes határozat hozatalára közös ülésben 

legalább 12, osztályülésben pedig véleményadásra 
6 tag jelenléte szükséges." (Helyeslés.) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Én részemről e §-t igy formulázva elfogadhatónak 
találom. 

S t o l l K á r o l y : Nézetem szerint épen e pont
ra vonatkozik az országos iparegyesületnek bea
dott kérvénj^e is : talán ezt egyúttal el lehetne 
dönteni. (Zaj. Felkiáltások: Az nem tartozik ide!) 

E l n ö k : E kérvény felolvása most nincs he
lyén. Ennélfogva az a kérdés, elfogadja-e a t. ház 
azt, hogy közös ülésben határozathozatalra 12, 
osztályulésben pedig véleményadásra 6 tag jelen
léte szükséges ? (Elfogadjiok!) A szakasz tehát e 
módosítás értelmében fog szerkesztetni. 

RadlCS Á k o s j e g y z ő (olvassa a 19-ik sza
kaszt.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, e szakasz marad. 
RadiCS Ákos j e g y z ő (olvassa a 20-ik sza

kaszt.) 
Kerkapoly Károly előadó : A központi 

bizottságnak e szakaszra két észrevétele van : 
egyik az ,,ipar" szónak a „kereskedelem" után 
felvétele, a mi az eredeti lenyomatból tán sajtóhi
bából maradt k i ; a másik, hogy a 4-ik sor elején 
„nevez" helyett „választ" teendő : mert egyes 
ember nevez ki, testület választ. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A szakasz tehát ezen változtatások
kal el van fogadva. 

EadiCS Ákos j e g y z ő (olvassa a 21-ik sza
kaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó : Csupán egy 
nyelvészeti észrevétel van : t. i. a „minden tárgya
lásairól" helyett „minden tárgyalásáról" teendő. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ezen igazítással tehát marad a 21-ik 
szakasz. 

BadíCS Ákos j e g y z ő (olvassa a 22. és 23-ik 
szakaszt, melyekre a bizottságnak észrevétele nem 
levén, változatlanul elfogadtatnak. Olvassa a 24-ik 
szakaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó : E szakaszra 
nézve több észrevétele van a központi bizottság
nak. A 2-ik sorban „osztálygyülekezetekró'l" he
lyett „osztályülésekröl" volna teendő. A 4-ik és 
5-ik sorból e szavak : ,,ha szükségesnek ítéli," ki
maradnának ; végre e szó u tán: „a kamrát" felve
endők lennének ezek : ,,ha hivatásának nem felel 
meg, vagy ha törvényes hatáskörét túllépi." 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) Elfogadtatik tehát a bizottság módosítása. 

BadíCS Ákos j e g y z ő (olvassa a 25. és 26-ik 
szakaszt, melyekre a központi bizottságnak nincs ész
revétele.) 

Ivánka Imre : Ha a 27. és 28-ik szakasz 
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fel lesz olvasva, azokra együtt vonatkozólag leszek 
bátor észrevételt tenni. 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a 27-ik sza
kaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó: E szakasz 2-ik 
sorából a központi bizottság e két szót: „a minisz
ter által" kihagyandónak véli. 

E l n ö k : Erre a szakaszra vonatkozólag Kuba 
képviselő úrnak indítványa van. 

I v á n k a I m r e : Akkor fentartom magamnak 
a hozzászólást. t 

RadíCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa Kuba János 
indítványát, mely szerint a 26-ik szakaszban a 7-ik 
sor végéhez e szavak után: „választási joggal bírnak" 
tétessék : „és jövedelmi és személy kereseti adó fejében 
évenkint legalá'>b hat forintot fizetnek.") 

Kuba János : T. ház ! Az iparkamara költ
ségeinek fedezéséhez szerintem azoknak van hoz
zájárulási kötelességük, kik egyszersmind ezen 
kamarákból némi hasznot húznak; de hogy ebbe a 
legszegényebb iparosok is bele vétessenek, az sze
rintem nem igazolható : épen azért szeretném, ha 
a t. ház e tekintetben a fizetési kulcsot akkép mél
tóztatnék megállapítani, hogy egy minimum a 
jövedelem és személyes kereseti adó fejében itten 
kifejeztetnék. (Fö/kiáltások : Maradjon a szerkezet!) 

Radic s ÁkOS j e g y z ő (olvassa a 28-ik sza
kaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó : A középponti 
bizottságnak itt egy észrevétele van, az t. i. hogy 
e szakasz első sorában ,,bevételeikről" írassék e 
he lye t t : ,, bevételeik;" 2-ik sorában pedig e h e 
lyett : ,,azt" ezek jőjenek: ,,a megvizsgált száma
dást." 

I v á n k a I m r e : Az iparkamarák szükségessé
géről s illetőleg ilyen testületek létesítéséről dis-
sertatiót tartani nem szándékom; elfogadtaazt min
den jól rendezett állam, hogy ilyféle közegek le
gyenek; de én is ezen államok példáját kívánom 
követni, és inkább szabad egyesülés utján kíván
nám ezeket létesiteni, nem pedig kényszer utján. 
(Helyeslés balról.) Hivatkozás történt itt épen a ke
reskedelmi miniszter úr részéről, hogy Európa 
több államában ily kamarák vannak. Igen , de 
például Angolországban és Hollandiában —pedig 
kívánnám, hogy megközelítőleg oly ipart és ke
reskedelmet érhessünk el, mint azokban az álla
mokban létezik — e kereskedelmi kamarák tisz
tán a szabad egyesülés utján léteznek. Más ország
ban pedig, mint a t. miniszter úr is fölemiitette, a 
kormány nevezi ki az elnököket; p. o. Franezia-
országban és Belgiumban tisztán kormányhivatal-
nokok ezek. A mit pedig most nálunk szándékol
nak csinálni, az egy mixtum cornpositum. (Igaz!) 
En csak azt kívánnám, hogy méltóztatnék elfo
gadni azon indítványomat, hogy a kereskedelmi 

kamarák tagjai azok legyenek, a kik tagok akar
nak lenni és ne legyen ez kényszerítő. (Helyeslés 
balról.) E végett kérem, méltóztassanak következő 
módosításomat a 27-ik §-ra nézve elfogadni. „Az 
egyes kamaráknak tulajdon bevételei által nem fe
dezhető költségei a választókul jelentkező kerület-
beli iparosok és kereskedők részéről fizetendők be. 
A kereskedelmi kamara maga határozza meg bud-
getjét, tegye meg a minisztériumnak az előleges 
számvetést , és ha az túlságosnak találja, diffi-
cultálni fogja." E szerint tehát a 26. szakaszban 
„helybenhagyás" helyett : ,,íudomás-t" kellene 
tenni, a 28. §-ban pedig a számadások, „közzété
tele" elegendő lenne, mert itt nem szükség, hogy 
ezen számadások a minisztériumhoz felterjesztesse
nek. Bátorkodom ezen három szakaszt egymás 
után felolvasni, a mint azok szerkesztendők volná
nak, hogy igy megfeleljenek azon szellemnek, 
melyben eddig Magyarországban ily törvények ho
zattak : mert nem tudok reá esetet, hogy az or
szággyűlés valamely osztályra különös adót rótt 
volna. (Fölolvassa a módositványt. Bal felöl: Elfo
gadjuk a módositványt!) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
En t. képviselő barátunknak indítványát szivesen 
elfogadnám, ha azon elvből nem indulnánk ki, 
hogy az ipar- és kereskedelmi kamarák által tett 
szolgálatok közvetlenül nem minden iparosra és ke
reskedőre hatnak ki. Mivel azonban a dolgot ugy 
tekintjük, hogy azon szolgálat, melyet ezen kama
ráktól várunk, közvetlenül — mert közvetve ma
gára az államra is kiterjed — első sorban a keres
kedőket és iparosokat illeti, nem látom okát, miért 
kellene különbséget tenni azok közt, kik jelentkez
nek, s azok közt, kik nem jelentkeznek. (Helyeslés 
a jobb oldalon.) 

Kuba képviselő úr indítványára pedig azon 
megjegyzésem van, hogy a mennyiben a válasz
tást minden iparos gyakorolja, különös kívánat 
volna az, hogy ő, bár választást gyakorol, a kamarai 
tagok, az elnökök választásába, minden ügyek ke
zelésébe befoly: mind a mellett, ha bizonyos adót 
nem fizet, a költségekhez ne járuljon. 

A mi a fizetést illeti, a mint én tudom, Bel
giumban részint az állam, részint a községek fize
tik a kereskedelmi s iparkamarákat; hanem ennek 
fejében — hogy igy fejezzem ki magamat — a fe
jedelem nevezi ki a kamara tagjait, a fejedelem 
nevezi ki a titkárt. Ez a választási jog korlátozása ; 
oly korlátozás, melyet minden esetre ki akartam 
kerülni. Én a választási jogot nem akarom eensus-
hoz kötni, mert alkotmányos fogalmaimmal nem 
fér össze, hogy valaki a kereskedők s iparosok kö
zül csak azért, mert kevesebb adót fizet, kizáras-
sék; ennélfogva mindnyáját be kellett fogadni. 

Máskérdésvolnaaz,melyet szintén összevágólag 
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indítványozó úr előadásával kellett figyelembe 
venni: vajon ne az állam fizesse-e a kereskedelmi és 
iparkamarákat? E részben a minisztériumra nézve 
elhatározó azon tekintet volt, hogy: 

1-ször kétséget nem szenved, hogy azon bud-
get, melyet az állam fogna megszavazni, alkalma
sint nagyobb lenne, mint az, melyet a közvetlenül 
érintettek fognak megszavazni; 

2-szor, mert megvallom, hogy e tekintetben 
is függetlenül óhajtottam megtartani az ipar- s ke
reskedelmi kamarákat. Azt óhajtottam, hogy mi
dőn ezen kamarák valamely tárgyról véleményt 
mondanak, mondják azt a legnagyobb független
séggel és önállással, a mit bizonyos fokig minden 
esetre megszorítanánk, ha az állam által fizettetné
nek a kamarák, s igy a kormány e tekintetben is 
befolyást szerezhetne magokra a kamarákra. 

* A 3-ik irányadó nézet volt az, hogy ha a 
kormány fogja az iparkamarákat fizetni, nem fog
ják-e a nemzetnek más osztályai a kormány részé
ről ugyanezen kötelezettséget igénybevenni'? í g y 
jönnének első vonalban a gazdasági egyesületek, 
aztán a mérnökök, hajósok, s igy tovább, hogy 
másokat a teher alól felmentsék. 

A szabad fejlődésre ezen törvényjavaslatban 
az alap le van téve, és helyén van, hogy az illetők 
magok terhelhessék meg magokat; de hogy az ál
lam fizesse .minden osztály érdekeinek képviselőit, 
azt részemről nem tartom az állam föladatának. 
[Helyeslés a jobb oldalon) 

" Tisza Kálmán : T. ház! Bátor vagyok a 
fenforgó kérdésre vonatkozólag pár szót szólani, 
főleg az előttem szólott igen t. miniszter úr előa
dása folytán. 

0 , ugy látszik, mert már többször előhozta, 
igen nagy súlyt fektet — a mire különben én is 
nagy súlyt fektetek — ezen tagok választására. 
Azonban kénytelen vagyok, miután ez ismételten 
felhozatott, megjegyezni, hogy még maga a válasz
tás és a széles választási alap is, annak, hogy a 
létre hozott testület aztán szabadelvűén és önállóan 
működhessék, egyátalában nem garantiája: inert 
igen sok példát hozhatnék fel annak kimutatására, 
hogy a legszélesebb választási alapon minden sza-
badelvüséget nélkülöző testületek választattak. S 
nem rég ép ugy kisértetett meg Magyarországon, 
— csak például hozom fel s a világért sem akarom a 
szándékot azonosítani — a még egyedül fenálló sza
badság megbuktatása, értem a magyar protestáns 
egyház szabadságáé az által, hogy igen széles ala
pon akartak választatni, de a megválasztandó tes
tület hatáskörét ugy akarták körülirni, hogy ez 
nem a szabadságnak, de az elnyomásnak fogott 
volna használni. (Helyeslés a bal oldalon.) 

A mi az inditványt illeti, erre nézve termé
szetes, hogy azt pártolom: természetes pedig azért, 

mert épen abban van a különbség és azért kell 
különbség azok között, kik a választásra jelent
keznek, és azok közt, kik nem jelentkeznek, mert 
ha az mondatik ki, hogy csak azok fizetik a ter
het, a kik jelentkeznek, akkor ez önkéntes teherré 
válik, mig ellenben, ha ezen különbség nem téte
tik, megmarad az egészen kényszerű intézkedés
nek, a mint a törvényjavaslatban benne van. 

Azt, hogy az állam fizesse a kamarákat, in
dítványozni nem hallottam, és nem is gondolom, 
ho"'v az inditvánvozó szándékában lett volna. Bi-
zonyos, hogy az, a kit az állam fizet, nagyobb 
függésben van az államtól, mint a kit nem fizet. 
De méltóztattak meghagyni azt, hogy ezen kama
rák orgánumai ne legyenek függetlennek, hanem 
hogy az államtól függjenek az elnökök megerősí
tése által. Én itt ezen óhajtott és kiemelt függet
lenséget feltalálni egyátalában képes nem vagyok. 

Még csak azt jegyzem meg, hogy azon állí
tást, hogy a választási jog nem korlátoltatik, ka 
valakinek hatalom adatik nem ugyan azt mon
dani, kit válaszszak, hanem meghatározni azt, hogy 
kit nem szabad választanom, nem pártolhatom. Ezt 
egyátalában át nem látom, mert mihelyt — kivé
vén a törvény által politikai jogok gyakorlásától 
merőben kizárt egyéneket — mihelyt egyszer van 
ember az országban, a kit választani nem szabad, 
már ez által választási jogom korlátolva van. Ez, 
azt hiszem, kétségtelen tény. (Igaz! bal felöl.) 

Végezetül azt méltóztatott mondani, hogy 
azért nem volna jó a kormány által fizettetni a ka
marákat, mert ez esetben minden osztályok, a gaz
dák, az ügyvédek stb. felállhatnának s kívánhat
nák, hogy az ő orgánumaikat szintén a kormány 
fizesse. Tökéletesen igaz. De, engedelmet kérek, 
fordítsuk meg a dolgot. Ha az országgyűlés az 
iparosra és kereskedőre azért, hogy ezen kamará
kat létesitse, kényszeritöleg adóztatási kötelességet 
mondhat ki, ép ugy nem csak kimondhatja, de kö
vetkezése az, és az iparos és kereskedő követel
heti, hogy épen ugy kényszerítő kötelezettség 
mondassák ki minden egyéb osztályra. (Helyeslés 
bal felöl.) 

Egyébiránt Ivánka barátom módositványát 
pártolom. {Elfoguljuk! bal felöl.) 

Elnök*. Mindenekelőtt arra kell szavazni, 
hogy a szerkezetet megtartja-e a ház ? {Megtart
juk! Szavazzunk!) Méltóztassanak felállni azok, kik 
a szerkezetet meg akarják tartani. (Megtörténik-) 
A többség a szerkezetet azzal a változtatással, me
lyet a központi bizottság előterjesztett, meg kí
vánja tartani. 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a 29. és 30-lk 
szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak) 

E l n ö k : A szerkezet ugy, a mint a t. ház el-
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fogadta, a holnaputáni ülésben újból fel fog olvas
tatni végleges szavazás végett. 

A gödöllői uradalom megvételének beczikke-
lyezése és magyar pénz verése iránt előterjesztett 
törvényjavaslatok a központi bizottság véleményé
vel együtt már ki vannak nyomva és szétosztva. 
Azt hiszem, a t. ház bele fog egyezni, hogy ezen 
törvényjavaslatok tárgyalása homaputártra tüzes-
Bék ki. (Helyeslés) 

Némely sürgősebb teendőkre, különösen a 
I gyorsírók állására nézve szükséges a költségvető 

bizottság összejövetele. Kérem a t. bizottság tag
jait, méltóztassanak holnap 10 órára az elnöki iro
dában megjelenni. 

Az ülés végződik d u. 1 '/4 órakor. 

CCXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. april 20-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A költségvetés mellékletei a ház asztalára tétetnek. A törvények kihirdetéséről s a ke-
resk. és iparkamarákról MZÓIÓ törvényjavaslatok végleg megszavaztatnak, a gödöllői uradalomról s a veretendő pénzekről szólók tár
gyalás alá vétetnek s elfogadtatnak. Detrioh Zsigmond ipartörveny iránt interpellálja a kormányt, mire ez felel. A költségvetés april 
havára elfogadlatik. A költségvetö bizottság a gyorsiroda állandósitását indítványozza. Szavazás a házszabályi bizottság hiányzó tagjaira. 

A krmány részérőlj.len vannak: Eötvös Jó* 
zsefb., GJVOVS Istvln, Ló.iyiy Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10l/t órakor. 

E lnÖk ; Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Ráday László gr. jegyző úr fogja 
vezetni; a szólani kívánók neveit Mihályi Péter 
jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzökönyve hitelesíttetik. 
RadíCS ÁkOS j e g y z ő (kezdi olvasni az april 

18-án tartóit ülés jegy.ökönyvét). 
SomoSSy I g n a c z : T. ház! A jegyzőkönyvi 

hitelesítést figyelemmel kisérem, de nem birok be
lőle egy szót sem érteni. Bátor vagyok tehát a t. 
ház figyelmét felkérni: mert közelebb is oly eset 
történt, hogy egy kérvényi vélemény, mely elő
terjesztésem nyomán megváltoztattatott, midőn 
figyelemmel kísértem a felőle vezetett jegyzőköny
vet, fülemben ugy hangzott, hogy a megváltozta
tott határozat jött a jegyzőkönyvbe ; azonban meg
nézvén a hitelesített jegyzőkönyvet Greguss Ágost 
urnái, a határozat épen ellenkezőképen van fel
téve, ugy t. i., hogy az általam előterjesztett indít
vány tökéletesen mellőzve van. Hogy ily esetek 
elő ne forduljanak, bátor vagyok fölkérni a t. el
nökséget, hogy a házban csendet eszközöljön. 

KÉPVH. SAPLÓ. 1867t VII. 

E l n ö k : En többször kértem a t. ház tagjait, 
hogy méltóztassanak figyelemmel kísérni a jegyző
könyv fölolvasását. Ez okvetlenül szükséges ; sőt 
azt hiszem, a ház méltósága is kívánja, hogy csend
ben legyünk, midőn a jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Tehát erre ismételve kérem a t. házat. (Halljuk!) 

RadiCs ÁkOS j e g y z ő (folytatólag ' olvassa a 
jegyzőkönyvi ti) 

SomOSSy Ignácz : Az ipar- és kereskedelmi 
kamarákra vonatkozó törvényjavaslat felett veze
tett jegyzőkönyvben a 14-dik szakaszt illető pont 
nem ugy van szerkesztve, mint a tanácskozás tör
tént. Nevezetesen ama szakasz egyszerűen mint el
fogadott említtetik, utána pedig a 15-dik szakaszra 
mondatik, hogy indítványt tettem. Az én indítvá
nyom a 14. és 15-ik szakaszra volt beadva és sza
vazattöbbséggel vettetett el. Kérem tehát, hogy a 
tényállás szerint szerkesztessék a jegyzőkönyv, 
(Helyeslés) 

RadíCS ÁkOS j e g y z ő : Azt, hogy szavazat
többséggel vettetett el, utólag befogom tenni. (Vé
gig olvassa a jegyzökönyvet) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv a fölszólalás értelmé
ben fog kiigazittatni. Más észrevétel nem lévén, 
bitelesittetik. 

Bemutatom az idő közben beérkezett kér
vényeket. 

15 
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Abauj megye közönsége a honvédelmi kér
dést törvény által megoldatni kéri. A kérvényi 
bizottságnak adatik ki. 

Szegedi György és Eozs József, Nagy-Ká-
roly városbeli szőlőhegyi birák, a bornak lepecsé
telt üvegekben áruihatását továbbra is megenged
tetni s a bordézsma országos megváltása esetére 
a magokat már megváltott szőlőbirtokosokat a be
fizetett összeg erejéig kárpótoltatni kérik. Szintén 
a kérvényi bizottságnak adatik ki. 

MoCSOnyl Sándor: T. ház! Temes és a 
szomszéd megyék román értelmisége e hó 16-án 
Temesvárott, nyilvános felszólítás következtében, 
nyilvános értekezletet tartott, mely alkalommal 
ugy a nemzetiségi albizottság munkálatát, mint a 
román és szerb nemzetiségi képviselők által kidol
gozott ebbeli javaslatot beható tanácskozás alá ve-
vén, egyhangúlag az albizottság munkálata ellen 
és a nemzetiségi képviselők által kidolgozott javas
lat mellett nyilatkozott. E czélból a számosan je
len voltak jónak látták kérvényt intézni az ország
gyűléshez és ezt mindjárt ott helyben aláírni, mely 
kérvényben felkérik a t. házat: először, hogy a 
nemzetiségi kérdés, mely oly nagy fontosságú, 
mielőbb oldassék meg: másodszor, hogy a képvi
selőház ezen kérdés megoldásánál azon elvekből ! 
induljon ki, melyek a nemzetiségi képviselők által 
kidolgozott javaslatban vannak kifejezve. Van te
hát szerencsém ezen conferentiától vett megbízatás 
folytán a kérvényt a t. ház asztalára letenni, és 
egyszersmind felkérni a t. házat, méltóztassék an
nak kiadatását a nemzetiségi ügyben kiküldött 
bizottsághoz elrendelni: mert ezen kérvény, termé
szeténél fogva is oda tartozik; de másodszor a kér
vényi bizottság se tehetne egyebet vele. Van tehát I 
szerencsém a közel 300 aláírással ellátott kérvényt j 
a t. háznak benyújtani. 

E l n ö k : Méltóztatik a nemzetiségi ügyben | 
kiküldött bizottsághoz utasítani ? {Felkiáltások: 
Nemzetiségi bizottsághoz !) Ennélfogva a kérvény a 
nemzetiségi bizottsághoz tétetik át. 

Lónyay Menyhért pénziigyér: T. ház! 
Midőn az államköltségvetésnek sommázatát volt 
szerencsém a t. háznak bemutatni, ugyanakkor, ha 
a budget előkészítésére a rendes viszonyok közt 
kívánt idő a miniszter rendelkezésére áll, mind 
azon részletek és mellékletek, melyek hozzá tar
toznak és melyekre maga a sommázat is hivatko
zik, a házban be lettek volna mutatandók; de mi
után ezen nagy terjedelmű részletezésnek kinyo- j 
matása és elkészítése bizonyos időt vett igénybe. ; 
annál inkább, minthogy ennek elkészítése legczél- | 
szerübben az államnyomdában eszközölhető, jelen
ben pedig az állam rendelkezése alatt más 
nyomda, mint az egyetemi nyomda, nem áll, 
annak felszerelésepedig annyiban hiányos, a meny

nyiben ily nagy terjedelmű, számokból álló kimu
tatások rövid időn nem nyomathatnak ki, de az 
államköltségvetés összeállításánál ugy szólván az 
utolsó napokban is történtek változások: ezen okok
nál fogva annak idején a részletezést be nem mu
tathattam. Jelenben azonban van szerencsém a t. 
háznak jelenteni, hogy azon kilencz részletezés 
közül, melyekre hivatkozás történik, 8 füzet jelen
leg elkészült ; a még hiányzó füzet a legterje-
delmesb, mert az foglalja magában a pénzügyi 
minisztériumra vonatkozó részletezést; ez jelenleg 
még nyomtatás alatt van, s minthogy vagy 35 
nyomtatott ivet teend, kinyomatása hosszabb időt 
vesz igénybe, néhány nap múlva azonban elké
szül. Az ezennel a tisztelt háznak átalam bemutatt 
nyolcz füzet közül az első szól a legfelső udvar
tartás, ő felsége kabineti irodája, a közös ügyek, 
az államadóssági járulék, a miniszterelnökség, az ő 
felsége személye körüli minisztérium és a honvé
delmi minisztérium részletezéséről; a második fü
zet a belügyminisztériumról; a harmadik a föld-
mivelési, ipar- és kereskedelmi minisztériumról; 
a 4-dik füzet a vallás- és közoktatási minisz
tériumról ; az 5-dik a közmunka- és közlekedési 
minisztériumról; a hatodik az igazságügyi mi
nisztériumról ; a 7-dik füzet a horvát-tótországi 
királyi udvari kancelláriáról; és végre a nyolcza-
dik a rendkívüli szükséglet- és fedezetről. Ez alka
lommal bátor vagyok megjegyezni, hogy a három 
utóbbi füzetben semminemű igazítások nem for
dulnak elő, mert ezek akkor adattak nyomdába, 
midőn az ezekre vonatkozó költségvetés a mi
nisztérium által vég-leg megállapittatott, tehát ezen 
három füzet kiosztása azonnal eszközlésbe vehető. 
A többi öt füzetre nézve azonban azon megjegyzé
sem van, hogy azok már akkor kikerültek 
a nyomtatás alól, midőn a minisztérium e tárgy
ban tartott utolsó tanácskozása alkalmával a költ
ség-vetésben némi változásokat hatá,rozott e l ; ennél
fogva több helyütt igazitások fordulnak elő, me
lyeket ujonan kinyomatni nem volt kellő idő; en
nélfogva ezen példányokba mind azon változtatá
sok Írásban bele tétettek. Már most az a. kérdés, 
méltóztatnak-e parancsolni, hogy ezen öt füzet 
ujonan kinyomassák ? [Nem szükséges!) vagy 
méltóztatnak-e beleegyezni abba és elrendelni, 
hogy a minisztérium részéről Írásban tétessenek 
meg ezen igazitások. mi rövid idő alatt megtörtén
hetik, tehát ez ekkép kiigazitott, példányok tán 
egy-két nap alatt a t. ház tagjai közt kiosztassa
nak ? (Helyeslés.) 

Ezek előrebocsátása után van szerencsém be
nyújtani ezen 8 füzetet. 

E l n ö k : Azt hiszem, ezeket felolvasottakul 
kívánja tekinteni a t. ház. (Helyeslés.) 

Napirenden van a törvények kihirdetéséről 
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szóló törvényjavaslat végső megszavazása, Jegyző 
úr fel fogja olvasni. 

fiadics ÁkOS j e g y z ő (olvassa a törvények 
kihirdetéséről szóló törvsnyjavaslitot.) 

E l n ö k : Méltóztatnak végleg elfogadni? (El
fogadjuk!) Ennélfogva a törvények kihirdetéséről 
szóló törvényjavaslat végleg el van fogadva. 

Következik a kereskedelmi és iparkamarák
ról szóló törvényjavaslat vég megszavazása. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a keres
kedelmi és iparkamarákról szóló törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatik a tisztelt ház a most fel
olvasott törvényjavaslatot elfogadni ? (Szavazzunk !) 
A kik a törvényjavaslatot elfogadják, méltóztassa
nak felállani. (Megtörténik.) A többség a mostan 
felolvasott törvényjavaslatot végleg elfogadja. 

Ennélfogva e két elfogadott törvényjavaslatot 
Radics Ákos jegyző úr a mélt. főrendek legkö
zelebbi ülésébe át fogja vinni. 

Na]3Írenden vau a gödöllői uradalomnak 
koronajószágúl megvételéről szóló törvényjavaslat 
tárgyalása. 

R á d a y L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa a gödöl
lői ttradalomról szóló törvényjavaslatot 1). i 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház a mostan felol
vasott törvényjavaslatot elfogadni? (Elfogadjuk!) 

Bóni s S á m u e l : Tisztelt ház! Én ezen tör
vényjavaslatot átalánosságban a részletes tanács
kozás alapjául elfogadom ; azonban bátor vagyok 
a t. ház előtt kijelenteni, hogy a koronát nem ér
tem a törvényben ugy nevezett ..manus mertuák" 
alatt, a melyekre nézve a törvény azt módja, 
hogy jószágokat újból vásárolniok nem szabad. 
Szükségesnek tartom ezt megemliteni azért, nehogy 
némelyek a koronát — minthogy az ily testületek 
között, melyeket a törvény manus mortuáknak ne • 
vez és melyekről a törvény rendelkezik, és a 
korona között bizonyos analógia létezik — ne
hogy, mondom, némelyek ebből kiindulva, a koro
nát is oda értvén, azon félreértés következzék, 
mintha a-törvények ezen testületekről szóló ren
delete vagy obsolescált volna már, vagy a tör
vényhozás által felfüggesztetett volna: mert én 
azon törvényeket, . mig irántok a törvényhozás 
bővebben nem rendelkezik, épségben tartani kívá
nom. Szükségesnek tartottam ezt azért is fölemlí
teni, mivel ezen törvények ellen sokféle sérelem 
történt ujabb időben. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A naplóba föl fog jegyeztetni Bónis 
képviselő úr megjegyzése. 

A t. ház a törvényjavaslatot átalánosságban 
elfogadván, következik ennélfogva a szakaszon
kinti tárgyalás. 

Kautz Gyula e l ő a d ó : Van szerencsém a 

') Lásd az Irományok 20 3 dik számát 

központi bizottság részéről jelentem, hogy ás 
előttünk fekvő törvényjavaslat szerkezetében a 
központi osztályok következő módosítást hoz
tak az első §. átalakítására nézve indít
ványba , egyrészt tekintettel a nyelvre , hogy 
szabadabb legyen a szerkezet, és másrészt tekin
tettel az 1848-ki törvény által megállapított so-
ciális átalakulásokra. A §. első 5 sora ekkép 
szól. (Olvassa a 223-ik sz. irományban foglalt módo-
sitványt. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a központi bizottság 
által ajánlott módosításokat elfogadni? (Elfogad
juk !) Ennélfogva már most a törvényjavaslatnak 
a központi bizottság által módosított szövege 
fog felolvastatni. 

Kautz Gyula e l ő a d ó : A központi bizott
ság által módosított szerkezet igy hangzik. (Föl
olvassa a 223-ik sz. iromány mellékletét.) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
Nincs tehát egyéb hátra, mint a'holnapután 11 óra
kortartandó ülésben a végleges szavazást megtartani. 

Következik a magyar kir. pénzveredékben 
készitendö pénznemek alakja, belértéke és stdya 
iránti törvényjavaslat tárgyalása. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a tör- < 
vén;javaslatot ')• 

Kautz Gyula e l ő a d ó : A jelenleg fölolva
sott törvényjavaslatot a központi bizottság, tekin
tettel jelentőségére és fontosságára, átalánoságban 
elfogadhatónak nyilvánította. A szerkezetre nézve 
a részletes vitánál lesznek megjegyzéseim. 

Elnök: Méltóztatnak a törvényjavaslatot 
átalánosságban a részletes tárgyalás alapjául elfo
gadni ? (Elfogadjuk!) A törvényjavaslat átalános
ságban a részletes tárgyalás alapjául el van fogadva. 

Következik a szakaszonkinti tárgyalás. 
Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a tör

vényjavaslat czimét.) 
Kautz Gyula e l ő a d ó : A központi bizott

ság a czimben előforduló ezen szó helyett: „ké
szítendő" ezt a szót „veretendő" hozza javaslatba. 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) Ennélfogva a törvényjavaslat ezime, ugy 
mint a központi bizottság megváltoztatta, el fo
gadtatik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az i-sö 
szakaszt.) 

KautZ Gyula e l ő a d ó : A központi bizottság
nak az 1-ső szakaszra vonatkozólag következő meg
jegyzése van. Az egész szakaszt kihagyandónak 
tartja, mert hivatkozás történik egy 1857-ik évi 
januárius 22-én kelt felsőbb rendeletre , mely 
azonban nem rendelet, hanem azon pénzegyez
ményt foglalja magában, melyet Ausztria Porosz-

') Lásd az Irományok 202-ik Bsámát. 
I5'r 
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országgal 8 illetőleg a német állammal annak 
idejében kötött, és pedig ugyanazon év szep
tember 29 én. De azért is kihagyandó, mert az 
1867. XVI. törvényczikk 12-ik szakasza ú g y i s 
világosan magában foglalja azt, mit a törvényja
vaslatot a ház elé terjesztő minisztérium kifejezni 
óhajtott, t. i. hogy az osztrák érték mindaddig meg
marad, mig törvényesen meg nem lesz változtatva, 
közös értéknek. Ennek következtében a központi 
bizottság az egész 1-ső szakaszkihagyásával helyette 
bevezetésképen e néhány szót kívánja fölvétetni a 
törvénybe: ,,Az 1867-ki XII. törvényczikk 66 íkés 
az ugyanazon évi XVI. törvényczikk 12-ik szaka
szai folytán : a magyar kir. pénzverdékben vere
tendő pénzek alakjára, belértékére és súlyára 
nézve rendeltetik." 

Ghyczy K á l m á n : T. ház! Nekem az ellen, 
hogy a központi bizottság által javasolt módosit-
vány elfogadtassék, semmi észrevételem sincs; 
hanem a t. előadó urnák egy indokolására kény
telen vagyok észrevételt tenni. Igaz, hogy az 
1867. évi Xl l - ik t . czikk 66. §-ában, vagyis inkább 
nem a XII. törvényczikkben. hanem a vám- és ke
reskedelmi szövetségről szóló törvényczikkben, 
benne van, hogy az ausztriai érték fog a pénzve
résnél szabályul szolgába mind a két államban ; 
de ugyanazon vám- és kereskedelmi szövetségről 
szóló törvényczikkben benne van az is, hogy a 
vám- s kereskedelmi szerződésben foglalt kölcsö
nös megállapodások csak ezen szerződés tartamá
nak idejére köttettek. Az 1867-ik évi XII , t. czikk 
pedig minden ide vonatkozó szakaszaiban szintén 
azon eszmét fejezi ki, hogy azon egyezmények, 
melyek az 1867. XII . t. ez. értelmében a birodalom 
két állama között kötendők, ideiglenes természe
tűek legyenek. Ennélfogva csak azt, akarom meg
jegyezni— a nélkül, hogy itt közjogi vitatkozást 
akarnék támasztani — hogy én azon észrevételt, a 
melyet a t. előadó úr, nem is a központi bizottság, 
hanem csupán a maga részéről tett, egyéni felfo
gásom szerint nem pártolhatom. 

Lónyay Menyhért pénzügy ér : T. ház! 
A tisztelt barátom Ghyczy képviselő úr által elő
adott véleményt én is teljesen pártolom, mert a 
kereskedelmi szerződés csak bizonyos meghatáro
zott időre köttetett; de azonkivül van még ama 
XII. t. czikknek egy másik rendelete is, az t. i., 
hogy az osztrák érték meg fog változtatni, még
pedig azon elvek szerint, melyek a párisi értekez
leten megállapittattak, s melyre nézve mind a két 
törvényhozásnak még törvényjavaslatok fognak 
előterjesztetni. A mi egyébiránt a központi bizott
ság módositását illeti, azt tartom, hogy az szaba
tosabb : ez okból kérem a t. házat, méltóztassék 
azt elfogadni. 

Elnök : A fölszólalás épen nem vonatkozik 

a központi bizottság véleményére : ennélfogva azt 
hiszem, a t. háznak ez ellen semmi észrevétele 
sincs. (Elfogadjuk!) Az 1-ső szakasz tehát kiha
gyatván, helyébe a központi bizottság szerkezete 
fog igtattatni. 

Ráday Lász ló gr . j e g y z ő (olvastán törvény-
javadd 2-ik szakaszát) 

KailtZ Gyula e lőadó ; A központi bizott
ságnak ezen szakaszra nincs semmi észrevétele, 
csak hogy természetes, hogy, a mostan elfogadott 
indítvány következtében, a volt 2-ik szakasz 1-ső 
szakasz lesz. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 3-ik 
szakaszt.) 

KautZ Gyula e lőadó : Erre a szakaszra a 
központi bizottságnak csak azon rövid észrevétele 
van, hogy e szó után : „pénzverdékben" e szó 
volna beteendő: „ezúttal." Egyebekben e szakasz 
változatlanul meg lenne tartandó. 

Zichy Nándor gr . t T. ház! A jelen sza
kaszra nézve egy módositványt vagyok bátor a 
t. ház előtt javaslatba hozni, és pedig azon szem
pontból, miszerint az egész ismert és civilizált vi
lágon nem találhatni oly államot, hol a váltópénz
ben ezüst is forogna, kivévén az osztrák államot. 
A váltópénztől egészen különnemű s természetű 
arany és ezüstpénzről szóló jelen törvényjavaslat 
czimében azt viseli, hogy a magyar pénzverdék
ben veretendő pénzeknek alakját s béltartalmát 
határozza meg , s ennek szerintem szükségtelen 
kiterjeszkedni oda, a hol rézpénzről s váltópénzről 
van szó, minthogy abban azon bizonyos belér
ték nincs meg, és legfeljebb az állam hitelén s az 
állam pénzverési jogán fordul meg. Ide járul még 
az is, hogy ezen kérdés összefüggésben van azon 
viszonyokkal, melyek a XV. t. ez. 5. §-a és a XVI. 
t. czikk 12. §-ában lettek megállapítva. Ugyanis 
a XV. t. ez. 5. §. azt tartalmazza, hogy a 300 
millió állampénzjegyen kívül 12 millió váltópénz 
is hozassák forgalomba; és ezen 12 millió váltó
pénz átalakításáról van szó. Ámde ennek átalakí
tására nézve ugyanazon szakasz fentartja, hogy a 
magyar törvényhozás egymaga megállapodást 
nem hozhat létre, hanem az ebbeli törvényes meg
állapodások csak a két törvényhozás kölcsönös 
megegyezése utján létesithetők. En tehát nem tar
tom kívánatosnak, hogy oly kérdés, melyre nézve 
csupán a magyar törvényhozás illetékes, oly kér
déssel vonassák össze ugyanegy törvényjavaslat
ban, melyre nézve a mi megállapodásunk a lajtán-
tuli tartományokkal való kölcsönös megállapodás
tól van föltételezve. Ide járul még azon tekintet is, 
miszerint én magamat a váltópénznek ekkénti ki-
veretésére nézve nem érzem teljesen fölvilágosít
va, és ugy hiszem, a ház maga sem lehet azon 
helyzetben, miszerint ezen kérdésre nézve tüzete 
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határozatot hozzon: minthogy mi ezen törvényja
vaslatnak vitatása alatt nem ereszkedhetünk be azon 
kérdés fejtegetésébe, miként lehetne, az államkincs
tár lehető legnagyobb kíméletével, azon igen üd
vös és hasznos czélt elérni, miszerint a jelenleg 
forgalomban levő, igen rósz és hiányos forgalmi 
eszközök, nevezetesen a 10 és 20 krajezárosok 
egy más, sokkal ezélszerübbel helyettesittesse-
nek a nélkül, hogy annak szükségképen ezüst 
tartalmának kellene lenni, minthogy az ezüst tar
talom, a váltópénz verésnél, szükségképi indokok
ból kívántatván, inkább csak kivetett és elvesztett 
érték, mert ennek ezüst értéke még sincs meg. 
E mellett azon morális veszteség is van, hogy ezen 
pénzek az ezüstpénz színét viselik, míg ellenben 
nem valóságos ezüstök. (Hehjedís a bd cldalon.) 
Ezen tekintetből indulván ki, még igen megfonto
landónak tartom azt is, hogy mi fiz ily féle rósz 
minőségű ezüstpénz dolgában még tovább men
jünk-e, mint a meddig a kényszerűség bennünket 
szorított, s 10 krajezárosokon kivül még 20 kraj-
czárosokat is veressünk-e? holott a X I I . t . ez. egy
szerűen csak 10 krosok kiadatását tűzi ki Ma
gyarországranézve ; és helyesen : mert itt az állam 
hitelének megszorítása és nem a pénzveretési jog 
gyakorlatának szabályozása forog szóban, igy 
tehát jelenleg még közös hitel lévén, Magyaror
szág pénzveretési joggyakorlatára nézve szükség
képen közös megállapodásnak kell létrejönni. 

Az én indítványom tehát ezen §-ra nézve oda 
terjed ki, hogy egyedül csak arany és ezüst pénz 
veretesére szorítkozzunk a jelenlegi megállapodás
ban és a váltópénzre vonatkozó pontot a javaslat
ból hagyjuk ki. Vagyok bátor erre vonatkozó mó-
dositványomat a t. ház asztalára letenni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Zichy 
Nánd r gr. módositványát.) 

L ó n y a y Menyhért p é n z i i g y é r : T. ház! Mi
dőn a pénzverésről szóló törvényjavaslatot a t. ház
nak aminiszterium nevébenelőferjeszteni szerencsém 
volt, részletesebben előadtam azon indokokat, me
lyek a minisztériumot ezen törvényjavaslat szer
kesztésénél vezérelték, kifejtettem azon tekintete
ket, melyeknél fogva az ezüst- és aranypénzről 
szóló törvényjavaslatba a minisztérium egyszer
smind a váltópénz veretesére vonatkozó intézkedé
seket felveendőknek vélte. A Zichy Nándor gr. 
képviselő úr által felhozott indokokat nem helyes
lem ; különösen nézetének azon részét sem, mely 
szerint a váltópénz veretesére vonatkozó egyez
mény külön törvényjavaslatba volna igtatandó. 
tehát a jelen törvényjavaslatból ki volna hagyan
dó : mert azon nézetben vagyok, hogy a magyar 
törvényhozásnak nem az a feladata, hogy a két 
minisztérium közt létrejött egyességet külön tör
vényjavaslatba szóról szóra beigtassa, hanem, 

hogy hivatkozva a már más alkalommal megálla
pított gyakorlatra is, az 1867. XII . t. ez. rendelete 
szerint a két minisztérium közt kötött egyességben 
megállapított elvek alapján hozott törvények igtas-
sanak a törvényhozás által a törvénykönyvbe 
azon alakban, mint azt a törvényhozás czélszerü-
nek véli. 

Miután képviselő úr azon észrevételt tévé, 
hogy sokkal czélszerübb volna a váltópénznek 
veretesénél az ezüst helyett más erezet használni: 
ebből azt következtetem, hogy a t. előttem szóló 
úr is helyesli a minisztérium azon véleményét, 
miszerint czelszerü a tizkrajezáros papir pénz for-

| galmát minél előbb megszüntetni. Tehát e tekin-
í tétben elíérés nincsen képviselő úr és a miniszte-
| riuni közt; csakis abban tér el véleménye, hogy 
szerinte az ezüst helyett más, olcsóbb érez hasz
náltassák a váltópénz veretesénél. E tekintetben 
megjegyzem, hogy maga a magyar minisztérium 
is azon nézeten volt eleinte, hogy czélszerübb vol
na Belgium és Svájcz példáját követni, és nikelből 
veretni váltópénzt, minthogy azaz ezüstnél sokkal 
csekélyebb értékű: ennélfogva a pónzverési nye
remény is sokkal nagyobb lenne, és ezen többlei 
valószínűleg Magyarországra nézve egy millió 
forintot nevezetesen meghaladna. Minthogy azon
ban a törvény azt rendeli, hogy a birodalom egyik 
részében vert váltópénz a másikban is forgalom
ban elfogadtassák, ennélfogva feltételeztetik. hogy 
egyenlő törvényhozási intézkedés alapján a biro
dalom mindkét felében egyenlő súlyú és beltartal-
mu váltópénzek veressenek : kötelességének ismerte 
tehát a minisztérium ezen tárgyalásokat megindí
tani. Hosszas tárgyalások folytak a birodalom két 
felének kormányai között, s ez alkalommal a ma
gyar minisztérium részéről a váltópénznek nikel
ből való készitése is szóba hozatott; azonban e 
tekintetben a másik részről azon, megvallom, nyo
mós indok hozatott fel, hogy ily kevés értékű 
éreznek alkalmazása által az utánzás, azaz a hamis 
pénznek forgalomba tétele esete könnyebben 
állhatna elő. A másik ok az volt, hogy mivel áta-
lában papiros pénzforgalmunk van, a papiros pénz
nek tört részei, mint a 10 és 20 krajezárosok, me
lyekre a papir egyforintosok váltatnak fel; ha a 
váltópénz igen csekély, alig tekintetbe vehető 
belértéket tartalmaz, a pénz belbecséről való fogal
mat csak csökkentenék, de a nép előbb is ily érté
keknél az ezüstből készült váltópénzhez volt szok
va. Ezen okok voltak, melyeknél fogva őfelségének 
többi országai minisztériuma az ezüstből való 
veretest kívánta, a magyar minisztérium pedig 
ezen nézetekhez hozzájárult. Minthogy ezen emlí
tett oknak fontosságát tagadni nem lehet, ennél
fogva abban állapodott meg a két minisztérium, 
hogy legczélszerübb lesz az ezüstöt alkalmazni. 
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még pedig azon arányban, hogy az eddigi tapasz
talások szerint az agió ingadozása folytán az ilyen 
váltópénz a forgalomból el ne tűnjék. 

Egyébiránt azt tartom, t. ház, hogy az előbb 
emiitetteken kivül még más fontos okok is szóla-
nak a mellett, hogy a váltópénz bizonyos belső' 
értéket képviseljen: mert ha majd idővel az agió 
megszűnvén, arany pénzek veretése fog behozatni 
és az lesz az állandó forgalmi eszköz, más nagyobb 
forgalommal biró nemzetek példája szerint czél-
szerű lesz ezüst váltópénzt tartani a forgalomban, 
tehát ez eset bekövetkeztével a most netalán be
hozandó csekély értékű érez pénznek a forgalomból 
való beváltása szükségessé nem váland. Az eddigi 
tapasztalatok, melyek az olcsóbb ércznemből, pél
dául nikelből való verés mellett szólnak, korláto
zottak, csak Svájcz- és Belgiumban divatoznak, 
míg másutt a nagyobb államoknál mindenütt, jele
sen Francziaországban a 10 frankon aluli és An
golországban az egy fonton, azaz a tiz forinton 
aluli pénzdarabok ezüstből szoktak veretni a teljes 
értéken alul álló vegyitékkel. 

Mindezen okok szóltak amellett , hogy a ma- I 
gyár minisztérium az egyesség értelme szerint a 
váltópénznél az ezüstnek megtartását hozta javas
latba. 

Azon véleményt, hogy a 20 krosoknak vere
tése káros volna, megvallom, nem helyeselhetem : 
nem hetyeselhetem pedig azért, mert a párisi 
eo-vezmény értelme szerint az arany értéknek be-

O J *•' *> 

hozatala alkalmával a frank-értékhez kell közeled
nünk, s mivel a 20 kros felét, a 10 kros pedig ne
gyedét képezi a franknak, ezen váltópénz idővel, 
az arany értéknek behozatala után is, forgalomban 
maradhat, s igy be fognak illeni a jövőben a pá
risi értekezlet elvei szerint megállapítandó pénz
rendszerbe. 

De különben is czélszerü a forgalomra nézve, 
ha nem csak 10 krosok, de ezeknek kétszeres értéke 
is, a 20 krosok veretnek, annyival inkább, mert 
azoknak valóságos belső értékök is lesz. 

A mostani körülményekhez képest, t. ház, azt j 
tartom, hogy mivel fontosságot kell arra helyezni, 
hogy mentül elébb veressék váltópénz és hogy 
a most forgalomban lévő kényelmetlen papirpéuz 
mentül előbb cseréltessék be érczpénzzel: kérem a 
t. házat, méltóztassék a központi bizottság javasla
tát elfogadni, annál is inkább, minthogy a minisz
térium az egj'ességet másképen megkötni nem 
tartotta kivihetőnek, s csak az esetben lenne ké
pes módosítani javaslatát, ha ő felsége többi orszá
gainak tőrvényhozásánál az indítványban emiitett 
kívánat nyilvánulna. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztattak a 3-dik, most már 2-dik 
szakaszt elfogadni ? (Elfogadjuk!) El van fogadva, j 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 4-dik szakaszát.) 

KautZ Gyula e í ö a d d ó : E pont ellen a köz
ponti bízottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház e szakaszt a fel
olvasott szerkezetben? (Elfogadjuk!) 

Ráday LáSZlÓ gr . j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 6-dik szakaszát.) 

KautZ Gyula e l ő a d ó : E szakaszra nézve a 
központi bizottságnak nincs észrevétele. (Elfo
gadjuk !) 

E l n ö k : A t. ház e szakaszt elfogadja. 
Ráday László gr. jegyző (olvassa atörvény-

javaslat 6-dik szakaszát) 
KautZ G y u l a e l ő a d ó : E szakaszva nézve a 

központi bizottságnak nincs észrevétele. 
Kuba JánOS : T. ház ! Én ezen szakaszban 

anomáliát látok, mert ezen szakasz magyar királyi 
váltópénzről szól, valamint a 8-dik szakasz is. Már 
pedig a 8-dik szakaszban ki van téve a feliratra 
nézve : „Magyar királyi váltópénz ;" a 6-dik sza
kaszban j>edig a „királyi'" ki van hagyva: ennél
fogva véleményem szerint ugy volna szerkesz
tendő a 6-dik szakasz, valamint a 8-dik is, t. i. a 
köriratra nézve ezen kifejezés volna használandó: 
,,Magyar királyi váltópénz." 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Kuha Já
nos módos itvá ii yá'.) 

ElnÖk : Méltóztatnak ezen módositást elfo
gadni'? (Elfogadjuk!) Tehát a tárgyalás alatti sza
kasz elfogadtatott azon hozzátétellel, melvet Kuba 
képviselő ur indítványozott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 7-dik, 
8-dik és 0-dik szakasit, melyek észrevétel nélkül elfo
gadtatnak. Olvassa a 10-diket) 

KautZ Gyula e lőadó : A központi bizottság
nak e szakaszra nézve azon észrevétele van, hogy 
a második sorban álló B betű helyett, K B, Kör-
möczbányát jelezve, az E betű helyett pedig Gy F 
betűt, és ..Károly-Fehérvárt' ' helyett ..Gyula-Fe
hérvárt" volna teendő. (Helyeslés) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen szakaszt azon 
válíoztatással, melyet a központi bizottság ajánl? 

L ó n y a y Menyhért pénzügyéi*: A pénz
verdét jelző betű megválioztatása ellen semmi 
észrevételem nincs. A minisztérium e betűk 
használatát az előbbi szokás és gyakorlat folytán 
hozta javaslatba. Ha méltóztatnak a központi bi
zottság nézetét elfogadni, ez-annyiban czélszerübb 
lesz, a mennyiben a pénzverde-hely nevének első 
betűjét jelöli: csak azon megjegyzést kell tennem, 
hogy miután a minisztérium apénzverési törvény
javaslatnak elfogadására számolt, ennek alap
ján tette meg az előintézkedéseket s a pénzmet
szetek már nagyobbrészt készen vannak; uj met
szetek elkészitése pedig ismét bizonyos időt fogna 
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génybe venni : a min talán az által lehetne segi-
eni, ha addig is, mig az ujabb metszetek elkészül

nek, betű nélkül veretnék a pénz. 
E l n ö k : Méltóztatnak a központi bizottság 

véleményét elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva 
a bizottsági szerkezet fogadtatik el. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a ll-dik 
szakaszt.') 

Kautz Gyula előadó: A központi bizottság 
a „veretik ki" szónak „veretik"-kel való felcseré
lését hozza javaslatba. (Helyeslés.) 

Elnök : A l l -d ik szakasz e módosítással el-
fogadtatik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 12-dik 
szakaszt.) 

Kautz Gyula e lőadó : E szakaszra vonat
kozólag a bizottság az 5-dik sorban előforduló 
ezen szót: „pénzjegyekkel" „pénzekkel" felcseré-
lendó'nek ajánlja. (Helyeslés.) 

Elnök : E szakasz is a központi bizottság 
módosításával elfogadtatik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 18-dik 
és 14-dik szakaszt.) 

E l n ö k : Nem levén több észrevétel, a törvény
javaslat részleteiben is elfogadtatik, s holnapután 
végleg megszavazandó. 

Detr ic l l Zs igmond : Az ipar- és kereske
delmi miniszter úrhoz leszek bátor egy igénytelen 
kéi'dést intézni. Az ipar- és kereskedelmi kamarák 
tárgyában imént fölolvasott törvényjavaslat azon 
bizonyságot adja, miszerint a t. ház az ipar és 
kereskedelem ügyén, tehát az iparosok és kereske
dői egyének ügyén törvényhozás utján javítani 
szándékozik : következésképen, midőn ez elhatá
rozva lett, ugy hiszem, mind a tisztelt miniszter 
úr, mind a ház el van határozva, e lépéseiket to
vább folytatni. Magán tudomásom szerint teljes 
elismeréssel vallom, hogy a miniszter úr az iparo
sok sorsának javítása iránt már is előintézkedése-
ket tett folyamatba. Mindamellett mind azok, kik 
jelentékenyebb városoknak vagyunk lakosai, hol 
a kisebb iparosok és kisebb kereskedők sorsa az 
ország intézkedésétől legnagyobb mértékben függ, 
nagyon jól tudjuk, hogy azoknak sorsa nagyon 
megkívánja, hogy vigasztalást nyerjenek a t. báz 
határozata által. Ott nagy rendetlenség uralkodik: 
a czéhrendszer még eltörülve nincs ; az iparszabad
ság szabályozva nincs; van 1848-ban hozott mi
niszteri rendelet, ezt később felváltotta egy császári 
királyi miniszteri rendelet, melyet később, tudo
másom szerint, a mostani minisztérium is megerő
sített: következéskép törvény, 1848-ki miniszteri 
rendelet, 1867-ki miniszteri rendelet. Ezekhez még: 
a hatóságoknak különféle felfogásai s különféle in
tézkedései járulván, az iparos osztálynak ezen kö
zép részét, mondhatom, a legnagyobb bizonyta

lanságban kell sodorva látnunk, s itt az idő, hogy 
okvetlenül gondoskodjunk ezeknek neveltetéséről, 
kiképeztetéséről és sorsuk javításáról: mert el kell 
ismernünk, hogy az erkölcsi és anyagi proletariá
tus hazánkban naponkint szaporodik; pedig ezen 
néposztály megérdemli, hogy sorsáról gondoskod
va legyen. Ezekből indulva ki, azon egyszerű kér
dést vagyok bátor a miniszter úrhoz intézni — azt 
nem is kérdem, szándékozik-e, mert meg vagyok 
róla győződve, hogy igen — hanem azt, mikor 
szándékozik az ipar és kereskedelem ügyében a 
ház asztalára törvényjavaslatot tenni le ? és azt 
hiszem, midőn ezen kérdést tettem, a t. ház köz
óhajtásával találkoztam. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Tisztelt előttem szólott képviselő úr interpellatió-
jának minden szavát, melyet az iparos osztálynak 
érdekében, és uj ipartörvény szükségére nézve, 
felhozni méltóztatott, pártolom. Igenis, a kormány 
belátja ennek szükségét, és nekem szándékom van, 
miné) előbb a ház asztalára uj ipartörvényt letenni. 
Az időpontot elhatározni képes nem vagyok, nem 
csak enszándékomnál fogva, nem csak a tárgy fon
tossága miatt, hanem tekintettel az országgyűlés
nek igen fontos és nevezetes teendőire. [Helyeslés 
a jobb oldalon.) Különben ugy, mint már múltkori 
nyilatkozatomban kijelentettem, hogy egy netaláni 
uj interpellatiónak elejét vegyem, ismételve kije
lentem, hogy nem csak az ipar-, hanem a kereske
delmi törvényekre, különösen pedig" a részvény
társulatok- és biztositótársálatokra nézve szándé
kom minél előbb törvényjavaslatot a ház asztalára 
tenni. (Hel'/eslés.) 

G h y c z y K á l m á n : Elismerem, t. ház, hogy 
igen fontosak azon törvényjavaslatok, melyekkel 
a ház foglalkozni fog • de ezen nagy fontosságúak 
közé tartozik bizonyosan kiegyenlitése azon zava
roknak, melyek az ipar körében az országban he
lyet foglalnak; és én azt hiszem, hogy ezen tör
vényjavaslatok közé, melyek oly fontosak, soro
zandó ez is. Mire nézve részemről is kérem a t. 
miniszter urat, hogy amennyiben csak lehetséges 
— és igen óhajtom, hogy lehetséges legyen — még 
ezen országgyűlés folyama alatt törvényjavaslatot 
terjeszszen elő. (Helyeslés.) 

Elnök : Tegnap a képviselőház költségvetési 
bizottsága ülést tartott, főkép a gyorsírók jövendő
beli állásának érdekében. A bizottság előadója, 
Beniczky Gyula képviselő úr, jelen nem lehetvén, 
a bizottság jelentését Kovácb László képviselő és 
háznagy úr fogja felolvasni. 

Kovách L á s z l ó e lőadó (olvassa a költségvetö 
bizottság jelentését az april havi költségvetés, továbbá 
a gyorsiroda állandósítása, végre az Ormós Nándor 
és Kandó Kálmán választásának vizsgálati költségei 
tárgyában, melyeknek megfizetésében a panaszló felek 
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marasztalt'úvm el, az illető megyei hatóságok fölsző-
litandók ez összegek behajtására. Helyeslés.) 

Elnök : Méltóztatnak a gyorsírókra vonat
kozó véleményt azonnal tárgyalás alá venni, vagy 
azt kívánják, hogy az kinyomassák, szétosztassák 
és napirendre tűzessék? {Felkiáltások: Ki kell nyo
matni!) Ki fog nyomatni '), szétosztatni és napi 
rendre tűzetni. A jelentés többi pontja elfogadtatik. 

Kérem a pénzügyi 15-ös bizottság tagjait, 
méltóztassanak holnap 11 órakor tanácskozás vé
gett itt megjelenni. 

Több törvényjavaslat terjesztetett ma elő, 
melyek nem csak az osztályok, hanem a bizottsá
gok által is tárgyaltatni fognak. Ezek tárgyalása 
igen sürgetős; azonban a tárgyalási napot, órát itt 
megállapítani lehetetlen : ennélfogva kérném ugy 
a bizottság, mint az osztályok t. elnökeit, méltóz
tassanak a tanácskozások napjáról és órájáról egy
más közt egyetértve intézkedni. 

Van ezen törvényjavaslatok között egy, mely 
kikerülve a bizottságokat, egyenesen az osztályok
hoz lett utasítva : ez az indemnity iránti törvény
javaslat. Ennek természete magával hozza azt, 
hogy minél előbb tárgyaltadéit : ennélfogva ké
rem az osztályok t. ebiökeit, méltóztassanak az 
osztályokat holnap 10 órára összehívni. 

') Lásd e.% Irományok 224-dik számát. 

Zsedényi Ede : Ha a pénzügyi bizottság 
I 11-kor gyűl össze, akkor lehetetlen, hogy az osz-
' tályok 10 órakor ülést tartsanak, mert több osz-
i tályelnök van elfoglalva a pénzügyi bizottságban, 

BÓníS S á m u e l : Én ugy hiszem, ha az osz-
J tályok tizedfél órakor jönnek össze, 11 óráig az 

osztályüléseket be lehet végezni. 
Elnök : Az osztályok tagjait kérem tehát, 

méltóztassanak tizedfélkor megjelenni. 
A ma elfogadott törvényjavaslatok vég meg

szavazása végett holnapután 11 órakor ülés fog 
i tartatni. Ezen kivül, ha csak rendkívüli eset nem 
i adja magát elő, nyilvános ülés nem fog tartatni 
I mindaddig, míg a bizottságok és osztályok a tör-
\ vényjavaslatok egy részét el nem készítik, 
i Kérem a t. képviselőket. méltóztassanak a 
! házszabályok átvizsgálására kiküldött bizottság 
| kiegészítése végett 8 tagra a szavazatokat beadni. 

RadicS ÁkOS j e g y z ő (olvassa a képviselők 
i névsora', kik egyenkint beadják szavazati jegyeiket.) 

Elnök : A jegyzői kar a beadott szavazatokat 
• össze fogja számítani és a választás eredménye a 

holnapután 11 órakor tartandó ülésben közhírré 
fog tétetni. 

Az Ülés végződik d. u. Í2 ' / . , órakor. 

--• 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Az elnök a királyleány születése alkalmából tartandó hálaisteni tiszteletre hivja meg a ház tagjait. Simonyi 
Emő megbizó levele és kérvények mutattatnak be. Keglevieh Béla gr. a dohányügyben interpellálja a kormányt, mire ez később igér 
felelni. A házszabályi bizottságra történt szavazás eredménye kihirdettetik. A gödöllői uradalom megvóte lére s magyar pénzek vere
tesére vonatkozó törvényjavaslatok végleg elfogadtatván, a főrendekhez átküldetnek. A kérvényi bizottság marasztatik. A vasúti 
kérvények tárgyalása napirendre tűzetik. A központi bizottság beadja jelentését az eddigi adószedés meghosszabbítását tárgyazó tör
vényjavaslatról, s ez is napirendre tűzetik. Domokos László és Dezső Szaniszló igazoltatnak s az osztályokba soroltatnak. 

A kormány részéről jelem vannak : Gorove Ist
ván, Horvát Boldizsár, Lónvay Menyhért. Mikó 
Imre gr., Wenckheim. Béla b. 

Guta város községe több helybeli lakostól az 
1862-dik és 1863-dik években az esztergomi ér
seki uradalom által elvett ingó és ingatlan 
vagyonuk visszaadatását kéri. 

Komárommegyei Guta város lakosai az esz
tergomi érseki uradalom által ellenök formált 
kereset ellen magokat addig is megvédetni kérik, 
mig az e tárgyban a 45-diki törvények alap fán. 
hozandó ujabb törvények által védve lesznek. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Zámory K á l m á n : Tisztelt ház ! Kerületem
ben fekvő Guta mezőváros háromrendbeli kérvénye 
van a ház asztalára letéve: mind a három kérvény
ben szomorú anyagi sorsukat panaszolják köztök 
és földesurok, az ország primása közt már közel 
50 év óta fenálló villongás miatt. E miatt a hazá
nak e népes helysége anyagilag és szellemileg so
kat szenved : a legközelebbi évtized alatt a földes
úrral történt villongás következtében 16 család 
vagyonát végképen elvesztette; 14-en közülök 
4 — 5 és 6 évig tartó fogsággal büntettettek; ezek 
egy része Tberesienstadban, más része Josefstadt-
ban szenvedett, és a königgratzi csata előtt Aradra 
vitettek, honnan csak a napokban kerültek vissza 
szülővárosukba. A mit a 48 előtti korszakban fenál-
lott kormány elintézni nem tudott, 20 év alatt a 
provisorius hivatalnokok elintézni képesek nem 
voltak: ezen kérvényben kérik a magyar miniszté
riumot, hogy igazságszeretetei és gyors felkaro
lásával mentül előbb elintézni méltóztassék, hogy 
ez mielőbb igazságos megoldást nyerjen. A t. 
kérvényi bizottságot fölkérem, hogy e nagy fontos
ságú ügyet előzetesen elővenni szíveskedjék. 

K o v á c h L á s z l ó : Tisztelt ház! Gyöngyös 
városának közönsége egy kérvényt nyújt a t. háx 

| elé, melyben a hatvan-miskolczi vasútnak G-yön-
16 

Az ülés kezdődik d. e. 11 lj
2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit Ráday László gr. 
jegyző úr jegyzi. Az utolsó ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az april 
20-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : T ház! Azon hódolatteljes mély 
tisztelet és őszinte ragaszkodás, melylyel az ország 
ő felségök iránt viseltetik, szülte a hazának azon 
osztatlan részvétét, melylyel a felséges királyi csa
ládban beállott örvendetes eseményt kisérte. Há
romszáz éve múlt el, sőt több, hogy az uralkodó 
felséges magzatja Magyarország földjén látta leg
először a napvilágot. Ez is ;bizonysága azon ra
gaszkodásnak és magas hajlamnak, melylyel ő 
felségök Magyarország iránt viseltetnek. (Lelkes 
éljenzés.) Ezen esemény még szorosabbra fogja 
fűzni azon boldogító kapcsot , mely az ural
kodó felség és híi alattvalói közt létezik. Ennek 
következtében holnap 11 órakor a budai vártemp
lomban hálaisteni tisztelet fog tartatni, melyre 
a t, ház tagjait szerencsém van ezennel tisztelettel 
meghivni. 

Simonyi Ernő Baranya megye németürögi 
kerületében megválasztott képviselő eredeti meg
bizó levele beadatván, az állandó igazoló bizottság
hoz tétetik át. 

* Komárommegyei Guta mezőváros lakói az 
1807, 1826, 1846 és 1860-dik években pusztai 
birtok iránt kelt kedvező rendeletek kiadását és 
végrehajtását kérik eszközöltetni. 

KÉPV. n. NAPLÓ. 1 8 6 % . VII. 
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gyös városához közelebb leendő hozatalást kérvé
nyezik. Ezen kérvényhez egyszersmind egy uj 
vonalzat van mellékelve, melyet sem költsége
sebbnek, .sem pedig az államra nézve terhesebb
nek nem állit, sőt a hosszabbal egyenlőnek bizo
nyít. Ezen kérvényt Almássy György gr. képviselő 
úr kívánta a t. háznak benyújtani, ő azonban fon
tos elfoglaltság által akadályozva lévén, kérem a 
t. házat, az ő és a magam nevében, méltóztassék a 
jelen kérvényt a most működő vasúti bizottsághoz 
áttétetni, hogy ezen, Gyöngyös városára nézve 
életkérdés ugy intéztessék el, miként azt ezen vá
ros eme kérvényében kívánja és indokolja. 

Elnök : Beleegyezik-e a ház, hogy ez a vas
úti bizottsághoz tétessék át? (Helyeslés.) 

Keglevich Béla gr. képviselő úr interpellálni 
kívánja a pénzügyminisztert. (Halljuk!) 

Keglev ich Bé la g r : Tudva levő tény, hogy 
a múlt évben országszerte több vidéken tetemes 
mennyiségű dohány termeltetett olyképen és azon 
szándékkal, hogy az nyert engedély folytán a 
külföld részére elárusittassék. Kern szükséges, ugy 
hiszem, bővebben magyaráznom, tudjuk mindnyá
jan, hogy ezen elárusitás olyformán szokott vég
bemenni, hogy az e részre engedélyezett kereske
dők szokták megvenni, bizonyos határidő alatt 
átvenni és a külföldre szállítani. Azon körülmény 
jött azonban közbe, hogy különböző okoknál fog
va — nevezetesen azon oknál fogva, mert csak 
szabadalmazott kereskedőknek lévén szabad ezen 
dohányt megvenni, semmi verseny ellenökben 
nem létezhetett — a kormány a maga szükségleteit 
már bevásárolván, nem volt azon helyzetben, 
hogy, ugy mint máskor is előfordult, szintén mint 
vevő és versenyző léphetett volna fel. ujrv hoyy 
jelenleg a kereskedők csak igen csekély árt. alig 
3 — 4 írtnál többet ajánlanak a termelőknek, és ez 
adtai, ezen, az idén tahin nagyobb mennyiségre 
terjedő dohánykészlet el nem adhatása folytán, a 
termelőkre ig-en súlyos károk hárulnak. Akár vesz-
szűk. hogy a munkát, melyet a dohány előállítá
sára forditottak, nem tudják értékesíteni; akár azt, 
hogy el nem tudják adni s igy az érték gyümölcs-
telenül hever; akár pedig a munkát sem megtérí
tő árért a kereskedőknek eladják: mindenképen 
sokat vesztenek ; ha pedig tartogatni akarják, talán 
továbbra mint az engedélyben kitűzött határidő 
megszabja : akkor még utoljára az elkobzásnak is 
kiteszik magokat. Szóval minden tekintetben ká
ros ez reájok, mint dohánytermelőkre nézve. De 
különben nem is ajánlható, hogy erre nézve or
voslás ne történjék, mert tudjuk, hogy sok vidék 
van, hol e termelési ágból tetemes pénzforrásra 
számítanak ; ha pedig nem juthatnak e pénzhez, 
adóképességökben is meg vannak rontva s igy az 
államra is kár háramlik. Ennélfogva mondhatom, 

hogy megérdemli e tárgy a képviselőház figyel' 
mét, és megérdemli, hogy a kormány figyelmét is 
is erre felhívjuk: ezért a pénzügyminiszter úr
hoz tett interpellátiómat írásba foglalva beadom, 
és kérem a t. házat, méltóztassék felolvasását el
rendelni. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa Ke<jkvich 
Béla gr. interpellátioját) „Tekintve azon körül
ményt, hogy a múlt évben az ország különböző 
vidékein nagyobb mennyiségben termeltetett do
hány a külföld számára, de az mindeddig el nem 
adathatott azért, mert míg egyrészt a bevásárlásra 
szabadalmat nyert kereskedők igen alacsony árt 
kínáltak, két-három írtnál alig többet mázsánkint, 
addig másrészt a kormány nem hajlandó a több 
oldalról beadott folyamodványokban foglalt kére
lem értelmében a dohányt valamivel méltányo
sabb ár mellett beváltani: de tekintve tovább azt 
is , hogy méltán követelhetjük a kormánytól, 
hogy gondoskodjék eszközökről, melyek lehetővé 
teszik azt, hogy az adóköteles honpolgárok adókö
telezettségeiknek eleget tehessenek egyrészt, más
részt megkíméltessenek a jelen átmeneti időszak 
viszás helyzeteiből keletkezett oly károsodástól, 
mint a minő a tetemes mennyiségben termelt do
hány el nem adhatása következtében rajok nehe
zedik, és őket ol3^ helyzetbe juttatja, hogy az állam 
iránt tartozó kötelezettségeik teljesítését nem csak 
megnehezíti, de néhol egy időre teljesen lehetet
lenné teszi: azon kérdést intézem a pénzügymi
niszter íírhoz, szándékozik-e ez ügyben, az átalam 
jelzett irányban intézkedni'? és ha igen. mennyi 
idő alatt és mi módon?" 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Kérném 
ezen kérvényt hozzám áttétetni. Szerencsém lesz rá 
a legközelebbi napokban válaszolni. Rögtön vála
szolhatnék ugyan, ele az interpellátió szerkezeté
vel mégis kívánnék megismerkedni. 

E l n ö k : A ma kiosztott államköltségvetési 
füzetek között van olyan, melyben némely helyre
igazítást kell eszközölni. Méltóztassanak tehát e 
fűzeteket itt hagyni, hogy a kiigazítások megtör
ténhessenek. 

A házszabályok megvizsgálásával megbízott 
bizottság hiányzó tagjaira beadott szavazás ered
ménye fog kihirdettetni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő : 401 igazolt képvi
selő közül szavazott 240 ; a szavazatok közt üres 
volt egy. az elnök nem szavazott, távol volt 160; 
a beadott szavazatok közöl nyer t : Bónis Sámuel 
223, Várady Gábor 220, Bujanovics Sándor 213, 
Szontagh Pál (gömöri) 210, Jankovics Antal 209, 
Réthelyi József 201, Perczel Béla 200, Paiss An
dor 187 szavazatot. 

ElöÖk: A gödöllői uradalom megvételéről 
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: szóló törvényjavaslat végleges megszavazása van 
napirenden. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a gödöllői 
uradalomra vonatkozó törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? {Elfogad
juk!) A gödöllői uradalomra vonatkozó törvény
javaslat végleg elfogadtatott. 

A magyarországi pénzverdékben veretendő 
pénzekről szóló törvényjavaslat végleges megsza
vazása szintén most van napi renden. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (felolvassa a ma
gyarországi pénzverdékben veretendő pénzekről szelő 
törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház végleg elfo
gadni? (Elfőgadjtdc !) A törvényjavaslat végleg 
elfogadtatott, s azt, az előbbenivel együtt, Radics 
Ákos jegyző úr a méltóságos főrendek holnapi 
ülésébe át fogja vinni. 

JuSth József : Mielőtt fölszólalnék, szüksé
ges volna a jegyzőkönyvet hitelesíteni. Majd 
azután szólok. (Felkiáltások: A hitelesítés holnap 
lesz! Mások: Ma!) Most lehetne talán. Egyébiránt 
alázatos előterjesztésemnek tárgya következő. 
Midőn a múlt alkalommal szerenesés voltam a 
kérvények lajstromát a ház asztalára letenni, a t. 
ház méltóztatott tárgyalásukra határnapot ki
tűzni; mert azonban igen sok volt, nem lehetett 
mind befejezni. Mindazonáltal föl nem szólaltam 
volna e tárgyban ; de épen mivel ma olyan eset tör
tént, hogy egy képviselő által beadott vasúti 
ügyre vonatkozó kérvényt a vasúti bizottsághoz 
méltóztattak utasítani; és épen a nem tágyalt 
kérvények tisztán csak vasútiak, és talán valami 
40 lehet: kérem a t. házat, méltóztassék legalább 
azoknak felvételét elrendelni, hogy azokat a bi
zottsághoz lehessen utasítani: mert több megye 
folyamodott a vasutak tárgyában, és én azt gon
dolom, hogy egyik kérvény épen olyan, mint a 
másik. (Helyeslés.) 

Továbbá van szerencsém jelenteni, hogy a 
kérvényi bizottság kész minden kérvénynyel; de 
mivel e hú vége már közeledik : bátor vagyok a 
bizottság nevében, ugy a magam nevében is, a t. 
házat felszólítani, méltóztassék uj kérvényi bizott
ságot választani. (Maradjon! Maradjon! Éljen!) Na
gyon köszönöm a t. ház bizalmát; de akkor legalább 
ki kellene a bizottságot egészíteni, mert magam ké
pes nem lehetek mindent elintézni; azonkívül 
meg kell vallanom , hogy mivel már régóta, 
már majd fél esztendeje van kezünkben a kér
vények ügye, már lankadni kezd szorgalmunk. 
(Ellenmoiidás. Deiill'ség.) Tehát másodszor is ké
rem a t. házat, hogy legalább a kimaradt tagokat 
.méltóztassék ujakkal pótolni. (Maradjon! Zaj.) 

E i í l ö k : Reményiem, bog)' a kérvényi bizott

ság a közkívánatnak meg fog felelni és meg fog 
maradni. (Helyeslés.) 

Egyébiránt a kérvényi bizottság elnökének 
igaza van, hogy azon kérvények, melyek vasutak 
építésére vonatkoznak, mielőbb tárgy altassanak. 
Ha tehát a t. ház beleegyezik, e tárgyban szom
baton 11 órakor lehetne ülést tartani. (Helyeslés.) 

A központi bizottság részéről Kacskovics 
képviselő úr fog jelentést tenni. 

I Kacskovics Ignácz előadó (olvassa a köz-
j ponti bizottság jelentését az egyenes és közvetett adók 
I további érvényéről szóló tö, vényjavaslat tárgyában.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni ]) és szétosztatni. 
I és ha a t. ház beleegyezik, a holnaputáni ülésben 
tárgyalás alá fog vétetni. (Helye&lés) 

Antalfy Károly úr az állandó igazoló bi
zottság részéről fog jelentést tenni. 

Antalfy Károly előadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság jelentését Domokos László afelsö-
fehérmegyei belső k> r'úlet képviselőjének választása tár
gyában. Az igazoló bizottság a 80 nap fentartásával 
igazolást véleményi'Z.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház az igazoló bi
zottság véleményét elfogadni? (Elfogadjuk!) En
nélfogva Homokos László a 30 nap fentartásával 
igazoltatik. 

Antalfy Károly előadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság véleményét Dezső Szaniszló Bihar 
megye tenhi választó kerülete képviselőjének válasz
tása tárgyában. A bizottság a SO nap fenteirtásával 
igazolást véleményez.) 

Elnök : Méltóztatik a t. ház a bizottság vé
leményét elfogadni ? (Elfogadjuk.') Ennélfogva 
Dezső Szaniszló a 30 nap fentartásával igazoltatik. 

Kérem a pénzügyi bizottság tagjait, méltóz
tassanak az ülés után itt maradni. 

Az imént igazolt képviselők az osztályokba 
fognak beosztatni. A múltkor az első osztálynál 
állapodtunk meg, most tehát a második osztály kö
vetkezik. (Kihúzza a czédulákat a vederből.) A má
sodik osztályba beosztatik Domokos László, a 
harmadikba Dezső Szaniszló. 

A mai ülés jegyzőkönyve még ma fog hite-
esittetui. Míg elkészül, az ülést felfüggesztem. 

\ Mihály i P é t e r j e g y z ő (10 percznyi szünet 
I mvlva olvassa az ülés jegyzökönyvének a gödöllői ura-
I dalom megvét ele és továbbá a magyar pénzek tárgyában 
I elfogadott törvényjavaslatokra vonatkozó pontjait) 

E l n ö k : Kincs a t. házuak észrevétele a 
i ieo'vzökönvvre vonatkozólag? (Nincs!) Ennél-
! - I - r i i 

; fogva a mai ülés jegyzőkönyvének imént íelol-
j vásott pontjai hitelesítve vannak. 

A bizottságok osztály üléseket fognak tartani; 
I ennélfogva czélszerü lenne a legközelebbi ülést 

') Lásd a/. Irományok 225-dik számát. 
16* 
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szombaton 10 órakor megtartani. (Helyeslés.) To
vábbá felkérem a vasúti bizottság t. tagjait, mél
tóztassanak holnap délután 5 órakor tanácskozás 
végett összejönni. 

A mai ülésnek más tárgya nem lévén, az 
ülést bezárom. 

Az ülés végződik d. u. 12 3/4 órakor. 

CCXIX. OKSZÁGOS ÜLÉS 
1868. april 25 dikéu 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , k é s ő b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A királyleány keresztelésére küldöttség neveztetik ki. Kérvény bemutatása. Az eddigi adószedée meghosszab
bítására vonatkozó törvényjavaslat tárgyaltatik s elfogadtatik. Vasnti kérvények elintézése. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef !>., Lőnyay Menyhért, Mikó Imre gr., később 
Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. 10'/, órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét liadics Ákos jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kivánók neveit Mihályi Péter 
jegyző úr fogja jegyezni. A múlt ülés jegyző
könyve fog hitelesíttetni. 

Mihályi Péter jegyző (,-lvassn az april 
22-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök: Van szerencsém a t. háznak hivata
los értesítés következtében jelenteni, hogy a felsé
ges királyi család körében beállott örvendetes ese
mény folytán a keresztelés ma délben 1 órakor 
fog megtörténni. Az intézkedés ugy történt, hogy 
mindkét ház a keresztelési szertartásnál küldött
ség által legyen képviselve. Ha a t. ház méltózta
tik beleegyezni, a küldöttség tagjaira nézve leszek 
bátor a t. háznak előterjesztést tenni: (Halljuk!) 
A ház elnöke, Bánffy Albert b., Ivánka Zsigmond, 
Ivánka Imre, Inkey József, Nagy Péter, Mihályi 
Péter, iíj. Rudics József b., Székács József. Somssich 
Pál, Trifunacz Pál, Várady Gábor, Vucsetics Ist
ván, id. Zichy József gr. A küldöttség tagjait kérem, 
méltóztassanak pontban 12 órakor diszöltönyben 
itt az országházban megjelenni. 

Az utolsó ülés óta beérkezett Andrássy Ala
dár gr. és Harkányi Fülöp kérvénye, kik a ma-
gyar-galicziai vasutconsortium nevében kérik, 
hogy a mag3Tar kormány törvényjavaslatában a 
kassa-csapi vasútvonal kiindulási pontjául megje
lölt a) vagy b) pont ne a törvényjavaslathoz mel
lékelt szerződés értelmében jelöltessék ki. Ezen 

tárgy a vasúti bizottság előtt épen most levén tár
gyalás alatt, ezen kérvény egyenesen oda lenne 
utasítandó. (Helyeslés.) 

Napirendre van kitűzve az indemnity meghosz-
szabbitására vonatkozó törvényjavaslat tárgya
lása. (Elhagi.ja az elnöki széket s ezt, Gajzágó Hala
monfoglalja el.)r 

RadicS ÁkOS j e g y z ő (jololvassa a fórvény-
javaslastot '). 

Kacskovics Ignácz előadó: A központi 
bizottság ezen törvényjavaslat szövege helyett uj 
szerkezetet javasol, kiindulva azon elvből, hogy 
mivel ezen intézkedés nem uj, hanem folytatása 
az 1867-dik évi törvényczikknek, e törvény czikk-
ben azon elveknek részletesen kell megérintve 
lenni, melyek már ebben a törvényben le vannak 
téve és törvény erejére emeltettek. A központi bi
zottság a czimet ekként óhajtja megváltoztatni: „Tör
vényjavaslat az 1868. évi május hó elejétől ugyan
azon év uniushó 30-dikáig viselendő közterhekről." 

E l n ö k : Azt hiszem, a központi bizottság ál
tal előadott nézetek inkább a részletes tárgyalás
hoz, mint az elvi kérdéshez tartoznak. Az első kér
dés az, elvileg, átalánosságban elfogadja-e a 
tisztelt ház ezen törvényjavaslatot a részletes vita 
alapjául? (Felkiáltások: Elfogadjuk!) Kivánja-e a 
tisztelt ház. hogy szavazás történjék? (Nem szük
séges !) Miután elvileg, átalánosságban a részletes 
tárgyalás alapjául ezen törvényjavaslat elfogadta
tott, következik a részletes tárgyalás. (Felkiáltások: 
Halljuk a központi bizottság javaslatát!) Követke
zik az a kérdés, hogy a szerkezetek közül melyi
ket fogadja el a tisztelt ház; a központi bizottságét; 

r) Lásd az Irományok 221-dik számát. 
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vagy a miniszteri javaslatot? (A központi bizott
ságét!) Tehát az fog szakaszonkint felolvastatni. 

Kacskov ic s IgnáCZ e lőadó (olvassa a tör
vényjavaslat czimét, bevezetését s 1-sö §-át, melyek 
egyenkint elfogadtatnak. Olvassa a. 2-dik §-f T). 

Zichy Nándor g r . : T. ház : Nekem e má
sodik szakaszra nézve azon észrevételem volna, 
hogy az tulajdonképen semmit sem mond: mert 
ha uj törvény alakul, ezen uj törvény szabályoz, 
s ezen esetre provisiót tenni a törvényben nem 
szükséges. Ennek következtében ezen második 
szakasz kihagyását javasolnám. 

Kacskovics Ignácz előadó: A központi 
bizottság ezen 2-ik szakaszt azon elvből fogadta 
el, hogy a kiindulási pont az 1867-ik évi XVlII-ik 
törvényczikk rendeletének további fentartása lé
vén, ott pedig ezen fentartás magában a törvény
ben benfoglaltatik, nem látta helyesnek és a do
log logikájával összeíérhetó'nek kihagyni azt, a mi 
azon törvényben benfoglaltatik, és így e pontot 
ismét alkalmazandónak találta. 

Halász B o l d i z s á r : Ezt annál szükségesebb
nek tartom, mert az 1-ső pontban határidő van 
kitéve; tehát ha előbb intézkednék a törvényhozás, 
ezt most szükséges megérinteni: mert ha ezen ha
táridő jun. 30-áig nem volna, akkor ez nem volna 
szükséges. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság szerkezetét? (Elfogad]'uk!) Ennélfogva el fo
gadtatik. 

Kacskovics Ignácz előadó (olvassa a s-i.k 
szakaszt. Elfogadjak !) 

E l n ö k : Nem lévén ellenészrevétel, a t. ház 
a 3-ik szakaszt elfogadja. í gy a t. ház az egész 
törvényjavaslatot átalánosságban és részletesen is 
elfogadván, a szabályok éri elmében következik a 
végleges szavazás ezen törvényjavaslat felett. Ha 
a t. ház beleegyezik, ez talán a jövő hétfői ülésre 
tűzethetik ki. (Helyeslés.) 

A kivonat a képviselőház költségvetési bi
zottságának 1868-ik évi april havára készített je
lentéséből a gyorsirókra nézve ki levén osztva, 
kérném a t. házat, hogy ennek tárgyalására határ
napot kitűzni méltóztassék. (Felkiáltások: Hét
főre!) Ha tehát a t. ház beleegyezik, ezen kivonat 
tárgyalására a jövő hétfő tűzetik ki. 

Most következik a kérvényi bizottság elő
adása. 

Szontagh P á l e lőadó (gömöri, olvassa, a 
kérvényi bizottságnak a gömöri vasút iránt beadott 
kérvényre vonatkozó véleményét, mely szerint e kérvény 
a közlekedési minisztériumhoz teendő át.) 

B ó n i s S á m u e l : A mennyiben a bizottság 
véleménye az, hogy kérvény a közlekedési minisz-

' ) Lásd az Irományok 225-ik Bz&mánal mellékletét. 

teriumhoz tétessék át, én ezt oda kiváuom módo
sítani, hogy tétessék át a vasúti bizottsághoz. 

E l n ö k : A közlekedési minisztériumhoz vagy 
pedig a vasúti bizottság való áttételt méltóztatnak 
elfogadni ? 

K e g l e v i c h B é l a gr . : Nem járulhatok igen 
tisztelt Bónis képviselő társam véleményéhez, mert 
szerintem nagyon is indokolva van a kérvényi bi
zottság véleménye, mely szerint e kérvény a köz
lekedési minisztériumhoz tétetnék át. Tétetnék pe
dig át azért, mert a minisztérium különböző munká
latokat vétetett elő azon vidékeken, hogy magá
nak bővebb tudomást szerezzen az ipar érdekeinek 
szempontjából , helyes-e az , mit a vaster
melők véleményeztek ? Ez vezethette a bizottságot 
is arra, hogy ezen véleményt terjeszsze a ház elé: 
miért is én csak ezen vélemény mellett szavazha
tok. (Maradjon!) 

BÓniS S á m u e l : Nem bánom, ha mindkét 
helyre tétetik át. 

G h y c z y K á l m á n : Hogy következetesek 
| maradjunk minapi végzésünkhöz, mely szerint a 

kérvényi bizottság jelentése épen azért rendelte
tett itt mielőbb fölvétetni, hogy a vasúti bizottság
hoz adassanak ki az illető folyamodványok; mint
hogy azonban fontos körülmények kivánják, hogy 
e folyamodvány tartalmáról a közlekedési minisz
térium is értesíttessék : talán legczélszerübben já
runk el, ha mind a közlekedési minisztériummal, 
mind a vasúti bizottsággal közöljük azt. (Helyeslés.) 

Elnök: E szerint a bizottság véleménye oda 
fog módosíttatni, hogy mind a közlekedési minisz
tériumhoz, mind M vasúti bizottsághoz tétessék át 
a kérvény. 

Szontagh P á l e lőadó (gömöri, olvassa a kér
vényi bizottság jelentését Losoncz városa és vidéke kö
zönségének vasútiigyi kérvényéről, mely szerint ez a 
közlekedési minisztériumhoz lenne utasítandó.) 

E l n ö k : Elfogadja- e a t. ház a bizottság vé
leményét ? 

N i c o l i c s Sándor: T. képviselőház! Azt 
gondolom, hogy ellentétbe ne jöjjünk előbbi hatá-
tározatunkkal, ezen kérvényt is ugy a közlekedési 
minisztériumhoz, mint a vasúti bizottsághoz kel
lene utasitani. (Helyeslés.) 

BÓniS S á m u e l : Tisztelt ház! A mennyiben 
a háznak minapi határozata az volt, hogy vala
mennyi vasúti kérvény tétessék át a vasúti bizott
sághoz, szerintem elég lenne, ha ezen kérvények
nek rubrumai olvasatnának fel: mert határozata 
a háznak ugy is levén, ha valahol a kérvényi bi
zottság azt javasolja, hogy egyik vagy másik 
kérvény tétessék át a közlekedési minisztérium
hoz : ez nézetem szerint nem viciálja a dolgot, 
mert a közlekedés miniszter úr ugy is jelen van a 
vasúti bizottság tárgyalásainál. (Helyeslés.) 
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Szontagh P á l e lőadó (<fómöri): T. ház ! 
Az itt fekvő, még mintegy 30 darab kérvény, átalá-
ban mind vasútra vagy csatornára vonatkozik, és 
a kérvényi bizottság feladatát eddig ugy fogta fel, 
hogy ezeket nem a vasúti bizottsághoz, hanem 
egvenesen a közlekedési minisztériumhoz utasi-
tandúknak véleményezte: hogy az eló'bbeni hatá
rozatok értelmében a vasúti hálózat végleges meg
állapítása alkalmával figyelembe vétessenek ; ha 
pedig figyelembe nem vétetnének, akkor a közle
kedési minisztérium tegyen ez iránt a képviselő
háznak indokolt előterjesztést. Én részemről jelen
leg is azt gondolom, hogy jobban megfelelünk a j 
kérvényezők kivánatának és a tárgy alapos meg
oldásának, ha a jelen kérvényt is egyenesen a 
közlekedési minisztériumhoz teszszük át, mert cse
kély nézetem szerint a vasúti bizottság csak a 
kész tervek megvizsgálására van kiküldve. a ter
vek kidolgozása pedig a közlekedési minisztériu
mot illeti. 

Nyáry P á l : T. képviselőház ! ü g y látszik, 
a t. előadó úr nem emlékszik arra, mi e teremben 
tegnapelőtt történt ; én tehát bátor vagyok emlé- I 
kezeiében megújítani azt, hogy t. i. épen a kér
vényi bizottság elnöke tett itt jelentést, és azon 
oknál fogva, mert bizonyos vasútvonalra vonat
kozó kérvény nem a kérvényi, hanem a vasúti bi
zottsághoz utasíttatott: azon kérdést tette, vajon, 
mivel vagy negyven ilyen kérvény van a kér
vényi bizottság előtt, nem volna- e helyesebb 
ezeket is ugyanazon bizottsághoz áttenni? A t. 
ház pedig e részben azon kijelentést tette, hogy 
ezen kérvények ma olvastassanak fel és tétesse
nek át a vasúti bizottsághoz. Azt gondolom, a 
kérvényi bizottság már készen volt azon tárgyak
kal, mikor a t. elnök úr jelentését tette; így tehát 
a kérvényi bizottság véleménye megelőzi ezen né
zetet. Ennélfogva azt gondolom, hogy, mint Bónis 
Sámuel f. barátom mondotta, ezen kérvényeket 
nem szükség itt felolvasni, hanem előbbi meg
állapodásunkhoz képest, a mintj elősoroltatnak, 
mindjárt át kell tenni a vasúti bizottsághoz. A mi 
azt illeti, hogy ugyanezek egyszersmind az illető 
minisztériumnak is adassanak k i : azt nem tartom 
szükségesnek azért, mert az illető miniszter min
den bizottsági ülésben részt vesz. Igen természe
tesen, kivált ily dologban bizonyosan nem fog a 
vasúti bizottság munkálkodni, ha csak az illető 
minisztert meg nem kérdezi. Ennélfogva azt gon
dolom, hogy tegnapelőtti kijelentésünkhöz képest 
olvastassák fel a kérvények jegyzéke, és tegyük át 
e kérvényeket — mint a bizottsági elnök úr he
lyesen kívánta — a vasúti bizottsághoz. [Helyeslés) 

JuSth JÓZSef: A tisztelt ház előtt nem isme-
rétes azon körülmény, hogy ezen kérvények mai
akkor fordultak elő a kérvényi bizottságnál, 

mikor a vasúti bizottság még ki sem volfc 
küldve. Ezek nem tárgyaltatván, előadó úr ter
mészetesen nem változtathatta meg a bizottság ál
tal hozott határozatot. En a múltkori ülésben 
azért kértem, hogy a kérvények a kérvényi bi
zottsághoz utasíttassanak, mert a házszabályok 
78. §-a tisztán kimondja, és minden qualificatio 
nélkül mondja ki, hogy minden kérvény a kérvé
nyi bizottsághoz utasíttassák. Most a vasúti bizott
ság ki lévén küldve, bátor vagyok továbbá is 
azon kérést intézni a t. házhoz, méltóztassék minden 
héten egy napon tárgyalni azon kérvényeket, 
melyek vasúti tárgyra vonatkoznak, hog-y igy 
azok a vasúti bizottsághoz áttétethessenek. En is 
szerencsés vagyok a vasúti bizottság tagjának 
lenni; és csakugyan méltányos dolog, hogy ha a 
ház előleg a vasúti bizottsághoz utasit valamely 
kérvényt, hogy várja be a többiekét is, a kik 
talán az ellenkezőt kérik. Legjobb lesz tehát, ha 
Bónis képviselő úr nézete fogadtatik el, és ezen 
kérvények rubruma olvastatik fel, és a ház azo
kat egyenest a vasúti bizottsághoz utasitja. Hi
szen minden aggodalom megszűnik, mert a szak
miniszter ott van és minden ülésben ugy is részt 
vesz; ha tehát valamelyik kérvényt további ta
nulmányozásra akarja fölhasználni, azt a bizott
ságtól megkaphatja. (Helyedés ) 

Bezerédj Lász ló : Én kérésemmel oda 
járulnék, méltóztassék a t. ház kölünbséget tenni 
azon kérvények közt, melyek már a beadott tör
vényjavaslatokban foglalt vasutakra vonatkoznak, 
meg azok közt, melyek még a minisztériumnál 
tárgyalás alatt vannak : mert azokra nézve, melyek 
iránt már törvényjavaslat adatott, be,ugy gondolom, 
a kormány eljárását befejezte, és a tjbbi teendő a va
súti bizottságot illeti, hogy t. i. a t . háznak az iránt je
lentést tegyen ; azon vasútvonalak azonban, melyek 
törvényjavaslat által meghaladva nincsenek, még 
a kormány eljárástól függenek, s ezen kérvé
nyekfontossága vagy helyessége döntő befolyást is 
gyakorolhat a kormány elhatározására, és azokra 
nézve a vasúti bizottság ugy sem intézkedhetik 
előbb, minthogy a kormánynak ebbeli szándékát 
vagy tervét nem ismeri. Méltóztassanak tehát 
azokat egyenesen a minisztériumhoz utasítani, és 
ne a vasúti bizottsághoz, mert ez azoknak hasz
nát ugy sem vehetné. (E:énk hd edés) A vasúti 
bizottsághoz pedig egyedül azon kérvényeket 
méltóztassanak utasítani, melyekre nézve a tör
vényjavaslat már be van fejezve, és melyek tár
gyalására az illető bizottság ki van küldve ; és 
pedig ezeket minél előbb méltóztassanak áttenni, 
hogy munkálkodása a késedelem által feltartóz
tatva ne legyéén. (Htlsjcd's.) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : Tisztelt ház! Csak 
azt akarom megjegyezni, hogy tekintetbe kell venni, 
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mit akarnak elérni a kérvényezők. A vasúti bi
zottság ki van küldve, hogy kész tervek felett 
ítéljen; itt pedig nem olyanok utasíttatnak hozzá, 
melyek ezt elősegítik, melyek egyes vonalak 
ezélszerüsége vagy czélszerütlensége felett ada
tokat tartalmaznak. Ennélfogva helyesnek tar
tom előttem szólónak magyarázatát, és kérem 
a t. házat, hogy ez értelemben méltóztassék el
járni . 

GhyCZy K á l m á n : Tisztelt ház! Én nem 
lehetek egészen azon véleményben, melyet előt
tem szóló és igen t. barátom Bezerédj képviselő úr 
előterjesztett: mert igen helyesen fejtette meg a 
kérvényi bizottság t. elnöke , hogy minélfogva 
kellett igj szerkesztve lenni a kérvényi bizottság-
jelentésének : azért t. i., mert akkor még a vasúti 
bizottság kiküldve nem volt. midőn a kérvényi 
bizottság ezen folj-amodásokat tárgyalta. Azóta 
neveztetvén ki a vasúti bizottság, egyátalában 
nem tartom czélszerünek, hogy ugyanazon egy 
tárgy, a vasutak tárgya két különböző helyen tár-
gyaltassék. Mindenesetre szükséges, hogy con-
centriee, összefoglalva, eombinative történjék ezek 
iránt intézkedés. Ha arról volna szó, hogy mi
vel ezen folyamodások a vasúti bizottsághoz kül
detnek, azokat a közlekedési minisztérium többé 
ne is lássa: akkor io'en elismerném az a^g-odalom 
helyességét; de ezen kérvényeknek a vasúti bízott 
sághoz utasítása nem zárja ki azt, hogy ezen fo
lyamodások azután ismét a vasúti bizottság vélemé
nyével akö/dekedési minisztériumhoz áttétessenek. 
Azért is szükséges továbbá ezen fotyamodásoknak 
a vasúti bizottsághoz áttétele, mert azon folvamo-
dások is, melyek nem a már kész törvényjavas
latokban foglalt vasutakat tárgyazzák, azon vas
utakkal, melyek iránt törvényjavaslataink már 
vannak, összeköttetésben lehetnek, és azon tör
vényjavaslatokban foglalt vasutak irányára némi 
tájékozást, felvilágosítást adhatnak; épen azért 
tehát, mivel már némi törvényjavaslataink van
nak a vasúti bizottságnál: szükséges, hogy mind
azon folyamodások is, melyekre nézve előre kü
lönben sem tudhatjuk, nincsenek-e összeköttetés
ben a már törvényjavaslatba foglalt vasutvona
lakkal , utasíttassanak a vasúti bizottsághoz, 
oly módon, hogy a mennyiben a vasúti bizottság 
ezen kérvényeknek hasznát nem vehetné, azokat 
ismét a ház elé terjeszsze, és akkor, ha szükséges. 
adassanak azok át a közlekedési minisztériumnak. 
Ezen egy pár nap halasztás bizony nem fog tenni 
nagy különbséget. 

" Z ichy Nándor g r . : Tisztelt ház! Nem 
nyughatom meg abban, hogy a ház oly végzést 
hozzon, mely distinguál a kérvények tartalma sze
rint olyképen, hogy némelyik fölött nem is birna 
maga rendelkezni; de elvben sem tudnék megnyu-

I godni, hogy a ház oly kérvényeket, melyek ily 
, érdekből ide jőnek, n e a m a g a orgánumához, t. i. a 
I vasúti bizottsághoz küldjön : mert a ház a vasút

hálózatra nézve szintén initiativával bírhat, és ezen 
i ' 
\ initialivára nézve kívánom, hogy ha ily kérvény 
' jön, birálja meg a maga orgánuma által. Ha ma-
, gáu érdekről van szó, mely a kormány által elin-
J tézendő, akkor természetesen oda intézendő, hol 
i eligazítását nyeri ; hanem itt közérdekről lé-
I vén szó, és az, a mi ezen kérvényekben fog-
: laltatik, igy is a kormány tudomására jön —• 
í mert a kik kérvényöket ide benyújtják, külön 
I kérvényt nyújthatnak a kormányhoz is •— a t. 
| házhoz benyújtott kérvényre a ház figyelme vau 
i fölbiva: azért azt hiszem, leginkább ugy fele-
I lünk meg a kérvényezők kívánságának,, ha kérel-
I möket a vasúti bizottsághoz utasítjuk. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Tisztelt képviselőház! 
| Én az előttünk fekvő kérdést igen egyszerűnek 
l tartom. Ha a háznak nem volna már speciális 
! bizottsága a nemzetiségi kérdésben, a vasutak kér-
| désében, igen természetes, hogy a házszabályok 
| 79-ik szakasza szerint nem lehetne máskép intéz-
! kedni, mint az egyes kérvényeket a kérvényi 
I bizottsághoz utasítani: de a ház méltóztatott a 
j . . . . 
: vasúti kérdésben speciális bizottságot választani. 
| En tehát időnyereség tekintetéből is czélszerünek 
! tartanám, hogy ily speciális kérvények a megfelelő 
| bizottsághoz utasíttassanak ; s ennélfogva jövőre is 
! kimondani, hogy minden kérvény, mely speciális 
| bizottság elé tartozik, oda utasíttassák, mert ezt az 
! időnyereség és czélszerüség tekintetén kivül a 
| consequentia is magával hozza. En tehát e tekin-
• tétben kívánnám, hogy jövőre mind azon kérvé-
I nyék, melyek speciális bizottság elé tartoznak, 
! egyenesen oda utasíttassanak. 

Elnök: : A most fölmerült kérdés határozati-
lag lesz megoldandó. E tekintetben az első kér-

! dés az, méltóztatik-e a t. ház kívánni, hogy ma
gok a kérvények olvastassanak fel ? vagy pedig 
csupán jegyzékök, ugy mint azt Bónis Sámuel 
képviselő úr indítványozta ? (t 'élkiáltások: Csak a 
jegyzék!) 

Halász Bo ld iz sár : A házszabályok 79-ik 
szakasza azt mondja: „A kérvényeknek csak 
jegyzékei jelentetvén be, az illető jegyző által föl
olvastatva a kérvényi bizottsághoz utasíttatnak." 
Fölkiáltások: Az egészen más tárgy!) 

Szontagh P á l e l ő a d ó (gömori): Bátor va-
gzok e tekintetben egy kis fölvilágositással szol
gálni. (Ilolljuk!) Korábbi határozataink egyik 
pontja azt mondja, hogy mivel a háznak is érdeké
ben állhat annak idejében, midőn a vasúthálózat tár
gya fog előkerülni, megtudni, mik az egyes 
vidékeknek kívánalmai és nézetei, egy lajstromba 
foglaltassanak össze az e tárgyban beadott kér-
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vények az illetők indokolásait magában foglaló 
kivonattal együtt. Ezen határozat következtében 
az ily kivonatok eddig kellő terjedelemben fölol
vastattak, ezentúl azonban Bónis Sámuel igen t. 
tagtársunk indítványára a ház beleegyezésével 
azoknak csak rövid foglalata fog előadatni. 

Bónis S á m u e l : Bátor vagyok a t. házat, a 
mennyiben az én indítványomról van szó, fölvi
lágosítani, hogy az én indítványomnak merituma 
nem az. hogy csak a kérvények rövid foglalata 
olvastassák fel, hanem az, hogy azon kérvények 
hóvá utasíttassanak. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Nem tudom, beleegyezik-e a t. ház 
azon kérdésbe, melyet előbb felállítottam: méltóz-
tatik-e a t. ház kívánni, hogy a kérvényeknek 
csak rövid jegyzéke olvastassék fel? vagy a kivo
nat belőlük, mint azt előadó úr indítványozta? 
Ez az első kérdés. (F'ólkiáltások: Az a kérdés, hová 
kell utasítani!) Hogy a kérvényt hová kell utasí
tani, azt hiszem, az minden fölolvasott kérvénynél 
külön meghatározandó. A mi pedig az előbbi kér
dést illeti: erre nézve nincs határozat, hogy t. i. 
a kérvény a közlekedési minisztériumhoz tétes
sék-e át, vagy pedig mind a közlekedési minisz
tériumhoz, mind a vasúti bizottsághoz. (Á vasúti 
bizottsághoz! A közlekedési minisztériumhoz!) U g y 
látom, a kérdést szavazás által kell eldönteni: 
méltóztassanak tehát azoü, kik a kérvényt egye
dül a közlekedési minisztériumhoz akarják utasí
tani, fölállani. (Megtörténik.) 

Keglevich Bé la gr . : A szőnyegen forgó 
kérdésre akarok megjegyzést tenni. Vannak, 
a kik a kérvényt egyszerűen a vasúti bizottság
hoz akarják utasítani; vannak, a kik különbséget 
akarnak tenni, és oly kérvényeket, melyek vala
mely speciális tárgyra vonatkoznak, a megfelelő 
bizottsághoz és a minisztériumhoz kívánnak átté
tetni. (Helyeslés.) Ez a nézetkülönbség. Ennél
fogva én a kérdést részemről ugy kérném feltétetni, 
hogy ily megkülönböztetés mellett szavazhassunk: 
vagy arra. hogy a kérvény a minisztériumhoz és 
a vasúti bizottsághoz, vagy csupán a vasúti bizott
sághoz tétessék á t? (Helyeslés.) 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter : 
Az én felfogásom szerint a most felmerült kérdés 
igen egyszerűen oldható meg, főleg ha figyelembe 
veszszük,mi czélból küldetett ki a vasúti bizottság: 
azért-e, hogy a már beadott törvényjavaslatokat 
megvizsgálja és véleményt adjon a t. háznak ? 
vagy pedig átalában minden vasúti kérvényt tár
gyaljon ? Ezen bizottság nézetem szerint arra van 
ki küldve, hogy ezen beadott törvényjavaslatokat 
megvizsgálja: mert a többi sok mindenféle combi-
uatiót ugy is nehéz volna ott egyszerűen elütni. 
En tehát mind ezeknél fogva Keglevich Béla kép
viselő úr inditványát helyeslem : mert, mint már 

, volt szerencsém mondani, a vasúti bizottság azért 
küldetett ki, ho _y a beadott törvényjavaslatokat 
megvizsgálja, s így csak a már törvényjavaslatba 
foglalt vasutak tárgyában beadott kérvények len
nének hozzá utasitandók. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek Keglevich Béla gr. 
képviselő úrtól; de azt hiszem, nekem kötelessé
gem volt a szavazás által eldöntendő kérdést 
mindenek előtt a bizottság jelentésére föltenni, 
mintán a bizottsági jelentés oda nyilatkozott, hogy 
egyedül a közlekedési minisztériumhoz terjesz-
tendőkfela vasutak tárgyában beadott kérvények. 
Nekem tehát kötelességem volt a szavazást erre fek-

| tetnem és csak azután a másik kérdést feltennem. 
Tisza K á l m á n : Talán szabad lesz az igen t. 

i közlekedési miniszter úr után saját nézeteimet is 
elmondani. Én részemről azon nézetben vagyok, 
hogy ha nincs is jelenben más teendője a vasúti 
bizottságnak, mint azon vasutak iránt adni véle-

! ményt, melyekre nézve a házhoz javaslatok adat
tak be; mind az által azt, hogy csak is azon 

| vasúti kérvények utasitandók oda. melyek szintén 
í azon vonalakra vovatkoznak, nem volna egészen 
j czélszerü kimondani: nem pedig azért, mert lehet-
I nek oly vasúti kérvényük is — a mint tudom is, 
I hogy vannak — melyek ellentétben állanak azon 
j vasutvonalakkal , melyek most tárgyalás alatt 
| vannak. Ezen esetben azon vonalak, melyekre 
i ezen kérvények vonatkoznak, már előre el volnának 
i vetve. Ugy hiszem tehát, hogy ezzel nem volna a 
| dolognak elég téve, ésakkor legalábbis ugy kellene 
j magunkat kifejeznünk, hogy mindazon vasúti kér-
! vények, melyek a jelenleg tárgyalás alatt lévő 
| vonalak irányára vonatkoznak, a vasúti bizott-
í ságkoz utasíttatnak. (Helyeslés.) 

Elnök: T. ház! Az elöbbeni határozat foly
tán, ugy látszik, a bizottságnak azon véleménye, 
hogy azon kérvények csak is a közlekedési mi
nisztériumhoz tétessenek át, nem pártoltatik: mert 

| itt most már arra nézve, hogy a közlekedési mi-
I niszteriumhoz, vagy a vasúti bizottsághoz tétes-
I sék-e át. kétféle vélemény van : az első az, mely 
I a kérvényeket válogatás nélkül át akarja té-
< tetni mind a bizottsághoz, mind a miniszterium-
| hoz; a másik az, mely különbséget tesz a kérvé-
1 nyék között, és c^ak azokat kívánja áttétetni a 
| bizottsághoz, melyekre nézve már törvényjavaslat 

adatott be. azokat pedig, melyekre nézve törvény
javaslat még nem adatott be, a közlekedési miuiszte-

I riumhoz kivánja áttétetni. 
B ó n i s S á m u e l : T . ház! Ha a kérdés ugy 

j tétetik fel, mint az elnök úr kitűzte, akkor néme
lyek aggodalma az iránt, hogy egy, már törvény
javaslatban lévő vasút összeütközésben lehet az
zal a vasúttal, mely iránt kérvény adatott be, s 
ha keresztül megy a törvényjavaslat, a kérvény 
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minden hatály nélkül maradhat, ezen aggodalom, 
mondom, megszüntetve nem lesz. A mennyiben 
az én inditványom ugy volt feltéve, hogy a kér
vények tétessenek át a vasúti bizottsághoz, ez ki 
nem zárja azt, hogy a vasúti bizottság, ha nem 
látja ellentétben a kérvényt a törvényjavaslatban 
lévő vasúttal, akkor későbben áttehesse további 
megvizsgálás végett a közlekedési minisztérium
hoz ; a mennyiben tehát, mondom, e kettő nincs 
egymással ellentében, kivánom a szavazást az én 
indítványomra: hogy t. i. áttétessenek-e a kérvé
nyek a vasúti bizottsághoz? 

E l n ö k : Én részemről csak az első kérdést 
tettem föl szavazás alá ; különben, mikor az első 
kérdés jön szavazás alá, hogy a kérvények min
den válogatás nélkül tétessenek-e át a vasúti bi
zottsághoz, vagy a közlekedési minisztériumhoz, 
nincs kizárva az, hogy a vasúti bizottságtól visz-
szamenjenek a közlekedési minisztériumhoz. A 
kérdés tehát, melyre a t. ház szavaz, az lenne, 
hogy a vasutak érdekében befolyt kérvények min
den válogatás nélkül tétessenek-e át a közleke
dési minisztériumhoz és utólag a vasúti bizottság
hoz? Ez nem zárja ki, hogy ha a vasúti bizottság 
valamit a meritumra nézve megjegyzendőnek talál, 
viszsza ne küldhesse a minisztériumhoz, 

Zichy Nándor gr . : Én nem látom a kérdés
ben azon eszmét kifejezve, hogy a vasúti bizott
sághoz legyen minden kérvény utasítandó ? Ez az 
egyik eszme, és ennek nyomát nem látom a kér-
déBben. 

Kerkapo ly K á r o l y : T . Ház! Én azt hiszem, 
hogy mielőtt valami kérvény, mint például a va
sútra vonatkozó, tárgyaltatott volna, senki, tehát 
a vasúti bizottság sem tudja, hogy van-e, s minő 
vonatkozással egy más, a vasutainkat illetőleg 
beadott miniszteri törvényjavaslatra. Ha olyan kér
vény utasittatik a vasúti bizottsághoz, melyről, miu
tán megvizsgáltatott, kitűnik, hogy semmi vonatko
zással sincs a törvényjavaslatban foglalt pályákkal, 
azt nyugodni hagyja s átküldi a közlekedési mi
nisztériumhoz ; ha ellenben egy vagy más kérvény 
tüzetesen nem mondja magát vonatkozással lenni 
oly pályára, mely iránt már törvényjavaslat ada
tott be, akkor kénytelen volna azt figyelmen kí
vül hagyni, holott, ha figyelembe venné, fölismerné 
azon vonatkozást, melyben a már beadott törvény
javaslathoz áll s ennek megáljapitása- vagy módo
sításánál számba vehetné. Én hát semmi hibát 
nem látok abban, ha minden, vasútra vonatkozó 
kérvény a vasúti bizottságnak adatik k i ; sőt ez 
praktikus hasznot fog eszközölni azon kérvények 
tárgyalásánál, melyeket vonatkozásban lát lenni 
azon vonalakkal, melyekről törvényjavaslat van 
beadva; ellenben semmi praktikus hatást nem idéz 
elő azokra nézve, melvek az illető vonalakkal 
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összeköttetésben lenni nem látszanak, és azokat 
azután átteheti további használat végett a közle
kedési minisztériumhoz. Én tehát azon vélemény
ben vagyok, hogy ugy tűzendő ki a kérdés, hogy 
azoknak is lehessen szavazni, a kik azt akarják, 
hogy a kérvények előleg minden válogatás nél
kül menjenek a vasúti bizottsághoz, mivel nem 
lehet a priori megmondani, hogy ez vagy amaz 
vonatkozik-e vagy nem oly vasútra, mel}' iránt 
már törvényjavaslat van beadva. {Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Én is a kérdéshez akarván 
szólani, egy értelemben az előttem szólóval a kér
désnek ily föltételét indítványozom: kivánja-e a t. 
ház, illetőleg rendeli-e, hogy a vasúti kérvények 
mind a vasúti bizottsághoz tétessenek át azon uta-
sitással, hogy a melyek a nála tárgyalás alatt levő 
vasutakra nem vonatkoznak, azok a közlekedési 
minisztériumhoz tétessenek á t? (Helyeslés) 

E l n ö k : E szerint a szavazási kérdés az volna, 
bele egyezik-e a tisztelt ház . . . (Közbeszólások: 
Elfogadjuk Tisza Kálmán indítványát!) Engedelmet 
kérek, tisztelt ház! de a kérdést azon esetben is fel 
kell tenni. (Halljuk!) Tehát a szavazási kérdés, 
ha a tisztelt képviselő úr indítványát jól fogtam 
fel, az, hogy a tisztelt ház elfogadja-e, miszerint 
minden vasúti kérvény a vasúti bizottsághoz kül
dessék azon utasítással, hogy az olyan kérvények, 
melyekre nézve törvényjavaslatok tárgyalás alatt 
nincsenek, a közlekedési minisztériumhoz téteses-
nek át? 

Ghyczy Ignácz : Bátor vagyok a kérdésre 
nézve megjegyezni , hogy az indítvány nem 
ugy volt téve, mint azt elnök úr most kérdésbe 
foglalá; hanem ugy volt föltéve, hogy azon kér
vények, melyek a vasúti bizottságnál tárgyalás 
alatt lévő vasutakra nem vonatkoznak, tétessenek 
át a közlekedési minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Szontagh Pál előadó (gömöri): A még 
hátra levő kérvények tárgyaira nézve bátor 
vagyok megjegyezni, hogy némelyek a múlt na
pokban beadott törvényjavaslatok által már rész
ben, némelyek pedig a mostani kérvényi bizottság 
által egészben elintéztettek azon időtől fogva, 
midőn azokat a kérvényi bizottság tárgyalta. 
(Halljuk!) 

A kérvények következők: 
Borsod megye közönségéé a pest-keresztes-

kövesd-csát-miskoiezi; 
Szepes megye közönségéé a miskolcz-sajó-

völgy-dobsinai; 
Vas megye közönségéé a győr-molnári-grae-

czi és kottori-zagrábi; 
Veszprém megye közönségéé a buda-székes-

fehérvár-veszprém-niolnári-graeezi; 
Temes megye közönségéé a dcbreczcn-s^at-

már-szigeti; 
17 
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Kraszna megye közönségéé a nagyvárad
kolozsvári és debreczen-szatoiár- szigeti ; 

Brassó és Megyés városok, Aranyosszék, 
Felső-Fehér megye és Fogaras vidék közönségéé 
a nagyvárad-kolozsvár-tövis-bodzaszorosi vasúti 
vonalak iránt; 

Aranyosszék és Torda városok közönségeié, 
melyekben a nagyvárad-kolozsvár-brassói vona
lat , a mennyiben gyakorlatilag kivihető lenne, 
Aranyosszék és Torda városok határain keresztül 
kérik vezettetni; 

Maros-Vásárhely város közönségéé a kolozs-
vár-hadrév-vásárhely- nyárádvölgy- szovád-parajd-
udvarhely-brassói; 

Bártfa város közönségéé bártfa-szek-
cső-biala-tarnovai; 

a barsmegyei gazdasági egyleté az eszter-
gom-nána-garanvölgy-oderbergi; 

Szabolcs megye közönségéé a nyiregyház-
nagy-károlyi; 

Nagy-Becskerek város közönségéé a nagy-
becskerek-ujvidéki ; 

Torda megye közönségéé az erdélyi; 
Beszterczebánya város számos polgáraié a 

pest-losoncz-beszterczebányai; 
Beszterczebánya város közönségéé a miskolcz-

putnok-pelsőcz-jolsva-nagy-rőcze-murányi , ille
tőleg tiszócz-garanvölgy-breznóbánya-besztercze-
bányai; 

Kassa város közönségéé a pest-przemislyi és 
a kassa-csap-szigeti; 

Veszprém város vasúti bizottságáé a buda-
fehérvár-veszprém-molnári-graeczi: 

Arad megye közönségéé az aradmegyei; 
Grömör megye összes érdekeltjeinek képvise

lőié a gömörmegyei ; 
Losoncz város és vidék számos lakosaié a 

pest-oderbergi vonalak kiépitése iránt; 

I Esztergom város közönségéé, melyben a ga-
ranvölgyi vasutat Esztergomnál a Dunán és- ;a 
buda-fiumei vonallal kéri kapcsolatba hozatni ; ,; 

Máramaros, Temes, Zemplén, Arad és So
mogy megyék, továbbá Temesvár, Debreczen, 
Szatmár-Németi és Eszék városok közönségeié, 
melyekben a magyar tengerparti város Fiume 
kérvénye pártoltatván, az alföld-fiumei vonalat a 
gombos-erdőd-eszék-sziszek-károlyváros-fiumeileg-
egyenesebb irányban, a déli vasúttársaság vonalai
nak érintése nélkül, egyetlen külön önálló társa
ság által kérik kiépíttetni; 

Torontál megye közönségéé, melyben Po-
roszkay Ignácz mérnöknek a hasznosabb csatorna-
és az olcsóbb és tartósabb vasut-épitések iránti 
emlékiratát figyelembe kéri vétetni; 

Pozsony város közönségéé a Duna-szabályo
zás iránt; 

Pest megyébe bekebelezett Alsó-Némedi, 
Gryán, Tatár-Szent- György, Alsó- és Felső-Dabas. 
Sári, Ocsa, továbbá a békesmegyei Gyoma me
zőváros . Szent-András, valamint Tisza-Inoka 
községek közönségeié a pest-csongrádi; 

nem különben Kis-Kun-üorozsma város kö
zönségéé a pest-szegedi csatorna kiépitése iránt: 

mely kérvények a bizottság véleménye szerint 
mind a közlekedési minisztériumhoz volnának át-
teendők. 

E l n ö k : Mind ezen vasúti kérvények tehát a 
t. ház mai határozata értelmében át fognak tétetni 
a vasúti bizottsághoz ; a melyek pedig a csator
nákat illetik, azt hiszem, hogy a vasúti bizott
ság azokat át fogja tenni a közlekedési miniszté
riumhoz. 

Egyéb tárgy nem lévén, a t. ház beleegyezé
sével hétfőn délelőtt 10 órakor fog ülés tartatni. 

Az ülés végződik d. e. 113|t órakor. 
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CCXX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. april 27-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 demokrata kör eltiltása iránt intéz a kormányhoz kérdést, mire ez ké 
sőbb igér felelni. Az eddigi adószedés meghosszabbítására vonatkozó törvényjavaslat végleg elfogadtatik s a főrendekhez átküldetik. 
A költségvefö bízottság javaslata a gyorsiroda állandósítása iránt elfogadtatik. 

A kormány részéről eleinte senki sincs jelen • 
később megjelennek : Gorove István, Horvát Boldi
zsár, Lónyay Menyhért, Wenckhtim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. lO1/^ órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Horváth Lajos úr fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit Radics Ákos jegyző úr 
fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa az april 25-én 
tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Nem tudom, a t. ház tetszése szerint 
van-e az, hogy a jegyzőkönyvben egyes nevek 
megemlittessenek ? 

S i m o n y í LajOS b . : Az eddigi szövegben 
már Zichy Nándor neve volt megemlítve, most 
pedig Tisza Kálmáné. 

E l n ö k : Én ezt nem tartom a jegyzőkönyvbe 
valónak. {Helyeslés) Ennélfogva a nevek ki lesz
nek hagyandók. 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő {folytatólag végig 
olvassa a jegyzökönyvet.) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv a két név kihagyá
sával hitelesíttetik. 

Van szerencsém bemutatni a Pest, Kassa, 
Arad, Nagy-Várad és Temesvár kerületében levő 
szesziparosok választmányának kérvényét, vonat
kozólag azon törvényjavaslatra, mely a kormány 
által már a t. háznak bemutattatván, a pénzügyi 
bizottsághoz utasíttatott. Nem tudom, czélszerü-
nek tartja-e a t. ház, hogy ezen kérvény szintén 
oda utasittassék ? mert, ha rendes utón a kérvényi 
bizottsághoz tétetnék át, meglehet, hogy a tör
vény sorsa eldőlne a nélkül, hogy ezen igen ala
pos kérvény fontolóra vétethetnék. (Felkiáltások: 
A pénzügyi bizottsághoz!) Tehát közvetlenül a 
pénzügyi bizottsághoz utasittatik. 

Bihar megye Csokaj 
Békés megve 

községe, ugy szintén 
Szarvas városa a tiszai és körösi 

csatorna ügyében folyamodványt adtak be. A kér
vényi vagy a vasúti bizottsághoz méltóztatnak 
utasítani? (Fölkiáltások: A kérvényihez.') A kér
vényi bizottsághoz utasittatik. 

Vas megye közönsége a Grátzból induló 
vasúti vonal tárgyában kérvényt adott be. A 
vasúti bizottsághoz utasittatik. 

kérvényt kivan benyújtani meg Ezen kívül 
Lónyay Gábor. 

LÓnyay Gábor: Tisztelt képviselőház! 
Zemplén megyében a bodrogközi vizszabályozö 
társulat engem bizott meg, hogy egy kérvényt 
nyújtsak be az országgyűléshez. E kérvényben 
felpanaszolja a károkat , melyeket azon hibás 
rendszer, és mondhatnám, az előbbi kormányok
nak ügyetlensége s közegeinek tudatlansága e 
társulatnak is okozott. Ezen nyomoruságokat s 
ezen károkat nem akarom elősorolni; csak azon 
nézetemet nyilvánítom, hogy a magyar kormány 
s magyar törvényhozás hivatva van azon hibákat 
és sebeket orvosolni, melyek az ilyen társulatok 
és egyes polgárok birtokaiban és viszonyaiban 
ejtettek. Ezen társulat az 1848-diki XXX. tör-
vényczikk nyomán kéri, hogy azon vizszabályo-
zások, melyek eddig is országos költséggel tör
téntek, s azon folyamátmetszések ezután is foly-
tattassanak. Nekem azon alázatos kérésem volna a 
t. képviselőházhoz, hogy mivel ez sürgős dolog és 
a költségeknek meghatározása most már a pénzügyi 
bizottság előtt fekszik, mert ezek csak a költségve
tés alkalmával vétethetnek tekintetbe, méltóztas
sék e kérvényt egyenesen a pénzügyi bizottság
hoz utasítani, hogy ott tekintetbe vétessenek az 
ezen kérvénybe foglalt kívánságok, és ha lehet, 
vétessenek az országos költségvetésbe. Ha pedig a 
t. képviselőház nem volna hajlandó ezen kérést 
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teljesíteni, második sorban arra vagyok bátor 
kérni , hogy a kérvényt azon utasitással mél
tóztassék kiadni a kérvényi bizottságnak, hogy e 
tekintetben sürgősen adjon véleményt, mely át 
lészen teendó' részint a kormányhoz, részint a 
pénzügyi bizottsághoz. (F'ólkiáltúsok: Az utóbbit!) 

Elnök : A kérvényi bizottsághoz tétetik át 
azon megjegyzéssel, hogy sürgősen tárgyalja. 

BÓniS S á m u e l : Tisztelt ház! Kubinyi De
zső volt Buttler-féle alapítványi növendéknek ezen 
alapítványból származó némely előnyök elnyer-
hetese végett a házhoz beadott kérelmét a kérvé
nyi bizottsághoz utasítás végett azon megjegyzés
sel van szerencséin átnyújtani, hogy a mennyiben 
ezen alapitványnyal kapcsolatban levő tárgyak 
még mindig a bécsi cs. kir. hadügyminisztérium 
által kezeltetnek, majd ha ezen kérvény a ház elé 
kerül, méltóztassék a ház az iránt intézkedni, hogy 
ezen alapítványi ügy egyszer valahára már a magy. 
királyi hadügyminisztérium kezébe kerüljön. (Élénk 
helyeslés.) 

Horváth D ö m e : Tisztelt ház ! Kecskemét 
város közönsége részéről három rendbeli kérvény 
beadásával bízattam meg. Mielőtt ezt tenném, 
engedje meg a t. ház, hogy a kérvények tárgyát 
egyszerűen és röviden, de előzetesen ismertessem. 

Azon intézkedések között, melyek az ország 
anyagi jóllétét illetőleg közelebb a felelős kor
mány által kezdeményeztcttek, aligha volt sze
rintem egy is, mely a népség által nagyobb öröm
mel és részvéttel, nagyobb hozzájárulási készség
gel üdvözöltetett volna, mint a duna-tiszai csatorna 
ügye. Ezt tanúsítják a több községből, több vidék
ről az országgyüléshez s a kormányhoz intézett 
kérvények, ezt tanúsítja a csatorna létesítése 
iránti tekintetből az azok részéről a kérvényekben 
kifejezett, még pedig kütelezőleg kifejezett áldozat
készség is. Ezen községek közt Kecskemét városa 
volt az első. Ezen 50,000 népességgel, szép ipar
ral és tekintélyes gazdasággal bíró város felismer
vén, hogy* a természettől eléggé mostoha, de 
lakosai szorgalma és sokoldalú tevékenysége 
által termékenynyé tett földe anyagi jólléte iránti 
tekintetből csak is az olcsó közlekedés hiányzik, 
a kormányhoz terjesztett kérvényben kötelezőleg 
kijelentette, hogy ha a kormány által legelőnyö
sebbnek ismert pest-csongrádi csatorna közvetlen 
közelében fogna létesíttetni, az esetben a csatorna 
létesítéséhez saját részéről a több mértföldnyi 
területű közbeeső földekkel díjtalanul és 100 
ezernyi kézi napszámmal fogna hozzájárulni. Kecs
kemét város meg van győződve, hogy a t. kép
viselőházat a csatorna kérdése elintézésénél csak 
is az országos érdekek, csakis országos szem
pontok fogják vezérelni; de viszont arról is meg 
van győződve, hogy épen az országos érdek teszi 

szükségessé és kivánatossá, hogy egyes jelenté
keny községek és vidékek érdekei az országos 
érdekekkel azonosittassanak, és hogy a t. ház e 
körülményt is figyelembe fogja venni. E hitben 8 
reményben kérvényt nyújt be a nevezett község 
a t. képviselőházhoz, kérvén, hogy a szintén be
mutatott emlékiratban kifejtett indokokat a tár
gyalás alkalmával kegyes figyelmére méltatni s 
annak idejében a pest-csongrádi csatornát közvet
len közelébe ejteni méltóztassék. 

A második kérvény vonatkozik az úrbéri 
váltság jogszerű s épen a törvényben gyökerező 
megtérítésére. Az örökké emlékezetes 1848-diki 
törvényhozás alkalmával a gondviselés útmuta
tása volt az, hogy az úrbéri országos kötelezettség 
kimondásával megszüntettetett, bár ugyanakkor 
az 1848-diki XII. tOrvényczikk 9-ik szakasza 
határozottan rendelte, hogy a már akkor magokat 
örök úrbéri szerződéssel megváltott községek az 
igazság és méltányosság elve szerint kárpótlásban 
részesittessenek. Bár Kecskemét városa e részben 
már mind az absolut, mind a provisorius korszak 
ideje alatt a kormányhoz többször folyamodott, de 
törvényben gyökerező joga és követelése se tény
leg, se elvileg el nem ismertetett; most tehátakép-
vilelőházhoz folyamodik, kérve, hogy a törvény
ben gyökerező joga és követelése a maga idejében 
a végrehajtási közeg által érvényesíttessék. 

Harmadik kérvénye vonatkozik a 14 év óta 
igazságtalanul reá nehezedő földosztályozásra. 
A t. pénzügyminiszter úr közelebb tartott beszé
dében maga kimondotta, hogy a földbirtokok 
különben is eléggé tulcsigázott adója mellett, 
egyes vidékeken minden tekintet nélkül történt a 
földosztályozás s ennek folytán eléggé igazság
talanul a kivetés. Ez által a földadó terhe két
szeresen igazságtalanná és még terhesebbé vált. 
Kecskemét városa épen e szerencsétlen községek 
közé tartozik. A létező adó után ítélve aligha van 
az országban község, mely aránylag, tekintettel a 
természettől eléggé mostoha vidékére, súlyo
sabb földosztályozással és súlyosabb adóteherrel 
volna terhelve. Ily helyzetben a provisoriumhoz 
és az absolut kormányhoz több izben folyamodott, 
várva mindazon kormányoktól sérelmei orvosol-
tatását; mindamellett sérelme máig sem lett orvo
solva. Ily körülmények között a képviselőházhoz 
adja be folyamodványát, kérvén , méltóztassék a 
végrehajtási közeg után elrendelendő vizsga utján 
valahára a sérelmen segiteni, s intézkedni, hogy 
jövőre csak is méltányos, igazságos adóteherben 
részesittessék. 

Ezek azon kérvények, melyek benyújtásával 
szülőföldem részéről megbízattam: kérem a t. 
házat, méltóztassék ezeketa kérvényi bizottsághoz 
utasítani. 
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E l n ö k : A beadott három kérvény a kérvé-
nyi bizottsághoz tétetik át. 

I v á n k a I m r e : Tisztelt ház! A kérvény, 
melyet most bátor leszek benyújtani, már egyszer 
volt a t. ház előtt s elutasítólag küldetett vissza. 
Mivel azonban a tárgy meggyőződésem szerint 
annyira igazságos, hogy e tekintetbsn minden 
esetre törvényes intézkedésre lesz szükség, vagyok 
bátor még egyszer röviden a t. ház figyelmébe 
ajánlani. Duna-Pataj mezővárosa birtoka felét 
örök áron vette meg; másik felét mint zálogot 
bírta a volt földesuraktól. Az úrbéri kárpótlás 
kiosztása alkalmával a zálogbirtokért kapott úr
béri kárpótlást; de az örök áron megvett birtok 
után semmi kárpótlást sem kapott. Minthogy eb
ben se jogilag, se logikailag következetességet 
látni nem lehet, vagyok bátor a t. ház figyelmébe 
ajánlani, hogy ezt s ehhez hasonló esetet különösen 
figyelemmel tárgyalni éz ez iránt törvényesen 
intézkedni méltóztassék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog átté
tetni . 

Molnár JÓZSef: Tisztelt ház! Kassáról egy 
szakértő részéről küldetett hozzám egy kér
vény a kataszterreform kérdésének tárgyában. 
A szerző bebizonyítani törekszik, hogy az eddig 
fenálló és alkalmazásban levő rendszer által az 
ország fél milliót adott ki évenkint — a mint 
mondja — egészen czélra vezető eredmény nélkül. 
Es nem csupán divatszerü ábrándos megtáma
dást intéz a létező intézmények megdöntésére; 
hanem egyszersmind keresztülvihető gyakorlati 
módját ajánlja ezen nem csekély kérdés üdvös 
megoldásának. Kérem a t. házat, méltóztassék ezt 
mellékletével együtt a kérvényi bizottsághoz uta
sítani — ha szabad indítványoznom — azon meg
jegyzéssel, hogy épen ezen különleges tárgy tár
gyalásánál, ha figyelemre méltónak, alkalmasnak 
és használhatónak fogja találni, a bizottság azt 
egyenesen a pénzügyi bizottsághoz, mint a tárgy
ban illetékes testülethez, utasítani szíveskedjék. 

Elnök:: A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
N é m e t h K á r o l y : Tisztelt ház ! A ma hite

lesített jegyzőkönyv szerint méltóztatott, a tisztelt 
ház a vasúti kérvényekre vonatkozólag azt hatá
rozni, hogy mind azon kérvények, melyek neta
lán a miniszteri tervvel kapcsolatban vannak, 
egyenesen a vasúti bizottsághoz utasíttassanak, és 
mindazon kérelmek, melyek e tervezettel kapcso
latban nem állanak, egyenesen a közlekedési mi-
nisztei-iumh legyenek utasitandók. E szerint 
minden további kérvény el van intézve, mert a 
szerint, a mint országos vagy magán érdekkel bir, 
ki van jelölve maga rendes útja. Történt azonban, 
tisztelt ház, hogy márczius végével egy lényeges 
kérvényt illetőleg, mely előbb volt beadva, mint 

azon kérvények, melyekről a tegnapelőtti határozat 
szól, és mely a kárpát-vidéki vállalkozók részéről 
jelentetett be, s a Trenesén, Pozsony, Soprony közt 
vezetendő vasútra vonatkozik, azon határozat kelt, 
hogy a közlekedési minisztériumhoz átteendő. 
Combinálva azon végzést, mely ezen csakugyan 
országos érdekű és a miniszteri tervezettel kap
csolatban álló vasúti kérvényt illetőleg hozatott, 
és mely a hozott végzés értelmében nem vétetett 
figyelembe a vasúti bizottság által, azon tegnap
előtt hozott határozattal, mely szerint országos 
érdekű és a minisztérium előterjesztésével kapcso
latban álló kérvények a vasúti bizottsághoz tétes
senek á t : kérésem oda járul, méltóztassék a tisztelt 
ház ugyanazon végzést, melyet méltóztatott mai 
jegyzőkönyvében hitelesiteni, kiterjeszteni azon 
kérvényre is, mely csakugyan azon körbe való, 
melyről a végzés szól, t. i. azokra vonatkozik, 
mik a miniszteri tervezetben álló vasutakkal 
teljesen kapcsolatban állanak, és így tulajdon
képen csakugyan a vasúti bizottsághoz volna 
utasítandó. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) Tehát egyenesen a vasúti bizottsághoz volna 
a kérvény utasítandó, ha a t. ház elfogadja. 

Németh Károly: E zen kérvény 1791. szám 
alatt intéztetett el. 

E l n ö k : Tán lehetne a vasúti bizottsághoz 
áttenni, hogy figyelembe vegye, {Helyeslés.) 

Csiky 'Sándo r : T. ház ! A belügyminiszter 
úrhoz interpellatiót óhajtok intézni. A belügymi
niszter ur f. hő 8-án szab. kir. Pest városa közön
ségéhez oly tartalmú rendeletet intézett, melynél
fogva az itt nyilvánosan, a városi hatósággal tudo
más végett közlött, onnan pedig magához a bel
ügyminiszter úrhoz felterjesztett alapszabályok 
alapján alakult úgynevezett demokrata körnek, 
(Jobb felöl derültség. Felkiáltások: Halljuk !) ha kell 
fegyveres erővel is történendő betiltását és í'elosz-

] látását is elrendelő. ''Jobb felöl helyeslés. Zaj. 
j Elnök csenget) T . ház! Ha a t. ház tagjai egy 

részénél ezen tény aggodalmat nem gerjeszt, 
engedjék meg, hogy fölszólaljak: mert talán va
gyunk többen, kikben ez némi aggodalomra okot 
szolgáltatott; mert hisz ugy is a tisztelt ház bölcs 
belátása szerint fog e fölött határozni. Mondom, 
ha kell, fegyveres erővel is rendelte el a belügy
miniszter úr ennek feloszlatását, betiltását, és ezen 
rendelet alapján azon kör választmányának f. hó 
16-án tartott ülésében csakugyan fegyver alkal
mazásával be is tiltatott, föl is oszlatott. U g y va
gyunk értesülve, hogy ezen betiltás és feloszlatás 
az országban alakult többi hasonló czélu körök 
feloszlatására is kiterjesztetett. En végig olvastam 
hazám törvényeit — meri: hiszen elég régen fog-

. lalkozván vele, volt módom benne — de nem tud-
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tam találni egy törvényét se hazánknak olyant, 
mely az egyéni szabadságot s ezzel elválaszthat-
lan kapcsolatban álló társulási szabadságot is 
megtiltaná, mely ennek szabad gyakorlását aka
dályozná. Én tehát e végből azt kérdem az igen 
tisztelt belügyminiszter úrtól, s fölkérem, méltóz
tassék feleletet adni arra nézve, melyik törvényé
ben hazánknak gyökerezteti ezen rendeletét, vagy 
micsoda fölhatalmazás folytán tette ezt ?• Mert én 
nem tudtam találni a törvényekben nyomát, sem 
az ő miniszteri hatalmában alapját annak, hogy 
az ily nyilvánosan alakult, méhében semmi vészt 
nem hordozó, (Élénk ellenmondás) hanem törvé
nyesen alakult társulatot föloszlathassa. Igenis, e 
társulat törvényes utón és törvényes eszközök 
fölhasználása mellett ohajtá foganatosítani azt, a 
mit alapszabályaiban kitűzött. En tehát e tekintet
ben írásba foglalt irrterpellatiót vagyok bátor a 
t. ház asztalára letenni, és egyszersmind föntartom 
magamnak azon jogot, hogy abban az esetben, 
ha a t. belügyminiszter urnák feleletét megértet
tem, ahhoz alkalmazkodjam további lépéseimben, 
a minő tartalmú az lesz. 

E l n ö k : Az interpellatió föl fog olvastatni, 
azután az illető miniszter úrral közöltetik. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa Csiky Sán
dor interpellat lóját) : „Miután belügyi országlár úr 
által folyó hó 8- án sz. kir. Pest városa közönségéhez 
intézett rendelet alapján a buda-pesti demokrata-
kör , ugyancsak folyó hó 16-án fegyveres 
erővel betiltatott és íéloszlattatott : kérdem . 
melyik hazai törvénybe gyökerezte t. belügyi or
száglár úr azon jogát és hatalmát, mely szerint a 
többi között az 1848. évi 8-dik t. ez. 32-ik §-a ál
tal is biztosított egyéni s ezzel válbatatlan kapcso
latban álló társulhatási szabadságnak fegyveres 
erő alkalmazásával is elnyomatását, Pest városa 
hatósága által foganatba vétetni rendelte, és ezen 
erőhatalmas feloszlatás! rendelkezését az ország
ban alakult többi demokratakörök irányában is 
folytatja?" 

Wenckheim Béla b. belügyér: Legkö
zelebb válaszolni foeok. 

Elnök: N apirenden levő tárgy : az 1868-dik j 
évi május elsejétől ugyanazon év június 30-dikáig 
viselendő közterhekről szóló törvényjavaslat vég
leges megszavazása. Jegyző úr föl fogja olvasni. 

Horváth LajOS j e g y z ő (fölolvassa a tör
vényjavaslatot) .] 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház e törvényjavas
latot ugy a mint az fölolvastatott, végleg elfo
gadni? (Fölkiáltások: Elfogadjuk!) A törvényja
vaslat tehát el van fogadva, és mihelyt a jegyző-
könyv hitelesítve lesz, Radics Ákos jegyző úr azt ' 
a méltóságos főrendek mai ülésébe át fogja vinni. 

Második, napirenden levő tárgy a képviselő
ház költségvetésének, melynek első része már tár
gyaltatott és elfogadtatott, második részének tár
gyalása a gyorsiroda rendezése iránt. Jegyző úr 
föl fogja olvasni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a Mtség-
vetö bizottságnak az országgyűlési gyorsiroda állan
dósítására vonatkozó előterjesztését'). 

Várady Gábor : En a költségvető bizottság 
javaslatát elfogadhatónak tartom. Azt hiszem, t. ház, 
hogy alig van köztünk valaki, a ki az országgyű
lési gyorsiroda állandósításának czélszerüségét, 
égető szükségét kétségbe kívánná vonni. Magának 
az országgyűlésnek jól megértett érdeke kívánja 
ezen állandósítást: mert csak az állandósítás által 
lesz biztosan létesíthető, hogy ezen intézmény ré
szére alkalmas, szakavatott egyének nyeressenek 
és tartassanak meg, mig más részről ezen állandó
sítás által megszűnnek az egyének g)^akori válto
zásából természetesen származó hátrányok. Nem is 
említem azon előny t,mely ezen állandósítás folytán a 
napról napra, szükségesebbé váló gyorsirászatra áta-
lában hárulni fog. Nem tartom tehát szükségesnek a 
költségvető bizottság előterjesztésének bővebb indo
kolását, s még azon esetben is elfogadhatónak tar
tanám azt, ha ezen állandósítás az államnak több 
költségébe kerülne, mint most javaslatba hozatik. 
Annyival inkább efogadhatónak tartom a jelen 
esetben, minthogy "a költségvető bizottság kiszá
mítása szerint a gyorsiroda ezen állandósítása 
folytán évenkint 10,000 ftot meghaladó megtaka
rítás eszközöltetik a múlt évben ezen gyorsirodára 
fordított költségekhez képest. Minthogy azonban 
az előterjesztett javaslat nincs határozat alakjába 
öntve, de különben is egy oly kifejezés vau abban, 
mely talán téves magyarázatra adhatna alkalmat: 
a következő határozati javaslatot vagyok bátor 
előterjeszteni. (Halljuk! Halljuk.' Olvassa:) „Ha
tározati javaslat az országgyűlési gyorsiroda tár
gyában. Az országgyűlési gyorsiroda állandósitta-
tik. Az országgyűlés megbízza a két ház elnökeit 
annak szervezésével. Állandó gyorsíróknak csak 
oly egyéneket nevezhet ki az elnökség, a kik letett 
szigorlat után alkalmasaknak találtatnak. A gyors
írói személyzet és fizetés ekként állapittatik meg: 
két gyorsirodafőnök 2000 , 1 naplószerkesztő 
2000 , 4 revisor gyorsíró 1500 , tíz rendes 
gyorsíró 1000, 2 turnusvezető 480 ftjával, írno
kokra és irodai szerekre 1800 ft. Az ekként kine
vezett gyorsírók az országgyűlés'hivatalnokai, és 
állandó évi fizetéssel, és annak idején a nyugdíja
zás átalános szabályai szerint nyugdíjjal láttatnak 
el, az osszággyülés elnapolása és szünetelése idején 
a minisztériumi rendelkezése alatt állanak." Aján-

1) Lásd az Irományok 224-dik számát. 
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lom e javaslatot a t. ház figyelmébe. (Atalános 
helyeslés). 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (fölolvassa Várady 
Gábor határozati javaslatát.) 

Halász Boldizsár: Tisztelt ház! A mi a 
költségvető bizottság javaslatát illeti, én, minthogy 
lényegesen eltér Varády Gábor módositványától, 
a részletes tárgyalás alapjául nem fogadhatom el. 
Egyébiránt, ha tárgyalás alá jőne Várady Gábor 
módositványa, fentartom magamnak a hozzászólási 
jogot, mert észrevételeim lesznek hozzá. 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság által bea
dott javaslatot elfogadni ? ez az első kérdés• és ha 
elfogadják, oly határozat alakjában méltóztatnak-e 
azt elfogadni, mint azt Várady Gábor előadta ? ez a | 
második kérdés. Elfogadja-e a t. ház ? (Atalános ! 
fölkiáltás : Elfogadjuk Várady módosításával!) Te
hát elfogadtatik a bizottság jelentése oly határo- | 
zati alakban, mint azt Várady Gábor formulázta. 

HaláSZ Bo ld i z sár : Csak azon észrevételt I 
akarom tenni, hogy a képviselőház szabályai 
89-ik szakasza azt mondja, hogy : ,,a ház min-I 
den nyomtatványának hibátlanságára a jegyzők j 
ügyelnek fel, kiknek főigazgatása alatt áll az ösz- , 
szes irattár és iroda is." Óhajtanám tehát ezen 
szabály alapján kifejeztetni, hogy az elnök ajegy- j 
zői karral egyetértve fogja kinevezni a gyorsíró- I 
kat. (Maradjon az előbbi!) 

Elnök: Méltóztatnak megnyugodni abban a 
jelentésben, melyet a bizottság tett? (Elfogadjuk!) 
Tehát a ház elfogadja a bizottság jelentését oly 

határozati formában, mint azt Várady Gábor in
dítványozta. 

Ezen határozat, miután az mind a két ház el
nökét érdekli, közöltetni fog a mélt. főrendekkel is. 

A jegyzőkönyv hitelesítése végett az ülést 
néhány perczig felfüggesztem. Jegyző úr meglep 
azon jelentéssel, hogy a jegyzőkönyv már kész. Fel 
fog olvastatni. 

Horváth LajOS j e g y z ő (ohasm az ülés jegy
zökönyvének az 1868-dik évi május elsőjétől ugyan
azon évi június 30-dikáig viselendő közterhek tárgyá
ban elfogadott törvényjavaslat végleges megszavazá
sáról szóló puntját.) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv ezennel hitelesíttetik 
s azt Radics Ákos jegyző úr a mélt. főrendekhez 
még ma átfogja vinni. 

Kérem a pénzügyi bizottság tagjait, méltóz
tassanak ülés után itt maradni. 

A mai ülésben még egyet kell pótolni, a mi 
a múltkori ülésből elmaradt. Miután a költségvetési 
bizottság jelentésének egy pontja felfüggesztetett. 
ennélfogva az egész költségvetés a jegyzőkönyvben 
nem érintetett meg. Ezt tehát ma kell pótolni, s a 
határozatba be fog jönni, hogy a költségvetés he
lyes eltetik s ezen pontokra nézve a ház ama határo
zatot fogadja el. 

Ismételve kérem a pénzügyi bizottság tagjait, 
méltóztassanak ülés után itt maradni. 

A jövő ülés szokott módon fog közhírré té
tetni. 

Az ülés végződik d. e. 11 órakor. 

•• 
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CCXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. april 29-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A főrendek üzenik, hogy a gödöllői uradalomra, a törvények kihirdetésére, az ipar- és kereskedelmi kamarákra, 
végre az eddigi adóazedés meghosszabbítására vonatkozó törvényjavaslatokat elfogadták. Vnkovics Sebő és Kossuth Lajos lemondása 
bejelentetik. Manojiovies Emil szabndságideje meghoeszabbiítatik. Kérvények bemutatása. Simonyi Ernő igazoltatik. Somossy 
Ignácz a pápai seregbe való toborzás iránt interpellálja a kormányt, mire ez felel. A szentesitett törvényczikkek a törvények kihirde
téséről, a gödöllői uradalomról s az eddigi adészedés meghosszabbitásáról kihirdettetnek. A koraaány felel Keglevich Béla gr. inter-
pellatiójára a dohányiigyben. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József 5., Festetics György gr., Go-
rove István, Lónyay Mcnyhéit, Mikó Imre gr., Wenck-
heirn, Béla b. 

Az ülés kezdődik d. c lli/t órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Horváth Lajos jegyző űr fogja ve
zetni; a szólani kivánók neveitRadicsÁkos jegyző" 
úr jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesít
tetni. 

Horváth LajOS jegJZÖ (olvassa az april 
21-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök: A jegyzőkönyv hitelesítve van. 
Ráday Gredeon gr., amélt. főrendek jegyzője, 

a mélt. főrendektől Üzenetet hozott át. 
Ifj. Ráday Gedeon gr. főrendi jegyző: 

Mélt. elnök, mélyen t. ház! A magyar országgyű
lés felsőháza f. hó 27-én tartott ülésében a képvi
selőház részéről átküldött, a gödöllői uradalom 
megvételéről és a koronái javak állományába le
endő sorozásáról, továbbá a törvények kihirdeté
séről, nem különben az ipar- és kereskedelmi ka
marákról, végre a f. évi május elsejétől ugyanezen 
év június hó 30-káig terjedő közterhekről szóló 
törvényjavaslatokat tárgyalás alá vévén, azokat a 
közlött szerkezetben elfogadta. Van szerencsém 
ezen határozatokról szóló jegyzőkönyvi kivonatot 
bemutatni. 

Horváth Lajos jegyző folvass a a főrendi 
ház jegyzőkönyvi kivonatát.) 

E l n ö k : Örvendetes tudomásul vétetik. 
Bács megye központi bizottsága jelenti, hogy 

a bácsi választó kerület részéről képviselőnek elvá- | 

lasztott Vukovics Sebő a képviselői állást el nem 
fogadta. Bács megye központi bizottsága uj válasz
tás eszközlésére fog fölszólittatni. 

A Pécs városa részéről országgyűlési képvi
selőnek megválasztott Kossuth Lajos úr hozzám. 
intézett levélben értesít, hogy a képviselői állást el 
nem fogadja, egyszersmind pedig uj választás iránt 
intézkedéseket kér tétetni. 

Csanády Sándor : Óhajtanám, t. ház, hogy 
Kossuth Lajos nagy hazánkfiának (Nevetés és 
nyugtalanság jobbról) képviselői állásáról lemondá
sát tartalmazó levele felolvastassák. (Felkiáltások 
balról: Halljuk! Jobbról : Nincs szokásban!) 

JuSth JÓZSef: Az előttem szóló képviselő 
úr kívánalmára nézve azt jegyzem meg, hogy a 
házszabályainak rendelete alól nincs kivéve senki. 
Csak akkor volna helye ennek a kívánságnak, ha 
a t. ház — mit erkölcsileg lehetlennek tartok — 
az. elnöki jelentés valóságában kételkednék. A 
ház szabályai, különösen az 54-dik szakasz azt ren
deli (Olvassa) : „A jegyzőkönyv hitelesítése után 
az elnök vagy a jegyzők egyike a közelebbi ülés 
óta benyújtott kérvényeket kivonatban előterjeszti. 
Ezután a beérkezett jelentésekről, s kivéve a név
teleneket, minden más iratokról tétetik a háznak 
jelentés." Ez megtörtént. Bátor vagyok tehát a t. 
házat felkérni, méltóztassék a házszabályokat ugy 
megtartani, mint eddig szokta. Én részemről egé
szen szükségtelennek tartom a lemondás felolva
sását. (H lyeslés jobbról.) 

BobOry Káro ly : Az előttem szóló hivatko
zott a gyakorlatra. (Felkiáltások: A házszabályokra!) 
A gyakorlat azt mutatja, (Felkiáltásuk • Házsza
bályról van s:6!) hogy Ragályi Ferdinánd lemon
dó levele a ház előtt felolvastatott. Ennélfogva példa 

j nélkül nincs a dolog. (Felkiáltások : Nem kívánjuk 

• : ; . 
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a felolvasást!) Én tehát járulok Csanády Sándor 
képviselőtársam indítványához. 

D e á k y L a j o s : A felidézett házszabályok sze
rint igaz, hogy a kérvényeket az elnök rövid ki
vonatban szokta a ház elé terjeszteni; de ez nem 
kérvény, hanem lemondás, mely hivatalos okmány
nak felolvastatását annyival inkább szükségesnek 
tai'tom, mivel lehet, hogy arra vagy egyikünk 
vagy másikunk indítványt tesz. (Zaj.) 

HaláSZ Bold izsár : Tisztelt ház! A ház sza
bályainak 31 . és 79-dik szakaszai némi ellentétben 
vannak egymással. A 31-ik §. azt mondja, hogy : 
„a bejelentett indítványok, javaslatok, kérvények s 
bizottsági jelentések az elnök által felolvastatván, 
napirendre stb." A 79-dik §. pedig azt mondja, 
h o g y : „a kérvényeknek csak tárgya jelentetvén be, 
az illető jegyző által felolvasatlan a kérvényi bi
zottsághoz tétetnek át." (Felkiáltások : Tovább! To
vább!) Nem szükséges tovább. (Derültség, Felkiál
tások : Tovább! tovább.') Jó l van há t , ha tetszik, 
tovább. (Olvassa) „A bizottsághoz tétetnek át, hol 
azt minden tag megtekintheti." Ezt méltóztatnak 
kívánni, vagy még többet is? (Felkiáltások: Tovább! 
Halljuk!) Ez is mutatja, mennyire szükséges a 
házszabályok átdolgozása. A mi egyébiránt ezen 
kérdést illeti: én is a gyakorlatra fogok hivatkoz
ni . (Felkiáltások : A házszabályra hivatkozzék!) Nem 
volt rá eset, hogy ha a ház egyetlen tagja kívánta 
valamely okmány felolvastatását, hogy a ház ezt 
(Zaj) visszautasította volna. Ez még eddig soha se 
történt. Én tehát e méltányos gyakorlatnál fogva 
szintén azt kívánom, hogy miután egy tag indítvá
nyozta és többen pártolták, olvastassák fel. (Fölki
áltások : Fölösleges.') 

E l n ö k : A mi ezen lemondó levelet illeti, mely 
hozzám van intézve, azt a rendes bevett szokás 
szerint kivonatban mutattam be. (Helyeslés.) 

Csanády Sándor : Ráth Károly foly arnod-
ványa is az elnökhöz volt intézve, mégis fölolvasták. 

E l n ö k : A t. háztól függ, kivánja-e a fölol-
vastatást. (Zaj. Felkiáltások jobbról : Fölösleges! 
Bal felöl: Föl kell olvasni!) 

Csiky Sándor : (Zaj.) Midőn egyik képvi
selőtársunk, kinek igazolását a ház kimondotta, és 
így ez a háznak ténye, az elnökhöz intézi okokkal 
támogatott levelét — ugy hiszem, okok lesznek ben
ne, mert okokkal kellett támogatni, miért nem fo
gadja el a választást — ez minden képviselőt egy
aránt illet. Az elnökhöz azért intézte, mert egyes 
képviselő tagtársához nem intézheti; (Fölkiáltások 
jobbról : A házhoz!) igy tehát nem illeti csak magát 
a ház elnökét, hanem illeti a házat, mely igazolá
sát kimondá és választását helyeslé. Ennélfogva 
ragaszkodom ahhoz, hogy olvastassék fel az indo
kolt lemondás, és annak nyomán határozzon a ház. 
(Fölkiáltások: Nem szokás fölolvasni!) 

KÉPV. ír. NAPLÓ 1865/, vn. 

Elnök : Szólásra senki sem lévén felírva, 
méltóztassanak azok, a kik a levél felolvasását nem 
kívánják, felállani. (Megtörténik.) A többség a föl 
nem olvasást kívánja. Pécs város bizottsága tehát 
föl fog szólittatni uj választás elrendelésére. 

Manojlovics Emil képviselő úr szabadsági 
idejét május 15-ig kéri kiterjesztetni. (Megadatik.) 

Fehér megye közönsége a képviselőknek az 
országos ülésekből gyakor kimaradását hathatós 
intézkedés által meggátoltatni kéri. 

A Hajdú kerület közönsége ugyanazt kéri. 
Kővár közönsége ugyanazt. * 
Ezen kérvények a házszabályok megvizsgá

lására kiküldött bizottsághoz tétetnek át. 
Kővár vidéke közönsége a nemzetiségi kérdést 

a magyar nyelv diplomatikai állásának megóvá
sával mielőbb megoldatni kéri. 

Temes megyében fekvő Dinyás község elöl
járói és lakosai a nemzetiségi kérdés megoldását 
a szerb kiváltságok tekintetbe vételével kérik meg
oldatni. 

E két kérvény a nemzetiségi bizottsághoz 
tétetik át. 

Békés megye közönsége a hadsereg nemzeti 
alapon szervezését s a magyar ezredeknek az or
szágba berendelését és az alkotmányra fölesketését 
kéri kieszközöltetni. 

Fehér megye közönsége ugyanazt. 
Szabolcs megye közönsége ugyanazt. 
Kővár vidéke ugyanazt. 
Temesvár város közönsége ugyanazt. 
Győr vármegye közönsége ugyanazt. 
Duna-Földvár mezővárosa közönsége ugyan

azt. 
Mind ezen kérvény a kérvényi bizottsághoz 

tétetik át. 
U n g megye közönsége az éjszak-keleti vasút

vonal csap-kaszony-beregszászi ágazata helyett a 
Csap-Ungvár-Munkács-Beregszász felé vezető vo
nal megállapítását kérő emlékiratát pártoltatni 
kéri. E kérvény tárgyát tartalmazó törvényjavas
lat a vasúti bizottságnál van épen tárgyalás alatt: 
tehát e kérvény a vasúti bizottsághoz tétetik át. 

Ungvár város képviselete és rendezett taná
csa az országos éjszak-keleti vasút iránti sérelmes 
miniszteri javaslat kegyes módosítását kéri. Szin
tén a vasúti bizottsághoz tétetik át. 

Szepes megye gazdasági egyesülete a minisz
térium által javaslatba hozott vasúthálózat iránti 
észrevételeit felterjeszti és figyelembe vétetni kéri. 
A vasúti bizottsághoz tétetik át. 

Zólyom megye közönsége a salgó-tarján-
szucsányi vasútvonal kiépítését mielőbb eszközöl
tetni kéri. A kérvényi bizottsághoz tétetik át, mert 
ez iránt még miniszteri törvényjavaslat nem létezik. 

Szepes megye közönsége a szeszadó tárgyá-
18 
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ban készített emlékiratát felterjeszti és pártoltatai 
kéri. A pénzügyi bizottsághoz tétetik át. 

Sáros megye közönsége Kassa városának és 
Abauj megyének a kassai magyar színház évi 
18,000 forinttal segélyeztetése iránti kérelmét pár

toltatni kéri. 
Tnrócz megye, Veszprém megye s a Hajdú 

kerület közönségei ugyanezt kérik. 
Ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz té

tetnek át. 
Béla bányaváros közönsége Selmecztől külön 

választatását és törvényes autonómiájának helyre
állítását kéri. A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Felső-Tárkány község elöljárói és lakosai ké
rik magokat Borsod megyétől elválasztatni és He
ves megyébe kebeleztetni. A kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

Zombor város közönsége a törvénykezési és 
közrendészeti költségek visszapótlását kéri. 

A Hajdú kerület közönsége az 1863-dik évi 
adónak el-, vagy részben leengedését kéri. 

Fecser József a népnevelés és néptanítói hely
zetet figyelembe vétetni kéri. 

Miskolczi Rozália esik-szépvizi Bocskor Ádám 
elleni árva-ügyében a nagymélt. m. kir. hétszemé
lyes tábla erdélyi osztályához már rég felterjesz
tett rendkivüli felülvizsgálati kérelmének sürgős 
ellátását és beküldését kéri. 

Bag község elöljárói 1849-ik évben a bagi 
árvapénztárban volt Kossuth-bankjegyeknek, me
lyek 74 írt összegben a pesti cs. kir. térparancs
noksághoz beadattak, megtérítését kérik kiesz
közölni. 

Zsigárd községe az 1849-ik évi szeredi csata 
alkalmával és több vizáradás által végső Ínségre 
jutván, 4 évi adóelengedést kér. 

Jánosi István és több fajszi közbirtokos, ne
mesi curialis birtokaikra vonatkozó, s már folya
matban levő perök elintézését s delegált biróság 
kineveztetését kérik. 

Leicht Bernát tepliczi lakos Ottlik András 
és neje elleni perét átvizsgáltatni és a sérelmes 
ítélet megváltoztatásával részére kedvezőleg elin
téztetni kéri. 

Suhajda József és társai egy Irsán részvé
nyek \itján építendő gőzmalomra engedélyt kér
nek adatni. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Antalfy Károly űr igazolási esetet fog elő
terjeszteni. 

Antalfy Károly előadó (olvassa az igazoló 
bizottság jelentését, mely szerint Simonyi Ernő, a 
német-ürögi kerületben megválasztott képviselő, a sza
bályszerű 30 nap fentartása mellett., igazolandó. He
lyeslés.) 

E l n ö k : Simonyi Ernő tehát feltételesen iga
zoltatik. 

Somossy I g n á c z : T. ház! Azon megdöb
bentő hir jutott a közönség elé, hogy Magyaror
szágon bizonyos Holl-Stahlberg-Uray nevezetű 
pápai huszár a pápai hadsereg részére toborzást 
indít meg, s ez a t. belügyminiszter úr által aláirt 
engedély folytán történik. Bátor vagyok tehát 
kérdést intézni a t. belügyminiszter úrhoz : mennyi
ben áll ezen hírnek valósága ? fentartva az adandó 
nyilatkozathoz képest további előadásomat. (He
lyeslés.) 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
Köszönettel tartozom felszólaló és interpelláló t. 
képviselő urnák, hogy alkalmat szolgáltat ez ügy
ben nyilatkoznom, annál is inkább, miután egy 
lapban czikk is jelent meg ezen felírással: „A bel
ügyi miniszter kegyelméből," melyben az monda
tik, hogy „a pápai hadsereg részére nem ugyan 
nyilvánosan, hanem — a mi annál roszabb •— ti
tokban toborzások kezdődnek," s hogy az engedély 
hozzá már meg van adva s az okmány a belügy
miniszter aláírásával van ellátva. Kapok az alkal
mon, ünnepélyesen kinyilatkoztatni, hogy mind
ezen hirek valótlan és hamis állításokon alapul
nak , s ezért azon czikk kitételeit rágalomnak 
vagyok kénytelen nyilvánitani. (Elénk helyislés.) 
Határozottan kijelentem, hogy hasonló, de különö
sen a pápai hadsereg számára a toborzás iránti en
gedélynek kérése s erre vonatkozó bármely hiva
talos okirat hozzám, mint belügyminiszterhez, fel 
nem terjesztetett. Ennélfogva ennek akár engedé
lyezése, akár megtagadása nem is volt lehetséges. 
Volt alkalmam azon emiitett Holl-Stahlberg úrral 
találkozni, ki mint magán egyéniséget felszólított 
ezen ügy pártolására. Megragadtam ekkor az al
kalmat annak kijelentésére, hogy a kormány en
gedélye nélkül semmiféle toborzások az országban 
nem eszközölhetők, s hogy ezen engedély való
sággal meg fogna tagadtatni; ennélfogva komo
lyan figyelmeztetem mind azon következésekre, 
melyeket egy netaláni toborzás megkísérlése által 
magára hárítana. Ily toborzás netaláni valóságos 
megkisérlése esetében ily értelemben eljárni köte
lességemnek tartandom. (Elénk helyeslés.) 

Somossy Ignácz: A t. belügyminiszter úr 
ezen nyilatkozatával megelégszem s meg vagyok 
nyugtatva, s e nyilatkozat, azt hiszem, a háznak 
és a hazának is megnyugtatására szolgál; s hi
szem, hogy a belügyminiszter úr, ha netalán en
gedélye nélkül történnék ez ügyben valami lépés, 
azt meg is fogja akadályozni. (Felkiáltások: Már ki
jelentette a miniszter!) 

Deák FerenCZ: T. ház! Én is teljesen meg 
volnék nyugtatva a t. belügyminiszter úr nyilat
kozata által, ha nyugtalan lettem volna (Derültség)-
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de véletlenül abban a helyzetben vagyok, hogy 
előre is tudtam, hogy a terjesztett hir rágalom. 
Tudtam pedig onnan, mert maga azon Holl-Stahl-
berg úr hozzám is eljött búcsúzni, s nekem azt 
mondotta, hogy vége van az ő egész tervének, 
megsemmisültnek tekinti azt, mert a miniszter ur 
kijelentette, hogy semmi idegen hatalmasság ré
szére toborzást nem engedhet s nem fog megen
gedni. Én tehát teljesen meg voltam nyugtatva. 
Ezt, mint tényt, azért hoztam itt elő, hogy kitűn
jék, hogy a kik e toborzást óhajtották, magok is 
tudják és hiszik, hogy e hir nem igaz. Ez csak né
hány hirlaptudósitó fejében támadhatott, másként 
nem is jött volna a közönség elé. 

E l n ö k : Somssich Pál képviselő úr kivan 
szólni. 

S o m s s i c h P á l : Somossy képviselőtársunk 
engem megelőzött, mert én ugyanazon tárgyban 
akartam interpellálni a t. belügyminiszter ura t ; 
most azonban nincs többé okom a felszólalásra. 

JuSth József: T. képviselőház! Van szeren
csém jelenteni, hogy a kérvényi bizottság- ismét 
beadta jelentését. Kérem a t. házat, méltóztassék 
a benfoglalt kérvények tárgyalására határnapot 
kitűzni. 

E l n ö k : A kérvények ugy is be vannak már 
jelentve, és lajstromuk a ház asztalán fekszik; mi
helyt a körülmények engedni fogják, tárgyalási 
napjok ki fog tűzetni. 

J u s t h Józse f : Kérném, méltóztassék leg
alább a vasutakra vonatkozó kérvényekre nézve 
tárgyalási napot kitűzni. Ma is történt, hogy ezen 
kérvények egy része a vasúti bizottsághoz utasít
tatott, más része pedig a kérvényi bizottsághoz. 

E l n ö k : Délután 4 órakor ugy is ülés fog 
tartatni; ha tehát a t. ház kivánja, ezen kérvények 
a délutáni ülésben tárgyaltathatnak. 

BÓnis S á m u e l : Tisztelt képviselőház ! Ter
mészetesen nem akarok az ellen szólni, hogy ha a 
háznak valami fontos és elkerülhetlen teendője 
van, ülés tartassék ; hanem bátor vagyok az elnök
séget tisztelettel felkérni, hogy ha ezen törvények 
szentesítése és kihirdetése megtörténik, méltóztas
sék ugy intézkedni, hogy ezzel az apróbb tárgya
kat ugyanazon napon egy ülésben végezzük el: 
mert ily rövid ülések gyakori tartása lehetlenné 
teszi, hogy a bizottságok dolgozzanak. (Helyeslés.) 
Ma is, ha például 10 órakor gyűltünk volna össze; 
a bizottságok talán még dolgozhattak volna : holott 
így az egész délelőtt el van veszve. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Épen most értesültem, hogy fél óra 
múlva a szentesitett törvények meg fognak érkez
ni. Ennélfogva a helyett, hogy az ülés felfüggesz-
tetnék, talán mindjárt hozzá foghatnánk a kérvé
nyek tárgyalásához. {Helyeslés.) 

Előbb azonban a vasúti s pénzügyi bizottság 
együttes jelentése fog fölolvastatni. 

Horváth LajOS j e g y z ő {olvassa a vamti és 
pénzügyi bizottság közös jelentését áz alföldi vasútvo
nal tárgyában?) 

E l n ö k : Ha a bizottság jegyzőkönyvét is fel
olvastatni kivánja a t. ház, fel fog olvastatni. (Föl-
kiáltások: Fölolvasottnak veszszük!) Fölolvasottnak 
vétetik. A jelentés, mellékleteivel együtt, ki fog 
nyomatni, szét fog osztatni s az osztályoknak tár
gyalás végett ki fog adatni1). 

Ki a kérvényi bizottság előadója? {Fölkiáltá
sok : Nincs jelen ! Nagy derültség.) 

J u s t h Józse f : Meg kell jegyeznem, hogy 
nem járunk el a ház szabályai szerint. Én bemu
tattam a lajstromot, ennek a házszabályok értel
mében itt kell feküdni három napig s csak azután 
tárgyalható. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A szentesitett törvények megérkez
téig felfüggesztem az ülést. 

{Egy órai szünet múlva :) Az ülést ismét meg
nyitom. 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: 
Van szerencsém kihirdetés végett ő felsége által 
szentesitett három rendbeli t. czikket ezennel át
nyújtani : az első t. ez. a törvények kihirdetéséről, a 
második a gödöllői uradalom megvételéről és a 
koronái javak állományába sorozásáról, a har
madik pedig az 1868. évi május 1-től ugyanazon 
évi június hó 30-ig viselendő' közterhekről szól. 

Horváth LajOS j e g y z ő {fölolvassa a szente
sitett törvényeket2). 

E l n ö k : Az ő felsége által szentesitett t. ezik-
keket Radics Ákos jegyző úr át fogja vinni kihir
detés végett a mélt. főrendek legközelebbi ülé-
sebe. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter úr ki
van szólani. {Halljuk!) 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: Tisztelt 
képviselőház! A monori választókerület érdemes 
képviselője a f. évi april 22-én tartott ülésben a 
külföld számára termelt dohánynak a kincstár ré
széről leendő átvétele végett hozzám egy interpel-
latiót intézett; ezen interpellátióra akkor azonnal 
azért nem válaszoltam, mert óhajtottam az ezen 
tárgyra vonatkozó adatokat a válasz alkalmával 
elősorolni. 

Mellőzve az interpellatió alkalmával felhozott 
indokokat, magára a kérdésre röviden válaszolhat
nék ; azonban tekintve azon érdekeltséget, melylyel 
bizonyára mindazon termelők, kik külföldre do
hányt termelnek, ezen kérdés iránt viseltetnek, a 

*!) Lásd az Irományok 226-dik számát. 
) Lásd az Irományok 2 2 7-dik számát. 
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tárgy fontossága bővebb választ igényel: engedje 
meg tehát a t. ház, hogy röviden elmondjam a kül
földi kivitelre termelt dohányra vonatkozó körül
ményeket. (Halljuk \) 

A dohányegyedárúságnak hazánkba történt 
behozatala előtt, tehát a negyvenes években, mi
dőn még a dohánytermelés minden korlátok nél 
kül a földmivelési termelés egyik ágát képezte, a 
hazánkban termelt dohánynak azon része, mely a 
bel fogyasztásra nem igényeltetett, leginkább az 
örökös tartományokban már régebben behozott 
regié számára vétetett meg, még pedig az akkori 
körülmények szerint kedvező árak mellett; a ki
vitt dohány, midőn a kivitel az emiitett évti
zedben a legnagyobb fokra hágott, sem haladta 
túl a 60—70,000 mázsát, és leginkább a franczia 
és olasz álladalmak egyedáruságai számára véte
tett meg ; behozatván pedig a dohány egyedárúság 
Magyarországban is, a magyar dohánynak kül
földre való kivitele a magán kereskedés által meg
szűnt, a kincstár által azonban Rómába 10,000, a 
többi olasz államokba 30,000 sigy összesen 40,000 
mázsa vitetett ki, a franczia regié számára pedig 
egy évben 30,000 m. adatott el, és csak az utóbbi 
években, különösen a magyar gazdasági egyesület 
felszólalása folytán, adatott ismét engedély a kül
föld számára való termelésre, különösen azon vi
dékeken , a hol a kincstár számára is termeltetik 
dohány. A pénzügyminisztériumnál feltalálható 
adatok szerint ezen évtizedben a külföldi kivitelre 
szánt dohánynak termelése a következő területe
ken volt engedélyezve: 1860-ban 476 holdon, 
1861-ben 1806, 1862-ben 4465 , 1863-ban 
16,266, 1864-ben 25,586, 1865-ben 47,579, 
1866-ban 20,191, és végre 1867-ben 11,000. 
kat. holdon; a kivitel pedig, mely még a 1862-iki 
évben csak 20,032 mázsát tett, 1863 ban 39,795, 
1864-ben 133, 375 és 1865-ben 223,243 mázsára 
tmelkedett; 1866-ban azonban ismét 31,854 má
zsára szállt le. 

A külföld számára termelt dohánynak árára 
nevezetes befolyást gyakorolt, mint ez minden 
árúnál tapasztalható, a kivánat és kínálatnak ará
nya egymáshoz; és valóban az 1863- és 1864-ki 
években, sőt az 1865-ki év kezdetén is a kivitelre 
termelt dohánynak az ára magasabb volt, mint 
ugyanakkor a kincstár által a beváltás alkalmával 
fizetett áraknak az átalánya. Mindenki, ki dohányt 
termelt, saját tapasztalásából is tudhatja, hogy 
azon években, mig a kincstár által adott beváltási 
árak közép számítás szerint alig mentek többre 
10 ftnál mázsánkint, a kivitel számára jó minőségű 
dohány mázsánkint 13 írtjával vásároltatott. Ezen 
n evezetés áremelkedést okozta az amerikai háború, 
melynek folytán az európai piaczokon az amerikai 
dohány csak igen csekély mennyiségben jelenhe

tett meg, tehát a kevésbbé kitűnő dohányfajok is, 
melyek közé tartozik a magyar dohány, nagyobb 
árkelet mellett voltak eladhatók; de hozzájárult 
még azon körülmény is, hogy ugyanazon évek
ben a Pfalzban, Markban és Nürnberg táján a do
hánytermés nagy nem volt. A dohányáraknak 
emelkedése hatással volt nem csak a magyar do
hánytermelésre, hanem mind azon vidékek terme
lési mennyiségére is, melyek Európában azzal 
foglalkoznak; a dohánytermelésre szánt terület 
ezen években Németországban is nevezetesen emel
kedett. Befejeztetvén azonban időközben az ameri
kai háború, az amerikai dohány ismét megje
lent az európai piaczon s a kisebb kivánattal 
szemben előállt a nagyobb kínálat, mi , mint 
minden árúnál , természetesen a dohánynál is 
az áraknak nevezetes csökkenését eszközölte. 
Hogy e tekintetben is példával szolgáljak, a kitűnő 
minőségű hollandi dohány szivar-takaró levelek 
mázsája —• melyek oly gondosan szoktak termel
tetni , hogy 70 — 80% valóságos takarólevelet 
adnak, mig a magyar szivartakarólevelek mázsá
jából alig kerül ki 20—40 font és melyek az 
előbbeni években, az amerikai háborúnak ideje 
alatt 43 forinttal fizettettek mázsánkint — most a 
szedletzi gyárig szállítva, a szállitási költséggel 
együtt 28 frttal fizettetik; tehát az előbbeni évek
hez képest több mint %-ad árcsökkenés mutat
kozik a legkitűnőbb minőségű dohánynál. 

A dohánytermelőkre, kik a külföldi kivitel 
végett termelnek, ezen változott viszonyok azt 
eredményezték , hogy mig 1863 — 1865-ig a 
kincstár által adott árak néhány frttal csekélyeb
bek voltak, mint az európai piáczi árak: ugy 
jelenben a kincstár legalább 100%-kai magasabb 
árt fizet a dohányért a magyar termelőnek, mint 
azon dohány az erurópai piaczi árak szerint való
ban ér. Ennélfogva a kivitellel foglalkozó keres
kedők a termelőknek koránsem fizethetik azon 
árakat, melyeket a kincstár a termelőknek még 
folyvást ád, és igy bőven ki van pótolva azon 
árkevesebblet, mely a múlt években a kincstár 
számára termelőknél előállt; és ha tekintetbe vesz-
szük azon nevezetes mennyiségű dohányt, mely a 
kincstár által beváltatik: valóban több millióra 
menő haszonban részesülnek az egyedáruság szá
mára termelők. Szolgáljanak ennek bizonyítására 
következő adatok. A kincstár által vásárolt do
hányért kaptak a termelők az utóbbi 4 évben 
következő összegeket: 1864-ben 6.805,799, 1865-
ben 9.569,617, 1866-ban 5.267,223, és az 1867-
dik évben 7.710,235 frtot. Az évek közt legneve
zetesebb volt az 1858-diki év, midőn azon évi 
beváltási ár 11.863.539 frtra emelkedett. De ha 
veszszük a beváltási ár átlagát: 18ü5-ben az átlag 
volt mázsánkint 10 frt 36 k r ; egy holdra esett 

' • 
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86 frt 60 kr. 1866-ban a szivarlevelek átlaga volt 
17 frt 20 kr, az átlag 8 frt 87 k r ; egy holdra 
esett 5 1 frt 1 kr. 1867-ben a szivarlevelek átlaga 
16 frt 80 kr, az átlag 8 frt 73 k r ; egy holdra 
esett 69 frt 31 kr. Tehát az utóbbi évben az 
európai piaczi árakhoz képest legalább kétszerte 
jobb árak fizettettek a kincstár által, mi legalább 
3 millió többletet adott a magyar termesztőnek. 

Ez a dolog valódi állása. 
A t. képviselő úr interpellátiójának értelme az, 

hogy azok, kik azon határozott feltétel alatt kértek és 
nyertek dohány termelési engedélyt, miszerint ter
melt dohányukat külföldre fogják eladni, az állam
tól azt kívánják, hogy termelt dohányukat akülpia-
czon jelenben divatozó áron felül vegye át. Ezen 
kivánatot jogosultnak annyival kevésbbé lehet 
tekinteni , miután 1866-ban ,) midőn a do
hányárak leszállani kezdettek és sok termtdő nem 
volt képes a külföld számára termelt dohányát 
eladni, a termelők ismételt kérelme folytán az 
akkori cs. kir. pénzügyminisztérium által az ela
datlan dohánynak a kincstár számára való átvé
tele elrendeltetett, az ezen alkalommal történt 
beváltás 59,000 mázsára ment; de ezen bevál
tást azon határozott feltételhez kötötte, miszerint 
a külföld számára termelők jövendőre semmi szín 
alatt sem számithatnak arra, hogy az állam netán 
fenmaradandó feleslegöket ismét be fogja váltani, és 
ezen feltétel minden egyes termelőnek nem csak 
az egyes beváltások alkalmával, hanem az ujabb 
engedélyek kiadásakor is határozottan kijelentetett. 

Részemről szivesen járulnék ahhoz, hogy — 
noha ezen előzmények után, ugy hiszem, senki-
sem állithatja, hogy az állam kötelezve volna a 
felesleges eladatlan dohánynak beváltására — az 
ezen évben még a fenmaradt felesleg mérsékelt ár 
mellett váltassék be, leginkább azon indokból, 
mert az ily készletek, ámbár felügyelet alá van
nak helyezve, csempészetre adnak alkalmat; azon
ban két körülmény van, mely ezen kívánat telje
sítése ellenében akadályozólag áll. Az egyik 
nehézség az, hogy jelenben a birodalom mindkét 
felében lévő kincstári dohánytárakban oly neve
zetes mennyiségű dohány van összehalmozva, 
hogy az néhány évi rósz termés esetében is a 
birodalomban lévő szükségletnek teljesen megfe
lelni képes, mert a termelési terület aránylag 
nagy. Ugyanis midőn még az 1863-dik évben 
csak 49,257 holdon termeltetett a kincstár szá
mára dohány , 1864-ben már 84,247 holdon 
tőrtént a termelés , mi 1865-ben 108,302, 
1866-ban 102,305 és 1867-ben 111,297 hold
ra emelkedett; a jelen évben pedig 109,920 
holdra adatott engedély ; és miután az utóbbi évek
ben a termés kieligitő volt, f. évi marczius hó 
végével az összes raktárakban levő, a jövedék szá

mára bevásárolt dohány 2.004,355 mázsát tett, 
mi majdnem 3 évi fogyasztás fedezésére elegendő. 
Már maga ezen körülmény eléggé indokolja a 
kívánat teljesítésének nehézségét. De van ezen
kívül még egy másik akadály is : ez az, hogy a ma
gyar minisztérium e tekintetben nem járhatná el 
önállóan, ha ezen az európai piaczi áron felüli 
bevásárlásbólszármazó kárt nem kívánná egyenesen 
a magyar kincstár rovására venni: mert ámbár a 
magvar kincstár eszközli , de nagyobbrészt ő 
felsége többi országai pénzügyminisztériumának 
megbízásából. A 6 évi átalány azt mutatta, hogy 
a dohányjövedelmekből esik 2 7 % Magyarországra, 
7 3 % pedig őfelsége többi országaira; ha tehát azt 
kívánjuk, hogy ezen beváltás közös veszteségre 
történjék, az esetben 7 3 % abból nem bennünket, 
hanem őket érne. Nem tartom tehát valószínűnek, 
hogy azon, legalább 60,000 mázsára tehető ela
datlan dohánykészlet megvételéhez, melynek 
beváltását a t. képviselő úr követeli, s melyért 
mérsékelt ár mellett is nevezetes pénzösszeg igé
nyeltetnék — azért, mert a termelők a tul-termesz
tés folytán áruikat az általuk remélt áron eladni 
nem képesek — a birodalom másik fele hozzájá
rulni és az abból származó veszteséget oly nagy 
arányban viselni hajlandó volna; az egész vesz
teségnek a magyar kincstár által leendő elvállalá
sát pedig javaslatba hozni, saját érdekeinkkel nem 
tartanám megegyezőnek. 

Ez a dolog pénzügyi oldala, melyből követke
zik, hogy ez ügyben a t. képviselő urnák kedvező vá
laszt nem adhatok ; és a mint egy részről teljesen mél-
tánylom az interpellatió által szándékolt gondosko
dást a termelőkről: ugy más részről remélem, hogy 
t. képviselő úr is méltányolni fogja, ha a pénzügymi
niszter oly vásárlástól idegenkedik,mely szaporítaná 
azon készletet, mely már ugy is nagyobb, mint ren
desen igényeltetik, kivált, ha ezen feleslegnek bevál
tása csak a piaczi árakon felül, tehát nyilván való 
veszteséggel kívántatik azok részéről, kiknek ha
tározottan előre ki volt jelentve, hogy a kincstár 
nem fogja az el nem adott mennyiséget megvásá
rolni. 

Az interpellatió motívumait pedig átalában 
véve nem fogadhatom el. Elismeri a t. képviselő 
úr, hogy a külföld számára vásárló kereskedők az 
eladatlan dohányért nem Ígérnek többet mázsán
kint 2 — 3 forintnál; mivel azonban minden ter
melőnek módjában áll dohányát nem csak a do
hánykereskedéssel foglalkozó belföldi kereskedők
nek eladni, de engedély mellett a külföldi piaczra 
ki is vinni: minden termelő előtt áll az ut, áruját 
annyiért, mennyit az valóban ér, el is adhatni. 

U g y hiszem, legczélszerübb lesz, ha a terme
lők nem támaszkodva a kincstárra, termékeiket 
vagy eladják a kivitellel foglalkodó kereskedők-
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nek. vagy pedig egyesülve, sőt a nagyobb terme-
lök magok is. kisértik meg az eladást külföldre; 
a minisztérium egész készséggel fogja a termelő
ket kiviteli engedélyekkel ellátni, sőt kívánat foly
tán a piaczi árakról és körülményekről felvilágosítá
sokat ad. (Helyeslés.) 

Egyébiránt, ugy hiszem, ezen bajon segítve 
lesz jövőre, mert itt is igazolva lesz azon nem
zetgazdasági tapasztalás, hogy minden túltermelés 
vagy kelletén tul emelkedett készítés sajnos követ
kezményei magokban hordozzák az orvoslást: 
mert, a" mint valamely túltermelés ki nem fizeti 
magát, leszáll a termelés, a szükséglet nagyobb 
lesz a kínálatnál, s így a piaezi árak emelkedni 
fognak. Bizonyitja ezt már is azon tény, hogy a 
külföldre való termelés jelenben, hasonlítva az 
1865-ikivel , annak egy negyedére szállt alá, 
ugyanis 47,000 holdról 11,000 holdra. E szerint 
nem lenne tanácsos a termelésnek a kívánat és kí
nálat közti természetes egyensúlyát az állam részé
ről való beavatkozás által megzavarni. A köny-
nyebbség, melyet a termelőknek nyújtani lehetne, 
alig tévedhetne másra, mint hogy a pénzügyi mi
nisztérium saját i'aktáraiba engedné meg a do

hány berakását, arra a folyó ár egy részét, például 
felét előlegezné, s ha megbízást kapna a termelők
től, a dohányt a lehető legezélszerübb módon díj
mentesen igyekeznék eladni. (Helyeslés.) 

Keglev ich B é l a gr . : Fentartom magamnak 
a pénzügyminiszter nyilatkozatára annak idejében 
észrevételeimet megtenni. 

E l n ö k : A törvények szentesitésére vonatkozó 
jegyzőkönyv hitelesíttetni fog- s a mélt. főrendek 
délután két órakor tartandó ülésébe átküldetik. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa az ülés jegy
zökönyvének a szentesített törvényekre vonatkozó 
pontját.) 

E l n ö k : Ha méltóztatnak beleegyezni, holnap
után délelőtt 10 órakor ülés lesz, és a kérvényi bi
zottság jelentése tárgyaltatik, ugy hogy befejez
tetvén az ülés, az osztályok a bizottság munkála
tát, mely holnap szétosztatik, tárgyalás alá vennék. 
(FölkicÜtások: A vasúti kérvényeket!) A kérvényi 
bizottság jelentésében vasúti kérvények is fordul
nak elő; a pénzügyi bizottság jelentése is vasúti 
kérdésekre vonatkozik. 

Az ülés végződik d. u. 1 /'„ órakor. 

CCXXII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 1-sején 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Kérvények bemutatása és elintézése. A kormány ideiglenes vasutengedélyezési szabályzatot nyújt be, A görög
keleti vallásuakra vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása napirendre tűzetik. 

A kormány részéről jelen vannak : Eötvös Jó
zsef ó., Gorove István, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10]/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző ur fogja ve
zetni; a szólam kivánók neveit Radics Ákos jegyző 
ur jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitele
sítés végett fölolvastatni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa az april 
29-én tartóit ülés jegyzökönyvét az alföldi vasúti tör
vényjavaslat iránt beadott bizottsági jelentésről szóló 
pontig.) 

BÓniS S á m u e l : Az éjszaki vaspálya iránt 

nem hallottam jól a határozatot. A mint innen ki
vehettem, a jegyzőkönyben csak az mondatik, hogy 
kinyomatni és napirendre kitüzetni határoztatott. 
Hát ez az osztályokat ki fogja kerülni? 

Horváth Lajos jegyző (újra felolvassa a 
jegyzőkönyv kérdéses pontját, mely szerint a vasúti és 
pénzügyi bizottság előterjesztése kinyomatni, szétosz
tatni és az osztályok tárgyalása, után napirendre tű
zetni határoztatott.) 

BŐniS S á m u e l : Bocsánatot kérek, első felol
vasás alkalmával nem értettem jól. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (folytatólag végig oh 
j vassá a jegyzökönyvet.) 
| E l n ö k : Ha nincs észrevétel, (Nincs!) ajegy-
| zőkönyv hitelesítve van. 
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P a t a y I s t v á n : Szót kérek! A hitelesített 
jegyzőkönyvre nézve semmi észrevételem ; azt sem 
feszegetem, hogy nagy hazánkfia Kossuth Lajos 
lemondó levelének fel nem olvasása jogos volt-e 
vagy jogtalan; a többség határozott: ón térdet fejet 
hajtok a határozatnak. Hanem annyit tudok, hogy 
azon férfi lemondó levele azon testületet illeti, a 
mely őt igazolta: s az az országgyűlés. Az ország
gyűlésnek én is szerencsés vagyok egyik szerény 
tagja lenni, és azon jogról, melyet rám küldőim bi
zalma ruházott, semmit engedni hajlandó nem va
gyok. Ennélfogva ezen okmányt, mint az ország
gyűlésnek nyilvános okmányát, látni és olvasni 
akartam. Utána jártam, kérdeztem a kanczellariá-
nál, kérdeztem az elnökségnél, kérdeztem a jegyző
nél ; de sehol nem találtam. Tehát most felszorítom 
az elnök urat, méltóztassék megmondani nekem, 
hol láthatom, hol olvashatom ezen okmányt? 

E l n ö k : Havaiamely tárgyat a t. ház elintéz, 
akkor az elnökség kezéből az illető tárgy mindjárt 
kimegy, átadatik a jegyzőnek, a jegyző aztán, mi
kor a hitelesítés megtörtént, a ház archívumába 
teszi le. 

Patay I s t v á n : Valahol csak meg kell lenni. 
H o r v á t h LajOS j e g y z ő : Patay István kép

viselőtársam kijelentésére bátor vagyok megje
gyezni, hogy engem e tárgy iránt nem kérdezett. 
(Nagy derültség.) Egyébiránt az iratok, mihelyt a 
jegyzőkönyv fel van téve, mindjárt az irattárba 
tétetnek át. 

Csiky Sándor : En tudakozódtam jegyző ur
nái, s jegyző urnák azt tetszett mondani, hogy a 
levél az elnökségnél van ; tudakozódtam az elnök
ségnél, de ott sem találtam. (Zaj. Élénk felkiáltá
sok : A napirendre!) 

Elnök: Méltóztassanak megnyugodni abban, 
hogy ezen irat is a bevett szokás szerint tárgyal
tatik. Az elnök átadja a jegyzőnek, ez pedig a 
jegyzőkönyv hitelesitése után le fogja tenni a ház 
archívumába. (Helyeslés.) 

Keglevich gr. képviselő úr kíván szólani. 
Keglev ich B é l a gr . : Az általam igen t, 

pénzügyminiszter úrhoz a dohány beváltása tár
gyában intézett interpellatióra volt szerencsém az 
igen tisztelt miniszter úr válaszát a dolog komoly
ságához mért figyelemmel kisérni és az országgyű
lési tudósításokból tanulmányozni válaszában fe-
hozott mindazon adatokat, melyeket miniszter irr 
nézetei indokolására felhozni szükségesnek talált. 
Meg fogja engedni az igen t. miniszter úr, ha azok 
bővebb fejtegetésébe nem bocsátkozhatom: mert 
a mennyire elismerem , hogy azok nagy fon-
toságuak és helyesek, ép oly szükségesek azon ál
láspont indokolására, melyet az igen t. miniszter 
úr e tárgyban elfoglal. En azonban más szem
pontból indulok ki, és azért más indokok figye' 

lembe vételére és használatára vagyok utalva. Föl
említem mindenek előtt azt, hogy teljes elisme
rést szavazok az igen t. pénzügyminiszter urnák 
azon nyilatkozatáért, mely szerint ő ezen tárgyat 
olyannak tekinti, melyen minden esetre segíteni 
óhajtana. De másrészt sajnálattal kell kijelentenem, 
hogy az általam igen t. miniszter úr nyilatkozatá
nak azon részében, melyben elmondja, hogy miké-
pen segíthet az általam jelzett bajon azok érde
kében, a kiknek ügyében felszólaltam, meg nem 
nyughatom. 

Az igen t. miniszter úr főleg ezen három kö
vetkeztetést vonta le előadásából: 

1-ör hogy Magyarországon jelenleg a do
hányra nézve túltermelés létezik; 

2-or hogy a dohánynak európai piaczi ára 
jelenleg nagyon alacsony; 

3-or hogy ezen bajon maga a baj fog segí
teni, a mennyiben t. i. a termelők, okulva a jelen 
tapasztalatain, jövőben kevesebb dohányt fognak 
termeszteni. 

Ez áll; de nem segit a bajon, mely ma is fen-
áll. Hiszem, hogy jövőre nem fognakannyi dohányt 
termeszteni. Nem is bocsátkozom annak taglalá
sába : mennyire lesz ez czélszerü államgazdasági 
tekintetekből, mennyire nem? csak azt jegyzem meg, 
hogy mig a jelen calamitáson nincs segítve, addig 
nem csak directe a termelők érdeke van fenye
getve, sőt indirecte fenyegetve van az államé is, 
mert ez által az adóképesség csökken. Fenyegetve 
van a termelők érdeke, mert csakugyan akár rá 
szánják magokat a termelők a dohányt a magok 
révén eladni, akár az igen t. miniszter úr által ki
látásba helyezett módon fog ezen kérdés megol
datni : minden esetre igen csekély árt fognak a 
dohányért kapni. 

Ha tehát azon eljárás követtetik, melylyel az 
igen t. miniszter úr a termelőkön segíteni óhajt, a 
mely szerint megengedtetnék, hogy a termelők do
hánya a kincstári raktárakban letéteniényeztethe-
tik, ott dij nélkül őriztetik, sőt a dohány jelen
legi folyó árának fele arra előlegeztetik, azontúl 
— ha lehet eladni — díjtalanul a termelők részé
re lehetőleg legjobban eladatik; ha, mondom, ezen 
eljárás szándékoltatik : akkor talán e részben azt 
lehetne eredményként elérni, hogy a termelők ér
dekei jobban meg lennének óva, ha t. i. tisztába 
jönnénk az iránt, a mire nézve látszik lenni a vé
leménykülönbség a miniszter úr közt és közöttem, 
0 t. i. mint tényt fogadja el, hogy azon ár, a me
lyet én is fölemiitettem, és a melyet jelenleg a ke
reskedők kínálnak, t. i. egy mázsáért egy-két 
frt a valódi piaczi ára a dohánynak. En nem va
gyok azon véleményben; és erre nézve bátor leszek 
felhozni egy-két adatot: oly adatot, mely mig 
egyrészt azt mutatja, hogy talán jobb árt lehetne 
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elérni a dohányért, másrészt bizonyítja azt is, hogy 
a dolog sürgetős és elintézetlenül nem ma
radhat. 

Sok helyen, hol dohány termeltetett, az most 
a termelők által őriztetik, igy például saját választó 
kerületemnek egyik mezővárosában, Nagy-Kátán, 
hol szintén a helyviszonyokhoz képest tetemesb 
mennyiségű dohány található. A dugárusok ily 
helyeken folytonosan járnak-kelnek, meg akarják 
venni a dohányt és öt-hatszoros árt kinálnak a ter
melőknek — megengedem, csak egyes mázsákért 
—ahhoz képest,a mit a kereskedőktől érhetnének el. 
És ha sikerült a község józanságának és az elöl
járóság óvatos eljárásának azokat, a kik részint 
a nyereség miatt, részint talán azért , mert a 
körülményeket nem egészen ismerik, hajlandók 
volnának dohányukat ily módon elárusítani, ne
hogy a község ennek súlyos következménye által 
sujtassék, hasonló alkutól visszatartóztatni: erköl
csi szempontból is bizonyító adat ez arra, hogy ezen 
állapot tovább fen ne maradjon és a dolog mielőbb 
elintéztessék. Másrészt mutatja ez adat azt is, hogy 
nagy különbség van ezen ár között, melyet dug
árusok ajánlanak, és a között, melyet a rendes ke-
reskedektől elérhetni. De tudjuk azt is, hogy ujabb 
időben maga a kormány is tett némely esetben ki
vételt, a mennyiben egyes termelőknek a külföld 
számára termelt dohányát ennél magasabb árért 
beváltotta. így például tudjuk, hogy a tiszarofi 
kincstári dohány-beváltó hivatal Heves megye 
helytartó főispánjának gr. Szápáry Gyulának a 
külföldre termelt dohányát 9 ft 50 krért vál
totta be. Ezt csak például hozom fel arra, hogy ha 
alacsony az ár, melyet a kereskedők kinálnak, ha 
nagyon magas az ár, melyet a dugárusok ajánla
nak : lehetne egy közép árt állapítani meg a raktá
rakban leteendő dohányra nézve, magasabbat, mint 
azon egy-két ft, melyet a kereskedők jelenleg 
ajánlanak ; és akkor talán ez intézkedés megnyug
vással és köszönettel találkoznék. Megnyugodná
nak talán a termelők, ha pl. alapul hat-hét frt vé
tetnék föl. Erről azonban nem kívánok tovább 
szólani. 

Mindezeket felhozni kötelességemnek tartót- | 
tam, és csak azt vagyok bátor még megjegyezni, 
hogy a dolog érdemére nézve, arra nézve t. i.,hogy 
a miniszter úr miként oldandja meg ezen kérdést, 
csak akkor lehet tüzetesen szólani, ha a kormány 
e tárgybeli rendelete megjelent vagy intézkedése 
köztudomásra jutott, és mindenesetre azon időre 
hiszem fentartandónak ezen tárgy-érdeméhez való 
szólást, és előre engedelmet kérek a t. háztól, hogy 
az intézkedés megtörténte után észrevételeimet meg-
tehessem és erre a ház figyelmét fölkérhessem. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Tisztelt 
ház! U g y hiszem, a külföld számára termelt do

hány-készlet beváltásának vagy be nem váltásának 
kérdését vitatás tárgyává tenni a tisztelt ház any-
nyival kevésbbé fogja kivánni,minthogy ezen tárgy 
körüli teendők a végrehajtás köréhez tartoznak 
a létező s törvényesített szabályok értelme szerint. 
Azon válaszban, melyet tegnapelőtt a t. képviselő 
urnák adtam, előadtam mind azon körülményt,rnely 
ezen tárgy eldöntésére befolyással lehet, és jeleztem 
azon álláspontot, melyet a pénzügyminisztérium e 
tekintetben elfoglalhat, és azon eljárást, melyet kö
vetni kivan és eddig is követett. Megengedem, 
hogy ezen válasz azoknak érdekére nézve, kiknek 
érdekében képviselő úr fölszólalni méltóztatott, 
kielégítő nem volt; de viszont azt is hiszem, hogy 
akkor fogom fel a pénzügyminisztérium teendőit 
helyesen, ha az ilyen intézkedéseknél nem egyes 
magánosok, hanem a közös kincstár érdeke vezé
rel. {Helyeslés a jobb oldalon és középen.) 

A mi egyébiránt azon indokokat illeti, melye
ket a t. képviselő úr fölhozni méltóztatott, és me
lyek közt, megvallom, legfontosabb az, mely a dug-
áruságra vonatkozik: tegnapelőtti nyilatkozatom
ban kiemeltem, hogy épen ezen ok miatt magam 
is óhajtanék ez iránt akkép intézkedni, hogy a 
beváltás létesítése folytán a dugárusság lehetetlenné 
tétessék; és ezért sajnálom, hogy e tekintetben a 
beváltást az egész meglevő készletre nézve nem 
eszközölhetem azon okokból, melyeket tegnapelőtt 
részletesen említek. 

Megmaradván ennélfogva tegnapelőtti elő
adásom mellett, csak azt vagyok bátor még t. kép
viselő úr előadására megjegyezni, hogy a piaczí 
ár, mint azt én értelmezem és a mint az az egész 
világon átalában értelmeztetik, más nem lehet, 
mint az, a mennyiért ezen árut a külföldön va
lósággal eladni lehet azoknak, kik a dohányt épen 
azon czélra termelik, hogy külföldre eladják ; mi
vel pedig mindenkinek jogában áll terményét 
minden nagyobb nehézség nélkül a kölföldre ki
vinni, és ezen út senki előtt elzárva nincsen : alapos 
panaszra ok nem lehet. 

Azon értelmezést, hogy az árra befolyással 
lehet a dugárusság, nyomatékkal biró érvnek annál 
kevésbbé fogadhatom el, mert történhetik ugyan 
eladás ily dugárusság utján, de az eladó ezzel 
nyerni bizonyára nem fogna, mert minden termelő
nek dohánykészlete össze lévén irva, ha a dugárus
ság utján eladott dohány hiányoznék, a termelő 
nagyobb veszteséget szenvedne, mint a mit a kéz 
alatt eladott dohányból bevehetett. 

Hivatkozva tehát tegnapelőtti előadásomra, 
részemről el fogok követni mindent, a mit az ille
tők könnyebbségére tenni lehet; a mi azonban to
vább nem terjedhet, mint hogy a minisztérium — 
ha az érdekeltek kívánnák — egyrészt termelt és » 
raktárakba elhelyezett dohányukra előleget adand, 
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másrészt pedig a minisztérium azoknak, kik dohá
nyukat a külföldön akarják értékesíteni,'mind azon 
segédeszközöket kész nyújtani, a melyekkel rendel
kezik. (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Engedje meg a t. ház. hogy még a t. képviselő úr 
egy észrevételére, melyre felvilágositást adui elfele
dek, utólag válaszoljak. {Halljuk!) Ez vonatkozik 
azon általa idézett esetre, mely szerint egy külföldre 
termelő készlete megvásároltatott. (Halljuk!) Tudva 
levő, hogy a magyarországi dohánytermelés in
kább a mennyiségre, mint a minőségre nézve kitű
nő : nagy mennyiséget termelünk; hanem minőség 
tekintetében jó fajtájú dohány, különösen pedig 
szivartakaró levelek termelésében az ország oly 
annyira hátra van, hogy ámbár a termelt mennyi
ség igen nevezetes, a szivar-gyárak számára nem ád 
elegendő szivar-takaró levelet. Ennélfogva — mint 
tegnapelőtt is emiitettem — a regié Hollandiából 
kénytelen szivartakaróleveleket vásárolni s csak így 
képes a gyárakat a szükséges készlettel ellátni. 
Ha a külföld számára termelők közt akad egy 
vagy más termelő, a kinek termelt dohánya nagy 
mennyiségű jó szivartakaró leveleket tartalmaz, 
mint az az idézett esetnél történt s más esetekben is 
megtörténhetik, az ilyen a külföld számára termelt 
dohány minden nehézség nélkül, sőt a kincstár 
egyenes hasznával átvétethetik. A t. képviselő úr 
által felhozott eset épen ilyen volt; mig viszont 
számos más esetben, midőn nagyobb termelők ha
sonló kérvényt adtak be , a kincsiár készletüket 
meg nem vette, mert dohányuk nem volt oly ki
tűnő minőségű. I ly folyamodások beérkezésekor 
ugyanis a dohány mindig meg szokott előbb az 
illető beváltó hivatalok által vizsgáltatni, s csak 
azon esetben vétetik át, ha minőség tekintetében 
is kitűnőnek találtatik. í gy történt az a t. képvi
selő úr által felemiitett esetben is. (Élénk helyeslés 
a jobb oldalon). 

B r a n o v á c s k y I s t v á n : Tisztelt ház t A leg
felső engedelemmel létrejött újvidéki szerb nemze
ti szinháztársulat igazgató választmánya folya
modványt bátorkodik általam a t. ház elé terjesz
teni, melyben esedezik, hogy némi mérsékelt pénz
beli segedelemmel örvendeztettessék meg. Mielőtt 
e kérvényt átnyújtanám, föl kell említenem, hogy 
még az 1865-dik évben, mielőtt a törvényhozás 
összehivatott volna, az ugyanazon évben tartott 
szerb nemzeti egyházi congressus, maga is szo
rult pénzviszonyban lévén és mivel jogában a 
nélkül sem állott ilyesmire pénzbeli kiadásokat 
tenni, a magas kormányhoz folyamodott. De ezen 
folyamodványára mai napig semmi válasz sem 
érkezett. Ugyanezen körülménynél fogva a most 
említett igazgató választmány bátor volt 1866-ban 
a t. házh oz ugyanez érdemben folyamodni 377 

j szám alatt, melyre 528 szám szerint határozva 
| Kfov. H, XAPLÓ. 186s/s- vn. 
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lőn, hogy a folyamodvány az épen azon időben a 
közintézetek tárgyában működő bizottsághoz uta
síttassák véleményadás végett. De ezen iromány 
azóta az iratcsomagok közt hever, a nélkül, hogy 
rendeltetése helyére jutott volna. Ennélfogva az 
emiitett igazgató választmány újra folyamodik a 
t. házhoz, s midőn szerencsém van e folyamod
ványt átnyújtani, oly kéréssel járulok a t. házhoz, 
hogy azon esetben, ha és a mennyire hajlandó 
volna ezen méltányos, hogy ne mondjam jogos 
kérelemnek helyt adni, ezt az idei költségvetésbe kel
lene befoglalni. Kérem tehát a t. házat, méltóztas
sék e folyamodványt, az előbbivel együtt, a pénzü
gyi bizottságnak kiadni; ha pedig a t. ház netalán 
szigorúan ragaszkodnék a ház szabályaihoz, akkor 
vagy az előbbeni határozat értelmében a már em
iitett, vagy a kérvényi bizottsághoz méltóztassék 
utasitani oly meghagyással, hogy ezen tárgyról 
előzetesen terjeszszen véleményt a t. ház elé. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog utasít
tatni. 

Ivánka Z s i g m o n d : Bakabánya szab. kir. 
bányaváros közönségének alázatos kérvényét va
gyok bátor a t. háznak benyújtani, a kegyúri jog 
és kötelezettség eltörlése iránt. Kérem annak ide
jében figyelembe venni s jelenleg a kérvényi bi
zottsághoz utasitani. 

E l n ö k : Napirenden van a kérvényi bizott
ság jelentésének tárgyalása. Halmosy képviselő 
úr fogja a bizottság véleményét előterjeszteni. 

MiletiCS SzvetOZár: Kérem a t. elnök urat 
annak kijelentésére, hogy mi fog történni a Brano
vácsky képviselőtársunk által előterjesztett folya
modván yny a 1 ? 

E l n ö k : Kimondottam a határozatot, hogy a 
kérvényi bizottsághoz tétetik át a képviselő úr 
által előadott oly utasítással, a mint a t. képviselő 
úr méltóztatott előterjeszteni. 

H a l m o s y Endre e lőadó (olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését): Abauj megye közönsége kér
vénye a nemzeti hadsereg felállítása és a Ludovi-
ceumnak saját eredeti czéljára fordítása iránt ; 

Bars megye közönségének a honvédelmi 
rendszert törvényhozásilag mielőbb elintéztetni 
kérő folyamodása; 

Sáros megye szintén ez iránti kérelme; 
Szatmár megye közönségének szintezen ügy

ben Arad város és Szepes megye kérvényeit pár
toló felirata; 

Szatmár megye közönségének a nemzeti had
sereg felállítása tárgyában benyújtott kérelme; 

Nyitra megye közönségének a Pest és Arad 
városa által a hadsereg nemzeti lábra állítása és a 
Ludoviceum eredeti czéljára fordítása tárgyában 
beadott feliratokat pártoló kérelme; 

Győr város közönsége Pest városának a hon-
19 
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védelmi minisztériumnak hatáskörébe helyezését 
tárgyazó felterjesztését pártoló kérvénye; 

Liptó megye közönsége kérvénye, hogy ad
dig is, míg a honvédelmi rendszer megállapíttatik, 
az ujonczok 1000 frtnyi váltságdija leszállittas-
eék és az ujonezok helyettesítése megengedtessék; 

Szatmár-Németi város közönsége Pest váro
sának a honvédelmi miniszleriumnak hatáskörébe 
visszahelyeztetése és a sereg nemzeti alapon szer- j 
vezése iránt benyújtott felterjesztését pártoló fel- I 
irata; I 

Hajdu-Nánás város közönségének kérvénye, 
melyben Pest városának a hadsereg és honvédé-
lem törvény utján mielőbb leendő rendezését kérő I 
feliratát pártolja; 

Komárom város közönsége Pest városának a 
honvédelmi miniszter törvényes hatáskörébe behe- ; 
lyeztetése s a hadsereg nemzeti alapon szervezése 
érdemében beadott, kérvényét pártoltatni kérő fo- j 
lyamodása . . . {Folytonos zaj.) j 

E l n ö k : A t. ház múlt alkalommal azt hatá- j 
rozta, hogy a mai ülésen a kérvényi bizottság je- \ 
lentése tárgyaltassék. Ezt, azért tette a t. ház, hogy | 
a felolvasandó jelentés alapján határozhasson. Azt 
hiszem, hogy határozni lehessen, okvetlenül csend
re van szükségünk : ennélfogva kérem a t. házat, j 
hogy a kérvényi bizottság jelentését figyelemmel 
kisérni méltóztassék. (Helyeslés.) 

Halmosy Endre élöadó {folytaíja): Liptó \ 
megye a honvédelmi kérdést mielébb elintéztetni 
kérő folyamodása; | 

Pozsony szabad királyi város közönségének i 
felterjesztése, melylyel Pest városa közönségének j 
a hadsereg és honvédelemnek törvényhozás utján | 
rendezése érdemében tett felterjesztését támogatja: \ 

mindezen kérvények használat és figyelembe- I 
vétel végett a honvédelmi minisztériumhoz átté- i 
tetni véleményeztetnek. (Helyeslés.) 

Érsekújvár város közönségének az 1845. évi j 
július 16-án 25,224. sz. a. kibocsátott elemi tano
dái rendszabályok 66-ik §-nak. melylyel eddig j 
gyakorlott tanító választási joga megtámadtatott, ! 
hatályon kívül helyezése iránti kérelme: a vallás j 
és oktatás minisztérium intézkedése e tárgyban az ] 
1848. év előtt törvényesen fenállott szabályokra i 
alakulván, a levéltárba áttétetni rendeltetik. (He- • 
lyeslés.) 

Eger városa közönsége az 1867. évi XVI-dik I 
t. ez. foglalt vám- és kereskedelmi szövetségről i 
szóló s minden más törvényeket, mihez tartás vé- j 
gett, hivatalból megküldetni kérő folyamodása: 
minthogy ezen kérdés a törvények kihirdetéséről 
hozott t. ez. által elintéztetett, a levéltárban fentar-
tatni rendeltetik. (Helyeslés.) \ 

Gömör megye közönsége a mostani törvényes j 
állapotot megelőző uralom alatt a megye sajátját ! 

képező középületek eladását megsemmisíttetni és 
azokat a megye birtokába visszabocsáttatni kérő 
folyamodása : minthogy az iratokból ki is tűnik, 
hogy a kérdéses épületek adásvevés és így magán
jogi jogezim alapján jutottak a mostani birtokosok 
birtokába, és hogy ezek javára a tulajdonjog már 
telekkönyvileg is bekebeleztetett ; minthogy to
vábbá oly magánjogi utón szerzett jogok felett az 
ideigl. törv. szabályok I. 21. 145. §§-ai által fen-
tartott telekkönyvi rendeletek mellőzésével közigaz
gatási utón rendelkezni nem lehet : a belügymi
nisztériumnak ez érdemben hozott végzése helye-
seltetni és az iratok annak utján a folyamodó me
gyei közönségnek visszaküldetni rendeltetnek. 
(Helyeslés.) 

Berzeviczy Miksa kassai lakos özvegy Berze-
viczy Eleonóra elleni telekkönyvi ügyében a kép
viselőházhoz beadott kérvényére utóbbi által mar-
czius hóban hozott végzéssel nem elégedvén meg, 
kéri a fentebbi kérvényt ujolag felvétetni és az 
igazságügyi minisztériumot oda utasíttatni, misze
rint az utóbbi által csak átalánosan emiitett peror
voslatok közül azt határozottan kijelölje, melyet ö 
jelen esetben még igénybe vehet, és hogy az 1848 
év előtt törvényes gyakorlat alapján a miniszté
rium a per uj felvételét megengedje. Minthogy ily 
magánjogi természetű ügyben a minisztérium a 
törvényes eljárástól eltérést megengedni jogosítva 
nincsen, és az 1848. év előtt gyakorlatban volt 
bírói parancsok az ideiglenes törvénykezési szabá
lyok í. 88. §. illetőleg" 1840. XV. t. ez. II. rész 
143. §. által végkép meg lőnek szüntetve; végre, 
minthogy annak meghatározása, vajon és mily 
perorvaslatot használhatna még folyamodó, szin
tén nem tartozhatik a minisztérium hatásköréhez : 
a képviselőház által hozott első végzése megvál
toztatásának szüksége fen nem forog-, miért is je-
len kérvény a levéltárba tétetni és folyamodónak 
kérésére kiadatni rendeltetik, (Helyeslés.) 

Schweiger szül. Pfeiffer Klára pesti lakos, a 
diós-győri uradalom ellen egy 1827. évben kötött 
haszonbéri szerződésből eredő, 36,932 frtra menő 
kártérítést követelvén, minthogy az ez érdemben 
beadott és a képviselőház által a pénzügyminisz
tériumhoz áttett kérvényére utóbbi őt ezen mivel 
sem igazolt követelésével elutasította : országgyű
lési bizottság által kéri ezen igényét megváltoz
tatni. Minthogy a fenálló törvények szerint a kir. 
kincstár ellen is a magán jogon alapuló keresetek 
csak is a rendes bíróságok utján érvényesíthetők, 
és az országgyűlés ilyenek megvizsgálására és el
intézésére hivatva nincsen, és minthogy a pénz
ügyi minisztérium végzésében folyamodónak igé
nyei törvényes utón érvényesítése el nem zára
tott : jelen kérvény a levéltárban elteendő és folya
modónak kérésére visszaadandó. {Helyeslés.) 
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Szab. kir. Beszterczebánya város közönségé
nek, a városok rendezését tárgyazó törvényjavaslat 
mielőbbi tanácskozás alá vételét kérő folyamod
ványa ; 

Abauj megye közönségének a kassai magyar 
színház évi segélyezését kérelmező Kassa város 
feliratát pártoltatni kérő kérvénye; 

Nagy Ferencz, Csontos községbeli lakosnak 
az 1848, év előtt szolgálatban volt városi tisztvi
selők nyugdíjaztatását azóta szolgálatban jutotta
kéval egyenlő' arányban megállapittatni kérő fo
lyamodványa ; 

Pozsony sz. kir. város közönségének kérvé
nye a törvénykezés és államrendészeti kiadások 
megtérítése iránt beadott kérvén) ének a tárgy 
sürgetősségénél fogva mielőbbi elintézése végett; 

Tornyos József zarándmegyei brádi lakos 
kérvénye, ki a Blezsényi községbe vesztett urbéri-
ségét a törvényben gyökerező teljes kárpótlást 
megítéltetni kéri: 

elintézés végett a belügyminisztériumhoz át
tétetni rendeltetnek. (Helyeslés.) 

Eperjes város közönsége Buda szab. kir. vá
ros közönségének a budai népszínháznak engedé
lyezendő 18,000 frtnyi országos segély tárgyában 
felterjesztett kérvényét az abban kifejtett indokok
nál fogva pártoló kérelme; 

Szatmár megye közönsége, 
Temesvár sz. kir. város közönsége, 
Abauj megye közönsége, 
Csanád megye közönsége. 
Pest megye közönsége. 
Kraszna megve közönség-e. 
Veszprém megye közönsége, 
Máramaros megye közönségének szintén ez 

iránti kérelme; 
Sáros megye közönségének a megyék rende

zésére vonatkozó javaslatát pártolás végett felter
jesztő kérvénye; 

Békés megye közönségének ugyané tárgy- | 
ban felterjesztett javaslata; 

Csongrád megye közönségének a felelős par
lamenti kormány és megyék közötti viszonyt mi
előbb szabatosan körüKratni és törvénynyel meg- j 
határoztatni kérő folyamodása; 

Zemplén megye közönségének Kassa sz. kir. j 
város közönségének a nevezett város kebelében ál- j 
landósitandó magyar szinészetnek országos segé
lyezése iránt tett felterjesztését pártoló kérvénye ; 

Győr város közönsége, 
Máramaros megye közönségének szintén ez 

iránti kérelme: 
használatul a belügyminisztériumhoz átté

tetni rendeltetnek. (Helyeslés.) 
Liptó megye közönsége kéri, hogy az ország

ban több helyütt létező kórházak példájára Liptó 

megyébe is országos költségen közkórház sze
reltessék fel. A közegészségi ügy rendezésénél 
való felhasználás végett a belügyminisztériumhoz 
áttétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Az erdélyi múzeum-egylet igazgatóságának 
ezen intézet épületének felállítása és belső felszere
lésére 250,000 frt országos segélynek megszava
zása iránti kérelme lehető figyelembe vétel végett 
a cultus- és oktatásügyi minisztériumhoz áttétetni 
rendeltetik. (Helyeslés.) 

A szentesi, kecskeméti és pesti görög-keleti 
egyház több tagjai a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter által a görög-keleti vallás ügyében előter
jesztett törvényjavaslat ellen beadott észrevételeiket 
figyelembe vétetni kérő folyamodványa: az előter
jesztésben foglaltak méltányos figyelembevétele, s 
a netalán ez érdemben javaslatba hozni szükségelt 
módosítások eszközlése végett a vallás- és közok
tatási minisztériumhoz áttétetni rendeltetik. (^He
lyeslés. ) 

Hevesmegyei Kaál község 323 zsellérei az eí-
viselhetlenné vált papibért leszállittatni kérő fo
lyamodása a vallás- és közoktatási minisztérium
hoz áttétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

A debreezeni ügyvéd-egylet a debreczeni 
ügyvédi karnak a hazai törvénykezés ügyében szer
kesztett és az egylet által magáévá tett emlékira
tot pártolás végett felterjeszti; 

Kraszna megye közönsége a királyi itélő táb
lának felosztását és ily osztálynak az ország több 
pontjaiban leendő felállítását kér i : 

Kőszeg sz. kir. város közönsége a királyi táb
lának egyik osztályát Kőszegen kéri elhelyez
tetni ; 

Bács-Bodrog megye több községei kérik, 
hogy fi megyében fölállítandó törvényszékek 
egyike Újvidék helyett Palánka mezővárosba he
lyeztessék át : 

mindezen kérvények az igazságügyi miniszté
riumhoz áttétetni rendeltetnek. (Helyeslés.) 

Hevesmegyei Ueménd község lakosainak a 
tagosítás alkalmával különösen a maradványföl
dekben szenvedett sérelmeik orvoslása iránti ké
relme; 

özv. Stiassny Istvánná és Stiassny Pál tor-
dasi lakosoknak Stiassny István első házasságbeli 
gyermekei ellen lefolyt, már a hétszemélyes tábla 
által is eldöntött örökösödési perök megújítását és 
a végleges elintézéséig a végrehajtás felfüggeszté
sét kérő folyamodása: 

elintézés végett az igazságügyi minisztérium
hoz áttétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Sáros megye gazdasági egyesülete a magyar
országi felső vidék számára tervezett gazdasági 
és erdészeti tanintézetet Eperjesen kéri felállíttatni : 

Honecz Ede János daruvári lakos volt hon-
19* 
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véd huszár-kapitány egy királyi postahivatalnál 
altiszti vagy egyéb más állomásért folyamodik; 

a pécsi mészáros-czéh az őstermelés előmoz
dításához annyira szükséges marha-állomány fen-
tartása czéljából a fiatal szarvasmarha levágását 
átalánosan eltiltatni kéri; 

Pestmegye közönsége Győr szab. kir. város
nak az elemi károk országos biztosítása tárgyában 
felterjesztett javaslatát pártolja: 

mindezen kérvények használatul a földmive-
lési, ipar- s kereskedelmi minisztériumhoz áttétetni 
rendeltetnek. (Helyeslés.) 

Bélabánya város közönségének kérvénye, 
melyben Selmecz városától külön választásaért és 
törvényes autonómiájának helyreállításáért esede
zik : a törvényhatóságok rendezésénél leendő te
kintetbe vétel végett az összes minisztériumhoz át
tétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Szab. kir. Beszterczebánya város közönsége 
kérvénye, melyben a fenállott es. kir. orsz. pénz
ügyi igazgatóság által 1867-re 6572 írtban meg
állapított, s kényszerrel a városra hivatalból átutalt 
fogyasztási adó beszedéséből felmerült 400 írt 69 
kr hiányt, mely a pénzügyminisztérium által ke
gyelemből elengedett 1000 frton felül még terhére 
maradt, elengedtetni kéri: az összes minisztérium
hoz áttétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Abauj megye közönsége a nemzetiségi kér
dést a képviselőház véleményétől eltérőleg meg
oldatni kérő folyamodása; 

Máramaros megye közönségének a nemzeti
ségi kérdést Trenesén és Zemplén megyék felter
jesztése értelmében megoldatni kérő folyamodása: 

a nemzetiségi bizottsághoz áttétetni rendelte
tik. (Helyeslés.) 

Szab. kir. Beszterczebánya város közönségé
nek a királyi ítélő tábla, mint másod bíróságnak 
sz. kir. Beszterczebányán leendő felállítását kérő 
folyamodása a polgári törvénykezési rendtartás 
tárgyában kiküldött bizottsághoz áttétetni rendel
tetik. {Helyeslés.) 

Nagy István és több hód-mező-vásárhelyi la
kosnak a gróf Károlyi nemzetség által ellenök kö
vetelt malombérszedési jog megszüntetését kérő 
folyamodványa az igazságügyi minisztériumhoz 
áttétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Bereg megyében kebelezett Volócz, Hukliva, 
Szkoterska, Kánora. Talamás és Almamező hely
ségek több lakosai az 1847. évben az uradalmi 
tiszt kegyetlen zsarnokoskodása folytán 125 job
bágy által elhagyott telkek visszaadatását kérik; 

Veszprém niegvébe kebelezett Urkut pusztán 
1824. évben telepitett eontractualis zsellérek a 
törvényhozás intézkedéséig mostani szerződésöket 
fentartatni és birtokvi: zonvaikat törvénv által 
rendeztetni kérik : 

Uj-Kécske Pest megyébe kebelezett község a 
háztaksa fizetése alól magát felmentetni kér i : 

mindezen kérvények elintézés végett az igaz
ságügyi minisztériumhoz áttétetni rendeltetnek. 
(Helyeslés?) 

Boros Bálint előadó (olva ssa a kérvényt bi
zottság jelentését): Tordai lakos Csíki Imréné, Am-
berboi Mária, maga és hét gyermeke nevében kéri 
néhai férje által 1849-ben a haza oltárára kölcsön
zött 1700 frt tőkét kamatostul megtéríttetni; 

Gyöngyös-Püspöki község magát fogyasztási 
adó tekintetében Gyöngyös városától törvényesen 
elkülönittetni kéri ; 

Budai lakos szuboliczai Kiss János 1848-ban 
a cs. kir, hadsereg részére tőle vett, tetemes értékű 
requisitióknak, s a tulajdon szerb ajkú volt jobbá
gyai által történt kiraboltatása folytán, az ezt el
követők ellen megrendelt bünfenyitő' pörnek hiva
talos megszüntetésénél fogva kipótolhatlanul szen
vedett kárnak megtérítését kéri : 

mindezen folyamodványok a pénzügyminisz
tériumhoz áttétetni rendeltetnek. (Helyeslés.) 

Liptó megye közönsége a burgonvaszeszadó 
tetemes leszállítását eszközöltetni kéri; 

Czegléd város közönsége kéri abbeli panasza 
orvoslását, hogy Pestre szállított sertéshúsaiktól 
kétszeres fogyasztási adó fizetésére kényszerít
tetnek ; 

Szab. kir. Pozsony város közönsége a fo
gyasztási adónak megszüntetését vagy legalább 
Pozsonynak a zárt városok köréből leendő kivéte
lét s ez által a fogyasztási adónak leszállítását kéri: 

mindezek használat és figyelembevétel végett 
a pénzügyminisztériumhoz áttétetni rendeltetnek. 
(Helyeslés.) 

Békés város képviselő testületének kérvénye 
a katonaszállásolásnak az 1848. évi XVIII. t. ez. 
értelmében leendő szabályozása tárgyában ; 

Eger városa képviselő testületének szintezen 
tárgybeli kérelme: 

minthogy az itt elpanaszlott bajok az ország
ban átalánosan éreztetnek és teljes orvoslásuk csak 
is törvényhozás utján létesíthető, a honvédelmi mi
nisztériumhoz azon felirással áttétetni rendeltetnek, 
hogy a honvédelmi törvény kidolgozásánál a ka-
tonaszállásolás közterhének az 1848. VII I . t. cz.-
ben kimondott elvek szerinti rendezésére figyel
mét különösen kiterjeszsze. (Helyeslés.) 

Knorr Mihály nagyváradi lakos az 1848—49-
évi honvédelmi hadseregnél alkalmazott kardgyári 
igazgató egy Lukács Sándor kormánybiztos által 
kiadott utalvány alapján 2249 pftnyi követelését 
utalványoztatni és kifizettetni kéri; 

Arad sz. kir. város számos polgárai a ma-
[ gyár pénzjegyekről szóló nyugtáknak lehető leg-

. 
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gyorsabb beváltását országgyülésileg elintéztetni 
kérik; 

Dobos János, dr. Fiseher Kálmán ügyvéd 
által képviselt győri lakos, az 1849. évi augusztus 
14-én a magyar hadsereg számára kölcsön adott 
450 frt tőkét s kamatait kifizetni kéri ; 

Viel János nagy-idai lakos a magyar hadse
reg részére kiszolgáltatott 406 köböl zab árának 
megtérítését kéri; 

Plascher János vargamester, vasmegyei bo
rostyánkői lakos, a honvédsereg számára elkészített, 
de a es. kir. osztrák hadsereg által elkobzott 74 
pár bakancs árát 248 frt 64 krral utalványoztatni 
kéri ; 

Németh András pestmegyei izsáki község
jegyző az 1848-ban a magyar kincstárnak egy 
évre kamat nélkül kölcsön adott 40 pfrtot és 18 i 
évi kamatait a magyar kincstárból visszafizettetni | 
kér i : 

mindezek a pénzügy minisztériumhoz elintézés i 
végett áttétetni rendeltetnek. (Helyeslés.) 

Laczko Mihály nyugalmazott őrnagy a neki 
1848-ban adományozott nyugdijt s 900 frt pótdíj ! 
utalványoztatni kérő folyamodványa elintézés vé
gett a honvédelmi minisztériumhoz ajánlattal átté
tetni rendeltetik. (Hdyeslés.J 

Zemplén megye közönsége kérvénye, mely
ben a honvédelmi rendszert tárgyazó javaslatát 
még ez ülésszak alatt tanácskozás végett előtér-
jesztetni és az alkotmányra felesketendő hadsereget 
nemzeti alapon szerveztetni kéri; 

Szab. kir. Beszterczebánya város közönsége 
kérvénye, melyben a honvédelmi rendszer és a 
hadsereg nemzeti lábra leendő állítását s ezzel szo
ros kapcsolatban a Ludoviceum katonanevelő in
tézet rendeltetése czéljára átadatását kér i : 

a honvédelmi minisztériumhoz áttétetni ren
deltetnek. (Helyeslés.) 

SzOntagh P á l e lőadó (gÖmöri, olvassa a 
hérvényi bisottság jelentését): Szeged szabad kir. 
város közönsége kéri Szegjed város és a mindszent
apátfalvi tiszaszabályozási társulat közt fenforgó 
viszonyoknak országos küldöttség általi nyomozá
sát és sérelmeinek megszüntetését. Ez ügy nem a 
törvényhozás, de a közigazgatás körébe tartozván, 
a közlekedési és egyszersmind belügyi miniszté
riumhoz, annak érdemleges megvizsgálása után a 
végleges közrejárulási kulcsnak évek óta várt mie
lőbbi megállapítására avagy esetleg azon részben 
már kiigazított ideiglenes kulcsnak teljesebb kii
gazítására, kellő intézkedés végett áttétetni rendel
tetik. (Helyeslés.) 

Elnök í A közlekedési és közmunkaügyi mi
niszter úr egy ideiglenes szabályzatot készített a 
vaspályák épitéséhez szükséges engedélyek tár
gyában, mely most bemutattatott. Ez szoros ösz-

szeköttetésben áll a vasúti kérdéssel. Azt hiszem, 
a t. ház ezt felolvasottul fogja tekinteni, és kinyo-
matását elrendelni, ugy, hogy akkor, midőn a vas
úti kérdés az osztályokban tárgyaltatni fog, ezt is 
tárgyalás alá lehet venni. (Helyeslés1). 

Eötvös József báró vallás- és közokta
tási miniszter: T. ház! A görögkeleti ügyek 
rendezésére nézve a törvényjavaslat már a t. ház 
asztalára letétetvén, már az osztályok tárgyalásán 
is keresztül ment; de midőn a tárgyalás napja is 
ki volt már tűzve, épen akkor érkezett egy folya
modvány a görögkeleti egyház hívei egy részétől, 
kik se a szerbekhez, se a románokhoz nem tartoz
nak ; minélfogva fölkértem a t. házat, méltóztat
nék ezen ügy tárgyalását egy pár napra felfüggesz
teni. Most áttanulmányozván a kérdést, azt hi
szem, ezen kérvénynek elég tehető egy szakasz 
által, mely a törvénybe volna igtatandó. Kérném 
tehát a t. házat, méltóztassék napot tíízni e tör
vényjavaslat tárgyalására. (Ki kell nyomatni!) Ha 
az ajánlott uj szakaszt méltóztatnak kinyomatni, 
bátor vagyok megjegyezni, hogy a kérvényezők 
főkivánata abból áll, hogy a mennyiben ők isteni 
tiszteletökben a görög nyelvet használták eddig, 
azonkívül nekik bizonyos egyházi vagyonuk vau. 
mely tisztán a görögkeleti egyházhoz tartozó hivek 
által alapíttatott : ők ennek használatában meg
maradjanak ezentúl is, és ezen törvény által, mely 
a szerbek és románok részére készül, jogaikban 
meg ne szoríttassanak. Ennek elérésére felfogásom 
szerint nem szükséges semmi más, mint egy uj 
szakasz a törvényben, melyben ezen jogaik bizto
sittatnak. Ezen szakasz formulázását bátor leszek 
a t. ház elé terjeszteni. (Halljuk! Olvassa): ,,A két 
metropoliának görög és más, nem szerb, illetőleg 
nem román ajkú hivei ezentúl is teljes élvezeté
ben maradnak mindazon jogoknak, melyeket a 
görögkeleti egyház törvényei szerint egyház
községi, iskolai és szertartási nyelvök, valamint 
egyházközségi vagyonuk kezelésére nézve eddig 
is gyakoroltak/ ' E szerint, azt gondolom, jogaik 
tökéletesen biztosítva lennének. (Helyeslés.) 

Elnök : Ha méltóztatnak beleegyezni r e 
tárgyban talán holnap 10 órakor tarthatnánk 
ülést, ugy hogy ülés után még az osztályok ta
nácskozhatnának '? (Felkiáltások; Hétfőn !) 

G h y c z y IgnáCZ : Az igen t. miniszter úr 
beadványa változtatást feltételez azon törvényja
vaslatban, mely már az osztályok tárgyalásán ke
resztül ment. U g y gondolom, hogy szükséges 
volna ezt előbb kinyomatni, hogy annak idején az 
osztályokhoz mehetne. Talán jó volna most felol
vasni és a kinyomtatást elrendelni; a kiosztás az-

') Lásd az Irományok 226-ik számának IV-ik mellékletét. 
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után vasárnap megtörténhetnék és hétfőn lehetne 
tárgyalni. {Helyeslés.) 

BranOVaCSky I s t v á n : T. ház ! Ezen kérdé
ses törvényjavaslat a szerbeket és románokat kö
zelebbről érdekelvén, a szerbek részéről némi mó
dosítások tétettek. Ezeknek kinyoniatását el is ren
deltük azon czélból. hogy azokat jó eleve a t. ház 
tagjainak kezei közé juttathassuk, hogy lássák, 
miből állnak ezen módosítások. Minthogy a nyom
tatvány még el nem készült, arra kérném a t. há
zat, hogy ezen törvényjavaslat tárgyalását néhány 
nappal továbbra, talán keddre méltóztatnék ha-
1 asztani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Talán a jövő szerdára lehetne azt 

napirendre kitűzni ? {Helyeslés.) Ez szerint a val
lás- és közoktatási miniszter úr által beadott pót
szakasz ki fog nyomatni és szét fog osztatni l). A 
tárgyalás a jövő héten szerdán délelőtt 10 órakor 
tartandó ülésre tűzetik ki. 

Kérem a t. pénzügyi bizottság tagjait, mél
tóztassanak ülés után itt maradni egy pár perezig 
tartó értekezés végett, a mi befejeztetvén, az osz
tályok fognak ülésezni. 

Több tárgy nem lévén, az ülést feloszlatom. 

Az ülés végződik d. e. ll~*/4 órakor. 

Lásd síz irományok 228-ik számát 

CCXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 4-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Péchy Tarnás megbizó levele, Degenfeld G-usztáv gr. kérelme szabadságért, mi megadatik, s különféle kérvé
nyek beniutatta'nak. Az ipar- s kereskedelmi kamarákról szóló törvény szentesittetvén, kihirdettetik. A kormány felel a demokratakor 
betiltása iránt tett intcrpellatióra. GuU József éa utána Deák Ferencz az erdélyi sajtóvtszoriyok iránt interpellálják a kormányt, mire 
i'.z felel. A központi bizottság beadja jelentését az alföldi vasútra vonatkozó törvéiiyjavaslat iránt. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 a/a órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kivánók neveit pedig Horváth La
jos jegyző úr jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

M ihá ly i Pé ter j e g y z ő {olvassa a május 1-én 
tartott vlc's, jegyzökönyvét?) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Péchy Tamás Abauj megye szikszói kerüle

tében megválasztott országgyűlési képviselő be
adta eredeti megbizó levelét. Az állandó igazoló 
bizottsághoz tétetik át. 

Degenfeld Gusztáv gr. képviselő rongált 
egészsége helyreállítása tekintetéből két havi sza
badságidőt adatni kér. Megadatik. 

Torna megye közönsége az egyes képviselők 
kimaradását az ülésekből meggátoltatni kéri. 

A Jász-kún kerületek közönsége a képvise
lőknek az ülésekből kimaradását szintén meggá
toltatni kéri. 

E két kérvény a ház szabályainak átvizsgálásá
val megbízott küldöttséghez tétetik át. 

Eszterg'om megye közönsége önkormányzati 
jogkörének a parlamenti felelős miniszteri rend
szernek kiegyeztetését tárgyazó emlékiratát be-
nyujtja és figyelembe vétetni kéri. 

Zólyom megye közönsége a törvényhatósá
gok önkormányzati jogkörének a miniszteri rend
szerrel kiegyeztetése iránt beadott javaslatot figye
lembe vétetni kéri. 

Esztergom megye közönsége a honvédelmi 
rendszer életbe léptetését, a hadseregnek az alkot
mányra felesketését, az idegen sereg eltávolítását 
és a váraknak a nemzeti sereg által őriztetését esz
közöltetni kéld. 

Ugyanazt kérik Arad megye, a Jászkun ke
rület, nem különben Szabadka városa, Magyar
óvár mezőváros elöljárói, ugy szintén Nagy-Ka
nizsa közönsége. 

Alsó-Fehér megye közönsége az erdélyi gaz-
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dasági egyesületnek a só-ügyben fölterjesztett em
lékiratát pártoltatni kéri. 

Győr megye közönsége a Dunát országos 
költséggel szabályoztatni kéri. 

A Jászkun kerületek közönsége a törvényke
zésre forditott költségeket az országos alapból meg
téríttetni kéri. 

Ugyanaz a budai népszínházát évenkint 
1 8J000 frttal segélyeztetni kéri. 

Torna megye közönsége a kassai magyar 
színház évi 18,000 frttal segélyeztetését megálla-
pittatni kéri. 

Ugyanazt kéri Jászkun kerület közönsége. 
Szatmár-Németi város közönsége a kir. itélő 

táblának kerületenkiut való felosztása esetére egy 
ilyennek székhelyéül Debreczen városát kéri ki-
tüzetni. 

A gyöngyösi görög-keleti egyházközség elöl
járói a vallás-és közoktatásügyi miniszter által elő
terjesztett törvényjavaslat ellen a pesti, kecske
méti és szentesi egyházi községek részéről benyúj
tott felszólalást pártoltatni kérik. 

Ugyanazt kérik a karczagi és tokaji görög
keleti egyházközségek. 

Báró Lo-Presti Henrika, özvegy Ukermaim 
báróné, temesmegyei földbirtokos kéri, hogy idősb 
néhai báró Lo-Presti Lajos után még fenlévő ha
gyaték a Ludoviceum mint utolsó várományos örö
kös részére biztosíttassák. 

Báró Szekendorff Oszkárné, született Guzich 
Francziska, kéri Zichy Antal somogymegyei zala
községi birtokos és tabkerületi országos képviselő
nek Somogy vármegyefenyitó'törvényszéke 1867. 
nov. 29-dikén 1334. sz. a. kelt végzésével elren
delt bú'nvizsgálatra való személyes előállíttatását. 

Zichy Antal nyilatkozatot ad be, melyhez 
mellékeli azon törvényszéki végzést, a melyre a 
kérvényző hivatkozik, s egyúttal az illető tiszti fő
ügyész bizonyitványát is, melyekből az ellene 
emelt vád alaptalansága kitűnik. 

Ozv. Tömöri Miklósné, nádudvari lakos, lak
házának volt földesura által lett elárvereztetését 
megsemmisíttetni és részére visszaadatni kéri. 

Bényei István színész a magyar színészeket 
választó polgári joggal kéri felruháztatni. 

Nagy Menyhért tordai alsó-járai lakos, sza
badságos katona és tanuló, folyó évi márczius 14-
én történt törvényellenes besoroztatása alóli ke
gyelmes fölmentésért esedezik. 

Babics István egri érseki uradalmi jogigaz
gató és Eisenmann János hites ügyvéd, mint de-
méndi földbirtokos, Heves megyében kebelezett 
Deménd helységben* néhány lakos által az ottani 
tagositási egyesség ellen benyújtott alaptalan pa
naszok és sérelmek orvoslása iránti kérvény ellen 
beadott észrevételeiket figyelembe vétetni kérik. 

Kezdi-szent-léleki Baróthy András rokkant 
lovas tizedes a már 1849-ben meghatározott 
20 kr pp. rokkanti tápdij életbe léptetését kéri. 

Szatmár megyében kebelezett Keér község 
lakosai a keéri úrbéri pörben hozott ítéleteknek az 
országgyűlés által teendő intézkedésig végrehajtása 
felfüggesztéseért folyamodnak. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: Van 
szerencsém a kereskedelmi és iparkamarákról szóló 
törvényczikket, melyet ő felsége szentesiteni méltóz
tatott, a t. háznak azon kérelemmel benyújtani, 
hogy kihirdetését elrendelni méltóztassék. 

Horváth LajOS j e g y z ő (felolvassa a szente
sített törvényczikket '). 

E l n ö k : A fölolvasott törvényczikket Mihályi 
Péter jegyző át fogja vinni a mélt. főrendek leg
közelebbi ülésébe kihirdetés végett. 

Deák Ferencz képviselő úr kért szót. (Halljuk /) 
Deák FerenCZ: T. ház! Van szerencsém be

nyújtani Pest város közönségének egy kérvényét. 
A város közköltségén építi itt a vizvezetést, mely 

! mind egészségi, mind a főváros tisztasága tekinte-
| téből igen fontos. Ezen építés létesítésére, mely 

igen nagy költségbe kerül, kölcsönt vett föl, és 
kéri a t. házat, méltóztassék kieszközölni, hogy a 
vas, melyet e végből külföldről hoznak be, díjmen
tesen vagy legalább tetemesen alábbszállitott áron 
hozathassák be. Méltóztassék a t. ház ezen kér
vényt a kérvényi bizottsághoz áttenni, hogy az il
lető pénzügy- és kereskedelmi miniszter uraknak 
kiadassák, és pedig ha lehet minél előbb. Tudom, 
hogy e dologban már a minisztérium részéről tör
téntek lépések; de azt hiszem, czélszerü lesz, ha a 
t. miniszter urak magát a várost vagy küldötteit 
is meghallgatják, velők értekeznek és a szerint in
tézkednek. 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak ki fog 
! adatni, azon hozzátétellel, hogy a jelentést róla 
j minél előbb adja be. 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter kíván 
j szólani. (Halljak!) 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
j Csiky Sándor Eger városa képviselőjééi, évi april 
j 27-én interpellatiót intézett hozzám mint belügy

miniszterhez a pesti demokrata-kör betiltására és 
feloszlatására nézve. Azt a kérdést veti föl, hogy 
melyik hazai törvényben gyökerezik a miniszté
rium azon joga és hatalma, mely szerint a többi 
között az 1848-ki I I I . t. ez. 32 §- által is biztosí
tott egyéni, és ezzel válhatatlan kapcsolatban álló 
társulási szabadságnak fegyveres erő alkalmazá
sával is elnyomatását Pest városa hatósága által 

]) Lásd az Irományok 229-dik számát. 
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foganatba vétetni rendeltem, és ezen erőhatalmi 
feloszlatási rendelkezést az országban alakult kö
rök irányában is folytatom ? Ezen hozzám intézett 
kérdésre van szerencsém az összes minisztérium 
nevében következő' választ és felvilágositást adni. 
{Bálijuk! Halljuk!) 

Tudja a t. háznak minden tagja, hogy ha
zánkban az irott törvényeken kivül a törvénysze
rű szokás és folytonos gyakorlat is törvény ere
jével bírnak ; hiszen még a koronázási hitlevelek
ben és fejedelmi eskükben is régibb időkből a 
legújabb korig világosan ki van mondva, hogy ó' 
felsége a király szentül és szigorúan megtartandja 
és királyi hatalmával mások által is megtartatja 
Magyarország törvényeit és törvényszerű szoká
sait. I ly törvényszerű szokások nélkül Magyaror
szágban a rendet és közbiztosságot lehetetlen 
volna fentartani, mert nem csak a rendőrségi, ha
nem még a büntető ügyekben is törvényszerű 
szokás és gyakorlat pótolja az irott törvény hiá
nyát, minthogy irott törvények ezek nagy részé
ről vagy épen nem szólanak, vagy a régi korból 
fenmaradott rendeletek, részint elégtelenségök, 
részint tulszigoruságuk miatt, ma már nem alkal
mazhatók. Sőt nem egy alkotmányos jogunk van, 
a melyet irott törvény világosan nem határoz meg, 
de mint az alkotmányból folyó jog a folytonos 
gyakorlat és törvényszerű szokás által megerősít
ve fenáll és fen is kell állania. (Ugy van! a kö
zépen.) 

Ilyen többek közt az egyesületi jog, melyet 
nem irott törvény állapított meg, de mely az 
alkotmányosság eszméjének és a törvény által is 
biztosított egyéni szabadságnak természetes követ
kezése. 

Azonban a társulati szabadság korlátlanul 
annyira nem terjedhet, hogy az gyakorlatban 
magára az államra is veszélyt hozhasson; s ezt 
meggátolni joga a fejedelemnek, kötelessége a 
kormánynak; és e jog és kötelesség épen ugy az 
alkotmányból foly, mint épen ugy a társulati 
szabadság meg van a törvényszerű szokás és foly
tonos gyakorlat által erősitve. {Elénk helyeslés a 
középen.) 

Nem akarok hivatkozni az 1715 évi 31 . tör-
vényczikk 2 §-ára, mely azt mondja, hogy min
den részletes nagyobb számú gyülekezetek (parti-
culares frequentis numeri congregationes), bár 
mi név és ürügy alatt volnának is tartandók, ő 
felsége tudta és megegyezése nélkül tartatni, tör
vényes büntetés alatt tiltatnak ; nem akarok idézni 
más ehhez hasonló régibb törvényeket : mert fel
hozhatná valaki, hogy azok mostani helyzetünk
re és a jelen esetre nem alkalmazhatók, minthogy 
akkor még egyesületek és társulatok oly alakban 
és értelemben, minőben most léteznek, szokásban 

nem voltak. Elégnek tartom a törvényszerű szo
kásra és folytonos gyakorlatra hivatkoznom, mint 
e részben kétségtelen jogalapra. 

A törvényszerű gyakorlat az volt hazánkban, 
hogy az egyesületek és társulatok alakulásánál 
azok ezélja és alapszabályai a kormánynak felter
jesztettek, és pedig nem csak tudomás, hanem 
megerősítés végett i s ; (Helyeslés a közép?n. Egy 
szó a szélső balon: Soha!) hiszen a puszta tudomás 
végetti felterjesztésnek, ha 8 felsége, és illetőleg 
annak kormánya még a fejedelmi legfőbb felügye
lés alapján azon jogot sem gyakorolhatta volna, 
hogy a veszélyes czélu és alapszabályu társulatok 
alakulását meggátolhatná, sem ezélja, sem értelme 
nem volna. (Elénk, hosszas helyeslés a középen.) 

E törvény-erejü gyakorlat fönállott már 1848 
előtt; nem változtatta meg azt 1848-ban sem tör
vény, sem ellenkező gyakorlat; fenáll az szaka
datlanul jelen alkotmányos helyzetünkben is, mi
óta a minisztérium a kormányzást átvette; sőt 
maga a demokrata-kör is Pest városához adott 
folyamodványában is felterjesztette alapszabályait, 
jóváhagyás és megerősítés végett. [Helyeslés a kö
zépen.) 

Valamint tehát az egyesülési jogot, habár azt 
irott törvények nem biztosítják is, köteles a kor
mány sértetlenül hagyni, mivel ezen jog az alkot
mányosság eszméjéből foly és törvényszerű foly
tonos g yakorlaton alapúi: ugy viszont más rész
ről szintoly kötelessége a kormánynak, a végre
hajtó hatalom ama jogát is, mely hasonlóul a tör
vényszerű szokáson alapul és az alkotmányos 
legfőbb fejedelmi felügyelési jogból származik , 
ama jogot tudniillik, melyet a kormány eddig a 
társulati alapszabályok átvizsgálása és megerősí
tése körül gyakorlott, továbbra is teljes épségben 
fentartani. 

Senki sem óhajtja inkább, mint a kormány, 
és különösen én, mint annak szerény tagja, ki 
annyi száz meg száz egyesülettel hivatalos érint
kezésben állok, hogy az egyesületi jog szabatos 
törvény által szabályoztassék, s épen ezért készen 
is van a kormány egy e tárgyra vonatkozó tör
vényjavaslattal, melyet legközelebbi alkalommal 
a ház asztalára letenni szerencséje( lesz; de ad
dig, mig ezt a törvényhozás tárgyalás alá nem 
veheti, addig is. mig a fenálló törvényes gyakor
lat helyébe positiv törvény nem lép, a miniszté
riumnak joga és kötelessége egyszersmind az ed
digi törvényszerű szokáshoz ragaszkodni : mert 
ha ezt nem tenné, nem volna képes megfelelni az 
interpelláló képviselő úr által is felhozott 1848 évi 
III . t. ez. 82. §. c. pontjának, mely azt rendeli, 
hogy a minisztérium felelős a törvények végre
hajtásában vagy a közcsend és bátorság fentartá-
sában elkövetett mulasztásokért (Hosszas élénk 



CCXXni. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Május 4. 1868.) 153 

tetszésnyüatkozatok a középen), a mennyiben ezek a 
törvény által rendelkezésökre bizott végrehajtási 
eszközökkel elháríthatok volnának. 

Nem sértetett meg tehát a törvény akkor, 
midőn, az irott positiv törvény hiányában, a 
törvényszerű, törvényes erejű szokáshoz tartottuk 
magunkat; hanem megsértetett volna akkor, ha a 
közcsend és bátorság fentartásában elmulasztotta 
volna a minisztérium felhasználni azon eszközöket, 
melyeket irott törvény hiányában a törvényszerű 
és törvény-erejű gyakorlat kezére bizott. (Ugy 
van! a középen.) 

Csiky Sándor úr interpellatiójára tehát a 
jogalapot illetőleg azt válaszolom, hogy rendelke
zésünk alapja a törvényszerű szokás és gyakorlat, 
.és ezen felül az 1848 II I . t. ez. 32-ik §. c. pontjá
nak világos rendelete. 

A mi már különösen a pesti demokrata-kör 
eltiltását illeti, a dolog lefolyása a következő volt. 
(Halljuk!) 

Pest városában többen megállapodtak ma
gok között abban, hogy Pesten kört alakítanak 
,,demokrata-kör" név alatt; kidolgozták alap
szabályait, és benyújtották e szabályokat Pest 
városához, mint illető hatósághoz, azon kéréssel, 
hogy a hatóság ezen alapszabályokat a miniszté
riumhoz helybenhagyás és megerősítés végett ter-
jeszsze fel. Pest városa polgármestere felterjesz
tette ezen szabályokat, és a minisztérium gondo
san megvizsgálta tartalmokat. Az alapszabályok 
3-ik §-ából, mely a társulat czéljáról szól, főleg 
pedig ennek indokolásából a minisztérium félreis-
merhetlennek látta azon törekvést, hogy a társu
lat alkotmányunk azon alaptörvényeit, melyek 
1867-ben alkottattak, ugy tüntesse fel, mint a sza
badság, testvériség és egyenlőség kifejlődésével 
ellenkezőket, és e téren izgasson az országnak 
jelenleg fenálló alkotmánya ellen: [Elénk fölkiáltá-
sok a középen : Igaz ! Ugy van.') ily izgatások pedig, 
kivált ha az ország több részeiben más hasonló 
irányú politikai klubbok jönnek létre, és azok 
egymással folytonos összeköttetésben az országot 
izgatásokkal mintegy behálózzák, keserűséget, sőt 
gyűlölséget szórva mindenütt a jelen alkotmány 
lényeges részei ellen, nem az állam javára szolgál
nak, hanem a közcsendet, biztosságot veszélyez
tetik, és azon higgadt megfontolást, mely nélkül 
törvényhozás ezélszerüen nem működhetik, lehe
tetlenné teszik. (Élénk helyeslés a középen.) A kö
vetkezés csak hamar igazolta a minisztérium ezen 
előrelátását, mert az ország több részeiben már is 
készültek hasonló demokrata-köröket alakítani, és 
ezek alakításánál oly izgatások, a hon polgárainak 
békés nyugalmát zavaró jelenetek adták elő ma
gokat, melyek méltó megdöbbenést okoztak mind 
azoknál, kik nem a zavargások féktelenségeitől, 

KKPV, H. NAPLÓ. 1 8 6 % . VII. 

hanem a csend és rend fentartása melletti higgadt 
tanácskozásoktól várják a haza ügyeinek kifejlő
dését és boldogságát. Nem szükséges e részben 
egyes esetekre hivatkoznom, ámbár számos példá
kat hozhatnék fel, nem szükséges, mondom, mert 
a házban és hazában mindenki tudja a történteket, 
és ezek által alkalma volt a kormánynak és min
denkinek meggyőződni a felől, hogy a demokrata
körök ily módon, ily irányban, ily izgatások mel
lett veszélyeztetik a közrendet és közbátorságot, 
sőt magát a szabadságot [Zajos helyeslés a középen) 
és előbb-utóbb még a szabadságra megérett népet 
is annyira demoralizálják, hogy az útba igazítás 
már csak erőszakos eszközök által válik lehetsé
gessé, {Élénk helyeslés a középen) mi többnyire a 
legártatlanabbak sujtásával jár. 

Nem tagadom, sőt elismerem, hogy rendes 
és nyugodt viszonyok között a honpolgároknak 
joguk van egyleti úton is az ország törvényeinek 
megváltoztatása, módosítása vagy megszüntetése 
iránt is tanácskozni, és azt esetleg a törvényes té
nyezők által szorgalmazni; de egy országnak 
alkotmányát és annak alaptörvényeit egyleti úton 
megváltoztatni akarni mindig komoly veszélylyel 
jár, sőt lehetnek oly viszonyok és körülmények, 
midőn ily egyleti működés magára az államra 
végzetteljes és veszélyes lehet, főleg ha oly eszkö
zök használtatnak és az izgatás oly cynismussal 
és a tények ferdítésével, [Zajos helyeslés a középen) 
a törvényhozó testület hazaárulási, jogfeladási, 
alkotmány eladási gyanúsításával történik, mint 
ezt épen a demokrata-körök némely apostolai és 
ágensei szóval és írásban, sajtó utján és proclama-
tiókban gyakorolták, [Zajos, hosszas helyeslés a kö
zépen.) Kötelességét teljesiti nézetem szerint azon 
kormány és törvényhozás, mely meg nem engedi, 
hogy ily kérdések egyleti működés czéljául tűzes
senek ki, főleg oly országban, hol széles képvise
leti alapon és felelős rendszeren áll és létezik 

| tulajdonképen azon nagyszerű nemzeti egylet, 
1 mely az ország képviselőiből és választottjaiból 

áll; s ha még ezek irányában ily politikai klubbok 
által tévútra vezetett nép és rendszeresített nyers 
erő pressiót és befolyást kíván gyakorolni, akkor 
a követeknek hivatását bitorolja, akkor a nép 
visszaveszi átruházott megbizását és a képviseleti 
rendszer meg van sértve. Oly kormány, mely ezt 
eltűri, nem érdemli meg nevét, mert hivatásáról 
lemond ; ily kormány tehetetlenségének —- bátran 
kimondom—politikai gyávaságának bélyegét süti 
önmagára. (Zajos helyeslés a középen.) I ly kormány 
bizalomra nem számithat, s bármely pártnak támo
gatására érdemetlen. [Élénk helyeslék a középen.) 

Kötelességének tartotta tehát a minisztérium 
teljesíteni az 1848. III . t. ez. 32 §. c. pontja alatti 
rendeletét, és a veszély elhárítására és a közcsend 
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és bátorság fentartására használni azon eszközö
ket, melyek a törvény által rendelkezésére bízat
tak. Ezen eszközök között, ha nem egyedüli, de 
bizonyosan a legszelídebb, legalkotmányosabb és 
törvényszerű eszköz volt az, hogy, az eddigi tör
vényszerű gyakorlathoz támaszkodva, követelje a 
minisztérium a felterjesztett alapszabályok megvál
toztatását. Ezt a minisztérium Pest városa hatósága 
által tudtokra is adta a pesti demokrata-kör alakitói
nak, kijelentvén, hogy a szabályok megváltoztatása 
nélkül a társulat alakulása meg nem engedtetik. 
Ezek azonban a szabályok megváltoztatását egy
szerűen megtagadták, és a pestvárosi hatóság 
utján hozzám felterjesztett föliratukban határoza-
tilag kijelentették, hogy tervezett egyletüknek 
rendőri utón feloszlatása esetében csak is a hata
lom nyílt erejének fognak engedni. Nem maradt 
tehát egyéb hátra, mint a nevezett kör némely 
tagjainak legelső összejövetele alkalmával a be
tiltó rendeletnek érvényt szerezni, mi meg is tör
tént a városi hatóság által kiküldött kapitány 
által, ki két fegyveres városi őrnek alkalmazásával 
(Derültség) az együtt lévőket a szétoszlásra fel
szorította, kik ennek folytán szét is oszlottak. 
Az ország több részeiben alakulni készült hasonló 
demokrata-körök, minthogy alapszabályaik ugyan
azon okokból helyben nem hagyattak, sőt nagy 
része azokat fel sem terjesztette és igy alakulásuk 
meg nem volt engedve, alakulási kisérletökben az ; 
illető hatóságoknak miniszteri rendelet folytán ' 
történt közbejöttével szintén meggátoltattak. 

ítélje meg a t. ház, hogy eljárásunk sértette-e 
a törvényt és az országnak valamely alkotmányos 
jogát, midőn a demokrata-körök izgatásainak a 
közrend és közcsend érdekében elejét venni és a 
fenyegető veszélyt ily módon elhárítani igyekez
tünk. (Hossza.-- helyeslés a középen) 

Csíky S á n d o r : Tiszteit ház! A belügymi- ', 
niszter urunk pár nap előtt hozzá intézett kérdé- i 
semre most adott terjedelmes felelete által az én i 
aggodalmam egészen eloszlatva nincs. (Helyslés a \ 
szélső baloldalon. Elhiszsziik!) Ennélfogva, aggodal- j 
mámnak kifejezést adni és ahhoz képest a törvény, j 
rend és szabadság megóvására ennekutána teendő ; 
lépéseim jogát érvényesíteni jövőre fentartom | 
magamnak, (Helyeslés a szelsöbaloldalon.) 

E l n ö k : üul l képviselő úr interpellatiót ki- j 
ván előterjeszteni. j 

Gull JÓSZef: Tisztelt ház! Már a múlt ülés- j 
ben volt szándékom interpellatió utján egy tár
gyat szóba hozni, mely, ámbár csak egyesek joga 
forog fen, mégis az ügy természeténél fogva közérde
kű : ez a napisajtó, vagy legalább egy részének hely
zete Erdélyben. (Halljuk!) De akkor elmaradt 
interpcllatióm. mivel az illető miniszter urak nem 

voltak jelen; ezen ok a mai ülésben, legalább rész
ben nem létezvén, bátor vagyok — miután már 
szót nyertem — a t, ház türelmét néhány perezre 
igénybe venni. (Halljuk!) 

Alkalmasint kevesen lesznek már ma olya
nok, kik kétkednének abban, hogy a szabad saj
tó valamint az alkotmányos élet leghathatósabb 
eszközei, ugy legerősebb biztosítékai közé is tar
tozik ; s azért, legalább én részemről, nem is tar
tom hibás eljárásnak a sajtó helyzetét valamely 
államban azon állam alkotmányosságának és pol
gári szabadságának mérvéül használni. (Helyes
lés.) 

Köztudomású dolog, hogy a volt absolut 
kormány ama nyílt parancs által, mely — ha jól 
emlékszem — 1852. május 27-én bocsáttatott ki, 
mint egyebütt a birodalombam, ugy Erdélyben is 
uj sajtórendeletet hozott életbe, melyben az oly 
annyira gyűlölt előző vizsgálat helyett a nem rég 
divatba hozott, administrativ intésekben és politikai 
utón való confiscatióban nem kevésbbé veszélyes, 
és a szabad vélemény nyilvánitásának letiprására 
használható eszközt keszitett magának. Az alkot
mányos viszonyok helyreállítása után, nevezetesen 
1861-ben az ujabban alakult kormány ezen rend
szert érvényben tartotta. Amint a t. ház irományai
ból értesültcin, mert akkor nem voltam, szerencsés 
a t. ház tagjának lenni, a magyar minisztérium kine-
veztetése után mindjárt többek közt a sajtóügyekre 
vonatkozólag is határozati javaslatot terjesztett az 
országgyűlés elé, a méhében Erdélyre nézve külön 
törvény hozatása volt kilátásba téve; de a tárgya
lás alkalmával, hajói emlékszem, marcz. 9., és épen 
erdélyi képviselő indítványára elhatároztatott, 
hogy Erdélyre nézve a sajtóügyeket illetőleg az 
ottani viszonyok jelen állapota tekintetéből ideig
lenesen ..a minisztérium saját belátása szerint és 
felelőssége alatt intézkedjék. Néhány nap múlva 
a t. igazság- és belügyminiszter urak kibocsátot
tak egy rendeletet, ha jól emlékszem, ugyanazon 
évi márcz. 17-én, a mely Erdélyre nézve a sajtóvi
szonyokat illetőleg jelenleg fen álló eljárást teljes 
épségben fentartandónak rendelte. Azóta nem érte
sültem, hogy valami változás történt volna, és így 
Erdélyben az úgynevezett Bach-féle sajtórendszer 
érvényben áll. 

Nem szándékozom ezért panaszkodni, mert 
van fogalmam arról, hogy mik kívántatnak min
den felől a mostani miniszterektől, és más felől le
hetségesnek tartom, hogy az 1848-ki sajtótörvényt 
sem tartván kielégitőnek, a sajtóügyet uj törvény 
hozása által kívánják rendeztetni. Nem is szán
dékom, a mennyiben törvényhozási tényről van 
szó, az igen tisztelt minisztériumot saját hatás
körében tettleges eljárásra felszólitni, mert nem 
tartom fehatalmazását oly kiterjedésűnek, és más-
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felől nem is tartom czélszerünek a törvényhozás 
teendőit mások által és más utón megtétetni, mint 
azon tényezők által és azon utón, melyek az al
kotmányos törvények által kijelölvék; de bátor 
vagyok szólani a fenálló rendszer kezelési mód
járól és oly eseményekről, melyek a törvényhozás 
teréről való átlépése nélkül alkotmányos kor
mánytól megtehetők; és ezen esetben annál inkább 
elvárhatók, mivel az országos törvények legalább 
ellenére nincsenek. 

S itt meg kell vallanom, hogy olvastam Er
délyben megjelenő újságokban is tárgyakról, köz
jogi viszonyokról és személyekről oly czikkeket, 
melyek a legtágabb szabadság megengedése mel
lett tanúskodtak, és pillanatig sem jutott eszembe a 
fenálló rendszer ily szabadelvű kezeléséi helyte
lennek tartani. 

Annál természetesebbnek tartottam és tartom 
azon közmeglepetést, melyet a szebeni polgármester 
úr gerjesztett az által, hogy a Szeben városában 
német nyelven megjelenő hírlapokat integetni vagy 
is inkább fenyegetni kezdte. Ha a t. ház megen
gedi, bátor leszek egy ily megintést felolvasni. 
(Olvassa): „An die löbliche Redaction der „Her-
manstadter Zeitung" vereinigt mit dem „Sieben-
bürger Botén" hier. Die besonders in neuerer Zeit 
wahrgenommenen Ausschreitungen und verfas-
sungsfeindliche Richtung der hiesigen Tages-
presse, veranlassen mich über höhere "Weisung, die 
löbl. Redaction auf die genaue Befolgung der Be-
stimmungen der hierlands nochbestehenden Press-
vorsebriften und die der Presse durch dieses Ge-
setz und die Verfassung gezogenen Schranken 
um so nachdrücklicher aufmerksam zu machen, 
als ich mich sonst unliebsam genöthigt seben 
würde, allén gegen die Grundlage der Verfassung 
auftauchenden Agitationen durch wirksamere Mit-
tel ein Ziel zu setzen. Hermanstadt, am 29. Fe
bruár 1868. Griebel, Bürgermeister." Nem akarom 
kutatni, szolgáltattak-e az illető hírlapok ezen el
járásra valami okot; legalább én nem akadtam 
egy czikkre sem, melyben az alkotmány alapjai 
ellen lázitások foglaltattak volna. De bátor vagyok 
megjegyezni, hogy az, nézetem szerint, még az idé
zett nyiltparancs szakaszinak egyikével sem egyez
tethető össze. 

Azóta olvastam és hallottam néhányszor a nem 
szóihatás felett panaszokat, sőt vannak adataim 
arról is, hogy egyenesen az előző vizsgálat dívik. 

Nem hiszen), hogy ez a kormány, vagy is az il
lető miniszter urak tudomásával és főleg rendeleteik 
következtében történt volna és történnék. És pedig 
nem hihetem ezt nem csak azért, meit nézetem 
szerint ily eszközök felhasználása egyátalábannem 
fér össze az alkotmányos kormánynyal, habár a 
törvényhozás még nem is juthatott volna hozzá azo

kat eltörölni; de azért sem hihetem,mert meg vagyok 
győződve, hogy a t. minisztérium nem elégedhe
tik meg úgynevezett policialis eredményekkel, ha
nem oda törekszik, hogy állandó viszonyokat te
remtsen, mint a melyekre a nép epedve vár és me
lyek egyedül fogják kielégíteni. Meg vagyok győ
ződve arról is, hogy a t. minisztérium a kellő in
tézkedések megtételét nem fogja halasztani azon 
akadályok elhárítására, melyek a sajtóügynek 
törvényes utón való elrendezésének útjában lenni 
látszanak. De addig is nem csak czélszerünek, de 
szükségesnek is tartom a sajtóviszonyok feletti pa
naszokat azonnal megszüntetni. 

Ezért volt szándékom és ezért kívántam al
kalmat nyújtani a t. igazság- és belügyminiszter 
uraknak, hogy nyilatkozhassanak arról, van-e tu
domásuk ezen sajtóviszonyokról Erdélyben és ne
vezetesen Szeben városában ? és ha van, intézked
tek-e már vagy hajlandók e azonnal intézkedni, 
hogy Erdélyben a sajtórend minden hírlap irányá
ban kivétel nélkül egyaránt az alkotmányosság és 
szabadság szellemében kezeltessék és nevezetesen 
az intések minden következményekkel és főleg az 
előző vizsgálat többé ne alkalmaztassák ? 

Kérem tehát a t. házat, szíveskedjék megen
gedni, hogy ezen interpellatió felolvastassák. 

Horváth Lajos jegyző (Jdolv ássa Oidl Jó
zsef interpellatiójái.) 

E l n ö k : Át fog tétetni a minisztériumhoz. 
Deák FerenCZ: T. ház! Ezen kérdésekre 

kétségkívül az illető miniszterek fognak felvilágo
sítást adni; de azt hiszem, hogy ezen kérdésekkel 
és a reájok adandó felvilágosítással a baj még 
korán sem lesz orvosolva : mert Erdélyben jelenleg 
a Bach-féle sajtórendszer áll fen. legalább nagy 
részben az van gyakorlatban. Míg e rendszer ott 
fenáll, minden ilyen panaszokra alkalmat szolgál
tató cselekvések ezután is elő fognak fordulni. E 
rendszerben alapszanak a megintések, a figyelmez
tetések és egy neme a praeventiv censurának, bár 
nem tökéletes praeventiv censura. Nem itt kere
sendő hát a baj, hanem abban, hogj Erdélyben 
nincs sajtószabadság, (ügy van!) Én tehát azon 
kérdést vagyok bátor felvetni: nem lehetne-e Er
délyben szintúgy behozni a sajtószabadságot, min-
Magyarországban ? Ha a t. ház kívánja, ezt írás
ban is, mint interpellatiót be fogom adni; de talán 
az elmondott szó is elég lesz. A minisztérium bizo
nyosan fog e részben is felvilágosítást adni. Le
hetnek nehézségek kivált addig, míg az erdélyi vi-

j szonyok részletes rendezése meg nem történik; 
azt azonban nem vagyok képes elhinni, hogy ad
dig is, míg a részletes rendezés megtörténik. Er
délyben a sajtószabadságot létesíteni ne lehessen. 
Rendelkezzék a miniszte mim* & djon javaslatot, ho
gyan lehetne a sajtótörvényeket ott behozni, ho-
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gyau lehetne a bíróságokat, esküdtszékeket és más 
efféléket elrendezni. De minden esetre történjék va
lami, mert szomorú dolognak tartom, hogy Er
dély, mely velünk testvérileg egyesült, a szabad
ság egyik fő kelléket, a sajtószabadságot már 
annyi idő óta nélkülözi. (Igaz!) Nem lehetetlen, 
hogy Erdély részletes rendezése még hosszabb 
időt vesz igénybe, ha azonnal hozzá fogunk is ; 
hogy pedig Erdély addig sajtószabadság nélkül le
gyen, azt e házban bizonyára senki sem fogja kí
vánni. (Helyeslés.) Én tehát azt óhajtanám, hogy a 
minisztérium, midőn a tett kérdésekre felelni fog, 
ne csak felvilágosítást, hanem javaslatot is adjon, 
hogyan lehessen a sajtószabadságot Erdélyben 
azonnal létrehozni. Ha ezen javaslat oly rendsza
bályokat foglalna magában, melyek a végrehajtó 
hatalom körébe tartoznak, ezt, teljesitse tüstént; 
ha pedig valamiben még törvényhozási intézkedés 
lenne szükséges, azt terjeszsze elő, és nem két 
lem. hogy a ház meg fogja szavazni. (Helyeslés.) 
Bátor voltam ezen észrevételemet itt előadni: ha 
a minisztérium szükségesnek látja, hogy Írásban 
adjam be mint interpellatiót, be fogom azt adni ; 
ha pedig ezen szóbeli észrevételemet kegyes lesz 
figyelembe venni, ugy az írásbeli beadás nem lesz 
szükséges. (Atalános helyeslés.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Miután a t. ház azt méltóztatott határozni, hogy a 
t. erdélyi képviselő urnák interpellatiója a minisz
tériumnak adassék át': az igazságügyminiszter, ki 
most nincsen jelen, a kormány nevében bizonvo-
san nem sokára erre válaszolni fog. 

A mi a dolgok állását illeti, én csak azon fel
világosítást vagyok bátor épen az igen t. barátom 
Deák Ferencz által mondottak következtében adni, 
hogy midőn a minisztérium Erdély kormányzatát 
átvette, azon szándékból indult ki, hogy minden 
különböző eljárás homogénná tételét az unió kér
désének tárgyalása alkalmával és azzal összekötve 
fogja elintézni. Miután azonban az unió kérdésé
nek megoldására kiküldött bizottság idő közben 
megszűnvén, a minisztérium vette át ez iránt is a 
kezdeményezést, a teendők halmaza miatt azonban 
még ez ideig nem volt alkalma ez iránt javaslatot 
tenni: azon megnyugtatást és felvilágosítást va
gyok bátor njTujtani a t. háznak, hogy ezzel össze
köttetésben a minisztériumnak mindig szándoka 
volt az ott fenálló sajtó viszony ok iránt is javasla
tot tenni le a ház asztalára. Minthogy azonban az 
erdélyi unióra vonatkozó javaslat nagy terjedelmű 
és mégis több időt fog igénybe venni, azt hiszem, 
czélszerünek fogja az igazságügyminiszter tartani, 
a sajtóügy iránt külön javaslatot tenni le a ház 
asztalára. (Tetszés.) 

Ehhez még bátorkodom hozzá tenni, hogy ha 
a kormány ez iránt előbb nem intézkedett, annak 

oka koránsem azon szándok volt, hogy Erdélyben 
a sajtóügyekre nézve sokáig kívánta volna fentar-
tani a jelenleg dívó rendszert, hanem ennek oka 
oly akadályokban található, melyeket minden er
délyi bizonyára ismer. Módról van tehát szó — 
és így fogtam föl t. barátom fölszólalását — mely 
szerint nem várva be az unió végleges rendezését, 
a sajtószabadságot Erdélyben létesíteni lehessen. 
(Tetszés.) 

Berzenczey L á s z l ó : Nagyon kívánatos vol
na, ha az unió dolgában annyira mentünk volna, 
hogy ne lenne többé szó róla; és én valóban Deák 
Ferencz képviselő úr véleményét teljesen párto
lom ; csak azt vagyok bátor megjegyezni, hogy ne 
adjanak külön törvényjavaslatot arra, hogy Er
délyben mikép hozassék be a sajtószabadság. Én 
az indemnity alatt nem azt értettem, hogy legyen Er
dély ugy, mint volt a Bach-korniány alatt. Én 
azt hiszem, a kormánynak hatalmában volt és van 
az indemnitynél fogva a magyarországi viszonyo
kat Erdélyben alkalmazni. Ezen értelemben adta 
az országgyűlés a kormánynak az indemnityt, és 
nem ugy, hogy a magyarországi intézményeket 
nem lehetett volna Erdélyben kormány utján is be
hozni ; valamint a kormány tett is intézkedéseket, 
melyeket a maga hatalmánál [fogva behozott. Ha
nem, hogy Erdélyben mindenben a régi rendszer 
maradjon fen, ezt az iudemnityből kihozni nem le
het. Én tehát csak azt kívánom, hogy a törvény
javaslat ne legyen egy különösen Erdélyre vonat
kozó törvényjavaslat, hanem határozza meg egy
szerűen, hogy Erdélyben a Magyarországban diva
tozó jelenlegi törvények értelmében a sajtószabad
ság behozatik. (Helyeslés.) 

BabeS V i n c z e : T. ház ! Minthogy tíull kép
viselőtársam inttrpellatiójára észrevételek tétettek, 
bátor vagyok én is egy megjegyzést tenni ezen 
tárgyra nézve, és pedig azért, mert én részemről a 
tett észrevételekkel nem vagyok megelégedve. 

En részemről ugy fogtam fel Gull képviselő
társam interpellatióját, hogy ő nem találta helyes
nek, vagy nem értette a t. kormánynak az eljárást 
illető instructióit. Tudjuk, hogy Erdélyben ugyan
azon sajtótörvényi rendeletek léteznek, melyek tul 

i az osztrák tartományokban divatoznak, hanem 
| mindamellett nagy a különbség az eljárásra nézve, 
| melyet az illető kormány követ. Tudvalevő, hogy 

ugyanazon törvény divatozott amott Belcredi alatt, 
mely most divatozik és Schmerling alatt a diva
tozott ; mégis igen nagy volt a különbség a kor
mány eljárására, illetőleg türelmére nézve. T. i. 
mialatt Belcredi eljárása ellen jóformán senki sem 
panaszkodott, és sajtóperek és előintések nem vol
tak napirenden, addig előtte és utána azok napi
renden voltak és vannak. Ebből következik, hogy 
nem annyira a törvény, mint inkább a kormány 
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politikája oka annak, ha valamely törvény, me
lyet rosznak ismerünk, igen szigorúan vétetik al
kalmazásba. (Elhmnondás. Nagy zaj.) 

Nem folytatom tovább észrevételeimet; csak 
arra vagyok bátor figyelmeztetni a t. házat, hogy 
az által nem lenne segítve a dolgon , ha Erdély
ben is behozatik, ugy szólván anticipando, ugyan
azon törvény, mely Magyarországban divatozik. 
Ennélfogva, mert itt is szüksége éreztetik a reform-
nak (Derültség), én részemről azt óhajtanám, hogy 
a kormány ott szabadelvűén járjon el, szabadelvű 
utasításokat adjon; addig is pedig készitsen sza
badelvű és időszerű sajtótörvényt egész Magyar
országra nézve. Ezt voltam bátor megjegyezni. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
T. ház! Ha jól fogtam fel a t. képviselő urnák 
észrevételét, neki nem annyira az ott fenálló 
sajtórendszer ellen, mint annak alkalmazási módja 
ellen van észrevétele. Én, megvallom, egészen el
lenkezőleg tekintem a dolgot. Nekem, és azt hi
szem, mindnyájunknak, igen kellemetlen az ott 
fenálló sajtórendszer, és azt meg akarjuk változ
tatni. A mi azonban az alkalmazási módot illeti, 
előre is, fölvilágositásul, van szerencsém a t. kép
viselő úr előtt kijelenteni, hogy annak alkalmazá
sánál a kormány ezentúl Is mindig igazságos szi
gort fog szem előtt tartani: (Elénk helyeslés) mert ha 
voltak idők, melyekre a t. képviselő ur hivatkozott, 
midőn megengedtetett az ország integritása és a 
fenálló törvények ellen izgatni: a jelen alkotmá
nyos kormány •— erről biztosítom a t. képviselő 
urat — ezt megengedni nem fogja. (Zajos he
lyeslés.) 

E l n ö k : Ha a t ház megnyugszik abban, a 
mit a miniszterelnök úr mondott, hogy elkülönítve 
ezen esettől a sajtóügyben intézkedni fog a kor
mány, azt hiszem, befejezettnek tekinthetjük e 
tárgyat. (Helyeslés.) 

Királyi Pál előadó úr a központi bizottság 
részéről az alföldi vasút tárgy ában a bizottság je 
lentését fogja felolvasni. 

Királyi Pál előadó (olva ssa a központi bi
zottság jelentését az alföldi vasútra vonatkozó tör
vényjavaslatról.) Van szerencsém a t. házat meg
kérni, hogy ugy a mellékelt okmánynak tervezetét, 
mint magát a törvényjavaslatot az előterjesztett 
módosítások szerint kiigazítva, uj szövegezésben 
kinyomatni és az előterjesztett két határozati javas
latot szintén a mellékelt szövegezés szerint kinyo
matni és kiosztatni méltóztassék . (Helyeslés. Napi
rendre kell tűzni l) 

E l n ö k : A most felolvasott jelentés nyomta
tásban fog a tagok közt kiosztatni !), és holnap-
utánra már ki lévén tűzve a görögkeleti vallá-
suakról szóló törvényjavaslat tárgyalása, a mint 
annak vége lesz, a tisztelt ház beleegyezésével az 
alföldi vasútra vonatkozó törvényjavaslatot lehetne 
tárgyalni. (Helyeslés.) 

A pénzügyi bizottság tisztelt tagjait felkérem, 
méltóztassanak ülés után itt maradni. Holnap nem 
lesz, de holnapután lesz ülés 10 órakor. 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 

l) Lásd ÍU Irományok 230-dik számát. 
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CCXXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 6-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A jogügyi bizottság beadja jelentését s munkálatát. A főrendek átküldik a magyar 
pénzekről szóló s némi módositással elfogadott törvényjavaslatot. Simonyi Lajos b. az egyházak és iskolák állami segélyezése iránt 
interpellálja a kormányt. A görög-keleti vallásuakról szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetvén, átaláuosságban elfogadtatik s rész
letes tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyida gr., Eötvös József b., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/ órakor. 

Elnök:: Az ülést megnyitom. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. Az ülés jegyző
könyvét Dimitrievics Milosjegyző úr fogja vezetni. 
A szólani kívánók neveit Horváth Lajos és Radics 
Ákos jegyző urak jegyzik. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a május 
4-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a múlt ülés jegy
zőkönyve hitelesíttetik. 

Miskoloz városa görög-keleti egyházának elöl
járói, a vallási ügyökben a minisztérium által elő
terjesztett törvényjavaslat ellenében, a pesti, kecs
keméti és szentesi hitsorsosaik állal benyújtott 
•észrevételeket figyelembe vétetni kérik. Ez azon 
tárgygyal, mely mai napra van kitűzve, összefüg
gésben van, s tán ezzel együtt tárgyaltathatnék. 

Cseresnyés Károly ügyvéd Nagy-Károlyban 
a szatmári pénzügyhivatalnokok által rajta elköve
tett erőszakosságot megvizsgáltatni, Szatmár vá
ros tanácsát felfüggesztetni, e város ügyeit rendez
tetni és teljes kártérítését eszközöltetni kéri. A kér
vényt bizottsághoz tétetik át. 

BÓnIS S á m u e l : T. ház! Van szerencsém a 
jogügyi bizottság jelentését, a polgári törvényke
zés rendtartása tárgyában a miniszteri törvényja
vaslat alapján készült munkálatával, jegyzököny
veivel s a bizottsághoz utasitott kérvényekkel 
együtt, további intézkedés végett a háznak tiszte
settel bemutatni. 

E l n ö k : A törvénykezési bizottság jelentése 
fel fog olvastatni. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a jogügyi 
bizottság jelentését.) 

Elnök : A jogügyi bizottság jelentése ki fog 
nyomatni1) és kinyomatás után az osztályok által 
tárgy altatni. 

Nyáry P á l : T. ház! Azt hiszem, senki sincs 
közöttünk, ki őszinte hálát ne érezne keblében az 
igazságügvminiszter ur iránt, ki a polgári törvény
kezési perrendtartás tervezetének elkészítésével 
s bemutatásával oly tárgyra hítta fel a ház figyel
mét, mely az államéletben a legérdekesebb ; lehe
tetlen, hogy hálát ne erezzünk a bizottság tagjai, 
különösen annak elnöke iránt (Éljenzés)., a kik 
ily aránylag rövid idő alatt végezték be ezen 
igen nevezetes munkálatnak átvizsgálását. (Folki-
áltások: Hát ajegj,zö?!) E munkálat, t. ház! két
ségtelenül nem lesz tökéletes, mert hiszen mi tö
kéletes, a mi emberek kezéből kikerül? de igen 
is tökéletesithető. Van azonban egy oldala, a mely 
véghetetlenül fontos: ez az, hogy az államéle
tünkben 20 éven át keletkezett nagy hézagoknak 
legnagyobbikát pótolja. Nem akarok senki véle
ményének irányt adni, ehhez sem jogom , sem te
het ség-em: de nem titkolhatom el azon meg-gvoző-
désemet, hogy ha mi ezen nevezetes munkával 
késni fogunk, ha mi ezen nevezetes munkának át
vizsgálásában a rákot veszszük például, akkor bi
zony nem csak jót nem teszünk, hanem épen n a g y 
kárt. Az ily dolgokban 20 évi szünetelés után 
munkálkodni kell és el kell kezdeni. Végtelen 
nagy bölcseség van a görög philosophia ama sza
bályában, mely azt mondja: „incipeaude." En ab
ban a véleményben vagyok, hogy ezen munkálat 
átvizsgálásával sietni kell; s ennélfogva bátor va
gyok indítványozni, hogy kinyomatása elrendel
tetvén, oly utasitással adassék át az osztályoknak, 
hogy e munkálatot minél előbb megvizsgálván, a 
háznak bemutatni kötelességüknek ismerjék. (Köz
helyeslés.) 

1) Lásd az Irományok 2 31-dik számát. 
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E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? {Helyeslés.) 
Tehát ki fog nyomatni és az osztályokhoz azon utasí
tással fog áttétetni, hogy mielőbb tárgyalás alá 
vegyék. 

Rannicber képv. úr kérvényt akar benyújtani. 
Rannicher J a k a b : T. ház ! Hivatkozva az 

általam minap beadott, a szász nemzeti comes vá
lasztására vonatkozó három kérvényre, van sze
rencsém még egyet benyújtani, melyben Segesvár 
városának esküdt közönsége az ezen hivatalban 
történt változás elleni óvástétele mellett folyamodik 
az országgyűléshez a törvényes jogalap visszaállí
tásáért. Bízva a törvényhozás termében uralkodó 
és az utolsó ülésben is az erdélyi sajté-viszonyokra 
nézve a képviselő testület által szintúgy, mint a 
magas kormány által ismételve tanúsított igazság -
érzetben, bátorkodom e kérvényt is, mely csak 
egy törvényes népjog épségben tartását kívánja, a 
t. ház szíves figyelmébe ajánlani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak fog átadatni. 
Fabritius képviselő úr szintén kérvényt kivan 

benyújtani. 
Fabri t ius K á r o l y : Szemben azon, Ranni

cber Jakab képviselőtársunk által benyújtott, Se
gesvár néhány communitási tagjának kérvényével, 
melyben e;:ek Schmidt Konrád szász ispánnak 
nyugdíjazása ellen óvást tesznek, van szerencsém 
a többi tiszteletreméltó és szabadelvű segesvári com
munitási tagok nevében egy más, a minisztérium 
eljárását helyeslő kérvényt a t. ház asztalára le
tenni. (Élénk helyeslés és éljenzés.) Ezzel kapcso
latban bátorkodom a t. házat biztosítani (Halljuk! 
kálijuk!), hogy a segesvári polgárság túlnyomó 
többsége nemhogy az alkotmányos magyar kor
mánynak nehézségeket akarna csinálni, sőt inkább 
a minisztérium fellépésével e kérdésben nagyon is 
meg van elégedve, ós a segesvári polgárok nagy 
többsége meggyőződését abban fejezi ki, hogy 
azon naptól kezdve, midőn a létező regulativum 
punctumok igazságtalan rendszere megszüntetve s 
a városi képviselet a népképviselet alapján az 
1848-ki törvények értelmében lesz valósítva, azon 
naptól fogva a hazai törvények elleni törekvések
nek köreikben vége lesz. [Elénk helyeslés és hosszas 
éljenzés.) 

E l n ö k : Szintén a kérvényi bizottságnak fog 
kiadatni. 

Báró Nyáry Gyula mint a mélt. főrendek 
jegyzője a mélt. főrendek részéről üzenetet fog át
nyújtani. 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 
szék elé áll): Mélt. elnök úr ! t. képviselőház ! A 
veretendő pénzekről szóló törvényjavaslatot a fel
sőház némi módosítással elfogadván, az illető jegy
zőkönyvi kivonatot van szerencsém tiszteletteljesen 
átnyújtani. 

E l n ö k : Azonnal fel fog olvastatni. 
Dim itrieviCS MilOS j e g y z ő (felolvassa a fő

rendek jegyzökönyve kivonatát a pénzverési törvény
javaslat tárgyában.) 

ElnÖK: Kivánja-e a t. ház, minthogy itt mó
dosítás van, kinyomatni és tárgyaltatni ? (Kíván
juk!) Ennélfogva ki fog nyomatni1) és a tárgya
lásra nap fog kitüzetni. 

Simonyi Lajos b. képviselő úr a vallás és köz
oktatási miniszter úrhoz interpellatiót kíván intézni. 

S i m o n y i LajOS b . : T. ház S Minden tör
vényhozásnak egyik legfőbb feladata a népnevelés 
előmozdítása: mert valamint az absolutismusnak 
legczélszerübb eszközlője a népek tudatlansága, 
ugy az alkotmányos államnak legbiztosabb alapja 
a népek értelmessége, műveltsége; mert egyedül 
az ily nép képes felfogni a valódi hazaszeretetet, míg 
ellenben a másik vak szenvedéseknek vagy rosz-
lelkü bujtogatásoknak lesz játékává. Első lépés a 
népnevelés körében a lelkészek és iskolák oly 
karba helyezése, hogy azok nagy feladatuknak 
kellően megfelelhessenek. A kath. vallásuaknál 
nagyszerű alapítványok által történtek e tekintet
ben intézkedések; a protestáns egyházak hivei nagy 
buzgalommal és áldozatkészséggel kifejlesztvén 
életerős autonómia]okát, ennek képességéről mind 
a népnevelés, mind önállóságuk tekintetében min
den alkalommal fényes jeleit adták. Legszomo
rúbb helyzetben vannak azonban e tekintetben a 
görög-keleti egyházak lelkészei és iskolái. Nem 
akarom itt ennek indokait bővebben elősorolni; 
csak azon tényt vagyok bátor fölemliteni, hogy a 
községi lelkészek, kik csekély jövedelmeikből alig 
képesek megélni, még ebből is syndoxiák czinie 
alatt püspökeiknek évenkint bizonyos összegeket 
tartoznak befizetni, valamint a legszegényebb köz
ségek is termesztmények és pénzbeli adományok 
által ug'yane helyre bizonyos illetéket beszolgál
tatni kötelesek. Ezen körülmények megváltoztatása. 
a hitfelekezetek meghallgatása mellett valláskü
lönbség nélkül, s a püspökök, lelkészek és iskolák 
oly karba helyezése, hogy magasztos hivatásuknak 
megfelelhessenek, égető szükség. Erezte ezt az-
1848-iki törvényhozás is, a XX. t. czikknek 3. §-a 
által, mely a lelkészek és iskolák állami segélye
zéséről szól, kifejezést adván ebbeli akaratának. 
Egyébiránt azt hiszem, a törvényhozás ebbeli aka
ratának kifejezése nem zárja ki azt. hogy az ál
lam részéről is — mi nézetem szerint a leghelye
sebb volna — oly iskolákig állíttassanak, melyek 
nem tartoznának egyik hitfelekezethez sem, hanem 
lennének oly közös iskolák, (Közhelyeslés) melyek
ben mindenki hitfelekezeti különbség nélkül részt 
venne. Bátor vagyok e tekintetben az igen t. val-

' ) Láed az Irományok 232-dik számát. 
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lás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz interpella-
tiót intézni, melyet felolvastatni kérek. 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő {felolvassa SimonyiLa
jos b. interpeUatióját): „Szándékozik-e a kormány 
az 1848. XX. t. ez. 3. szakasza folytán az illető 
hitfelekezeteket meghallgatván, az egyházak és 
iskoláknak az állam részéről segélyezése tárgyában 
kimerítő törvényjavaslatot előterjeszteni?* 

Eötvös József b. közoktatási miniszter: 
T. ház! A tárgy fontossága szolgáljon mentsége
mül, hogy ezen interpellatióra nem azonnal fele
lek; azonban ezen alkalmat sem mulaszthatom -jel, 
kifejezni, hogy teljesen osztozom t. előttem szóló
nak nézeteiben. Én is mélyen át vagyok hatva at
tól, hogy minden kérdések közt a népnevelési kér
désnél az országra nézve nincsen fontosább, és 
hogy az ország jövője ennek czélszerü eldöntésétől 
függ: az ország jövője, mondom: mert ezen kér
désnek czélszerü eldöntésétől fog függni alkotmá
nyos szabadságunk biztosítása, az ország jövője 
pedig alkotmányos szabadsága által feltételeztetik. 
(Elénk helyedét.) En a népnevelést illetőleg kime
rítő törvényjavaslatot készítettem el, melyet annak 
idején a ház asztalára letenni bátor leszek ; addig 
is azonban ezen interpellatióra a napokban kime-
ritőleg válaszolni fogok. (Helyes!) 

E l n ö k : Napirenden van a görög-keleti hit. 
felekezet tárgyában beadott törvényjavaslat tár. 
gyalása. 

Dimitrievics Milos jegyző (oha ssa a 194. 
sz. irományt.) 

E l n ö k : Következik a központi bizottság je
lentése. 

Kacskovics Ignácz előadó (oh ássa a 207.sz. 
iromány első lákezdését): A központi bizottság a tör
vén v javaslat szükségét indokoltnaklátja: mert habár 
az 1865-ben Karloviczon tartott keleti egyházi gyü
lekezet nem az 1848-ik évi XX. t. ez. 8. §. rende
lete szerint alakult, a mennyiben sem felelős mi
nisztérium által, sem a törvényben körülirt szám
ban nem hivatott egybe ; azonban ezen egyházi 
gyülekezetben — az eddig egy szerb érsekség 
alatt voltak két külön román és szerb érsekség alá 
osztatván •—• az eredményt, mint életbe átment és 
százezerek megnyugvását eszközlő tényt, törvénye
síteni szükséges. A központi bizottság tehát ajánlja 
e törvényjavaslat elfogadását. 

E l n ö k : A vallás- és közoktatási miniszter úr 
módositványt nyújtott be : ez is fel fog olvastatni. 

Dimitrievics Milos jegyző (felolvassa a 
"228. sz. irományt.) 

Nyáry P á l : T. képviselőház! Mielőtt ezen 
törvényjavaslat tárgyalásához fognánk, bátorko
dom egy nevezetes körülményre felhivni a t. ház 
•figyelmét. (Halljuk! halljuk!) Az előterjesztett 
törvényjavaslat kétségtelenül meg fog felelni az 

ugyanegy vallást követő, de két külön nemzeti
ségű magyar hazafiak érdekeinek, t. i. a szerbek
nek és románoknak; de nincs általa megszüntetve 
egy ugyanazon vallást követő más nemzetiségnek, 
a görögnek aggodalma. A görögök ugyan, szá
mukat tekintve, nem sokan vannak; de én azt 
gondolom, hogy épen ily ügyben, milyen a val
lási, a törvényhozásnak nem szabad megengednie, 
hogy a kisebbség jogai megsemmisíttessenek a 
többség által. Ezen körülményre a t. miniszter úr 
nem terjeszthette ki figyelmét, mert a most emii
tett nemzetiségű hítfelekezet csak később adta be 
kérvényét, akkor t. i., midőn ezen törvényjavaslat 
már az osztályok tanácskozásain is keresztül ment. 
Most. a mint hallom, miniszter úr e g r lényeges 
módositványt mutat be, mely épen e tárgyra vo
natkozik. Én azt gondolom, teljességgel nem kö
vetünk el hibát, ha ennek tárgyalását néhány 
nappal elodázzuk, és oda utasítjuk az osztályokat, 
hogy ezen ujabb körülményt is tekintetbe véve és 
megfontolva, a t. miniszter úr által módositvány 
alakjában bemutatott, de tulaj dónk épen uj tör
vényjavaslatra vonatkozólag isterjeszszék a t. ház 
elé véleményöket. (Helyeslés a hal oldalon.) 

J n s t h József : Én is bátor vagyok a tisztelt 
házat egy igen fontos körülményre figyelmeztetni, 
arra t. i., hogy az ország tőlünk méltán megvárja, 
hogy minél eló'bb intézzük el az előttünk roppant 
halmazban fekvő tárgyakat. A mit előttem szóló 
mondani méltóztatott, hogy valami görög nemze
tiség létezik, azt, megvallom, egészen nem értem. 
A mint az előbbi törvényeket ismerem, az 1790-ki 
törvény azon ezikke ,.graeci uniti et non uniti," 
alatt foglaltatnak mind azon hívek, a kik ezen 
valláshoz tartoznak. Épen ma figyelmeztette az 
érdemes szónok úr a t. házat, hogy utasíttassanak 
az osztályok, hogy mielőbb végezzék el a törvény
javaslatok tárgyalását. Maga a szónok úr bevallja, 
hogy ez," a mi itt előttünk fekszik, nem egyéb, 
mint módositvány, és meg vagyok győződve, 
hogy a t. ház csakugyan tudja, hogy ily módosít-
ványok és kis pótezikkek soha se utasíttattak az 
osztályokhoz, sem pedig eddig a törvényjavaslat 
tárgyalását ilyenek miatt nem odázta el. Én tehát 
bátorkodom felkérni a t. házat, épen azért, mert 
igen sok a teendő, és utoljára annyira össze fog 
halmozódni, hogy emberi erőt felül fog múlni. 
(Igaz!) méltóztassanak ezen módositványt is ugy 
tárgyalni, mint minden más módositványt. (He
lyeslés a jobb oldalon és középen.) 

Bóni s S á m u e l : Megvallom, ha ez csak oly 
kis módosítványka volna, mint azt előttem szólott 
kifejezé, akkor pártolnám véleményét; de enge
delmet kérek, itt a haza nagy számú lakosainak 
érdekeiről van szó; szó van oly érdekeiről, melyek 
még nem voltak nyilvánítva a ház előtt, midőn a 
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tőrvényjavaslat az osztályokhoz került. Itt a Haj
dúságnak, Szabolcs vármegye nagy részének, 
Szatmár vármegye nagy részének, mind magyar 
ajkú lakosoknak érdekei vannak kérdésben; és én 
azt tartom, van a háznak elég teendője, azt végez
heti, és ha ezen tárgy az osztályokhoz visszamegy 
és Ott egy napig mulat: ez által nem fog a dolog 
hátramaradást szenvedni. I ly nevezetes kérdésnél 
az idő soha se jöhet kérdésbe; az elhamarkodás 
azonban oly következéseket vonhat maga után, 
melyeket jóvá tenni többé az országgyűlés hatal
mában nem lenne. Pártolom Nyáry indítványát. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Szász K á r o l y : Tisztelt ház ! Érteném Nyá
ry Pál és Bónis Sámuel képviselő urak indítvá
nyát, ha a cultusminiszter úr által beadott módo-
sitvány ma mutattatott volna be először a háznak. 
De emlékezik a t. ház arra, hoo-y midőn már ezen 
törvényjavaslat tárgyalási napja ki volt tűzve, 
akkor kérte fel a cultusminiszter a tisztelt házat, 
hogy ezen törvényjavaslat tárgyalását, épen azon 
szempontból, mert bizonyos körülményre nézve 
módositványt szándékozik beadni, 14 nappal ha-
laszsza el. Több nappal ez előtt mutatta be a cul
tusminiszter módosítványát, és akkor ez felolvas
tatván, a törvényjavaslattal együtt a mai napra 
tüzetett ki napirendre. Akkor lehetett volna azt 
mondani, hogy a módositvány az osztályokhoz 
utasittassék ; de miután az osztályokhoz nem utasít
tatott, hanem, mint kivétel nélkül szokott történni 
a módositványokkal, a törvényjavaslattal együtt a 
mai napon határoztatott tárgyaltatni: azt hiszem, 
visszalépés alig lehetséges: azért ezen módosit
ványt a törvényjavaslattal együtt, mint mára már 
másodszor kitüzöttet. tárgyaltatni, és a tárgyalás 
megakadályoztatását elvettetni indítványozom. (He
lyeslés a jobb oldalon és középen.) 

Maniu A u r é l : T. ház! Az előttem szóló 
nagyobb részben előadta azon okokat, melyeket 
én az elnapolás ellen előhozni akartam. A tör
vényjavaslat az 1848-iki törvényhozás óta keletke
zett uj viszony rendezését czélozza és pedig a két 
metropolía keletkezését akarja törvénybe igtatni. 
A módositvány azoknak, a kik sem a román, sem a 
szerb metropolia alá nem tartoznak nemzetiségök-
nél fogva, hanem ugyanazon vallást követik, fen-
tartja az egyházi kánonok értelmében eddig is 
élvezett jogaikat, Tehát a törvényjavaslat teljes 
szabadságot ad nekik akár az egyik . akár a 
másik metropoliához tartozhatni: azért azt tartom, 
hogy azt nagyon is sürgősen kellene tárgyalni. 

Dobrzánszky Adol f : T. ház ! Csak egy
két felvilágosítással kívánok szolgálni ezen eset
ben, a mennyiben látom, hogy aggályok kelet
keznek az iránt, hogy számos néptömegről van 
szó, mely érintetik ezen törvény által. Ez nem 
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ál l : jelesül a Hajdu-kerület nem ide tartozik, Szat
már megye lakossága nem ide tartozik. Méltóztas
sanak hát abban megnyugodni, hogy maradjon 
igy, a mint van. 

Dimitrievics Milos: T. ház! Azt hiszem, 
midőn jogról van szó, ott számok nem határoznak; 
hanem azon tekintetből, mivel ezen, a miniszter 
úr által beadott módositvány egy önálló külön 
valami elvet magában nem foglal, sőt az összeköt
tetésben és összefüggésben van a mai nap tárgya
landó törvényjavaslattal, azt hiszem, ezen módo
sitványt annyival inkább lehetne tárgyalni, mert 
ha egyeseknek joguk van az átalános vita után 
módositváuyokat beadni, és azok tárgyalását kö
vetelni, azt hiszem, a miniszter úr által beadott 
módositványt annyival inkább tárgyalás alá ve-

| hetjük, mert az már kinyomatott és szétosztatott. 
E szerint az átalános vitába bele bocsátkozhatunk. 
(Helyeslés a jobb oldalon.) 

Halász Bold izsár : T. ház! Ha azon indo
kok állnak, melyeket Justh József és mások elő
hoztak, alkalmazni kellene azokat a románokra is. 
T/e nem arról van szó. Azt mondják azok az 
országgyűléshez intézett kérvényükben : „E hon
ban a görög-keleti valláson nem csak szerbek és 
románok, hanem olyanok is vannak, a kik görög né
ven ismeretesek, és azoktól származnak ugyan, kik
nek tulajdonkép vallása a görög-keleti vallás, és kik
nek- vallását a szerbek és románok is követik, de 
mint e hon szülöttjei vagy honosított polgárai való
ságos magyarok, csak hogy a görög-keleti val
lást követik , mint a római katholikust , vagy 
reformátust, avagy evangélikust más magyarok, 
és az egyházban a görög nyelvet használják, mint 
a katholikusok a latin, az evangélikusok a magyar, 
német és tót, a reformátusok pedig a magyar nyel
vet." T. ház! En ezt sokkal nagyobb fontosságú 
kérdésnek tartom, mint sem hogy ezt a miniszteri 
módosítással mellőzni lehetne : mert ha a miniszter 
úr azt mondhatta, hogy a kérvényezők megha
gyatnak azon állapotban, a melyben most vannak, 
ép ugy mondhatta volna ezt a románokra nézve 
is. Én tehát. t. ház, nagyobb fontosságú kérdésnek 
tartom ezt, hogysem igy érintőleg mellőzzük, és 
azért Nyáry Pál indítványát pártolom, és azt, 
hogy néhány nap múlva ezen kérdés a másikkal 
együtt napirendre kitüzessék, elutasítani nem tart-

j ván czélra vezetőnek, részemről az elhalasztásra 
j szavazok. (Napirend!) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én egyedül a ház
szabályok értelmében kívánok a tárgyhoz szólani, 
a mennyiben vonatkozás történt a házszabályokra. 
Hivatkozás történt ugyanis arra, hogy a kérdés 
alatt lévő tárgy napirendre van kitűzve. Az két
ségbevonhatatlan, hogy a törvényjavaslat tárgya
lása napirendre tüzetett; de kétségbevonhatatlan 
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a szabályok szerint az is, hogy ha a ház tár
gyalja is a kitűzött tőrvényt , azért akármely 
módositványt attól elválasztva az osztályokhoz 
utasíthat. A házszabályoknak 73-ik szakasza 
ugyanis azt mondja , hogy ha a ház valamely 
módositványt a bizottsághoz utasit, a többinek 
tárgyalását tovább folytathatja : ezeknélfogva 
azt tartom, nem ellenkezik a házszabályokkal, sőt 
épen azoknak értelme szerint történik, ha a t. ház 
tárgyalja bár a törvényt, de a kérdéses szakaszt a 
bizottsághoz visszautasítja. (Zaj. Ellenmondások.) 

E l n ö k (csenget): Kivánja-e a t. ház, hogy az 
átalános tárgyalás most mindjárt megkezdessék, 
de a beadott módositvány az osztály által tárgyal-
tassék? (Zaj. Felkiáltások: Nem kívánjuk! Az osz
tályokhoz utasilandí!) Áz átalános tárgyalás mind
járt elkezdődik: a kik fel vannak írva, méltóztas
sanak a tárgyhoz szólani. 

Jókai Mór : Még nem hallottuk a kérdést 
kitűzni. 

E l n ö k (csenget): A kérdés az, kivánja-e a t. 
ház a tárgyalást mindjárt megkezdeni, vagy a 
módositványt az osztályokhoz utasítani ? (Nem az 
a kérdés!) A kik az átalános tárgyalást most 
mindjárt meg akarják kezdeni.. . (Zaj. Felkiáltások: 
A módositványt!) 

Károly i Ede gr . Azt mindnyájan kiván-
juk ; csak hogy a módositvány az osztályokhoz 
adassék-e ? 

JttSth József: A kérdéshez kivánok szólani, 
í g y nem lehet szavazni. A kérdés a vitából fej
lődik k i : egyrészt Nyáry Pál képviselő úr és 
többen azt indítványozták, hogy a miniszter által 
beadott módositvány utasíttassák az osztályokhoz; 
én pedig azt elleneztem: tehát az a kérdés, vajon 
a miniszter által beadott módositvány az osztályok
hoz utasitandó-e vagy nem? 

Halász B o l d i z s á r : Nem az a kérdés; ha
nem az, hogy a módositvány visszautasittassék-e? 
és ha visszautasittatik, addig a tárgyalás felfüg-
gesztessék-e vagy ne? (Zaj. Elnök csenget) 

W l á d A l a j o s : T. ház! Az én véleményem 
szerint a kérdés igen egyszerű és nem is lehet 
egyéb, mint az, hogy kivánja-e a t. ház az osz
tály ülésekben tárgyalt törvényjavaslatot a mi
niszter úr által pótlólag beadott módositvány nyal 
együtt most tárgyalni, vagy pedig a módositványt 
előbb az osztályokhoz utasítani? (Helyeslés?) 

Elnök:: Épen ezt akartam mondani. 
Somogy i L á s z l ó : T. ház! Akár a minisz

térium, akár az egyesek által valamely törvény
javaslat iránt tett módositvány a házszabályok 
értelmében egyformán veendő tekintetbe. Tisza 
Kálmán képviselő úr igen helyesen hozta föl a 
házszabályoknak azon szakaszát, miszerint, ha a 
ház jónak látja, a módositványt az osztályokhoz 

utasíthatja, de nem tartozik utasitani; igen, de 
ezen utasítás ugyanazt mondja ugyanazon szakasz
ban, hogy: j,a többi szakaszok azonban tárgyalás 
alá vétethetnek." De most nem arról van a kérdés; 
hanem arról, hogy átalánosságban vitatkozás tár
gyául elfogadtassék-e a miniszteri törvényjavaslat? 
{Közbeszólások: Nem az a kérdés!) és a miniszteri 

I módositványra mint utolsó szakaszra akkor kerül 
a sor, ha azon kérdés, hogy ezen módositvány elő
ször az osztályülésekben tárgyaltassék-e vagy 
nem? eldöntetett. (Zaj) 

Eötvös József b. közoktatási miniszter: 
T. ház! Az én felfogásom szerint a dolog igen 
egyszerű. Napirendre a törvényjavaslat volt ki
tűzve. H a t. barátom Nyáry Pál nem indítvá
nyozta volna, hogy ezen módositvány az osztá
lyok elé terjesztessék, a napirend szerint egy
szerűen bementünk volna a törvényjavaslat tár
gyalásába ; azonban t. barátom azon inditványt 
tette, hogy a módositvány tétessék át tárgyalás 
végett az osztályoknak. Azon esetre, ha t. bará
tomnak ezen indítványa elfogadtatik, a dolog ter
mészete szerint egy másik kérdés támad, az t. i. 
akarjuk-e a törvényjavaslatnak többi pontjait tár
gyalni vagy nem ? vagy pedig az egész törvény
javaslatot vissza akarjuk-e adni az osztályoknak ? 
Ha a t. barátomnak ezen indítványa nem fogad-
tatlk el, a dolog természeténél fogva annak tár
gyalásába fogunk bemenni, a mi a napirenden 
áll. Én tehát azt hiszem, mindenekelőtt egysze
rűen azon kérdés fölött kell szavaznunk: elfogad
juk-e Nyáry Pál azon indítványát, hogy a módo-

| sitvány az osztályoknak adassék vissza, vagy 
• nem? 

Bónis Sámuel: Én tökéletesen azon véle
ményben vagyok, hogy a kérdést feltenni más
ként nem is lehet. A törvényjavaslat ki volt 
tűzve a mai tanácskozás alapjául, és igy az iránt 
kérdést tenni többé nem lehet, vajon ezen törvény
javaslatot tárgyalás alá akarja-e venni a t. ház 
vagy nem ? A kérdés tárgya nem lehet más, csak az, 
a mit az inditvány foglal magában, hogy t. i. a 
miniszteri módositvány az osztályokhoz utasittas-
sék-e vagy ne? (Helyeslés.) Felfogásom szerint 
ez a kérdés. [Halljuk a kérdést!) 

E l n ö k : A kérdés, t. ház, az. hogy a beadott 
módositványt kivánja-e a t. ház az osztályokhoz 
utasitani vagy nem? [Helyes!) Ennélfogva azok, 
kik a módositványt az osztályokhoz kívánják 
utasitani, méltóztassanak felállani. (Megtörténik) 
Most azok méltóztassanak felkelni, kik a módosit
ványt nem kívánják az osztályokhoz utasítani. 
(Megtörténik) A többség a módositványt nem kí
vánja az osztályokhoz utasitani. 

Méltóztassanak az átalános tárgyaláshoz hoz
záfogni. 



CCXXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Május 6. 1868.) 163 

Eötvös József b. közoktatási minisztert 
T.ház ! Röviden csak azon indokokat akarom elő
adni, melyek a minisztériumot arra bírták, hogy 
habár számtalan nagy fontoságu és sürgős kérdések
kel van elfoglalva, mégis ezen ügyben már most 
kivánt törvényjavaslatot a t. ház elé terjeszteni. 
Az 1848-ikiXX-ik t. ez. minden, az országban fel
vett vallás tökéletes egyenlőségét és a köztök lé
tező viszonyosságot állította fel elvül. A 8-ik sza
kaszban biztosította a hon görög-keleti polgárai
nak jogát egyházi és iskolai ügyeiknek autonóm 
rendezésére nézve, egyszersmind e czélból egy 
egyházi congressus összehivását rendelte el, meg
határozván az összehívásnak módját és a tartandó 
egyházi congressus alakját. A nem sokára azután 
közbejött események következtében a törvénynek 
ezen rendelete nem volt teljesithető, és igy történt, 
hogy azon nagyfontosságú változások, melyek a 
görög-keleti egyház körében hiveinek megegyezé
sével történtek, jelesen a görög-keleti egyház ro
mán és szerb nemzetü hiveinek egymástól való 
elválása és egy külön román metropoliának fel
állítása, oly egyházi gyülekezetben határoztatott 
el, mely formájára nézve az 1848 iki törvény 
rendeleteinek meg nem felel, és hogy a görög-ke
leti metropoliának kettőre való tettleges elvá
lasztásának törvénykönyvünkben semmi nyomát 
nem találjuk. Ezen hiányt pótolnunk kell, és azért 
a minisztérium szükségesnek tartotta egy oly tör
vényjavaslatot a t. ház elé terjeszteni, melyben 
azon egvházi gyülekezet, melyben a két metropo
liának elválasztása elhatároztatott, a mennyiben a 
formára nézve az 1848-iki törvénynek nem felel 
meg, utólag törvényesíttessék, hogy az ujab
ban felállított román metropolia törvénybe igtat-
tassék, hogy miután 1848-ban a törvényhozás csak 
egy görög-keleti metropoliát ismer s csak ezen 
egy részére biztosította az autonómiát, mostan, miu
tán a metropolia ketté vált, a két metropolia mind
egyikének autonómiája és egymás iránti coordi-
náltsága külön biztosíttassák és egyszersmind meg-
határoztassanak azon módok, melyek szerint ezen 
külön metropoliák egyházi gyülekezetei első eset
ben össze lesznek hivandók. Végre, hogy azon 
jogi kérdések elhatározására, melyek a két metro
poliának elválasztása következtében támadtak, a 
törvényes bíróság a törvényhozás által határoz-
tassék meg, magától értetődvén az, hogy alkotmá
nyos országban jogi kérdéseket elhatározni köz
igazgatási utón nem lehet, s hogy ennélfogva a 
törvényhozásnak gondoskodni kell egy rendes 
bíróról, ki e kérdések felett határoz. 

A czél, a melyet a kormány e tekintetben e 
törvény indítványozásánál szem előtt tartott, és a 
melyre nézve teljes meggyőződésem szerint a ház 
vele megegyezik, először az volt, hogy miután a 

görög-keleti egyházhoz tartozó polgártársaink 
ezélszerünek tartották egymástól elválni, mind
azon viták és súrlódások, melyek a görög-keleti 
metropolia eljárásának következtében előadhat
nák magokat, a lehetőségig kikerültessenek és 
mentül gyorsabban intéztethessenek e l : mert két
ségtelenül az ország érdekében fekszik, hogy 
minden oly kérdések, melyek nagyszámú pol
gárok közt izgatásnak és egyenetlenségnek anya
gai lehetnek, elmozdittassanak. (Helyeslés.) 

Második czélja és feladata a kormánynak, és 
kétségen kivül a háznak is, e törvénynek alkotá
sánál az, hogy, miután az 1848-ki törvény, mely 
e hon görög-keleti egyházú polgárainak egyházi 
és iskolai ügyekben teljes autonómiáját biztosí
totta, csak egy keleti egyházról szólt, e^en auto
nómia az egymástól különvált metropoliák mind
egyikének biztosíttassák, s igy az, mi az 1848-iki 
törvényhozásnak szándéka volt, világosan kifejez
tessék, annyival inkább, mert alig ismerek va
lamit, mi inkább az ország érdekében fekszik, 
mint az, hogy az országban létező minden vallás
felekezetek teljes autonómiája biztosíttassák. Elő
ször azért, mert alkotmányos országban a dolgok 
természetekivánja, hogy valamint más viszonyok, 
ugy azok is, melyek minden polgár kedélyét 
igen közelről érdeklik, azaz vallási viszonyai épen 
ugy a szabadság alapján rendeztessenek. (Tetszés.) 
Másodszor azért, mert az 1848-ki törvény minden 
vallásfelekezetek teljes egyenlőségét és viszonyos
ságát állította fel alapelvül, az egyenlőséget és 
viszonyosságot pedig practice máskép életbe lép
tetni nem lehet, mint minden vallásfelekezetek tel-
jes vallásszabadsága által. (Ménktetszás.) Harmad
szor, mert, a mennyiben az államnak szintén bizto
sítékokra van szüksége arra nézve, hogy az egy
házi autonómiának szine alatt az államnak jogköre 
ne szoríttassák meg, az állam ezen biztosítást fel
találja először legfőbb felügyeleti jogában, másod
szor — meggyőződésem szerint — még inkább 
abban, hogy az autonóm egyházak mindegyiké
nek körében az egyes polgárok befolyást gyako
rolnak s ez által önmagok gondoskodhatnak arról, 
hogy az ország alkotmányos jogai egyes egyhá
zak érdekeinek tulterjesztése által ne szoríttassa
nak meg. (Helyeslés.) 

Fölöslegesnek tartom jelenleg a törvényjavas
lat egyes pontjainak bővebb indokolásába eresz
kedni ; a mennyiben ellenök észrevételek fogná
nak tétetni, föntartom magamnak, hogy azokra 
az egyes pontok tárgyalásánál válaszoljak. 

BranováCSky I s t v á n : T. ház! A napiren
den levő törvényjavaslat első sorban a magyar
országi szerbeket, románokat és görögöket illet
vén, legyen szabad nekem e tekintetben néhány 
rövid, de reánk nézve fontos észrevételt megtennem. 

21* 
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Azok után, miket most a t. cultusminiszter úr 
előadott, előbbi szándékom szerint nem aka
rok a kérdéses törvény tartalmának taglalásába 
bocsátkozni; hanem csak szives köszönetemet aka
rom nyilvánítani ezúttal mind a t. cultusminiszter 
urnák, mind pedig az összes minisztei'iurnnak azért, 
hogy bennünket ily közelről érdeklő tárgyak
ról gondoskodni és azokat tisztába hozni igyekezett. 

Nem akarok ezúttal egyebet felhozni, s csak 
a t. ház figyelmét kérem fel arra nézve, mily 
nagy óvatosággal kell nekünk mégis eljárni épen 
most, midőn a két nemzetiség közti viszonyokról 
és az azokat e részben illető jogokról szólnunk 
kell, nehogy oly valami jöjjön a törvénybe, mi 
egyik vagy másik résznek sérelmével volna össze
kötve, mi azután nem békés egyetértést, hanem 
talán szüntelen ellenszenvet és ódiumot idézne 
elő. Már pedig, t. ház, ha a kérdéses törvénynek 
némely egyes kifejezését veszszük szemügyre, ugy 
fogjuk látni, hogy annak némely pontjai oly 
kétes magyarázatuak, melyekből kiindulva, hogy 
ha ugy maradnának, a mint azok ezen kútfőből 
ajánlatba hozattak, azon biróság, mely hivatva 
leend ezen viszonyok hivatalos elintézésére és ezen 
jogoknak elhatározására, oly valamit követhetne 
el, a mi a íenálló jogokkal szemben legalább a 
szerbek részére igen káros lenne. Én ezen szem
pontból bátor leszek néhány elvtársaimmal néhány J 
módositványt annak idejében a t. ház asztalára | 
letenni. j 

Ezek után volna ugyan még néhány észre- i 
vételem az ajánlott törvény külalakjára nézve, j 
így a többek között azt hiszem, hogy a logikai I 
rendnek inkább felelt volna meg. hogy ha azon j 
czikkek. melyek kizárólag a szerbeket illetik, j 
egymás után következtek volna, és azután jöttek i 
volna azon czikkek. melyek román testvéreinkre ! 
és a görög-keleti egyházra vonatkoznak, legutóbb j 
pedig azon törvények, melyek a köztünk még j 
fenforgó követelések elintézésére vonatkoznak; 
de nem akarom ezzel magam részéről az időt 
vesztegetni, és igy ezen észrevételek megtételéről 
szivesen elállók, és kijelentem, hogy a miniszteri 
törvényjavaslatot a részletes vita alapjául elfoga- ] 
dom, fentartván magamnak a jogot annak ide- j 
jében módositványaim indokolására még egyszer j 
felszólalni. (Helyeslés.) 

Somossy IgnáCZ: T. ház! A napirendhez 
kivánok szólani, a mennyiben a mai eljárás eltér 
az eddigiektől. Ezelőtt az átalános szokás szerint 
a miniszteri törvényjavaslat felolvasása után a 
központi bizottság jelentése olvastatott fel. (Felkiál
tások: Most is felolvastat olt !) Én ugy tudom, még 
nem olvastatott fel; a módosításokról pedig még 
szó sem volt. A vita megkezdődött, mellőzve az 
osztályok előadóiból alakult központi bizottságot : i 

I kérem tehát mindenek előtt a központi bizottság-
I jelentését felolvastatni. (Helyeslés.) 
j Kacskovics Ignácz előadó: Tisztelt ház! 
I A központi bizottság jelentésének az átalános tár-
j gyalásra vonatkozó indokolása fölolvastatott, a 

módosítások pedig a részletes tárgyalásnál fog
nának fölolvastatni; ha azonban a tisztelt ház 
ugy kivánja, azt, noha már a múlt ülések egyiké
ben felolvastatott, ismét fel fogom olvasni. (Hall
juk! Felolvassa a 207. sz. irományt.) 

Trifunácz Pá l : T. képviselőház! A köz
ponti bizottság által épen most felolvasott jelentés
ben, vallás- és közoktatásüofvi miniszter úr által 
a ház asztalára letett törvényjavaslatra vonatkozó
lag, oly módosítások elfogadása hozatik ajánlatba, 
melyek — mint igen helyesen jegyzé meg a köz
ponti bizottság — ezen 100,000-nyi lélek megnyug
tatására czélzó igen fontos törvénynek nézetem sze
rint elvi tekintetben nem helyes alapot kölcsö
nöznek. Engedje meg tehát a t. ház, hogy ezen 
törvényjavaslatra nézve átalánosságban néhány 
észrevételemet előadhassam. 

A 17-dik század végével az akkor dühöngő 
török háború idejében az uralkodó politikának 
egyik főczélja az is volt: a török uralom alatti 
szerb lakosokat arra birni, hogy a közös ellenség 
ellen fegyvert ragadván, és hazájokat, vagyonukat 
elhagyván, Magyarországba átköltözzenek. Ez a 
maga következéseiben végzetteljes lépés volt ezen 
népre nézve: mert nem arról lehetett szó, hogy 
szétüzött szökevények, vagy hontalan vándorok 
befogadtassanak, és nekik némely elpusztult hely
ségek lakásul átengedtessenek; hanem a feladat 
az volt, hogy állandó lakhelylyel biró vagyonos 
családok, a barezmező terén fegyverviselésben 
gyakorlott férfiak Magyarországba leendő átköl
tözésre birassanak. 

Ily körülmények és vezéreszmék uralma alatt 
kezdődött az ipeki patriarcha és I. Lipót magyar 
király meghatalmazottai közt az alkudozás; és 
a megállapított közfogadások alapján jött létre az 
1690-dik évi ápr. 6-kán kelt diplomában foglalt 
ünnepélyes meghívás. Minthogy azonban ezen ünne
pélyes meghívásban a vallásról különösen csak 
egész átalánosságban tétetett emlités, az ipeki 
patriarcha az átköltöző népnek az akkoron virágzó 
téritgetési törekvések ellenében, de egyátalában a 
vallás szabad gyakorlatában biztosítandó további 
határozottabb biztosítékokat kivánt, melyek az 
i 690-dik évi aug. 7-kén kelt kiváltságlevélben 
csakugyan határozottabb kifejezést is nyertek. 

Ezen okmányok, t. ház! és az ezek után I. 
Lipót magyar király által a magyar királyi 
kancellária utján kibocsátott három rendbeli ki
rályi oklevelek képezik a szerb honpolgárok iskolai 
és vallásügyi jogainak és teljes autonómiájának 
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alapját. Az ezek ü &n 100 éveken át bekövetkezett 
gyötrelmek és a vallás szabad gyakorlata ellen el
követett merényletek meggátlásaul a nép folyto
nos panaszaira kibocsátott, úgynevezett kiváltsá
gok szabályzata, 2-ik regulamentum rescriptum 
declaratorium, a valódi igazgatásnak mindannyi 
igen szerencsétlen surrogatumai után,melyek a nép
nek vérrel szer^t t szabadalmaira épített autonómia 
jogait kellő érvényre emelni épen képesek nem 
voltak, mindezek után,mondom, eljött az 1791-iki 
év, a midőn is a magyar törvényhozás az ezen 
alapokmányokban és királyi oklevelekben biztosí
tott autonómiát forma szerint is törvényesnek 
elismerte. 

Ugyanis az ezen évi XXVII. törvényczikk be
fogadván a g. n. egyesült országlakosokat a ma
gyar alkotmány sánczaiba, s minden polgári jo
gokkal, az államélet teljességével felruházván: nyíl
tan az idézett alapokmányokban biztosított jogo
kat formaszerüen is törvényeseknek elismerte, fen-
tartván egyúttal ő felségének a királynak a vallási 
és közoktatási alapítványok, tanulmányok és az 
ifjúság nevelése körüli reservált jogait, sőt magok 
a kiváltságok körüli jogokat is, a mennyiben ezek 
az ország alapalkotmányával ellentétben nem ál
lanának. 

Bocsánafoí kérek, ha az előre bocsátott, bár 
rövid történelmi vázlat elősorolásával kénytelen 
voltam a t. házat untatni, (Halljuk ! Halljuk !) de 
kívántam azokat indol ul felhozni azon állitásom 
bebizon vitására, miszerint a szerbeknek a vallás és 
közoktatás terén igényelt autonomiájok biztosité
kát ezen általam említett királyi oklevelek és a 
magyar törvényhozásnak 1791-ik évi XXVII-dik 
tör vény ezikkelye képezi. Ezen törvényczikk ezen 
átalános kifejezést használja: görög nem egyesült 
országlakosok. T. képviselőház! én nem kétke
dem, hogy találkoznék a ház kebelében egy tag 
is, ki ne tudná, mi volt valódi oka e törvényczikk 
megszülemlésének, ki ne tudná, mily hosszú ideig 
folytak az akkori országgyűlési tárgyalások, ki ne 
tudná, miszerint e törvényczikk csak ismételt or
szággyűlési feliratok és leérkezett királyi leira
tok után állapíttatott meg végleg, ki végre ne 
tudná, hogy e törvényczikknek csak kiegészitő ré
szét képezi azon törvényczikk, mely az eltörlött 
szerb kancellária kártalanításáért adatott. Távol 
van tőlem azon gondolat, t. ház, hogy ezen állítá
saim folytán meg akarnám tagadni román testvé
reimnek azon jogát, hogy, midőn az emiitett tör
vényczikk átalánosan az ország görög nem egye
sült lakosairól emlékezik, ez alatt a románokat is 
érti; én részemről csak történelmileg kívántam con-
statálni, hogy a szerbeknek törvényes autonómiája 
már más fél századon felül előbb veszi eredetét, 
és hogy e szerint ezen jogok a románokkal nem 

ugyanazon egy alapon nyugvó közös jogok. Míg 
az 1848-ki XX. törvényczikk 8-dik §-a első része 
a románok ebbeli autonómiájának főbiztosi tékát 
képezi, addig az a szerbeknek fél századon fe
lül előbb fenállott s biztosított történelmi jogait 
csak elismeri. 

Az ide vágó jogok e szerinti megkülönbözte
tését, t. ház, én akkor, midőn az előttünk fekvő 
törvényjavaslat a felállított román metropoliának 
törvénybe igtatását eszközli, igen fontosnak tar* 
tom: mert az ezen megváltozott viszonyból szár
mazható kérdések megbirálására a jogok szerzése 
és származása különböző értelmezésnek adhat 
helyet, 

A kormány által előterjesztett törvényjavas
lat — nem tekintve néhány páragraphusának tán 
fölösleges motivátióját, nem tekintve különösen a 
3-dik és 8-dik §-ban előforduló némely kitételt— e 
törvényes és általam előadott, nézetem szermt 
egyedül helyes kívánalmaknak csakugyan meg 
fog felelni. 

Tagadhatlan, t. ház, hogy, a mint a t. cultus-
miniszter úr is előadni szives volt, az 1848-iki törvé
nyek az e hazában bevett minden vallásfelekezetre 
nézve különbség nélkül a tökéletes jogegyenlősé
get és viszonyosságot megállapítván, megadták 
végre a vallás szabad gyakorlatának százados 
gyötrelmek közt keresett egyedül értékteljes biz
tositékát , és hála a mindenhatónak, fölöslegessé 
tevék jövőre nézve a kiváltságos levelekre való hi
vatkozást. De. t. ház, az előttünk fekvő törvényja
vaslat ezen felül még azigy kimondott szép elvek
nek életet adva, azokat, mint látjuk, tettleg is 
alkalmazásba kivánja hozni. Üdvözlöm tehát a 
kormányt ezen dicsteljes téren. A tökéletes jog-
eg} enlőség eszméjét saját kezdeményezéséből ily-
képen terjesztve, alkotmányunk fényét csak nö
velni fogja, míg más részről a százados jogokat 
tisztelve, véget vet oly érzésteljes báutalmaknak, 
melyek bizalmatlanságot szültek, és egyúttal az 
1848-ik évi XX. t. ez. 8. §-ának második részében 
a fényes első rész mellett előforduló némely árny
oldalára ily szerencsés kezekkel örök időkre fá
tyolt vet. 

Ezen átalános észrevételeim mellett tehát a 
kormány által előterjesztett törvényjavaslatot áta-
lánosságban a részletes tárgyalás alapjául elfoga
dom , (Helyeslés) és a t. képviselőházat kérem, 
méltóztassék azt szintén elfogadni: mert ezen tör
vényjavaslat egész tartalma a százados jogoknak 
ugy, mint hazánk törvényeinek egyaránt tisztelet
ben tartása által a hozandó uj törvényeknek az 
illetők bizalmát és őszinte hódolatát már előre is 
teljesen biztosítja; mig annak némely részeire 
nézve a központi bizottság részéről ajánlott kitéte-
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lek és módositványok a bizalmatlanság magvait 
már előre is magokban rejtik. 

Az egyes módositványok előadása alkalmával 
ezen átalános észrevételeimnek határozottabb alakú 
kifejezést fogok adui. (Helyeslés.) 

Sztratimirovics György : Tisztelt ház! 
Nem vélek tévedni, midőn az előttem fekvő tör
vényjavaslatnak megítélésénél, főleg két kérdést 
teszek fel, s kettőre válaszolok : 

Megfelel-e az először is egyházunk azon au
tonómiájának, melyet kétszázados usus és kivált
ságok biztositnak részünkre ? 

Védi-e másodszor a szabad államnak a szabad 
egyházhoz való jogviszonyát ? vajon az állam jo
gainak feladása nélkül elismeri-e az egyháznak 
jogi viszonyát? 

El kell ismernem, miszerint a szóban levő 
törvényjavaslat minden kellék-és követelménynek 
megfelel, s hogy bennünket, csekély- módosítások 
mellett, melyeket amendment-ainkkal terjeszten-
dünk elő, kielégít, megnyugtat. 

Engedjék meg, uraim! hogy nézeteimnek 
megvilágítására, magyarországi orthodox egyhá
zunk törvény- és jogviszonyaira nézve, egy rövid 
átpillantást tegyek. 

Tagadhatlan, hogy egyházunk első positiv 
jogalapja azon szerződés, melyet a Csarnojevics 
alatt bejött szerbek I. Lipót császár és király-
lyal kötöttek volt s mely az 1690. évi augusztus 
21-dikén kiadott privilégiumokban nyeri legvilá-
gosb kifejezését. Tehát, ugy hiszem, hogy midőn 
azt kérdezzük , megfelel-e jelen törvényjavaslat 
orthodox egyházunk traditionalis autonómiájának? 
közvetlenül azt is kell kérdenünk utána: vajon 
öszhangban van-e a szerb kiváltságokkal? 

Meg fogják engedni, uraim, annak bebizonyí
tását, hogy a románoknak és egyéb orthodox 
hitüeknek részesítése e kiinduló pontot nem alte
rálja. 

A szerbeknek Csarnojevics alatti bejövetele 
előtt az orthodox keleti egyháznak hitfelekezetei 
Magyarországban két hierarchia alá tartozának: 
a szerbek az ipeki patriarcha, a románok meg a 
gyulafehérvári metropolita alá. De mindkét hierar
chia csak tűrt (tolerált) volt : s a mi legalább ben
nünket szerbeket illet, nem bíránk a eonfessiona-
lis jogegyenlőségre jog- és törvényerejű czimmel. 

Miután tehát a románok a nélkül is önálló 
független metropolitasággal birának , Lipót privi
légiumai eredetileg egyedül a szerb egyházra vo
nattak, erre terjesztettek ki. 

1698-ban Athanasius gyulafehérvári metro
polita, püspökei, clerusa s népének nagyobb ré
szével, az unióhoz tért át. Ez által a román ortho
dox egyház megszűnt lenni Magyarországon, 

Azon, hitökhöz hű románok, kik az unióhoz 
nem akartak áttérni, a legközelebbi, az egyetlen 
hit- és vallásrokon hierarchiához csatlakoztak : 
ez pedig a szerb vala. 

Lassan-lassan azon védszárny alá kerültek 
ők, azon szabadságnak és jogoknak levének része
seivé, melyeket nekünk szerbeknek is Lipót kivált
ságai nyújtottak vala; s ezen időtől fogva az ösz-
szes orthodox keleti egyháznak joga Magyaror
szágban egy és ugyanaz lett a mi orthodox egy
házunkkal. 

Későbbi legmagasabb határozatok, nevezete
sen az 1783. évi szeptember 30-dikai, mely a bu
kovinai püspökséget, s az 1783. évi október 
9-dikei, mely az erdélyi püspökséget alapitá s a 
karloviczi érsekségnek in dogmaticia et spirituali-
bus alárendelte, igazolják és bizonyítják ebbeli 
nézeteinket. Legjobban bizonyítja azonban állí
tásainkat az 1790-diki XXVII . törvényczikk, mely 
a szerb privilégiumokra való hivatkozással szabá
lyozza az összes görög-keleti egyház viszonyait 
Magyarországon. 

Hogy tehát jelen törvényjavaslat a legelső 
követelményeknek megfeleljen : öszhangzatban 
kell lennie mindazon privilégiumok, diplomák és 
rescriptumokkal, melyek egyházunknak autonó
miáját biztosítják. 

Minthogy meg vagyok győződve, hogy a tisz
telt törvényhozó urak azoknak tartalmát tudják 
és ismerik, csak chronologiai rendben fogom 
azokat elősorolni. 

Ezek : I. Lipótnak 1690. augusztus els'ejéről; 
I. Józsefnek 1706. augusztus hatodikáról; VI. Ká
rolynak 1713. augusztus másodikáról kelt okmá
n y a ; az első illyr regulatorium 1770-ből; a máso
dik regulatorium 1777-ből; az 1790-diki declara-
torium; s végül a mostaniakra vonatkozó 1790. 
évi XXVII-ik törvényczikkek. 

Mivel meggyőződésem szerint az előttünk 
fekvő törvényjavaslat nem egyéb, mint az 1865. 
évi congressusunk határozatainak törvénybe czikke-
lyezése; mivel pedig ezek privilégiumaink alap
ján és értelmében hozattak : ennélfogva jelen tör
vényjavaslat tökéletesen meg látszik felelni egy
házunk autonómiájának. 

Továbbá a román hierarchiának az ezen con-
gr essuson kimondott kikebeleztetése a szerb hie-
rarehiából, mely e törvényjavaslatban megenged
tetik s meghagyatik: azt bizonyítja, hogy jelen 
törvényjavaslatban önrendelkezési jogunknak tel
j e s érvény tulajdonittatik és adatik. 

Midőn mi szerbek az elválásba és kikebelez-
tetésbe beleegyezénk, egyházunk szellemében cse-
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lekvénk, mely semmikép sem óhajt egymás fölötti \ 
primátust, de nem is tűr maga felett fölényt, mely j 
egyház tiszta demokrata alapra fektetve, min- ; 
denütt és mindenben, mint nemzeti egyház tündö- i 
köl, ragyog, mindenkor a nép erkölcseihez és j 
szokásaihoz simul, s mint apostoli a népnek szol
gál, melyet elismer, s nem akarja azt legyőzni s 
fölötte uralkodni. 

Midőn pedig más részről a törvényhozás 
által román metropolitaság alapittatik, az egy 
alkotmányos államnak szellemében cselekszik, oly 
államéban, mely föladatának teljes öntudatával 
bir. Jogtalanságot hoz helyre a törvényhozás, 
azon időből, midőn a sötét és szomorú körülmények 
s a türelmetlenség a románokat okozta s rajtok 
ejtett csorbát, mivelhogy önálló egyházuktól, hie-
rarchiájoktól fosztá meg őket. 

Végül bizonyítékot találok benne, hogy tud
niillik e törvényjavaslat a határokat jelöli meg, 
melyeket a szabadállam a szabad egyházzal szem
ben át nem léphet, különben az 1848. évi XX-dik 
törvényczikket emelné ki hatályából. Óhajtom vé
gül, hogy az államnak az egyház területére vonat
kozó szabadelvű be nem avatkozása kissé praeci-
sebb kifejezést nyerjen, mi az által éretnék el, ha a 
szerb kollegáim részéről indítványozott módositvá-
nyok elfogadtatnak. 

Kény tetve érzem magamat még egy dolog fel-
emlitésére, mely jóllehet nem esik e keretbe, mégis 
tartalmára vonatkozólag összefüggésben áll e tör
vényjavaslattal s elég fontosnak látszik a felemli-
tésre. Jelen törvényjavaslatra vonatkozólag s azzal 
összefüggőleg, Újvidéken a szerb egyházközség 
értekezletet tartott, mely holmi aggodalmakat feje
zett és nyilvánitott ki a szóban levő törvényjavas
latnak formáját és tartalmát illetőleg, s bizonyos. 
egyházunk autonómiájára vonatkozó módositvá-
nyokat ajánlott és inditványozott. A határzatok 
minden orthodox egyházközség részére notifieál-
tattak; azonkívül azok támogatása végett fel is 
hivattak azok. A journalistika szintén felhatalmaz-
tatott a tárgy felemlitésére. A közvélemény izga
lomba hozatott, s noha a szerb követek conferen-
tiája azon aggodalmaknak nem osztozék s az indít
ványt elvété: mégis a közvélemény lecsititása- és 
megnyugtatásául nem tartom fölöslegesnek egy 
pár szót e tárgyban e helyütt felemlíteni. Feltéte
lezvén, hogy csak is loyalis indokok szolgáltak 
azoknak alapúi: én is csak azért szólok. 

Mit akartak az újvidéki határozatok kivívni ? 
Bizonyára nem egyebet, mint orthodox egyházunk 
autonómiáját biztositni és megvédeni. Oly törek
vés, melyet mi szerb nemzetiségit követek is óhaj
tunk és akarunk. Többet, mint a mennyit mi, ők 
sem kérhetnek: különben akkor nem volna auto

nómia, hanem souverainitas ; állam volna az állam
ban ; egy orthodox concordatum utáni vágy. En
nek elnyerhetése volna az ? 

Ok ezt nem akarhatták; tehát ők csak a ki
váltságok autonómiáját akarhatták. 

Uraim, nem késlelkedem e helyütt kinyilat
koztatni, hogy ezen privilégiumokkal, a mennyi
ben ezek egyházi autonómiánkra vonatkoznak, 
téves önmystinkálás űzetik, ha mi szerbek azt 
hiszszük, hogy azok többet foglalnak magokban, 
mint amennyit nekünk ezen előttünk fekvő s álta
lunk amendált törvényjavaslat nyújt és ad. Igen, 
hiszem, hogy azok autonómiánk részére kevesebb 
garantiát nyújtanak, mint a mennyivel birandunk 
akkor, ha e törvényjavaslat elfogadtatik. Mai na
pig, lényegileg, ezen a papiron levő autonómia az 
absolut erőszak discretiójára volt bizva és hagyat
va; ennek érvénye bizonyos, nem is felelős mi
niszter kegye- vagy nem kegyétől függött; mi több, 
eddigien egyházi és iskolai kérdéseinkbe és ügye
inkbe politikai motívumok avatkozának be s azok 
dönték el, ha megadassanak-e, avagy ne, az ezekre 
vonatkozó követelések. 

Mai naptól felelős kormány gondoskodik a 
törvények lelkiismeretes megtartása- s tiszteletben 
tartásáról; s részemről azt hiszem, hogy a csere 
a mi előnyünkre szolgál. 

Azért, mint egyházamnak és nemzetemnek 
szabadelvű fia, a szerbek megnyugtatásául kije
lenthetem, hogy jelen törvényjavaslat autonómián
kat nem sérti, hanem ellenkezőleg, annak valódi 
életet ad, azt életbe lépteti. 

Ezek észrevételeim jelen törvényjavaslatra 
vonatkozólag, melyet részemről azon módositvá-
nyokkal, melyeket szerb kollegáim előterjesztettek, 
mint kielégítőt, ezennel elfogadok, 

NiCOliCS Sándor: T. ház! A napirenden 
levő törvényjavaslat, kivált 3., 4. és 5-dik szakasza 
a keleti vallást követő szerbek által örömmel üd-
vözöltetik. Biztosítja az ugyanis teljes autonomiá-
jokat egyházi, iskolai és alapítványi ügyeikben, 
melyet ugyan eddig is bírtak, melyet számos ki
rályi diploma megtartani és megtartatni igért, de 
mely ily alakban törvénykönyvünkben eddig még 
nem fordul elő. 

A mióta e szép hazát édes hazájuknak mond
ják a szerbek, sok viszontagságon mentek keresz
tül ; s nagyobb hűséggel ragaszkodván a király
hoz, ki nekik uj hazát adott, mint ezen haza alkot
mányához, melyet még nem ismertek: ezen király 
szolgálatában nem csak a törökök kiűzésében, ha
nem, fájdalom, az ország elnyomásában is részt vet
tek. (Igaz! ügy van!) Szánandó sors jutott nekik 
osztályrészül: a szabadságot hőn szeretve, mások 
szabadságának elnyomására használtattak fel? 



168 CCXXiy. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Májos 6. 1868.) 

(Igaz!) miként ezt Ausztria régi perfid politikája 
követelte, mely mesterkélten növelvén az idegen
séget népei közt, népeinek egy részével a nép má
sik részét féken tartá, majd hizelkedésekkel s csal-
igéretekkel ámitgatta, majd meg mellőzött és el
nyomott. Ezen gyászos idő elmúlt. (Helyeslés.) A 
18 évi közösen tűrt szenvedés és elnyomatás meg-
tanitá a hazának minden népét arra, hogy csak 
összetartva, csak egymást támogatva és segítve, 
mozdithatják elő saját magok és a haza jóllétét. 
(Élénk helyeslés.) Ha a szerbek nemzetiségük és 
nyel vök fejlesztésére törekszenek most is, azt csak 
is az alkotmány korlátai közt, csak is a törvények 
értelmében kivánják elérni: (Helyeslés) azért 
örömmel üdvözli minden alkotmányos í zerb a 
törvényjavaslatot. És ha némelyek azt hiszik, 
hogy ezen törvényjavaslatot nem kellett volna ad
dig tárgyalni, mig más közérdekű, fontosabb tör-
vénjek nem alkottatnak, én részemről köszönetet 
szavazok a t. közoktatási miniszter urnák, ki be
látta, hogy a mi az ország számos polgárának 
megnyugtatást szerez, az minden esetre fontos, az 
minden esetre az egész hazát érdekli. (Helyeslés.) 

Azon módositvány okát illetőleg, melyeket sze
rencsém volt némely képviselőtársammal benyúj
tani, s melyek a miniszter úr által előterjesztett 
törvényjavaslat szellemét nem is alterálják, inkább 
a körülményekhez képest szabatosabban kívánnék 
némelyeket kifejezni, fentartván magamnak a bő
vebb indokolást: kijelentem, hogy a miniszteri tör
vényjavaslatot egész készséggel elfogadom. (He
lyeslés.) 

Dimitr iev icS MilOS: T. ház! Az igen t. 
közoktatási miniszter urnák kívánok felelni; és 
mindenekelőtt, hogy félre ne értessem, nyíltan és 
őszintén bevallom, hogy a napirenden lévő tör
vényjavaslat, a mennyiben az a tárgy érdemére 
vonatkozik, engem tökéletesen kielégít: kielégit 
pedig azért, mert saját egyházamnak önkormány
zati hatáskörét tágas alapokra fekteti és e szerint 
biztos kilátást és reményt nyújt arra nézve, hogy 
hivatása és az érdekek tekintetbe vétele mellett 
biveinek előnyére fejlődhessék, jelesen, hogy a 
nemzeti congressusnak ős szervezetét a kor igényei
nek megfelelőleg átalakíthassa, ügyeit szabadon 
intézhesse és önállólag rendezhesse és a hozandó 
határozatokat tulajdon közegei által végrehajt
hassa. Az önkormányzati jognak e magyarázata 
engem tökéletesen kielégit, és ha kérdezné valaki, 
kivánok-e még.többet? e kérdésre nemmel kellene 
felelnem, mert az önszervezkedhetési, szabad intéz
kedési és önálló végrehajtási jog , e három ténye
ző az önkormányzatnak legszabadab belvü fogal
mát is tökéletesen kimeríti. (Helyeslés.) Igen tisztelt 
miniszter urnák az önkormányzat ekkénti megma
gyarázásáért forró köszönetemet kifejezni kellemes 

kötelességemnek ismerem; de ha e szót használom : 
magyarázat, és nem meghatározás: ezt nem te
szem tévedésből, hanem czélzatból annak kimuta
tására, hogy egyházamat az önkormányzati j o g 
régi idők óta megillette, és ha ezen jognak gya
korlatában az önkény által gátoltatott és kénytelen 
volt az erőszak előtt meghajolni, azt hiszem, eb
ből nem fogja következtetni senki, hogy történelmi 
jogát valaha feladta volna. 

Midőn a napirenden levő törvényjavaslat 
megbirálására ezen álláspontot elfoglalom, t. i. 
azon álláspontot, melyre engem a történelem utal, 
ki kell jelentenem, hogy az igent, miniszter urnák 
a törvényjavaslat 3-dik szakaszában kifejezett azon 
nézete, mintha egyházamat az önkormányzati jog 
csakis az 1848-diki törvények alapján illette 
volna, meglepett: meglepett pedig annál inkább, 
mivel az igen t. miniszter úrról föl nem tehetem, 
hogy egyházam történetét és közjogi állását nem 
ismeri. Az igen t. miniszter úr által elfogadott k i 
indulási pontot tehát el nem fogadhatom, sőt abba 
beleegyezésemet még azon esetre sem adhatom, 
ha ezen nyilatkozat által magának a törvényja
vaslatnak keresztül vitelét — mely, a mint m on-
d á m , a t á r g y érdemére nézve engem kielégit— ve
szélyeztetné. Nem fogadhatom el pedig azért, mi
vel ellenkező esetben egjdiázamnak történelmét, 
mely nemzetem múltjával szoros összefüggésben 
áll, megtagadnám. De nem fogadhatom el azért 
sem, mivel ezen kiindulási pont elfogadása által 
tényleg elismerném azt, hogy az 1848-iki törvény
hozás jogositva lett volna saját egyházi ügyeink
be kihallgatás nélkül befolyni. 

Nem csak én, de minden szerb hivatva és köte
lezve van, saját egyháza jogainak megbirálásánál a 
kiindulás pontját ott keresni, hol az van : a történe
lemben. Tudvalevő dolog ugyanis, hogy az 1690. 
évben I,Lipót magyar királynak ugyanazon év aprií 
6-ánkelt felhivására aszerbek régi bazájokat elhagy
ták és Magyarországra átköltöztek azon elhatáro
zott czélból, hogy az uralkodó hadi hatalmával 
egyesülve, önmagokat és a többi keresztyén népe
ket a török rabszolgaságból felszabadítsák. Az át-
jövetelnek az volt fő czélja és a kitűzött és elfoga
dott feltételeknek egyike, hogy a keresztyénség 
közös ellensége ellen hadi szolgálatot tegyenek. 
Egy másik felhívásában vagy helyesebben felele
tében, melyet Csernovics Arzén patriarcbához 
ugyanezen évi augusztus hó 21-én intézett a bol
dog emlékezetű magyar király, a szerb nemzetnek 
a vallás szabad gyakorlatát, az önkormányzatot 
ezen szavakkal biztositja: „Liceatque vobis inter 
vos ex propria facultate, ex natione et lingua ras-
ciana constituere archiepiscopum, quem status ec-
clesiasticus et saecularis inter se eligent." Vajon 
teljesitettük-e mi az elvállalt kötelességeket, e felett 
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bíráskodjék a történelem; de vajon a kormányok 
a vallás szabad gyakorlata iránt vállalt kötelezett-
ségöket beváltottak-e vagy nem, erről szóljanak 
a tények. Nincs szándékomban a történelemnek 
legfájdalmasabb lapjait felütni és ez által az alig 
viruló szabadság ótalma alatt fejlődésnek indult 
legszebb virágát, t. i. az egyháznak önkormány
zati jogát sérelmes visszaemlékezéssel megmér
gezni ; hanem czélom egyedül az, saját egyházam 
történelmének kutforrásait ott keresni, a hol az jo
gilag megeredt, és pedig azon szándékból, hogy ki
mutassam, miszerint egyházamat 1690. óta az ön
kormányzati jog megilleti és azóta e jog gyakor
latában is volt. 

Ellenvetésül megjegyeztetné valaki: miért 
hivatkozom kiváltságokra, midőn saját egyházam 
önkormányzati jogai épen e törvény által bizto
síttattak és pedig, a mint mondám, ugy, hogy saját 
magam is ki vagyok elégítve ? Ezen ellenvetés 
nem minden alap nélküli; de azt hiszem, oly ki
váltságokra, melyek paetum eonventumot képeznek 
és melyek egy nemzet múltjával szoros összefüg
gésben állanak, nem alkalmazható, annál kevésbbé, 
mivel a kiváltságok azon része, mely Magyaror
szág alaptörvényeivel ellentétben nem áll, szente
sitett törvény által jóváhagyatott. Az 1790-ben 
tartott országgyűlésnek XXVII-diktörvényczikke-
lye épen e kiváltságokról igy szól. (Felolvassa.) 

Ha tehát az igen t. cultusminiszter ur a most 
idézett t. ez.-et fogadta volna kiindulási pontul, ez 
esetben kifogásom elvi szempontból alig lehetne; 
mig igy, midőn a miniszter ur kizárólag az 1848. 
törvényekre hivatkozik és ezen törvényekből igyek
ezik egyházamnak önkormányzati jogát leszármaz
tatni, ez ellen igen is alapos kifogásom van. Áz 
1848. évi XX. t. cz.-et, tekintettel a történelemre 
és tekintettel egy korábbi törvényre, kiindulási 
pontul el nem fogadhatom jelesen azért: 1. mert sa
ját egyházam önkormányzati jogán csorbát ejtett 
az által, hogy a törvényhozásnak a jogot fentar-
totta a congressus szerkezetét megállapítani; 
2-szor, mert a régi fenálló szokás ellenében a con
gressus tagjainak számát 75-ről 100-ra hírünk és 
tudtunk nélkül felemelte; és végre 3-szor, mert ez 
ős intézményt azon intézkedése által, hogy tag
jai, tekintettel a különböző nyelvű népességre, bi
zonyos arányban választandók, alapjából kifor
gatta. E törvény saját egyházunk üdvére nem haj
tatott végre soha, de nem is hirdettetett ki azon 
részekben, melyekben a szerb nemzet többsége 
lakik. Mily aggodalmat ébresztett ezen törvények 
keletkezeié és felállása, arról én önmagam előtt^ ta
núságot teszek az által, hogy a t. miniszter urnák 
forró köszönetemet nyilvánítom a végett, mivel a 
most idézett törvénynek 8-dik szakaszát eltörölni 
javasolta. 

KÉPV. H. NAPLÓ 186*/ = . VII. 

Beszédem folyamában a t. miniszter ur meg
győződhetett, hogy midőn a napirenden levő tör
vényjavaslatot ily szigorú bírálat alá vetnem, azt 
nem tettem rósz szándékból, hanem azon czélból, 
hogy saját egyházamnak közjogi és történelmi ál
lását megvédhessem; és nézetem szerint a t. mi
niszter ur mindezen intézkedéseket könnyen ki
kerülhette volna, ha a történelem útmutatását kö
veti és saját egyházamnak közjogi állását figye
lembe véve, ezt alig alakult dolgokkal párvo
nalba nem hozza. 

De vegyük a törvényjavaslatot ugy, a mint 
van, bírálat alá, és kutassuk azon intentiót, melyet 
a t. miniszter ur e törvényjavaslat által elérni kí
vánt : és meg fogunk győződni, hogy a nemes tö
rekvéseelsővonalban nem volt más, mint az 1861-
ben ő felsége által ujonan felállított román metro-
poliát törvénybe igtatni, és ennek önállását szem
ben a szerb metropoliával a törvényczikk által 
biztosítani, mely intentiót magam részéről nem 
csak elfogadok, sőt kész vagyok azt szavazatom
mal is támogatni: mert a keleti orthodox egyház 
sajátságos jelleme az, hogy homogén nemzeti ele
mekből alakulva saját vallási és nemzeti lételét 
csak is vallási és nemzeti institutiőkkal kívánja biz
tosítani, Ezen intentiót nézetem szerint a t. minisz
ter ur sokkal helyesebben elérhette volna, hogyha 
egy önálló, egyedül a román hierarchiára vonat
kozó törvényjavaslattal áll elő, mig egy másik 
törvényjavaslatnak a szerb nemzeti egyház jogai
nak magyarázatát kellett volna tartalmaznia. 

Az ily eljárás megfelelt volna nem csak mind
két szabadelvű intentiónak, hanem megfelelt volna 
a történelemnek és az idő közben kifejlett tények
nek ; és ez esetben a miniszter ur nincs kény tel e-
nitve a jogilag és történelmileg rég fenálló dolgo
kat az ujonan alakult tényekkel a törvényjavaslat
nak 3. és 8-dik § ának indokolása által párvonalba 
hozni és a törvényjavaslat szövegében „elválás és 
különválás" ez igen fontos megkülönböztető sza
vakat használni, mert e kifejezés „elválás és kü
lönválás" közösséget feltételez. Nézetem szerint 
az elválás és különválás csak is ott lehetséges, 
hol előbb jogi közösség állott fen. Mily nemzeti jel
leme volt ugyanis Csernovics Arzén patriarcha ál
tal alapított hierarchiának és mily nemzeti eleme
ket foglalt az magában, ez az 1690-dik évi augusz
tus hó 21-én kelt kiváltságból legjobban kitűnik. 
Ezen kiváltság Csernovics Arzén patriarchához 
volt intézve, s igy szól: „Rascianorumpatriarchae 
et tóti denique communitati ejusdem graeci rítus 
et nationis rascianorum;" valamint a kiváltságnak 
következő tartalma: „Decrevimus, ut juxta orien
tális graeci ritus rascianorum consuetudinem libere 
conservemini," bizonyságot tesz arról, hogy Ma
gyarország s társországaiban a hierarchia szerb volt 
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és hogy a patriarchától kezdve a legutolsó falusi 
papig, a nemzetiségtől és nyelvtől kezdve a szoká
sokig, rácz vagyis szerb. Azt hiszem, a most idézett 
kiváltságnak szavai Magyarország alaptörvényeibe 
nem ütköznek, s miután a kiváltságoknak azon 
része, quae fundamentali regni constitutioni non 
adversantur, az 1791 -ki XXVII-dik t. ez. által jó
váhagyatott s szentesittetett, e szentesítésnek csak 
azon jogi következménye lehet, hogy Magyaror
szágon s társországaiban csak is egy rácz vagyis 
szerb hierarchia létezett; ha pedig ez — a mint 
mondám — történelmileg és jogilag áll, akkor áll 
az is, hogy köz- s magánjogi szempontból elválás
ról s különválásról szó sem lehet, mert elválás és 
különválás csak is ott lehetséges, a hol előbb jogi 
közösség állott fen. 

Az igaz, s ezt tagadni nem is lehet, hogy a 
románok a szerb hierarchia ótalma alatt állottak, 
és hogy a vallás gyakorlatára nézve mindazon elő
nyöket élvezték, melyek a szerb nemzetet a kivált
ságok alapján megillették ; de megkülönböztetésül 
megjegyzem, hogy ezen kiváltságokat nem mint 
nemzet, hanem mint egyének élvezték, mint ilyenek 
jöttek ők a szerb hierarchia kebelébe. A belépés a 
szerb nemzeti egyház közösségébe egyenkint. 
községenkint s hallgatólag történt, következőleg a 
kilépésnek is igy s nem máskép kell történnie. 

Ha valaki ezen, a történelem lapjain feljegyzett 
tényeknek hitelességét tagadná, netaláni állításai 
megezáfolására hivatkozom az 1865. július hó 8-án 
kelt kegy. kir. leiratra, ugyanazon kiratra, mely 
által a román hierarchiának területe meghatározta-
tik. E kegy. kir. leirat ekképen szól: „Parochias 
graeeo orientales e nexu, quo hucusque cum epar-
chiis graeeo orientalibus Aradiensi, Temesvariensi 
et Verseciensi junctae erant, exeindi et neocreatae 
metropolitanae provinciáé romanicae aggregari 
decrevimus." 

A most kivonatilag felhozott királyi leiratban 
elválásról s különválásról van-e szó ? Nincs ! És 
épen e királyi leiratnak tartalma, melyet az igen 
t. miniszter ur is irányadónak elfogadott, tesz 
tanúságot arról, hogy előbbi nézetem alapos, azaz, 
hogy a belépés községenkint történt, tehát a kilé
pésnek is igy s nem máskép kell történni, s e szerint, 
hogyha a kilépésből valami jogi kérdések merül
nének fel, ejogi kérdések nem lehetnek vallásfeleke-
zetüek, hanem községi természetűek. 

Miután ezen észrevételeimet az elv s az ebből 
kifolyó jog védelmére előadni szerencsém volt, a 
napirenden levő törvényjavaslatot a részletes vita 
alapjául elfogadom azon reményben, hogy a t. 
ház a részletes tárgyalás alkalmával beadott mó-
dositványokat figyelmére méltatandja. 

Babes Vincze : T. ház! Előre bocsátom, 
hogy román keleti vallású képviselőtársaim között 

megállapodás történt, hogy az átalános tárgyalás
ban nem veszünk részt, azon oknál fogva, mert 
elegendő alkalmat látunk a részletes tárgyalásnál 
nézeteinket, érveinket s illetőleg módosításainkat 
előadni. Nem is azért keltem fel, hogy talán vala
kinek állításait hosszasan megezáfoljam, mert arra 
előkészülve, de társaim által feljogosítva sem va
gyok {Ellenmondások. Zaj) • csak azt vagyok 
bátor itten felemlíteni, hogy a történetet ezen 
ügynél előhozni, illetőleg tárgyalni, nem is szük
séges, s hasznos is alig lehet, mert meg vagyok 
győződve, hogy a kit a történelem érdekelt s azt 
tanulmányozta, meggyőződött arról, hogy a román 
keleti egyháznak is volt metropoliája s korszerű 
autonómiája is, mégpedig a szerb testvérek beván
dorlása előtt, a mely metropoliát és autonómiát az 
idők mostohasága megszüntetett; de főleg tanul
mányozhatta azt, hogy a román nemzetiség e föl
det közel 1700 év óta lakja, s nevezetesen Ma
gyarország alkotása óta, s hogy a román nép 
hazája iránti kötelességét folytonosan a leghíveb
ben teljesítette. De a kit érdekelt, tanulmányoz
hatta a statistikából is, hogy a román nép hazánk
ban a legszámosabb görög-keleti vallású nép, s 
hogy jogaitól ; és pedig természet vagy Isten 
adta jogaitól meg volt fosztva. A román soha sem 
vett igénybe más alapon jogot, mint a szent igaz
ság alapján; s minthogy a mostani törvények fel
adata nem lehet más, mint minden népnek, vagy 
jelenleg a görög-keleti egyháznak az őt igazság 
szerint illető jogot biztosítani: ugyanazért mi ro
mánok csak efféle jogot veszünk igénybe; s a 
mennyiben azt az 1848-iki törvény is némileg biz
tosította, a románok, a mint tudva van, azon tör
vényt is köszönettel fogadták; s a mennyiben a 
jelen törvény is biztositani fogja, mindenesetre kö
szönettel lesz a hazának és különösen a törvény
hozó testületnek. Csak ezt óhajtottam megjegyezni 
az átalános vitánál. (Szavazzunk! Elfogadjuk!) 

Maniu Aurél: Elállók a szótól. 
P a p p Zs igmond : Ha mind eláll, én is el

állók. 
E l n ö k : Tehát elfogadja a t. ház a törvény

javaslatot a részletes tárgyalás alapjául? {Elfo
gadjuk !) 

Sztojacskovics Sándor: T. ház! (Nagy 
zaj. Szavazzunk!) 

Papp Zsigmond: Akkor n sem állok el. 
(Nagy zaj.) 

ManojloviCS E m i l : Nem hallottam kifogást 
a miniszteri előterjesztés ellen : következésképen 
ez annyit jelent, hogy közakarattal elfogadtatik. 

E l n ö k : Tehát átalánosan a részletes tárgya
lás alapjául elfogadta t. ház a törvényjavaslatot. 
(Többen még szólani akarnak.) 
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ManojlOViCS E m i l : A ház szabályaira hi
vatkozom. Az elnökség kimondotta a határozatot. 
Kimondott határozat után pedig a házszabályok 
értelmében többé ugyanazon tárgyhoz szólani 
nem lehet. (Helyeslés.) 

Elnök: Kérdeztem, van-e valaki szólásra fel
jegyezve? Nem jelentkezett senki, és ennélfogva 
az átalános vita be volt fejezve. Most következik 
a részletes tárgyalás. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a 
törvényjavaslat czimét.j 

Kacskov ic s Ignácz e l ő a d ó : A czimet ille
tőleg a közp. bizottság azon nézetben van, hogy a 
czim ép ugy nem felel meg a tárgy és helyzetnek, 
mint az eddig és legutóbb az 1848. XX. törvény 
által használt ógörög nem egyesült" czim nem fe
lelt meg a viszonyoknak; nem érzi azonban ma
gát hivatottnak e téren változtatást ajánlani, a kez
deményezés az érdekletteket illetvén; jelzi csupán 
egy correctebb elnevezés szükségét. 

DimitrieviCS MilOS j e g y z ő (olvassa a kö
vetkező módosítván t): ,.A czimben „keleti vallásúak" 
helyett álljon : „görög keleti orthodox vallásúak 
ügyében". 

BranOVacsky I s t v á n : T. ház! A t. mi
nisztérium a kérdéses vallást görög-keleti vallás
nak nevezi. Hogy ezen czim tulaj donképen ezen 
vallást nem karakterizálja, azt észrevette maga a 
központi bizottság is, mert mondja, hogy ezen czim 
sem a tárgynak, sem a helyzetnek meg nem felel, 
s hogy a másik czim, t. i. ..görög nem egyesült 
vallás" szintén nem felel meg. En magam is e né
zetben vagyok. A központi bizottság nem hozott 
javaslatba más czimet, hanem a kezdeményezés 
jogát ránk bizta. En tehát elvbarátaimmal együtt 
javaslatba hozom a következendő czimet: ,,keleti 
orthodoxa vallás". 

Ezen czim indokolására nem akarok tüzete
sen a keresztyén vallás történelmének fejtegetésébe 
bocsátkozni, mert hiszen theologusnem is vagyok. 
Azonban ebből annyit még is ki kell emelnem, a 
mennyi megkívántatik annak igazolására, hogy 
miért kívánjuk mi e czimet: ,,orthodoxa" felvenni. 

A keresztyén vallás eleinte kath. apostolica-
nak neveztetett, a mint a ,.hiszek egy Isten-'"imában 
most is előfordul; történt azonban a 3-dik vagy 
4-ik században, hogy némely secták ezen vallás
nak dogmáit különfelékép magyarázták, és az 
eredeti dogmáknak magyarázataitól eltértek, és 
épen ezen secták miatt az anyaegyház kezdette 
magát orthodoxának nevezni, az ellenkező sectá-
kat heterodoxáknak nevezvén. í gy tehát az ere
deti név : catholica apostolica mellé az orthodoxa 
név jött be ; később idő jártával, nevezetesen pedig 
& 9-ik században történt az, hogy az anyaegy-
ház ketté szakadt, és mivel hivei egyik része 

a keleti-görög császárságban, másik része pedig a 
nyugati vagyis római császárságban lakott, az 
illető főpásztorok az egyiket keleti, a másikat, a 
római katholikát, nyugatinak nevezték. És mint
hogy az utóbbinak clerusa ezen szót ,,catholica0 

par excellence magának tulajdonította, a másik 
fél nem akarván ez iránt vitatkozni, megmaradt az 
orthodoxa név mellett, mini. mondom, azoknak irá
nyában, kik heterodoxusoknak neveztettek. Igaz 
ugyan, hogy későbben ezen kérdéses vallást a ró
mai kath. clerus, s utána némely kormány külön
félekép nevezte : egyik azt mondta : schismaticus; a 
másik azt mondta: görög-szer tartású; a harmadik 
azt mondta: görög nem egyesült, kifejezést adván 
annak, hogy némelyek a róm. katholikusokhoz 
csatlakoztak. Az utóbbi időben pedig, és pedig 
Schmerling és Bach szerint görögnek nevezték. 

! Igaz ugyan, hogy ezen kérdéses vallás megtartotta 
egyházában a görög szertartásokat; de görög val
lás nincs sehol: görög vallás sem a consistorium-
ban, sem a synodusban nem kerül elő, hanem or
thodoxa keleti vallás. És épen ezért, midőn Bach 
ezt a szót használta: „görög" azokra, kik addig gö
rög nem egyesülteknek neveztettek, főpapjaink s 
különösen Rajacsics patriarcha az ellen tiltakozott, 
és kivánta, hogy a tulajdonképeni szót tegyék 
hozzá ezen vallásnak cziméhez, vagyis keleti or
thodoxa vallásnak neveztessék. 

Mi tehát, ezen példán indulva, kérjük a t. há
zat, méltóztassék ezen czimet elfogadni. (Maradjon 
az eredeti!) 

Nyáry P á l : T. ház! A vallásszabadság 
nagy elve ki van mondva, s pedig nem csak köz
tünk, hanem ki van mondva a világ előtt. A val-

! lás többé nem különözi el magát a tudomány 
előtt, hanem mind inkább emelkedik a tudomány 
szinvonalára, és igy megadja azon meggyőződést, 
mely az embert, akármely véleményben legyen is 
vallás dolgában, utoljára megnyugtatja. Az, hogy 
orthodox felekezetek vannak, feltételezi azt, hogy 
lehetnek reformáltak. (Közbekiáltás: Heterodoxok!) 
Én nem mondom heterodox, hanem reformált. 
Nem akarom kirekeszteni a keleti vallásúak közt 
a gondolkodást; tartsák ők és nevezzék magokat 
saját körükben orthodoxoknak, ez ellen nincá ki
fogásom : de abba soha se tudnék- beleegyezni, 
hogy Magyarország épen ezeu korban állítsa meg 
valamely vallásra nézve az emberi gondolat me
netét. Én ennélfogva azt hiszem, nincs erre a czim-
változtatásra szükség : tudjuk ugy is, mit értünk 
az alatt, mi a törvény czimeül kijelöltetett. Mond
juk átalában: „törvényjavaslat a görög-keleti 
vallásúak ügyében", és a módositványt, mely a 
mostani korhoz nem illik, nem illik a mi felfogá
sunkhoz, mely a szabadság, a törvényes szabadság 
érzetétől vezettetik, vessük el. (Helyeslés.) 
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Maniu A u r é l : Midőn a bizottság jelezte 
azt, hogy véleménye szerint e kérdéses czim nem 
épen correct, s kimondd, hogy az érdekelteket illeti 
a kezdeményezés: nem értette s nem is érthette a 
képviselőket, hanem az egyházat. Branovacsky t. 
képviselőtársam is , midőn indokolta a szerinte 
correctebb elnevezést, dogmák taglalatába bocsát
kozott. Látszik tehát, hogy ez elnevezést csak
ugyan nem lehet másból, mint a dogmából levonni ; 
már pedig az országgyűlés nincs hivatva dogmák 
taglalatára és magyarázatára. Nekem semmi ellen
vetésem az ellen, hogy a görög-keleti egyház keleti 
orthodoxnak neveztessék ; de nem követelem s nem 
is követelhetem ezt az országgyűléstől, s pedig 
annál kevésbbé, mivel azt tartom, hogy az ortho-
dox szó nem tett mást, mint „igaz hitű" ; már pedig 
tudom, hogy mindenki a maga hitét az igazi hit
nek tartja, mert ha nem tartana annak, bizonyosan 
elhagyná. Ez az én személyes meggyőződésem, s 
azért szó nélkül nem kivántam hagyni, hogy ha
bár nem ellenzem a módosítást, nem is követelem. 
(Helyeslés. Marád a czim!) 

Papp Zsigmond: T. ház! Előttem szóló 
igen* helycsen észrevételezte azt, hogy az ország
gyűlés nem concilium. azért tehát mi nem hatá
rozhatjuk el, orthodox vagy nem orthodox ; de én 
tovább megyek a kérdéssel. Miután épen Branyo-
vácsky István úr azt mondotta, hogy azért kell az 
orthodox nevet felvenni, mert ennek ellenkezője 
heterodox, ez által azt akarta kimondani, hogy 
tehát az, ki nem tartozik hozzánk, nem igaz hitű ; 
pedig tudjuk, hogy a zsidó is orthodoxnak nevezi 
magát, meg a muzulmán is, és a római egyház is 
azt tartja magáról, hogy ő az igaz hitű. Ennél
fogva én azt gondolom, maradjunk meg ezen 
egyszerű kifejezés mellett, mely a miniszteri ja
vaslatban áll. annyival inkább, mert nem czélunk 
taglalni a dogmákat, és nem czélunk másokat 
megsérteni, kik magokat szintén orthodoxoknak 
nevezik. (Helyeslés. Maradjon!) 

Székács József: T. képviselőház! A mióta 
a keresztyén egyház kebelében felekezetek keletkez
tek, (Zaj. Halljuk!) az első kortól máig, akár mi
lyen nevet adott magának az újult felekezet, az a 
többi felekezetre nézve némileg mindig hátrá
nyos és ellentmondó volt, épen az által, hogy 
azon korlátok által, melyeket hitvallásával maga 
körül vont, ellentétbe helyezte magát minden 
egyéb felekezetek iránt. Ezen tehát nem kell 
csodálkozni; hanem csodálkozom azon, hogy nem 
akarnak arra nagyobb súlyt fektetni, mi historice 
constatálva van, hogy az elnevezés az volt: t. i. 
római és görög katholika név ; ez volna tehát 
historice az igazi elnevezés. (Elhnmondás.) Mal
most igen jól tudjuk, uraim, az ellentétet mi fogja 
előidézni. Ugyanis ha én azt fogom mondani: 
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katholika, az a görögöt és rómait is magában fog
lalja ; ha pedig hozzá teszem: görög vagy római, 
akkor az csak annyitjelent,hogy azonkatholicismus 
jellegét akarom ezzel kifejezni, mely ezen görög 
és római alatt értendő. Véleményem szerint tehát, 
valamint a keresztyénségben mindenkinek szabad, 
s midőn magát megkereszteltetni kivánja, nevét 
megválasztani és ezen szabadságot tőle megta
gadni nem kivánjuk: én részemről, ha a görög-
katholikusok, vagy görög-keletiek, vagy ó hitűek 
magok akarják azt, hogy keleti orthodoxnak ne
veztessenek : ezen szabadságot tőlök el nem ven-
ném. Megmondom az okát. (Halljuk!) Azt méltóz
tatnak mondani, hogy az orthodox elnevezés ellen
tétben áll heteredoxiával. Orthodox t. i. annyit 
tesz, mint igazhivő, akkor tehát „keleti igazhivő" 
tulajdonkép azt mondaná, hogy mindazok, kik 
nem keleti orthodoxok, nem igaz hivők. Ez kétség
telenül valami kizárólagos név volna, mely név 
felvételét én részemről soha sem követelném; de 
ha valaki követelné magának, azt megadnám neki. 
(Zaj.) Miért? Mert ha valaki azt mondja, hogy ő 
keleti orthodox, az nem zárja ki, hogy más meg 

' római orthodoxnak, más pedig ágostai vagy helv. 
i hitv. orthodoxnak nevezze magát. (Zaj.) Az ellen

tét tehát nem nagyobb, mintha valaki azt mondja: 
I római vag}^ görög katholikus. (Maradjon! Zaj. Az 

elnök csenget.) 
Szász Károly : T. Mz\ (Zaj.) 
Berzenczey L á s z l ó : Én előbb kértem szót; 

| hibásan írták fel. (Nagy zaj. Fölkiáltá-ok : Ki kö
vetkezik f) 

E l n ö k : Jegyző úr sorban irta fel a szóra je
lentkezőket, és a szerint hivja fel a szólókat. 

H o r v á t h LílJOS j e g y z ő : Szász Károly ! 
Szász K á r o l y : T. ház! Nem lehetek előt

tem szóló t. barátommal Székács József képviselő
társammal egy véleményben. {Halljuk!) Hogy 
maga magát saját körében orthodoxnak nevezze 
azon egyház, azt nem tilthatjuk meg. De hogy az 
ország törvénye nevezze annak, ez súlyos különb
séget vet a dologba (Helyeslés): mert az összehason
lítás, mely egy keresztnév választásával és egy 
egyház törvénybe igtatott, törvényes igazolt czimé-
vel tétetik, megvallom, nem csak azon szabálynál 
fogva, melynél fogva minden hasonlat sántít, de 
itt a dolog természetében és lényegében való nagy 
különbségnél fogva is teljességgel el nem fogad
ható. Ha tekintjük törvényhozásunk eddigi eljárá
sát ezen egyház irányában, azt találjuk, hogy ezen 
egyházat a törvényhozás, az 1848-ki XX. t. czikk 
is görög nem egyesült egyháznak nevezi. Ertem 
én, miért tartjuk ezt helytelennek, mert ez azon 
egyházat egy más, azelőtt praerogativákkal biró 
egyháznak viszonyában tünteti föl, és azon jellegét 

1 akarja kifejezni, mely szerint nem egyesült a ka-
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tholika egyházzal. És ezen viszony volt az, a mit 
Székács József képviselőtársam figyelmen kivül 
hagyott, midőn azt kilátásba kelyezé, hogy ma
gokat görög-katholikusoknak nevezzék, holott tud
juk, hogy görög katkolikusoknak épen más fele
kezet neveztetik, az t. i., a mely egyesült a róm. 
katholikusokkal. Nem fogadhatnám el a görög 
katholikust azért, mert más fogalmat is zár magá
ban ; nem az orthodoxát azért, mert, a midőn tör
vénybe igtatnók azt, egyszersmind eretnekeknek 
bélyegeznek a többi felekezeteket, és pedig bélye-
geznők nem csak a görög egyház körébe tartozó
kat, hanem bélyegeznők némileg a görög egyhá
zon kívülieket is, mert én például oly orthodox-
cak tartom magamat, mint a görög-keleti vallás 
maga magát. 

En, t. ház, azon történelmi előzményekből, 
melyeket Branovácsky képviselőtársam felhozott, 
de a melyeknek bővebb ismétlésébe bocsátkozni 
nem akarok, épen az ellenkező következtetést ho
zom ki. Tudjuk mindnyájan, hogy a keleti és a 
görög- név fejezi ki azon egyház valóságos tör
ténelmi jellegét, ezek fejezik ki eredetét, mely azt 
minden más egyháztól megkülönbözteti. Nem rész
letezem továbbá, mivel a dogma és az egyháztör
ténelem körébe nem akarom követni a t. képviselő 
urat. 

Én azt hiszem, t. ház ! hogy ezen név, melyet 
itt a törvényjavaslat ajánl, melynek helytelenbégét 
a központi bizottság kimondja ugyan, de semmi 
indokkai nem támogatja, leghelyesebb, sőt mond
hatnám, a jelen fenforgó viszonyk közt az egye- í 
dül helyes. Én tehát annak megtartását és a mó-
dositvány elvetését óhajtom. (Helyeslés.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : Bátor vagyok röviden 
megjegyezni, hogy_ görög és római vallás közt 
nagy a különbség. En görög vallást és római val
lást nem ismerek, mert ilyféle vallás nem létezik, I 
ép ugy, mint nem létezik magyar vallás: tehát 
van görög szertartású és római szertartású vallás. 
De a görög és keleti vallás főjellege az, hogy nem 
csak a vallást, de a nemzetiséget is ápolja. Ha már 
most az illető nemzetiségek nem akarnak görögök 
lenni, ha magyarországi keleti vallásúak akarnak 
lenni, és nem akarnak Konstantinápoly tói függni, 
és a görögöket elismerni, mint mi elismerjük a ró
maiakat, akkor ez rendén van; és én azt hiszem, 
hogy a mint nem lehet mondani orosz-keleti, orosz-
éjszaki vallás, ugy azt sem, hogy görög-keleti val
lás ; és legjobb lesz az, ha nem elegyítünk a val
lásba más nemzetiségeket; és én azt mondom, vaj
ha ne volna nálunk római nevezet sem. A „keleti 
egyház" elég characteristicus elnevezés, s a keleti 
egyház büszke lehet arra, hogy ő a nemzetiséget 
a régi időben védelmezte: de én nem tartom azt 
helyén, hogy Magyarországban muszka, vagy 

hogy ,,görög"-nek neveztessék vallás : azért sze
retném az orthodox elnevezést. 

Egyébiránt Szász Károly képviselő urnák 
csak annyit mondok, hogy a muzulmán is igaz 
hivő. Ha a reformátusok azt mondhatják magokról, 
hogy evangelico-reformáltak, ezen nevezet azt 
teszi, hogy mi már nem vagyunk evangélikusok. 

Én tehát szeretném, hogy a ..görög" szó ma
radjon ki, mert én görög vallást Magyarországon 
nem ismerek. 

MiletíCS SzvetOZár: T. ház ! Csak azt aka
rom megjegyezni, hogy ,,orthodox" nem annyit 
tesz. mint ,,vere credentes," hanem annyit, hogy 
,,recte colentes" (helyesen dicsérők). Ha minekünk 
bele kell nyugodnunk abba, l,hogy a katholikus 
egyház a törvényben ,,katkolikus"-nak nevezte
tik, a mi annyit tesz, hogy „egyetemes," pedig 
nem egyetemes: az egyenjogúság azt követelj, 
hogy nekünk is jogunk legyen magunkat ugy 
neveznünk, a mint akarjuk, Azért pártolom Bra
novácsky képviselő ur indítványát. 

Bónis S á m u e l : T. ház ! Én részemről abba 
soha sem szólnék belé. hogyan nevezik magokat a 
keleti vallású atyafiak a magok körében; hanem 
hogy a törvény mikép nevezze őket, az más kér
dés. Senkinek sem jut eszébe például azt oppug-
nálni e házban, ha a katholikusok azt mondják 
vallásukról: ..unica salvifica fides" (egyedülüdvö
zítő hiti. De hogyan állana az, hogy ha a törvény
hozás azt tenné a katholikus vallás elé: unica sal
vifica, unica catholica fides?Engedelmet kérek, ez 
ilyen vallásos kérdéseket itt a törvényhozásba be
hozni nem lehet: annálfogva én a módositványt 
nem pártolhatom, (felkiáltások: Maradjon!) 

Mocsonyi Sándor : T. ház ! Én nem oszto
zom azon aggályokban, melyek itt felhozattak az 
.,orthodox" elnevezés ellen ; azonban részemről 
szívesen elfogadom azt, hogy egyszerűen keleti val-
lásuaknak neveztessenek, és a ,,görög" szó kima
radjon; igy talán mindnyájan bele nyugbatnánk. 

Dobrzánszky Ado l f : Én abban nem látok 
semmit; hogy a katholika egyház magát univer-
sának nevezi: mert hiszen, ha a protestáns egy
háznak is megengedtetik, hogy magát evangéli
kusnak nevezze ; pedig senki sem gondolja köz
tünk, hogy nem az evangélium szerint él ; nem 
gondolja senki, hogy a katholika egyház univer-
sális azért, mert katholíkának nevezi magát : nem 
lehet tehát kifogás a „keleti orthodox" ellen sem, 
mert az egész világon igy is neveztetik. (Ellen~ 
mondás.') Az unitáriusok azért nevezik magokat 
igy, mert egy Istenben hisznek ; de mi is egy Is
tenben hiszünk, és mégis megengedtetik nekik ezen 
elnevezés : miért ne engedtetnék meg tehát a keleti 
„orthodox" nevezet, mikor az egész világon igy 
nevezik ? (Ellenmondás.) 
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B r a n o v a c s k y I s t v á n : T. ház! A görög el
nevezés nincs maga helyén, mert az nemzetiséget 
jelent. Helyes volt Székács tagtársunk azon észre
vétele, hogy ezen kérdéses vallásnak, a melyről 
most törvényt hozunk, igazi neve csakugyan ca-
tholica apostolica; de miután, mint elébb mon
dám, a római kath. vallás ezen nevezetet elsajátí
totta, mégis kell valami nevet adni ezen vallásnak, 
mely által az a kath. vallástól, t. i. azon vallástól, 
melyet alatta értünk, megkülönböztethető lesz. Én 
nem ragaszkodom az orthodox elnevezéshez azért, 
mintha tagadni akarnám, hogy a többi nem ortho
dox, mert, a mint én fogom fel ezen szót, az nem 
annyit jelent, hogy igaz bit, hanem igazán hivő; 
(Zaj. Fölkiáltások: Hiszen az mindegy!) de ez nem 
zárja ki, hogy a többi keresztyének mint igaz hi
tűek dicsőüljenek. Én csak azt akarom, hogy ezen 
vallásnak adjunk egy positiv nevet, melylyel azt 
megkülönböztethessük ; midőn tehát az orthodox 
elnevezést hozom javaslatba, azt azért teszem, hogy 
ez által megkülönböztethessék a többi keleti val
lásoktól, mint például az ariánusok és nestoria-
noktól, kik az anyaegyháztól elváltak, és hogy az 
egész világ tudja, kik értetnek ezen nevezet alatt. 
A római katholikus vallás jellemezve van ezen 
név által. Miért ne lehetne ezen vallásfelekezetüe-
ket oly néven nevezni, mely őket megkülönböz
teti? s ha ezen vallás magát igy nevezi, s egész 
Európában igy neveztetik : miért legyen csupán 
csak Magyarországban más neve ? Azért ismételve 
kérem a t. házat, méltóztassék az orthodox nevet 
elfogadni. Egyébként, ha jobb nevet tudnak adni, 
én azt igen szívesen elfogadom ; de olyant méltóz
tassanak mondani, mely megkülönböztesse vallá
sunkat a többitől. (Zaj. Szavazzunk!) 

S i m o n y i LajOS b . : T . ház! Nem fogadha
tom el.. . (Közbeszólások: Vucsetics következik!) Én azt 
hiszem, a jegyzőket illeti a felhívás; a jegyző úr 
engem hivott fel, tehát engem illet a szó. (Helyeslés 
a bal oldalon.) Nem fogadhatom el a szóban levő 
vallásokra nézve az orthodox elnevezést, mert 
egyik vallást sem nevezhetjük törvényben ortho-
doxnak, azaz igazhitűnek; de továbbá a törvényja
vaslatban kitett czimet sem tartom czélszerünek, 
minthogy ezen vallást bizonyos nemzetiségi foga
lommal köti össze, görög-keleti vallásnak nevezvén 
azt : azért részemről legczélszerübbnek tartanám, 
ha ezen vallás egyszerűen keleti vallásnak nevez
tetnék. Ez által leginkább jellemezve volna. 

Tadnay LajOS: A mahomedán, nestoi •ián es 
árián vallás is keleti: tehát melyik ez a többek 
közül ? (Zaj.) 

Vucset i c s I s t v á n : T. ház! Azon különféle 
véleményeket, melyek e házban felmerültek, te
kintetbe sem akarom venni; csak bátor vagyok 
egy históriai tekintetet vetni a multakra, és pedig 

azon múltra, mely bennünket legjobban megtanít 
az egyházak keletkezéseire és azoknak elnevezé
sére. Egyház-alapitások történtek legelőször Gö
rögországban, azután általmentek Rómába. Miután 
az egész birodalom ugy szólván, ugy a keleti, mint 
a római, Rómának lőn alávetve, az egyház római
nak neveztetett. A főpap, ki azon hitet képviselte, 
Rómában lakott, és igy történt, hogy a római fő
paptól a vallás, melyet ő képviselt, rómainak ne
veztetett. Csak a pogány idők után, midőn a ke
resztyén egyház előbbi homályából kibontakozott 
és önállóságra vergődött, látjuk legelőször a ni-
ceai közzsinaton megállapittatni azon symbolumot, 
melyben ezen szavak fordulnak elő: „Credo in ca-
tholicam et apostolicam fidem in ecclesia," s igy 
történt, hogy valamint a görög, ugy a római egy
ház folytonosan csak katholika egyházaknak ne
vezték magokat. De miután későbben a görög egy
ház elvált a latin egyháztól, vagyis a rómaitól, 
természetesen az történt, hogy a megnevezések ál
landósittattak, és pedig ugy, hogy azok, kik a la
tin szertartást tartották, rómaiaknak, kik ellenben 
a görög-keleti szertartást követték, görögöknek 
neveztettek. Kitűnik ebből, hogy nem csak épen a 
nyelv határozta meg ezen elnevezést, hanem meg
határozták még hozzá magok azok, kik ezen val
lást követték. Igy például hozom fel, hogy Hor
vátország- és Dalmátiában, és pedig ezek nagy 
részében az úgynevezett cathoiicalithurgia, vagyis 
oly lithurgia van használatban, mely az ő nyelvö-
kön, t. i. a horvát nyelven tartatik: és mégis azt 
látjuk, hogy őket római katholikusoknak nevezik, 
mindamellett, mondom, hogy a magok nyelvét 
használják az egyházban. A görögöknél ellenben 
látunk különféle nyelveket, igy látjuk a kopt, ör
mény, szerb és római nyelveket : és ezek mégis 
mindnyájan görögöknek neveztetnek, és pedig gö
rög hitüeknek, mert ők épen ugy követik a görög 
szertartást, pl. a Szent Vazulét Konstantinápoly
ban, mint a rómaiak Sz. Ambrusét Milanóban vagy 
Rómában. A szerbekre nézve tehát az én vélemé
nyem szerint a görög-keleti elnevezés egyátalában 
semmi sérelmet és praejudiciumot nem képez, mert 
az én véleményem szerint csak a szertartás maga 
neveztetik meg ez által, és e szerint ezen orthodox 
elnevezés legkevésbbé fejezné ki azt, mit talán ma
gok óhajtanának : és azért véleményem oda járul, 
méltóztassék a tisztelt ház azon határozatot hozni, 
hogy a szövegben használt elnevezés, mint a leg-
praegnánsabb és mint históriai kifejezés, tar
tassák meg. 

Dimitrievics Milos jegyző: Stojacskovics! 
(Fölkiáltások: Eláll!) 

Stojacskovics Sándor: Elállók a szótól. 
ManojlOViCS E m i l : Nekem, tisztelt ház, 

ugy látszik, hogy itt nem forog fen elvi különb-
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ség ; hanem, hogy azért vitatkozunk, mert sokak
nak, és a többek közt nekem sem tetszik e kifeje
zés : „görög-keleti"; legalább nem találjuk azt 
eléggé szabatosnak. Ezt, ugy hiszem, kétségbe 
nem vonja senki, és eddig nem is vonatott két
ségbe. Itt tehát arról van szó, hogy valami helye
sebb elnevezést találjunk; de részemről megval
lom, hogy ezt e perczben lehetetlennek tartom. A 
miket most hallék javaslatba hozatni, azok épen 
arról győztek meg, hogy a javaslatba hozott kife
jezések nem csak nem jobbak, sőt roszabbak. í g y a 
többek közt azon kifejezés, melyet Simonyi képvi
selőtársam indítványozott: „keleti," nem fejez ki 
semmit. Argumentum muitum probans nihil probat : 
mert keleti vallás igen sok van ; ezen kifejezés által 
tehát azt megjelölni, a mit akarunk, nem sikerül. 
Azért tehát valami más epithetont kellene ehhez 
ragasztani, milyen lenne „keleti keresztyén"; de 
én részemről ezt sem találom szabatosnak. Az,,or-
thodox keleti" kifejezés hasonlóképen nem tetszik: 
mert magam sem találom általa kifejezve azt, a mit 
kifejezni kívánunk: mert azt akarnok kifejezni, a 
mi a szerbeknél szokásban van, t. i. pravo slava; 
de ez által alig fogjuk azt kimondani. Mert az or-
thodoxnak ellentéte a heterodox; az pedig furcsán 
hangzanék a törvényben, hogy nem orthodox, te
hát heterodox. í g y állván a dolog, azt hiszem, 
hogy megfelelő czimnek feltalálását bízzuk a con-
gressusra, jelenleg pedig fogadjuk el azon czimet, 
mely a miniszteri előterjesztésben foglaltatik. A 
miniszteri előterjesztésben használt czim megfelel 
a dolog jelen állásának, eonstatálja a factumot. 

j mint jelenleg van: mert az tény, hogy eddig is, 
és jelenleg is, görög-keleti vallás-felekezet czim 

! használtatott. Ha ezt elfogadjuk, nem zárjuk ki 
I azt, hogy, ha helyesebb czimet találna a congres-

sus és azt elfogadás végett a törvényhozás elé 
terjesztené, az országgyűlés azt elfogadja. (Helyes
lés) A miniszteri javaslatra szavazok. (Szavazzunk!) 

KaCSkOViCS IgnáCZ e l ő a d ó : Midőn a köz
ponti bizottság szabatosabb elnevezés szükségét 
kiemelte, nem volt szándékom e házban disserta-
tiókat idézni elő, sőt egyenesen kiemeltem, hogy a 

\ szóban levő kérdés iránti kezdeményezés az ér-
[ dekelteket illeti. Azt hiszem, sokkal jobb lesz az e 
j kérdés fölötti vitatással felhagyni, megtartván az 
i eddigi, használatban levő elnevezést, és azokra 

bizni, kiket illet, szabatosabb elnevezés föltalálá
sát. (Szavazzunk!) 

E l n ö k : Mindenekelőtt a szerkezetre kell sza
vazni • ha ez többséget nem nyer, a módositvá-
nyokra fogunk áttérni. Méltóztassanak azok, kik a 
szerkezetet megkivánják tartani, fölkelni. (Megtör
ténik.) A többség a szerkezetet kívánja megtartani: 
ennélfogva a módositványok elesnek. (Fölkiállások : 
Holnap! Mások- Folytassuk ma!) Méltóztassanak 

i tekintetbe venni, hogy délután 4 órakor bizottsági 
ülés lesz. (Fölkiáltások: Holnap!) 

Mielőtt az ülést eloszlatnám, bemutatom a kér
vény! bizottság jelentését, melynek a ház szabályai 
szerint három nappal a tárgyalás előtt kell a ház 
asztalára letétetni. 

Az ülés végződik délután 1 ' / , órakor. 
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CCXXY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 7-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tá rgya i : A kir. ügyek igazgatója engedélyt kér, hogy Román Sándor ellen sajtópört indíthasson. Kérvények bemutatása, 
A görög-keleti vallásuakra vonatkozó törvényjavaslat részletes tárgyalása foly. 

A kormány részéről jelen vannak : Eötvös Jó
zsef b., Miké Imre gr., később Gorove látván, Lónyay 
Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Dimitrievies Milos jegyző úr fogja 
vezetni. A szólni kívánókat a tegnapi jegyző urak 
jegyzik föl. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Dimitrievies Milos jegyző (olvassa a n,áj. 

8-án tartott illés jegyzökönyvét.) 
BÓniS S á m u e l : T. ház! A jegyzőkönyv 

azon pontjára van némi észrevételem, mely a jog
ügyi bizottság jelentésére vonatkozik, a mennyi
ben ott az mondatik, hogy az elnök ezen jelentése 
közelismeréssel fogadtatott. En azt hiszem, mind 
az, kivel a ház rendelkezik, kötelességét teljesiti, 
s ha teljesiti kötelességét, irányában aháznak elis
merést kijelenteni nem szükséges, de nem is szo
kásos. U g y tudom, csak a kinyomatás volt tegnap 
elrendelve. Különben is az elismerés az egész 
bizottságot illetné, nem. csekély személyemet, 
annyival inkább, mert be kell vallanom, hogy 
tettem ugyan annyit, a mennyi csekély tehetsé
gemtől kitelt, de kitűnő szorgalma általa bizottság 
jegyzője bizonyosan hasonló elismerést érdemel, 
ha, mondom, ilyen elismerés a képviselőház egyes 
tagját megilleti. Azt hiszem tehát, hogy ily elisme
rés nyilvánítása a jegyzőkönyvből kimaradhat. 
(Maradjon!) 

Dimitrievies Milos jegyző : T. ház! A 
jegyzőkönyv szerkezetének igazolására csak azt 
van szerencsém felhozni, hogy én egyszerűen a 
tényt constatáltam, mely valóban megtörtént, azaz 
hogy a ház a bizottság elnökének nyilatkozatát 
közhelyeslése és közelismerése kifejezése mellett 
tudomásul vette. (Helyeslés. Maradjon!) 

E l n ö k : Ráth Károly, mint a királyi ügyek 
igazgatója, hozzám intézett két rendbeli levelében 
értesít a felől, hogy a Román Sándor felelö's szer
kesztő és országgyűlési képviselő felelőssége alatt 
megjelenő lapban efolyó évi febr. 26-án, márczius 
2-án és márczius 30-án három rendbeli czikk jelent 
meg, melyezikkek a magyar szent korona területi 
épsége és a felsőség ellen lázítanak; mivel pedig a 
czikkek íróinak felfedezését megtagadta, a sajtó
törvények értelmében a felelősség őt, illeti: azért 
engedélyt kér adatni ugy kikallgathatására, mint 
perbe fogathatására. Nem tudom, kivánja-e a t. 
ház, hogy akót rendbeli levél mellékleteivel együtt 
kinyomassák, szétosztassák és tárgyalás alá tüzes
sók ki ? vagy pedig a hasonló tárgyakban műkö
dött tízes bizottság bizassék meg a tárgyalással és 
jelentéssel ? 

Varga F lór ián : Kérjük a megkereső levél 
felolvasását. 

E l n ö k : A felolvasás iránt történvén indít
vány, méltóztassanak azok, kik a megkereső leve
let fel kívánják olvastatni, felállani. (Megtörténik. 
Nagy zaj. Fölkiáltások: Ha egyik képviselő kívánja, 
akkor is föl kell olvasni!) A többség felolvastatni 
kivánja. 

Dimitrievies Milos és Radics Ákos jegy
zők (felolvassák Ráth Károly a kir. ügyek igazgató' 
jának két rendbeli levelét.) 

Elnök: Méltóztatik a t. ház ezen átiratok 
tárgyalásával a tízes bizottságot megbízni? (Meg
bízzuk !) Ennélfogva ezen átiratok áttétetnek a 
tízes bizottsághoz azon utasítással, hogy e részben 
tegyen a háznak annak idején jelentést. 

Idő közben a következő kérvények érkez
tek be : 

Sopron szab. kir. városa közönsége a királyi 
táblának kerületenkint felosztása folytán alakitan-
dó dunántúli kerületi másodbiróság székhelyéül 
Sopront kéri kijelöltetni. 

Nagy János volt honvédőrnagy s esztergomi 
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lakos öreg napjaira kiérdemlett ellátást s 2100 frt 
kártérítést kér. 

A Hegyaljához tartozó Sátor-Alja-üjhely vá -
ros szőlőbirtokosai a megváltozásra alapul szol
gáló helybeli úri adózási viszonyokat felfedez
vén, azok figyelembe vételével kérnek a hegyvám 
megszüntetése iránt intézkedéseket tétetni. Ez ügy-
épen tárgyalás alatt van, s legközelebb a t. ház 
elé terjesztetik egy e részbeli törvényjavaslat. 

Bolla Bálint nyugalmazott állami hivatalnok 
fizetésrövidítés által okozott 3200 frt károsítását 
nyugdijának emelésével pótoltatni kéri. 

Özv. Halassy Ignáczné szül. Tallián Mária 
1848. évi május 31-énáítala a haza közszíikségeire 
készpénzben kölcsönzött s a koronás király ma
gyar kormánya részéről kinestárilag valósággal 
utalványozott p . p. 876 frt 45 kr és járulékainak 
részére leendő kifizetését kéri. 

Pozsonymegyei Mászti községe volt úrbére
sei a maradványföldek megváltására vonatkozó 
rendeletek megváltoztatását kérik. 

E kérvények a kérvényi bizottsághoz tétet
nek át. 

A napirendre kitűzött tárgy feletti tanácsko
zás fog folytattatni. 

Nagy IgnáCZ : T. ház! Nekem csak a most 
foganatba vett szavazás ellen van észrevételem, 
sőt óvásom. (Ralijuk!) Az által, hogy az elnök úr I 
a házat szavazásra hivta, feltételeztetik, hogy a 
többségnek joga van a házhoz beadott valamely j 
iromány felolvasása felett rendelkezni, azt eltiltani 
vagy elrendelni. Én azt tartom, a házhoz beadott 
bármely irománynak, ha csak egy képviselő kí
vánja is, fel kell olvastatni. Ennélfogva óvást 
teszek az ellen, hogy az elnök úr a házat imént 
szavazásra felhivta. (Helyeslés bal, ellenmondás jobb 
felöl.) ^ , 

E l n ö k : Én ugy tudom, van egy megállapo
dása a háznak, mely szerint, ha csak egy képvi
selő is kívánja az irományok felolvasását, azt el 
kell rendelni. De tudtommal ez azon esetre vonat
kozik, midőn a t. ház tagjai bíráskodnak, azaz 
igazolások alkalmával. (Helyeslés.) A miegyébiránt 
az óvást illeti, azt gondolom, a házszabályok ér
telmében a ház határozata ellenében óvást tenni 
nem lehet. (Elénk helyedés.) Képviselő úr előter
jesztése különben a naplóban ugy is helyet fog 
foglalni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a 194. 
sz. a. törvényjavaslat 1-sö szakaszd!.) 

KacSkoviCS IgnáCZ e lőadó : Az első sza
kaszra a központi bizottságnak nincs észrevétele. 

Dimitr ievicS MiloS j e g y z ő : Ezen sza
kaszra nézve Branovacsky István és több elvtársa 
a következő módositványt adta be. (Olvassa) : „Az 
1864—65-ik évben Karloviczon tartott szerb nem-
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zeti congressus, a mennyiben az az 1847—48-iki 
XX. t. czikk 8-ik §-ától eltérőleg egybehívatott^ 
törvényesnek elismertetik." 

Branovacsky István : Tisztelt ház! Ha a 
szerkezetben ezen szavak : „utólag törvényesítte
tik" benmaradnának, azt lehetne következtetni, 
hogy az 1864-ik évi congressus törvénytelen volt, 
(Az volt!) Elismerem, külső formából, a kormányra 
nézve a dolog ugy tűnik fel; de ha a dolgot mé
lyebben tekintjük és a körülményeket szemügyre 
veszszük, melyekben a kérdéses törvény létre jött, 
ugy találom, legalább az én véleményem szerint, 
hogy ezen két ok, melyet a központi bizottság is 
előhozott a maga véleményében, hogy t. i. a fele
lős minisztérium által nem volt a kérdéses con
gressus összehiva, továbbá, hogy tagjai nem 100-
ból, hanem 75-bőí állottak, ezen okok még nem 
elegendők arra, hogy a kérdéses congressus tör
vénytelennek taríassék: nem pedig azért, mert 
ezen kérdéses törvény csak egy speciális esetre 
hozatott, arra t. i., hogy a szerb nemzeti congres
sus szervezése végleg törvény utján létre jöjjön. 
Ez volt a czél, ez volt a szándék. Pedig ezen eset 
nem állott elő, nem pedig az akkori körülmények 
miatt. Ezen törvény tehát és a kérdéses congres
sus, mely e szerint tartandó lett volna, az 1864— 
1865. évi congressussal nincs semmi összeköttetés
ben. Az 1864ik évi congressus nem a congressus 
szervezése végett tartatott, hanem sok más egyházi, 
iskolai és alapítványi ügyben, mint határozatai 
tanúsítják. 

A dolog bővebb megvilágítása végett legyen 
szabad a történelemből néhány adatot előhoznom. 
Trífunácz követtársunk tegnapi jeles beszédében 
többek között megemlité, hogy a magyarországi 
szerbeknek egyházi, iskolai és alapítványi ügyeik
ben önkormányzatuk van. Ezt, ugy hiszem, senki 
sem vonja kétségbe. Épen ezen önkormányzati 
jognál fogva egy részről a szerb nemzet, másrészről 
a király között normativum jött létre 1779-ben 
,,declaratorium illyrieum" név alatt. Ezen regu-
lamentum ideiglen azt állapította meg, hogy a 
szerb nemzeti congressus csak 75 tagból álljon. 
Ezen regulativum tehát jog és törvény szerint jött 
létre; és mai napig is zsinórmértékül szolgál e 
tárgyban. Igaz ugyan, hogy ezen declaratorium 
után 1790-ben a szerb nemesség megkérte ő felsé
gét, engedné meg, hogy ők is külön képviselve le
gyenek a szerb nemzeti congressusban; és ő fel
sége csakugyan megengedte, hogy a congressus-
nak 75 helyett legyen 100 tagja, de csak is ezen 
egy esetre, egy speciális esetre, azon hozzátétellel, 
hogy különben e tekintetben mindig a declarato
rium szolgáljon zsinórmértékül. 1848-ban, midőn 
a jogegyenlőség kimondatott, ugy látszik, hogy 
ezen törvény hozatalára egyik ok az volt, hogy 
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ezen egyházi ügyek rendbe hozassanak, és így 
ezen congressus semel pro semper végleg organi-
záltassék, a mi, ugy látszik, leginkább a románok 
kedvéért történt, mert ugy van a törvényben, 
hogy a nemzetiségek tekintetbe vételével a con
gressus azon czélra 100 tagból állittassék össze. 

Nincs az ellen szóm, hogy a románok érde
kelve vannak; hanem egy más van a törvényben : 
az van t. i., hogy bárbeló'le aztdehet következtetni, 
hogy a nemzetnek fenhagyták azon jogot, hogy 
organisatióját maga hozza indítványba, de mégis 
a törvényhozás azt mondja, hogy a törvényhozás 
fogja azt megeró'siteni. Ebből sokan azt következ
tethetik, mintha ezen kérdéses szerb congressus 
nem törvényes alapon állíttatott volna fel és jog
ellenes volna. 

Szempontunkból véve fel a dolgot, azt lehetne j 
mondani, hogy ezen törvénynek sem volt legitima í 
ratiója: mert igaz ugyan, hogy ő felsége azt szen
tesitette j de igaz más részről az is, hogy a szerb nem
zeti congressus és annak képviselete kihallgatva 
ez irán+ nem volt. 

Hogy tehát ily viszonyok között fölhagyjunk 
a törvény legitimitása fölötti vitatkozással, mi kér
jük a tisztelt háaat, használjon olyan kifejezése
ket a törvényben, melyekről legalább ne lehessen 
azt állitíini, a mi legalább jogilag nem áll, hogy a 
kérdéses congressus törvénytelen; és épen egyik 
oka volt ez azon kérésünknek, hogy ezen szó he
lyet t : ..utólag törvényesíttetik" inkább mondjuk: 
,,törvényesnek ismertetik el " 

Ezt annyival inkább tehetjük, mert a másik 
okot, hogy a felelős minisztérium nem hívta össze 
ezen congressust, nem lehet tekintetbe venni, mert 
tudjuk, hogy 1 - 64 65 ben felelős minisztérium 
nem létezett, tehát a congressust nem hívhatta 
össze. De ha ezen motívum annyit nyomna, hogy 
minden, a mi nem a szerint történt, a mint a tör
vény rendeli, nem törvényes, ugy ezen országgyű
lést is törvénytelennek kellene mondani: mert 
nem a magyar felelős minisztérium hivta össze, 
hanem az akkor fönállott magyar udvari kancel
lária. Ugyanezen kancellária hivta össze a szerb 
congressust azon normativum szerint, mely jogi
lag jött létre. 

Ugy hiszem, ezek elegendő indokok arra, 
hogy kerüljünk minden keserűséget és legalább 
népünknek ne adjunk alkalmat, hogy nehéz szív
vel vegye a magyar torvényhozás intézkedéseit. 
Fogadjunk el egy ártatlan szót, mely senkit sem 
bánt 

Slojácskovics Sándor: T. ház! Az 1848. 
XX t c/,. 8-dik §-a. mely egyszersmind a szerb 
nemzeti congressus szervezetét rendezte, soha sem 
h pett éietbe, mert az ugyanannak alapján már 
1H48 ban egybehívott congressusra a szerbek — 

ezen törvény által nemzetiségi érdekeiket veszé
lyeztetve látván — képviselőket nem küldtek^ el
lenben az 1865-diki karloviczi congressus a régi 
fenálló törvényes szokás szerint tartatván meg, 
azt a szerbek méltán tekintik törvényesnek, mert 
ugyanazon törvényes szokás szerint Ők e honban 
eddigelé 42 congressust tartottak. De azonkivüi a 
szőnyegen levő miniszteri törvényjavaslat 5-dik 
pontja is ezen rég fenálló szokást tiszteletben 
tartja és annak alapján ajánlja a legközelebbi con
gressus összehivását eszközlendőnek. 

A központi bizottság erre vonatkozó előter
jesztésében azzal indokolja ebbeli módositványát, 
hogy az 1865-ben Karloviczon tartott szerb nem
zeti congressus sem a felelős minisztérium által, 
sem a törvényben körülirt számban nem hivatott 
egybe. Ezen indokolás, miképen az előttem szóló 
Branovácsky képviselőtársam részletesebben elő
adta, egyátalában helyet nem foglalhat: mert kü
lönben annak alapján, mikép ő is megjegyezte, 
ezen országgyűlés törvényességét is kétségbe le
hetne vonni, és ily elmélkedés folytán annak szük
sége fogna beállni, hogy a felelős minisztérium 
által a törvényben körülirt számban jövő évre 
egybehívandó országgyűlés ezen országgyűlést is 
utólag törvényesítse. 

Ily előzményekkel szemben bátor vagyok a 
Branovácsky képviselő által beadott módositványt 
a t. ház szíves figyelmébe és pártolásába ajánlani, 
mint oly módositványt, melyben ezen kényes és 
kiméletet igénylő tárgyban csak az erősebb kifeje
zésnek szeliditése czéloztatatik; mit annyival inkább 
megteendőnek vélek, minthogy az első pontnak 
ugy sincs más értelme és más czélja, mint az igen 
t. közoktatási és vallási miniszter urat inplicite fel
hatalmazni, hogy az 1865-ben Karloviczon tartott 
szerb nemzeti congressus határozatait tárgyalhassa 
és ő felségének jóváhagyás végett felterjeszthesse. 
Én tehát a Branovácsky képviselő által tett módo
sitványt a t. ház szives figyelmébe és pártolásába 
ismételve ajánlom. 

JoannoviCS G y ö r g y : T. ház! Előre is kije
lentem, hogy most nem azért szólalok fel, hogy 
az itt mondottak hosszas czáfolgatásába ereszked
jem, hanem, hogy — ha lehetséges — szerb ajkú 
testvéreinket megnyugtassam. (Halljiűt!) 

A tegnapi ülésben felfejtette a t. vallás- és 
közoktatási miniszter úr, miért állott be szüksége 
uj törvény alkotásának, és többek közt azt is mon
dotta, hogy azért szükséges ez, mert részint be 
kell czikkelyezni a román metropolia felállítását, 
részint törvényesíteni az 1864-ik, illetőleg 1865-dik 
évben tartott szerb nemzeti congressust, a mely az 
1848. XX. t. ez. 8. §. rendeletétől eltérő szerkezet
ben alakíttatott. 

Az 1791. XXVII-dik t. ez., valamint a» 



CCXXV. ORSZÁGOS 

1848-beli most emiitett törvényezikk csak görög 
nem egyesültekről szól; de mint tudjuk, a gyakor
lat ettől eltérő tényeket mutat föl, és tudjuk, hogy 
szerb volt a hierarchia, szerb volt a nemzeti ala
pítványok czime, „szerb nemzeti congressus" 
volt czime a görög-keletiek egyházi gyülekezetei
nek. Ezen gyakorlat nem volt épen a törvény el
len, mert hisz azon declaratorium illyricum, a 
melyre a t. szónok hivatkozni szíveskedett, csak a 
vallási ügyekre vonatkozik, és az ország rendéi, 
mint én gondolom és tudom, nem tiltakoztak ezen 
gyakorlat ellen. 

Most pedig miről van szó ? Arról, hogy ezen 
gyakorlat is öszhangzásba hozassék a törvénynyel. 

Sőt tovább megyek r és azt mondom, hogy a 
törvényjavaslat, midőn tegnap lényegében elfo
gadtatott, már is megerősítette azon gyakorlatot, 
melyre szerb testvéreink hivatkoznak. Szerb test
véreink hivatkozhatnak ezentúl is ezen gyakor
latra; de én azt tartom, hogy jobb, ha ez a gya
korlat a törvényre hivatkozhatik: mert a praeter 
legem szerzett és gyakorlott jognál minden esetre 
biztosabb az, a mely ,,juxta legem" áll fen. 
(Tetszés.) 

Miben áll egyik fő jellege és érdeme e tör
vényjavaslatnak? Épen abban, hogy a különböző 
érdekeket kiegyenlíti; épen abban, hogy azon 
gyakorlatot, melyre a szerb ajkú honpolgárok hi
vatkoznak, múltjában is megerősíti. íme a máso
dik szakaszban a román metropolia, mint — 
most legalább — uj metropolia, beczikkelyez-
tetik, a szerb metropolia azonban, mint már fen
álló, csak megemlittetik. Ez mutatja épen azt, 
hogy ezen törvényjavaslat és az országgyűlés nem 
csak nem támadják meg azon álláspontot, melyhez 
szerb testvéreink ragaszkodnak, hanem megerősítik 
a múltra nézve. Az ötödik szakasz, melyben, a leg
közelebb egybehívandó congressusra nézve, szin
tén a rég fenálló gyakorlatra történik hivatkozás, 
állitásom mellett szól. 

Kérdem tehát, hogy ily tényekkel szemben, 
szükséges-e ez a túlságos óvatosság V szükséges-e 
megmenteni akarni azt, mit senki sem von kétség
be, és mit épen ez a törvény rnegerősit? (Tetszés.) 

Ez a törvényjavaslat az illető nemzetiségek 
számára szabadság-ot biztosított; a vallás terén 
kell is, hogy a különböző érdekek, következőleg 
a vallási és nemzetiségi érdekek is, a törvény 
paizsa alá helyezkedjenek. De nem ignorálhatjuk 
az 1848-ki most emiitett törvényt, mely máig is 
fenáll. Igaz, hogy ebből a törvényből semmi sem 
fog maradni, mert mindazon rendeletek, melyeket 
e törvény magában foglal, el fognak töröltetni 
épen az illető felekezet tudva levő, igazságos ki-
vánatai iránti tekintetből; de azt hiszem, ha már 
eltörlünk valamely törvényt, adjuk meg neki azon 
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tiszteletet, melyet megérdemel mindaz, a mit elte
metünk. 

Ezért kell tehát a szerb nemzeti congressust 
törvényesitni. 

Azt méltóztatott mondani, hogy az 1847—48. 
országgyűlés ezen törvényt a románok kedvéért 
szerkesztette, ugy a mint az szerkesztetett. Mond
hatom, ez nem igy van. Részt vettem amaz or
szággyűlésben mint képviselő, és tudom, hogy az 
idézett törvény az illetőknek, kik akkor fölszólal
hattak, a főlelkipásztoroknak és képviselőknek 
közmegegyezésével alkottatott. 

Megengedem, sőt elismerem, hogy azon tör
vény nem felel meg a felekezet kívánalmainak, 
nem felel meg egészen az autonómia élvének; de 
hiszen épen arról van jelenleg szó, hogy ama 
törvény módosittassék, hogy mindazon rendeletei, 
melyek e tekintetekkel össze nem egyeztethetők, 
eltöröltessenek. Azt azonban senki sem tagadhatja, 
hogy a törvény fönáll; miután pedig a congressus 
nem azon szerkezetben alakíttatott, melyet a most 
is fenálló törvény kivánt: szükséges e congressus 
utólagos törvényesítése. (Helyeslés.) 

E törvényesités a törvényjavaslat 1-ső szaka
szában a leggyöngédebb módon történik. 

Nem pártolhatom tehát a beadott módosít-
ványt. Az mondatik abban, hogy a szerb nemzeti 
congressus, a mennyiben az 1848-diki törvények
től eltérőleg alakult, törvényesnek ismertetik el. 
Lehetetlen azt mondani, hogy a mennyiben valami 
nem alkalmazkodik a törvényhez, annyiban a 
múltra nézve mégis törvényesnek ismertetik el. 

Én tehát azt gondolom, hogy szerb ajkú test
véreink megmvuadiatnának az eredeti szerkezetben. 

Egyébiránt lehet azt máskép is szerkeszteni; 
lehetne például igy : ,,az 1864-iki szerb nemzeti 
congressus, habár az 1848-iki törvényczikkektől 
eltérőleg alakíttatott, törvényesnek nyilvánittatik." 
(Felkiáltások ; Hisz ez ugyanegy!) Egyébiránt, ha 
ezen szerkezet el nem fogadtatik, ismétlem, hogy 
az eredeti szerkezet, ugy a mint van, megfelel a 
ezélnak és tökéletesen összeegyezteti a gyakorlat 
szempontját, melyre a szerbek hivatkoznak, a 
törvényesség szempontjával. (Helyeslés.) 

Halász Bold izsár : Tisztelt ház! Hajlandó 
vagyok magam részéről mindent megtenni, a mi 
szerb polgártársaink megnyugtatására szolgálhat. 
De ugy látom, hogy ezen kívánságuk a törvényes 
elvekbe ütközik, sőt maga magával jön ellentétbe. 
Azt mondják ugyanis, hogy bár az 1847—8-iki 
törvényektől eltérőleg hivatott össze az úgyneve
zett congressus, mind a mellett törvényesnek ismer
tessék el. Ebben ellenkezés van. Ha önök elismerik, 
hogy a törvénytől eltérőleg hivatott össze, ebből 
nem az következik, hogy törvényesnek ismertes
sék el, sőt ellenkezőleg nem szabad törvényesnek 
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elismertetnie. (Fölkiáltások: Igenis utólag!) A mi 
nem törvényes, azt utólag törvényesíteni lehet. 
Például van ugyan az egyházi törvényekben egy 
elv, mely azt mondja: „Impediunt fieri, permit-
tunt facta teneri," midőn oly akadály van, mely 
előleg tilalmas, de ha már megtörtént, utólag be
vétetik. T. ház ! én azt hiszem, más czéljok nem 
lehet szerb polgártársainknak, mint hogy azon kar-
loviczi congressus törvényesnek ismertessék el utó
lag ; ha csak ez által mellékesen az 1848-diki tör
vényeknek érvényét nem akarnák kétségbe vonni. 
De saját szavaikkal mutatják, hogy igenis, midőn 
hivatkoznak az 1848-diki törvényekre. Én tehát 
hosszasabban nem akarván indokolni, miért nem 
fogadom el és miért szavazok a törvényjavaslatra, 
ezennel berekesztem indokolásomat, és azt tartom, 
hogy hosszas vita nélkül a „maradjon" mellett 
maradjunk. (Helyeslés.) 

BÓniS S á m u e l : A törvényjavaslat czélja gö
rög-keleti vallású testvéreink vallási igényeinek, 
autonomiájoknak biztosítása. Az első szakasz ezen 
tekintetből az ő megnyugtatásukra a karloviczi 
congressusnak tényeit utólag törvényesiti. En e 
czél elérésében őket magam is tehetségem szerint 
elő kívánom segitni. A czélt azonban mint törvény
hozó nem segíthetem ugy elő, hogy a törvényes
ség eszméjének alapelveivel összeütközésbe jöjjek. 
(Igaz ! Közhelyeslés.) A czélnak teljesen megfelel a 
miniszteri törvényjavaslat 1-ső szakasza ugy, a 
mint szerkesztve van. A czél az, hogy a karloviczi 
congressus tagjai által hozott határozatok utólag 
törvényesíttessenek, és ennek megfelel a szerkezet. 
A módositvány azonban tovább megyén r az két
ségbe vonja az 1848-diki törvényhozásnak jogo
sultságát; azt mondja, hogy a mennyiben a karlo
viczi congressus az 1848-diki törvény rendelete 
mellőzésével jött létre, tehát törvényesnek ismer
tetik. Ez annyit tesz, hogy azért ismertetik el, mivel 
azon törvényekkel ellenkezőleg jött létre. Ilyes va
lamit kimondani a magyar törvényhozásnak véle
kedésem szerint nem lehet. (Helyeslés.) Igenis elő
segítheti őket a törvényhozás czéljok elérésében ; 
de hogy az 1848-ki törvényeket, azoknak jogo
sultságát megtámadja, ezt a magyar törvényhozás 
nem teheti. Én tehát az eredeti szerkezet mellett 
szavazok. (Htlyeslés.) 

Szász Károly: H a az eredeti szerkezet meg-
tartatik, akkor nem kívánok szólani. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én nem akarok a 
kérdéses szakaszról bővebben szólani, mert az előt
tem szóló t. képviselőtársam indokolta helyettem 
is azt, hogy az eredeti szerkezet szerint fogadtassák 
az el. Azonban hallottam itt a módositvány mel
lett oly érvet felhozni, melyet részemről elhall-
gathatónak nem tartok. Jelesen az mondatott, 
hogy ha a karloviczi congressus határozatait itt 

utólag törvényesíteni kell, akkor épen olyan eset
ben van a jelen országgyűlés is, mert ennek hatá
rozatait is majd késpbb kell törvényesíteni, mert 
ez is törvénytelen. Én a magam részéről — gon
dolom, méltóztatnak elhinni, nem sokat gondol
nék vele, mert valóban igen kevés történt az or
szággyűlésen, minek örülhettem volna — ha az ki
mondatnék ; (Zaj. Balról helyeslés. Jobbfelöl ellen
mondás) de minden esetre igen csodálkoznom kell 
azon, hogy épen a többség tagjai részéről vonatott 
kétségbe csak azért, hogy a karloviczi congressus-
ra nem illő analógiát lehessen hozni az országgyű
lés törvényességéről, és csak azt vagyok bátor 
megjegyezni, hogy ha az a választási törvény 
alapján jött először létre, oly testület, melylyel 
analógiát keresni semmi más testületnek nem lehet: 
mert ha a nemzet képviselői a választási törvény 
alapján megválasztva összejöttek, lehet körülöttök, 
alattok és fölöttök törvénytelen minden, de maga 
a választási törvény alapján választott testület 
mindig törvényes. (Helyeslés.) 

Berzenczey László : T. ház! Én részemről 
ex principio nem pártolhatom, hogy ezen elneve
zés : szerb congressus a törvényben helyet foglal
jon. Mi ugy is eléggé saturálva vagyunk nemzeti 
congressusokkal: van nekünk pl. a szász földön 
szász congressusunk, universitásunk s tb ; minden 
nemzetnek van eongressusa, csak a magyarnak 
nincs. Én tehát ex principio nem pártolhatom, 
hogy a törvényben hivatkozás történjék egy másik 
gyűlés határozatára, és kimondassék, hogy a mit 
ezen gyülekezet egykor vagy máskor határozott, 
az az országgyűlés által elfogadtatik: mert akkor 
majd egyik vagy másik megye határozatára is 
fognak itt hivatkozni. A hol valamely gyűlés val
lási törvény alapján jött össze, nem tartom czél-
szerünek, hogy az nemzeti jelleggel ruháztassák 
föl és a törvényben megemlittessék. Egyébiránt 
megjegyzem, hogy ha a congressus mégis megem-
littetik — mert ugy látszik, csak magam vagyok 
ellene — akkor a törvényjavaslat eredeti szerkeze
tét kívánnám elfogadtatni. 

SzáSZ K á r o l y : T, ház! Bátor voltam ma
gamat ismét felíratni, miután épen előbb nyilvání
tottam, hogy azon esetben, ha a ház a szerkezetet 
elfogadja, a szótól elállók. Azonban a vita tovább 
folytattatott, s igy talán engem megilletett volna 
akkor a szólási j o g ; de miután most újra fel
írattam magamat . bátor leszek jogommal élni. 
(Halljuk!) 

Mindenekelőtt legközelebb előttem szóló t. 
képviselőtársam Berzenczey László előadására 
meg kell jegyeznem, hogy a szerb nemzeti con
gressusnak, mint egy az 1848-diki törvényekben is 
összehívandó, tehát törvényes testületnek a tör
vényben való megemlítése teljességgel nem ütkö-
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zik semmi törvényhozási elvbe, ás igy azon itt 
legkevésbbé sem akadok fen. 

A mi azon módosítványt illeti, mely jelenleg 
a vita tárgyát képezi, én ezen módositványt már 
stylistikai szempontból sem tartom elfogadhatónak, 
a mennyiben nyelvtanilag elég helytelenül van 
szerkesztve. í g y „eltérőleg egybehivatott" ^törvé
nyesnek elismertetik", ezek helyett: ,,eltérőleg 
hivatott egybe," „törvényesnek ismertetik el." 
Ámde ezek csekélységek. 

Maga ezen módositvány elismeri, hogy az 
1848-diki XX. törvényezikk. 85. §-tól eltérőleg 
hivatott össze a congressus; tehát elismeri annak 
törvénytelenségét; de midőn ezen szót „alakítta
tott4 !, mely az eredeti szövegben van, felcseréli 
ezzel: „egybehivatott", akkor némileg eltér az 
igazságtól, s keveset vagy legalább kevesebbet 
mond, mint a mennyi igaz. Nem csak a törvény
től eltérőleg hivatott össze a congressus, hanem, a 
mi legfőbb, törvénytelenül alakittatott. Nem azon 
elemekből állott és nem oly módon alakult, mint 
az 1847—48-ki törvények megszabták. Én leg
alább sokkal fontosabbnak tartom a törvénytől 
eltérést a congressus létrészeinek megalakításában, 
mint az összehívás módozatában ; ennélfogva tehát 
a szerkezet ezen szava : ,,alakított'' megtartandó, 
nem ,,egybehívott." 

Minden esetre igaz az, hogy utólag törvé
nyesíttetik, s ez a fő lapis offensionis szerb kép
viselőtársaim előtt. Megvallom, t. ház, hogy 
a tényekkel ellenkezőt törvényben látni nem óhaj
tanék j minthogy tehát törvénytelen volt egybehí
vására és alakítására nézve, vagy az 1848. XX, 
törvényezikk 8-tól minden esetre eltérő volt a 
szerb congressus, mint ezt a mődositványtevők is 
elismerik, hogy azt nem lehet törvényesnek elis
merni, hanem csak utólag törényesiteni: azt több 
szónok elég bőven kifejtette. 

Én ennélfogva nem látok semmi sérelmet 
szerb testvéreinkre nézve s azért a törvényjavas
latot eredeti szerkezetében pártolom. (Helyeslés.) 

MiletiCS SzvetOZár: T. ház! A sérelem 
nem csak ezen szavakban van: „utólag törvénye
síttetik", hanem az indokolásban is, a hol ugyan
is ez mondatik: ,,a mennyiben az 1847. és 48-dik 
XX. törvényezikk 8. §-ától eltérőleg alakittatott"; 
tehát a szerkezet fölteszi, hogy a törvényhozásnak 
joga van alakítani a congressust; én pedig ezt 
nem ismerhetem el: mert a világi törvényhozás
nak semmi joga sincs congressust alakítani • s azért 
mert 1848-ban alakittatott, módositványt adtunk 
be, mely módositvány eltér a szerkezettől. Én a 
módositvány mellett vagyok. 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház az első szakaszt 
ugy, a mint szerkesztve van, megtartani?(Maraal
jon! Szavazzunk!) A kik az 1-ső szakasz szerkeze

tét megkívánják tartani, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) Az 1-ső szakasz ugy, a mint szer
kesztve van, elfogadtatik. 

Dimitriovics Milos jegyző (olvas sa a 
törvényjavaslat 2-dik szakaszát.) 

Kacskovics Ignácz előadó: A második 
szakaszra a központi bizottság következő véle
ményét terjeszti a ház elé. (Felolvassa a 207. 
számú iromány illető pontját.) 

Dimitrievics Milos jegyző (felolvassa 
Branovácsky és társai módositványát.) 

Branovácsky I s t v á n : T. ház! Én részem
ről örömmel látom, hogy a román metropolia be-
czikkelyeztetik; azonban az előttünk fekvő sza
kaszban egy szó fordul elő, mely olyan nagy
fontosságú, hogy ebből következtetést húzva, 
kötelességemnek tartom itt tüzetesen előadni, hogy 
ezen kifejezést: ,,a szerbekével egyenjogú" nem 
helveselhetem. 

J 

T. ház ! Az én felfogásom szerint a törvény 
ezen szakaszának az a czélja, hogy a román 
metropolia, ugy, a mint az létrejött, és pedig 
ugyanazon attribútumokkal, melyeket ő felsége 
adott azon alkalommal, midőn ezen metropoliát 
felállította, megtartassák. Már pedig, t. ház, a kér
déses legfelső kéziratban, illetőleg resulutióban 
directe ki van téve, hogy a román metro
polia önálló s a szerbekével coordinált legyen. 
Már most nem látom annak okát, hogy először 
miért kelljen az ő felsége által igy constatált 
metropoliát most nagyobb joggal felruházni, mint 
ő felsége felruházta. (Zaj.) Én tehát ezen szót: 
„egyenjogú" kihagyatni kérem és kicseréltetni egy 
másik szóval: ,,coordinált." 

Kivánom ezt azért, mert ezen szó alkalma
sint csak hibás fordítás következtében jött be a 
szerkezetbe. (Zaj.) 

De kivánom azért is, mert egyházi méltósá
gokat, azoknak rangját és jogait constatálni, ez? 
ugy gondolom, jus majestaticum, mint ez kimon-
datik magában az 1864-dik évi decz. 24-kén kelt 
legfelső kéziratban. Tehát, mondom, nekünk most, 
midőn egyházi dolgokról beszélünk, mint világi 
hatalomnak tovább menni nem szabad. 

De továbbá ha ezen elasticus értelmű szó 
benhagyatik, attól lehet tartani, hogy az jövőre 
nézve, nem annyira a spirituálékra nézve, mert 
azt a főpapok magok közt elintézik , hanem 
inkább a materialékra nézve káros hatással lesz: 
(Zaj, ellenmondás) mert, hogy egyjoguak vagyunk, 
azt lehet azon értelemben is venni, hogy oszszuk 
hát fel vagyonunkat, mert egyenjogúak vagyunk. 
(Nagy zaj. Ellenmondás. Elnök csenget) Ez, kérem, 
reánk nézve igen sérelmes leune. Legyünk tehát, 
igazságosak és méltányosak minden fél iránt. 
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Méltóztassanak ezt fontolóra venni, az igaz
ság mellett maradni, mindenkinek a magáét meg
adni és igy az indítványozott módosítást elfo
gadni . (Maradjon!) 

Eötvös Józse f b. va l l á s i min i sz ter : Tisz
telt ház! Nem ereszkedem az előttem szólónak 
motívumaiba; csak azt nyilatkoztatom, hogy 
a kormánynak, és ugy hiszem, e részben mondha
tom, a t. háznak is, szándéka a törvény ezen sza
kaszánál nem más, mint az, hogy a románok szá
mára felállított metropolia önálló legyen, ne sub-
ordinálva. Ha tehát valakit megnyugtat az, hogy 
az egyenjogú szó helyett a coordinalt szó vétessék 
fel, az ellen semmi kifogásom, annál kevésbbé, 
mert ezen egész törvénynek feladata épen az, 
hogy megnyugtatólag hasson. (Maradjon!) 

Borlea Zsigmond: T. ház! Azt hiszem, 
nem tévedek, midőn azt állítom , hogy kölcsön 
kérni nem valami nagyon kellemes dolog, és hogy 
kölcsönt név szerint csak akkor szoktunk kérni, 
mikor oly tárgyra van szükségünk, melynek bir
tokában nem vagyunk, szóval a kölcsönzés nem 
nagy bőségre mutat. Ennélfogva , tekintettel 
arra, hogy. a jelen korszakban még a társadalmi 
beszélgetés közt is az idegen szókat nem igen 
szoktuk használni, ha csak nem kénytelenittetünk 
erre, annál inkább, ugy hiszem, ha ez igaz •— pe
dig csakugyan igaz —• a törvény szövegében, ha 
csak lehet, az idegen szóktól tartózkodnunk kell. 
(Helyeslés.) ..Coordinalt," t. ház, szerintem nem 
tesz sem többet, sem kevesebbet, mint a kormány 
által javaslatában előhozott „egyenjogú," mely szó 
valamennyi bizottságban — mely bizottságokban, 
mint tudom, még tudós társasági tagok is vannak, 
kik nagyon szoktak ügyelni az ilyenekre'—magá
ban a központi bizottságban is elfogadtatott. 

Nincs kétség, hogy Branovácsky képviselő úr 
és társai a módositványt azért tették, mert azon 
hiedelemben vannak, hogy a coordinalt szó keve
sebbet tesz, mint az egyenjogú. Ez kitűnik abból, 
mert tegnap tartott beszédeikben, habár kerül
getésekkel is, minden módon kimutatni igyekeztek, 
hogy a szerb metropolia a románnál legalább egy 
negyed részszel nagyobb. (Derültség) Ha ez nem 
volt a czéljok, akkor nem látom át, miért kellett 
nekik — hatnak eg-vmás után — felkelni, és min-
dig azt mondani, ők elismerik e törvényjavaslat 
helyességét, és elfogadják e törvényjavaslatot, mely 
ellen senki a világon nem szólott. 

Akkor a t. képviselő urak hivatkoztak külön
féle privilégiumokra, melyekkel előadásukat be 
akarták bizonyítani, s a szerb metropolia eló'bb-
kelőségét a román metropolia felett kimutatni 
eroködtek. Ezen eró'tetésekre lehetne ugyan több 
megjegyzést tenni; de véleményem szerint az ál-
talok tegnap tartott hoszadalmas szónoklatokból 

se reájok semmi előny, se reánk semmi hátrány 
nem háramlott: azért tehát czáfolgatásba nem bo
csátkozom, mert ez is se reájok káros, se ránk 
nézve előnyös nem volna. 

Mindemellett azonban kénytelen vagyok t. 
Dimitrievics képviselő urnák egy igen naiv kife
jezésére rövid megjegyzést tenni. (Nagy zaj, 
derültség. Halljuk!) A t. képviselő úr tegnap azt 
mondotta, hogy a román egyházi és iskolai auto
nómia a szerb autonómiának védpaizsa alatt ál
lma . (Fölkiáltások: Állott!) Nem tudom, hogy a t. 
képviselő úr ezen állítását mire alapítja: mert ugy 
hiszem, hogy a tegnapi napon szónokolt t. szerb 
képviselő urak valamennyi létező privilégiumaikra 
hivatkoztak, és ezekből ugyancsak citáltak egy
nehány phrásist. (Közbeszólás: Ez idegenszó!) Az 
lehet; de már mondottam egyszer, hogy nem tu
dok jól magyarul. Azonban helyreigazítom, s azt 
mondom : egynehány tételt. (Nagy derültség. He
lyeslés.) De mindezen privilégiumokból nem látom 
bebizonyítva és megerősítve azt, hogy mi valaha a 
szerbek védpaizsa alatt állottunk volna. Mert a 
história tudja, hogy midőn a szerbek a hazába be
vándoroltak, már nekünk metropoliánk volt Ká-
roly-Fehérvárott. 

E tekintetben — ha ugyan a t. háznak kedve 
volna hallgatni — én is tudnék idézni valami 30 
vagy 35metropolitát név szerint, s talán az eszten
dőket is el tudnám sorolni szép rendben, hogy me
lyik mikor lett metropolita, s mikor halt meg; de 
ugy hiszem, ez szükségtelen, (ügy van!) Megelég
szem tehát azzal, hogy csak az elsőt nevezem meg, 
első metropolitánkat, ki 1348-ban volt és János
nak hivták. (Derültség) Azért nem látom pedig 
szükségesnek valamennyi metropolita elősorolá-
sát, mert azt hiszem, mi jelenleg nem históriát ala-
kitunk, hanem törvényt. 

Kívánhatnám ugyan azt is, hogy e szövegben 
benne legyen, hogy a román metropolia „visszaál-
littatik" ..felállíttatik" helyett; ez azonban szintén 
a história dolga, s én e tekintetben sem akarván ha
szon nélküli vitára adni alkalmat, megnyugszom az 
eredeti szövegben is. 

Mondom, nem alakítunk históriát, hanem tör
vényt akarunk alkotni; midőn pedig törvényt aka
runk alkotni, annak az az értelme, hogy a ház, 
mely törvényt akar alkotni, meg van győződve a 
felől, hogy azon ügy, melyről törvényt akar al
kotni, vagy nincs szervezve, vagy ha van szer
vezve, igazságtalanul és czélszerütienül van szer
vezve. Már pedig abból, hogy tegnap egyetlen egy 
hang sem emelkedett e házban, mely azt mondta 
volna, hogy ezen törvény hozatala fölösleges, 
kétségtelenül kitűnik, hogy a t. ház meggyőződött 
a felől, hogy a görög-keleti és többségben lévő 
románok és szerbek közt együttleg szervezve volt 
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egyházi és iskolai ügyek eddig sem igazságosak, 
sem korszerűek nem voltak. Együttleg. mondom, 
volt szervezve egyházi és iskolai ügyünk, és nem 
állottunk a szerb védpaizs alatt: mert tudjuk, hogy 
régente ugyanazon szerepet vitte a vallás, mint 
jelenleg a nemzetiség. Akkor nem volt köztünk 
különbség, nem mondotta senki: szerb templom 
vagy román iskola, hanem görög nem egyesült 
templom és iskola. 

A t. képviselő úr által állított szerb védpaizst 
csak ugy lehet értelmezni, hogy az, kinek védpai-
zsa alatt áll valaki, az minden megtámadás ellen 
meg szokott védelmeztetni. Már pedig engedjék meg 
uraim, ugy hiszem, nagyon jól tudjuk s tudják 
magok a szerb képviselő urak legjobban, hogy mi 
bizony azon állított védpaizs alatt valami különös 
ótalmat nem nyertünk : mert ha nyertünk volna, 
nem igyekeznénk most ezen védpaizs alól minden 
áldozattal kimenekedni. (Derültség.) 

Hivatkozható ám én, mint a szerbek, több his
tóriai adatra i s ; de nem látom át annak szükségét a 
fentebb előadott indokok alapján. Mint minden kö
zös ügyben, történtek itt is nagyobb-kisebb visz-
szaélések és pedig a mi sérelmünkre ; de ezek, ugy 
hiszem, épen azért védpaizsnak nem keresztelketők. 

Ezen szükségessé vált eltérés után a tárgyhoz 
visszatérve, ismétlem, hogy én a „coordinált" és 
„egyenjogú" kifejezés közt semmi különbséget 
nem látva, nem látom át sem szükségét, sem ezél-
szerüségét annak, hogy jelenleg e törvényjavas
latban idegen szót használjuk minden czél és szük
ség nélkül: azért tehát a központi bizottság szer
kezetét pártolom a 2-dik §-ra nézve. (Helyeslés.) 

Mocsonyi Sándor : Nem tudom, melyik 
szerkezetet fogja a t. ház elfogadni; mielőtt azon
ban a módositványról szólnék, a szerkezetre nézve 
van némi észrevételem. 

Előttem szóló t. képviselő úr megérintette 
ugyan már, de mégis szükségesnek tartom azt itt 
különösen kifejten;, hogy történelmileg bebizonyí
tott tény, hogy a görög-kele*i román metropolia 
Erdélyben körülbelül a 17-ik század végéig fenál-
lott, midőn az akkori metropolita az unió elfoga
dása által az egyház kebeléből kilépvén, a régibb 
metropolia, bár jogilag nem, de tényleg fenállani 
megszüut. Ezen oknál fogva helyesebbnek látnám 
itt a „felállított" helyett a ,,visszaállított" kifeje
zést használni. Mindazáltal nem tartottam szüksé
gesnek külön mődosítványt nvujtani be e részben; 
de igenis szükségesnek véltem ezen történeti tényt 
különösen fölemliteni, nehogy bármikor is a tör
vény ezen nem correct szerkezetéből azon, az egy
ház jogával össze nem férő következtetést vonja 
valaki, mintha az egyházon kivül bármely más 
világi hatalomnak jogában volna metropoliát fel
állítani. 

Ezen rövid nyilatkozatom után bátor vagyok 
néhány megjegyzést tenni a módositványra. 

Én részemről az ,,egyenjogú" kitétel megtar
tását kívánom, kivánom pedig, mivel nézetem sze
rint ez nem csak a két metropolia közti viszonyt 
fejezi ki, hanem némileg közjogi értelemmel is bir. 
Épen azért nem pártolhatom Branyovácsky István 
képviselő úr azon nézetét, mintha nem a törvény
hozó testület volna hivatva ilyféle jogokat elis
merni ; sőt ellenkezőleg csak az országgyűlés van 
hivatva ezt megtenni. De meg kívánom tartani az 
' ) e gy e n J °g u " SZ(->t azért is , mert azon egyedüli 
aggodalom, mely ellene felhozatott, mintha ez 
némi befolyással volna a különben magánjogi kö
vetelésekre is, nézetem szerint épen nem áll. Azért 
röviden arra kérem a tisztelt házat, méltóztassék 
a szerkezetet elfogadni. (Helyeslés.) 

Maniu A u r é l : Azon észrevételekre, melye
ket Branyovácsky igen tisztelt képviselőtársam az 
„egyenjogú" szó ellen tett, indíttatva érzem maga
mat, néhány szóval véleményemet e részben kife
jezni. (Halljuk!) 

Én, és hiszem, hogy senki a görög-keleti ro
mánok közül nem fog ezen szóból a vagyonra 
nézve egyenjogúságot igényelni. Mi nem akarunk 
egyebet, mint rangra nézve, állásra nézve egyen
jogú metropoliát. 

Igen sajnálom, hogy tegnap bizonyos privi
légiumokra való hivatkozás által némi felsőséget 

| akartak magoknak tulajdonitani a szerbek; most 
| meg az egyenjogúság szó ellen vannak, és azt 
I állítják, hogy nern egyenjogú , hanem valamely 
i külön állást akarnának ezentúl is elfoglalni. 

Meg vagyok győződve, hogy az „önálló" szó 
| is tökéletesen helyes; de miután a szerb püspöki 

zsinat felterjesztésére ő felsége egy, a szerb metro-
poliával coordinált román metropoliát állított fel, 
a kézirat eredeti szövege pedig, nem tudom, mily 
nyelven volt szerkesztve, latin vagy német nyel
ven-e ? de ugy tudom, hogy magyar nyelven nem: 
már most a magyar országgyűléstől, midőn ezen 

í tényt beczikkel)rezi, nem lehet követelni, hogy 
' ezen idegen szót használja : „coordinált." 
| Egyébiránt, ha a módosítványt tevők aggo-
j dalmát megszünteti, tegyük oda az egyenjogú szó 
| után zárjel közt a „coordinált" szót is. (Nem kell! 
•. Maraitjon !j 

Simonyi Lajos b.: T. képviselőház! Hogy 
a központi bizottság által tervezett szerkezet helyes, 
arról leginkább meggyőződtem az által , hogy 

i azon érveket, melyek ezen szakasz ellen Branyo-
v.-'osky képviselő úr által felhozattak, helyeseknek 
nem tartom. 

i A képviselő úr mindenek eló'tt kimondta azt, 
hogy az „egyenjogúság" elnevezés hibás fordítás. 
Én azt hiszem, hogy ezen kifejezés: „egyenjogúság* 
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nem fordított, hanem eredeti kifejezés; és én nem 
értek vele a tekintetben sem egyet, hogy ennek 
elasticus értelme volna; és épen azért, mert ennek 
elasticus értelme nincs, s azt akarom, hogy hatá
rozottan fejezzük ki az egyenjogúságot: kívánom 
ezen kifejezést megtartani. 

A mit a t. képviselő úr mondott, hogy ha 
kimondjuk a két metropolíára nézve az egyenjo
gúságot, ez egyszersmind a vagyonra is vonatko
zik : azt hiszem, ezt a képviselő úr sem mondhatta 
komolyan , mert mindnyájan óhajtjuk ugyan, 
hogy a hon minden polgára egyenjogú legyen, de 
communismust bizonyára senki sem óhajt. (Élénk 
helyeslés.) 

Egyébiránt megvallom, csodálkozom, hogy 
most valaki az egyenjogúság ellen fölkel, most, 
midőn mindenki meg van győződve arról, hogy a 
privilégiumok ideje lejárt. 

Én ezért a szerkezetet megtartani kívánom. 
[Helyeslés.) 

Manojlovics Emil: Elállók a szótól. 
MiletiCS S z v e t o z á r : Én a módosítvány 

mellett vagyok, de nem azon indokokból, melye
ket Branovacsky képviselő úr előhozott, hogy t. i. 
a királyi resolutióban benne van ezen szó: ,,eoor-
dinált." Én nem ismerem el a királynak azon ma-
jestaticus jogát, hogy a hierarchiát rangirozza. 
Ezen szó: „eoordinált" a zsinatban határoztatott 
el, mely zsinatban hajdan a római püspökök és 
érsekek is részt vettek ; és mert a resulutio a zsi
nat végzésén alapszik, ezen szót: „eoordinált" jónak 
tartom. 

Még néhány szót akarok felelni JBorlea kép
viselőtársamnak. 

Borlea képviselőtársam azt monda, hogy 
mi szerbek az országba bevándoroltunk. Ezen szó : 
,,bevándorolt" azokra illik, ak ik zsákkal és tarisz
nyával jönnek az országba ; (Derültség) de itt nem 
ezen eset fordul elő. Mi bejöttünk Lipót király 
felhívására és Lipót igy intézte a felhivást: ,,toti 
communitati nationis rascianae;" és tovább mon
da : „veniatis cum armis, ut íurcas expellatis." 
Ezen felhívás következtében cum armis jöttünkbe, 
hogy segítsük az országot a törököktől felszaba-
ditni, és hogy aztán ősi hazánkat is felszabadítsuk 
a török hatalma alól. (Helyeslés.) 

Nicol ics Sándor: T. ház! Rövid észrevéte
lem van azokra nézve, a miket Borlea képviselő úr 
az imént mondott. 

O szólott arról, hogy a román metropolia 
1300 óta fenáll, és hogy az első metropolitát Já
nosnak nevezték. Ezt nem vonom kétségbe ; csak 
azt tudom, hogy ezen metropolia, mely akkor kü-
löu volt a szerbtől, 1698-ban az egész néppel az 
unióra tért át, és aztán azok is, a kik fenmaradtak, 
a, szerb metropoliához simultak. 

Különben, mivel ezen szó: „eoordinált" a ki
rályi resulotióban előfordul, én sem vagyok oly 
purista, hogy helyette magyar kifejezést fogadjak 
el, hanem pártolom Branovacsky képviselő úr mó-
dositványát. 

Sztojácskovics Sándor: T. ház! Minthogy 
az általunk beadott módositvány ellen az hozatik fel, 
hogy ott latin szó használtatik, én bátor vagyok a 
helyett egy magyar hangzású szót inditványba 
hozni, t. i. „hasonrangu" vagy „egyenlősített.41 

Ez alkalommal nem mellőzhetem azon meg
jegyzést, hogy e szó: „eoordinált" nem csak őfel
ségének 1864. deczember 24 én kelt legfelső elha
tározásában , hanem az ugy anazou é vbenKarloviczon 
tartott szerb zsinat határozatában is ben foglalta
tik ; hogy csak is e határozat alapján mondotta ki 
ő felsége a románoknak a szerbektől elválását, és 
hogy a románok csupán e zsinat határozata foly
tán jutottak a részökre alapított metropoliához. 

Még Borlea Zsigmond képviselő urnák egy 
pár ellenvetésére akarok válaszolni. 

Borlea urnák nem tetszik, hogy a szerb ajkú 
képviselők tegnapi beszédeikben oly annyira és 
oly sokszor hivatkozván a szerb kiváltságokra, a 
románok állását ugy tüntették elő, mintha azok a 
szerb hierarchia védpaizsa alatt állottak volna, 
holott ő tudja, hogy a románoknak a legrégibb 
időkben is saját metropolitáik voltak, és hogy az 
utolsó időben is, midőn a szerbek e hazába beván
doroltak, már nekik metropeliájok volt Károly-
Fejérvárott. s végre, hogy a görög-keleti vallású 
hierarchia a legutóbbi időben is a szerbek és ro
mánok közt együttleg volt szerezve, s hogy e sze
rint a románok a szerb hierarchia védpaizsa alatt 
nem állottak, hanem velők egyetértve, együttes 
hierarchiát képeztek. 

Engedje meg a tisztelt ház, hogy Borlea kép
viselő tagtái'sam ezen állításaira, melyek a törté
nelmi és jogi tényekkel ellentétben állanak, rövi
den válaszolhassak. (Halljuk!) 

A szerbeknek 1690-ben történt nagy beván
dorlása . . . (Fölkiáltások: Nem bevándorlás! Ne
vetés., zaj.) No hát : beköltözése előtti időszakban 
a magyar korona országaiban létező összes görög
keleti hitsorsosok két hierarchiának voltak alá
vetve : a szerbek, kik ős időktől fogva a magyar 
korona országaiban voltak letelepülve, mind az 
ipeki patriarcha, a románok mind az erdélyországi 
károly- vagy gyula-fehérvári metropolita alá tar
toztak. 

Midőn Csernovics Arzén patriarcha 40,000 
szerb családdal bejött az 1690. april 6-án kelt fel
hívó cs. kir. kiváltságlevélre, alája rendeltettek a 
magyar korona országaiban létező görög-keleti val
lású szerbek és püspökeik. Ekkor alapíttatott meg 
az inneni tartományok- és királyságokban az ipe-
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kitől független és jelenleg is fenlétező karlóczi, tisz
tán szerb nemzeti egyházkormányzat, mikép az I. 
Lipót király kiváltságleveleiből is tisztán kive
hető, melyekben ugyanis a patriarchától kezdve 
az utolsó falusi lelkészig, a nemzetiségtől és nyelv
től kezdve a szokásokig, mind rácznak, azaz szerb
nek neveztetik. Idegen elemnek sehol nyoma; a 
legcsekélyebb czélzás sincs a románokra, kiknek 
akkor ngy is saját egyházi kormányzatuk volt, 
melynek Gryula-Fehérvárott volt központja. 

Nyolcz vagy tiz évvel később, 1698—1700. 
évben azonban a károly- vagy gyulafehérvári ro
mán metropolita Atanáz összes püspökeivel, pap
ságával és népeivel az unióra tért át, és ekkor 
megszűnt létezni a görög-keleti román metropolia 
a magyar korona országaiban ; minthogy azonban 
mindamellett számos román hű maradt régi hité
hez , a legközelebbi hitrokon szerb egyházkor
mányzat ótalma alá adták magokat, mely alatt, a 
szerbeket megillető és e részben az 1791. XXVII. 
t. ez. által megerősített kiváltságok alapján vallá
sukat szabadon gyakorolhatták. 

A románoknak e belépése a szerb egyház
községbe lassankint és hallgatólag történt. Nem 
mint nemzet, léptek ők a szerbek egyházi közsé
gébe. Semmi fejedelmi tény, semmi egyházi szer
ződés vagy nemzeti kötés e tekintetben soha nem 
keletkezett. Mint egyének jöttek ők a szerb hier
archia kebelébe és csak is mint olyanok tekintettek 
mindenkor. 

A románoknak ily módon történt belépése a 
karloviczi egyházkormányzat szerb jellemét nem 
változtatta s nem is változtathatta meg. I. József 
és III . Károly magyar királyok 1706. 1713. és 
1715-dik évi kiváltságieveikben a karloviczi met-
ropolitát világosan rácz érseknek, „archiepisco-
pus rascianorum," a nemzetet illyr, azaz szerb 
nemzetnek, ,,gentis illyricae seu raseianae status 
universi"-nek nevezik. Az 1760-diki évi szeptember 
16 án kelt legfelső leirat csak ,,rácz papságot" 
ismer. Mária Terézia királynénak első illyr sza
bályzata 17 71. évből e czimet viselte: ,.Constitutio-
nes nationis illyricae"; a második 17 77-ben kelt 
szabályzat illyrnek, és az 1799-iki reseriptum de-
claratorium szintén „nationis illyricae'-nek mon
datik. Az udvari bizottság s utóbb az udvari kan
cellária illyrnek, a nemzeti alapítványok illyrek-
nek, a nemzeti congressus illyrnek neveztetett. 
Azon legfelső leiratok, melyek az 1790. 1837. és 
1842-dik évi szerb congressusokat egybehívták, 
szintén csak illyr vagy szerb nemzetet, csak illyr 
vagy szerb congressust ismernek: ,,ut individua 
nationis hujus (és nem ,,harum nationum") more 
bactenus solito ad congressum nationalem depu-
tanda." Oláh vagy román nemzet vagy nép meg
említése az első kiváltságlevéltől kezdve az utol-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/8. vii. 

sóig sehol egyetlen helyen sem fordult elő, ép oly 
kevéssé, mint az azokra következett valamennyi 
áílamokmányokban sem, melyekből a karloviczi 
hierarchiának, ugy az összes zárdák és alapítvá
nyoknak szerb jelleme fényes napsugárként derül 
ki. Csak mint „illyri" vagy „rasciani" voltak ro
mán testvéreink a kiváltsági jogok részesei, s ha 
a szerb nemzeti congressusban mint küldöttek 
megjelentek, az 1791-diki XXVII-dik t. ez. által 
is megerősített szerb kiváltságok erejénél fogva 
ültek ott, melyeken ama nemzeti intézmény ala
pult, épen ugy, mint a magyar országgyűlésen 
különböző nyelvű képviselők ülnek a nélkül, hogy 
azért szláv vagy román képviselőknek tekintetné
nek. (Helyes!) 

Az eddig mondottakból kiderül , hogy a 
karloviczi hierarchia és intézményei nem átalá-
nos felekezetiek, hanem mindenkor tisztán szerb 
nemzetiek voltak, és hogy e szerint jelenleg is nem 
két metropolia különválásáról, hanem a románok
nak az általok is idegennek tartott szerb egyház
tartományból kilépéséről, illetőleg azoknak a szer
bekétől független egyháztartományra lett elválásá
ról lehet szó. 

Ezeknek előadása által kivántam megérősi-
teni és adatokkal bebizonyítani szerb ajkú kép
viselőtársaim azon állítását, hogy románok 1700. 
évtől kezdve egész 1864. évig csakugyan a szerb 
hierarchia védpaizsa alatt állottak, hogy továbbá 
csakis a szerb egyháztartománynak románok által 
lakott részeiből és a szerb zsinat beleegyezése foly
tán lett az ujonan alakult román metropolia életbe 
léptetve, és hogy végre a karloviczi hierarchia 
nem volt a románokkal együttleges, hanem tisztán 
szerb jellemű. 

Arra nézve, hogy ezen karloviczi egyházkor-
mány nem volt megosztva a románokkal, hanem 
hogy az csakugyan tiszta szerb hierarchia volt, 
bátor vagyok még egy argumentumot, argumen
tum ad hominem felhozni, (ff dijuk! Haltjuk!) 

Ezen argumentumom, hogy Borlea képviselő 
j tagtársamra is fontosággal birjon, a legfelsöbbleg 

kinevezett uj román metropolita báró Saguna sa
ját szavaira van alapítva, (Halljuk!) Báró Saguna 
román metropolita a leg-utóbbi karloviczi zsinat al
kalmával 1865-dik évi február hó 22-én beadott 
emlékiratában ezt mondja: ,,Ich weiss und aner-
kenne sehr gerne, dass das Erzbisthum und die 
Metropolie von Karlovitz im Jahre 1690 für die 
serbische Nation errichtet wurde, dass diese Me
tropolie eiue kirchliche Provinz der serbischen Na-
tion war; weiss und bekenne auch auf den that-
sachlichen Grund der Kirchengeschichte hin, dass 
die Suffraganbischöfe der serbischen Metropolie aus 
Ungarn, jené nemlich, welehe die Eparchien von 
Arad, Temesvár und Karansebes (Versetz) inne 

24 
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hatten, ihre Jurisdiction nicht nur auf die Serben 
aus jenen Eparchien, sondern aueh auf die Romá
nén jener von den Feinden des Christenthumes, 
den Türkén, verwüsteten Grebiete ausgedehnt ha
bén. Es versteht sich von selbst, dass die Románén 
den serbischen Oberhirten bereitwillig sich un-
terworfen habén, denn es nöthigte sie die politische 
Lage dazu" stb. 

Engedje meg a t. ház, hogy Borlea képviselő 
úr további állításaira nézve is egy hasonnemü el
lenérvvel élhessek. (Halljuk!) Borlea képviselő úr 
azt mondotta, hogy a karloviczi hierarchia a szer
bek és románok közt együttleg volt szervezve, 
és hogy e szerint a román nép a szerb hierarchiá
nak védpaizsa alatt nem állott. Én ugyan okada-
toltan kimutattam, hogy a románok önként és 
hallgatagul a szerb egyházkormány védelme alá he
lyezték magokat és igy igenis ugyanannak véd
paizsa alatt állottak; de mivel tudom, hogy az 
általam felhozott adatok Borlea képviselő úr előtt 
nem nagy fontossággal fognak birni, kénytelen 
vagyok ismét egy tekintélyre hivatkozni. E tekin
tély ismét csak a legfelsőbbleg kinevezett uj román 
metropolita báró Saguna, ki is ugyanazon fenidé-
zett emlékiratában e tárgyra vonatkozólag ekkép 
nyilatkozott: „Vor dem Jahre 1700, als Athana-
sius der Verr'áther in Apostasie verfallen ist, Iliié
ben unsere Christen in Siebenbürgen ohne einen 
Metropoliten und ohne irgend einen Oberhirt, 
und . . . . suchten unsere verwaisten Christen ihren 
Seelentrost theils bei der Metropolie von Bukarest 
und den Bischöfen aus der Walachei. theils bei 
den serbischen Bischöfen aus dem Bánat und zuletzt 
auch bei der j\Ietropolie von Karlovitz" stb. 

Ezekből tehát tisztán kiderül azon alárendelt 
viszony, mely ótalmat kereső román testvéreinket 
a szerb hierarchiához köté. A ki ellenkezőt állit, 
vagy nem ismeri saját nemzeti múltját, vagy az a 
czélja, hogy a történelmi és jogi tények elferdíté
sével a karloviczi egyházkormánynak a románok
kal állítólagos együttleges szervezéséből a vagyon
közösséget magyarázza ki. 

Áttérve a szőnyegen levő törvényjavaslat 
2-dik pontjára, bátor vagyok véleményemet oda 
nyilvánítani, hogy csupán egy kis szócskával le
hetne a dolgon segíteni. (Halljuk!) Ha a t. ház 
nem hajlandó az általunk tett módositványt elfo
gadni s a ,,hasonrangu" szó a magyar forditásban 
nem tetszenék : akkor egy közvetitőt ajánlok i g y : 
,,a görög-keleti románok részére fölállított önálló, 
a szerbekétől ..független': metropolia, nem külön
ben" stb. Ez minket is megnyugtatna. (Helyeslés.) 

P u s k a r i u J á n o s : Minthogy ezen szakaszban, 
t. ház, nincs felvéve „egyenvagyonú", hanem 
„egyenjogú : t ; ezen utolsó kitételt bátran elfogad
hatják szerb testvéreink is. 

Abból, hogy a románok egy része Atanáz 
alatt átlépett az unióra, még nem következik, hogy 
a román metropolia megszűnt volna. Megszűnt 
ugyan tettleg, hanem nem szűnt meg canonice. A 
románoknak hallgatva a szerb hierarchiához való 
átmeneteléről inkább azt lehetne mondani, hogy a 
szerb atyafiak hallgatva kezöket rá tették egy
házunkra; kénytelenségből pedig jogot származ
tatni bizony nem lehet. 

Pártolom a központi bizottság által javasolt 
szerkezetet. (Helyeslés.) 

Babes Vincze t Tisztelt ház! Egyszerűen a 
dologhoz fogok szólni. 

Bátor voltam már tegnap is megjegyezni, hogy 
a történelmet nem akarom idézni, mert a t. képvise
lőház nem tudományos akadémia, és ha a történe
lemre visszamennék, igen sokat lehetne vitatkozni 
és bebizonyítani. Például azt is be lehetne bizo
nyítani, és pedig auctoritásokkal, hogy az illyr és 
illyricum elnevezés alatt nem geneticus nemzeti
séget értett az egykori administratio, hanem egy
házi társulatot. (Ellenmondás.) De én, mint mon
dám, a történelemre visszamenni nem is akarok, 
nem is tartom szükségesnek. 

Itt az a kérdés, micsoda kifejezéssel éljen a 
törvényhozó testület, midőn a románoknak, illető
leg a román metropoliának — legalább az én cse
kély belátásom szerint — egyenjogúságot akar 
biztosítani a szerb hierarchia irányában ? Itt tehát 
az én belátásom szerint nem az lehet a kérdés, mit 
határozott vagy mint vélekedett a zsinat, és ho
gyan nyilatkozott ez vagy amaz egyházi auctori-
tás. Hiszen méltóztassanak megemlékezni, hogy 
tegnap arra is volt hivatkozás — és pedig valóban 
tényleges adatok alapján — hogy az egyházi gyü
lekezetben vagyis a püspöki zsinatban az orthodox 
elnevezés elfogadtatott, de azért a t. képviselőház 
mégis elvetette ezen elnevezést, és ha ezt meggyő
ződése szerint tette, jogával élt. Én azt hiszem, 
hogy nem az lehet itt döntő, miképen nyilatkozott 
ez vagy amaz egyházi egyéniség; hanem hogy 
mi a való. mi az igazság ? A kérdésnek lényege 
pedig itt az, hogy mondassék ki, hogy a román 
metropolia és a román keleti egyház egyenjogú a 
szerb metropoliával. En azt gondolom, hogy a t. 
ház egyenjogunak akarja tekinteni, s ezért kívá
nom, hogy mondassék ki, miszerint egyenjogú. 
Azok, a kik az egyenjogúságot kimondani nem 
akarják, azok bizonyosan az egyenjogúság ellen 
is vannak s előjogot akarnak megállapítani; lega
lább én nem tudom magamnak másképen kifejteni 
az aggodalmat a szövegbeli kifejezés ellen; s ezért 
azon meggyőződésben vagyok, hogy a ki pri
mátust, előjogot nem akar. az az egyenjogosság 
mellett fog nyilatkozni. 
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Igaz vgyan, hogy a püspökök csakugyan 
azon kifejezéssel, t. i. coordinált kifejezéssel éltek; 
de ez nagyon természetes, mert nem magyar nyel
ven tanácskoztak és határoztak. De valamint a 
diák és német nyelven helyesen van kifejezve 
coordinált szóval az egyenjogúsági eszme, szint
úgy itt inkább megfelel az egyenjogúság kifejezés. 

Ennélfogva kérem a t. házat, méltóztassék a 
szöveg mellett megmaradni, mi ellen, gondolom, 
senkinek alapos és jogos panasza nem lehet. 

Dimi tr i ev i c s Milos j e g y z ő : T. ház! Mi
dőn módositványunkat beadtuk, és azt kérelmez
tük a t. háztól, hogy e szó helyett : „egyenjogú" 
tétessék „coordinált" vagy ,,hasonrangu," ezt tet
tük a végett, mivel tartottunk s jelenleg is tartunk 
attól, nehogy megállapittatván ezen törvényjavas
latban a 2-ik szakasz, a 8-ik szakaszszal összefüg
gésbe hozassák, és ez által alkalmat és némileg 
czimet nyújtsunk arra nézve, hogy utóbb ezen 
„egyenjogú" szóból a vagyonközösség magyaráz-
tassék ki. (Zaj.) Ez a mi aggodalmunk: miért is 
tisztelettel kérem a t. házat, méltóztassék az álta
lunk ajánlott módositvány szerint e szót a „coor
dinált" vagy „hasonrangu" vagy pedig „függet
len" szóval helyettesíteni, ugy a mint Sztojacsko-
vies t. barátom ajánlotta. 

Borlea Zsigmond igen tisztelt barátomnak 
kívánok még pár szóval felelni. (Halljuk!') 

Azt monda ő, hogy én tegnap azt állítottam, 
hogy a románok egyházi és iskolai autonómiája a 
szerb hierarchia védpaizsa alatt állott. Én ezt nem 
mondtam és nem is mondhattam, mert a románok
nak saját autonomiájok nem volt; hanem mondot
tam igenis azt, hogy a románok a szerb hierar
chiának ótalma alatt állottak, és pedig nem mint 
nemzet, hanem mint egyesek. 

Vajon ezen ótalorn előnyükre vált-e vagy 
nem? azt ők tudják legjobban, s ítéljenek ők ma
gok e felett. De van nekünk egy érdemünk, me
lyet román testvéreink nem fognak tőlünk megta
gadni : ezen érdemünk pedig abban áll, hogy mi 
1690-ben, midőn a szerb önálló hierarchia Ma
gyarországban valóban megállapittatott és a ro
mánokat ótalma alá vette, ezen ótalom alá vétel 
által Őket őseiknek eredeti vallásában fentartotta; 
különben ha 1G90-ben a szerb hierarchia meg 
nem alapittatik, román testvéreink ép ugy, mint a 
többi, az unióra térnek. (Nem áll!) 

Babes t. barátomnak szintén felelettel tar
tozom. 

Azt mondta ő, hogy ezen szónak: „illyricum" 
tágas értelme van, és e szót vallásfelekezetekre is 
lehetne alkalmazni, és talán nem egyedül a szer
bekre vonatkozik e kifejezés : illyricum, illyrica 
gens, hanem a románokra is. Én hivatkozom a ki-
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váltságokra: és pedig nem a végett., a mint Maniu 
barátom mondotta, hogy azokból kimutassam, 
mintha a jelenlegi szerb metropoliának több joga 
volua, mint a román egyháznak; e részben elisme
rem az egyenjogúságot minden tekintetben; ha
nem azért, hogy kimutassam Babes barátom állítá
sának helytelenségét. Az 1771-beli regulamen-
tumban ez áll : „Protectio privilegiorum illyricae 
nationi collatorum. Ac primo quidem fidelem nos-
tram illyricam nationem, quae 1690 anno ad has 
partes transivit" stb. Ezen idézetből kitűnik, hogy 
itt azon szerbekről vagy ráczokról van szó, kik 
1690-dik évben Magyarországba átjöttek. 

Annak kijelentésével végzem beszédemet, 
hogy az általunk beadott módositványt pártolom 
és a t. ház figyelmébe ajánlom. [Szavazzunk!) 

P a p p Z s i g m o n d : T. ház! Azt hittem, hogy 
divortiális processusunk után egy nagy napra fo
gunk felvirradni, midőn szeretettel fogunk egy
mástól elválni „a toro et mensa." De ugy látom, 
hogy e reményem meghiúsult. A privilégiumokra 
való hivatkozás alkalmat ad arra, hogy azon hit
ben megrendüljünk, hogy ugy fogunk elválni egy
mástól, mint testvérek az édes testvérektől. Ok, t. 
ház, privilégiumokra hivatkoznak, ők az egyenjo
gúságot meg akarják tagadni, ők készen jönnek 
mindenféle documentummal, mindenféle fegyve
rekkel, mid*őn mi üres kézzel vagyunk, és midőn 
feltettük magunkban, hogy nem is fogunk repli-
cálni, nem fogunk czáfolatokba bocsátkozni. 

De midőn látjuk, hogy védpaizsságot emle
getnek, s azt hozzák fel, hogy mi az ő védpaizsuk 
alatt álltunk és menekülést nálok találtunk: kény
telen vagyok magam is felszólani és egy egyszerű 
anekdotával repricálni. (Halljuk! halljuk!) Volt 
egyszer egy czigány, kinek sok gyermeke volt, s 
azok közül egynek, egészen meztelenül lévén, csak 
egy nyakravaló volt a nyakában. Kérdezik tőle, 
hogy: „ez is a te fiad?" „Ez, válaszolt, csak foga
dott fiam, de én ruházom* (Derültség.) í gy vol
tunk mi is azzal a szerb védpaizszsal, azzal a befo
gadással : ugy ruházták a szerbek is a románokat, 
mint a czigány a fogadott fiát. (Derültség.) A temp
lomban az ő nyelvüket szorították ránk; román 
püspök helyett szerb püspököt neveztek: még 
annyira sem jutottunk, hogy román papot kaptunk 
volna; de még szerzetesnek sem fogadták be a ro
mánt, mert attól tartottak, hogy majd püspök lesz 
belőle. Ezzel hálálták meg, hogy mi szaporítottuk 
az ő nyáj okát. 

Nincs tehát, uraim, mit dicsekedni azzal a 
privilégiummal: mert a ki privilégiumokra provo-
cál, kimutatja, hogy neki nem volt joga, hanem 
csak adatott neki valami jog. 

Midőn a szerbek Csernovica alatt bejöttek; 
24* 
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gondolják-e, uraim — ha már a históriát felmele
gítjük — hogy azért jöttek be, mert ott, a hol vol
tak, jó dolguk volt? (Derültség.) Nem azért jöttek 
be, hanem azért, mert a törökök elöl akartak me
nekülni. Igaz, hogy midőn ide bejöttek, szintén 
kellett a török ellen magokat védelmezni, mert 
másként az a török zsineg igen csiklandós lett 
volna a nyakukra. Mi történt tehát? Midőn Ata-
názzal 1700-ban áttért a románok egy része az 
unitus vallásra, habár többen megmaradtak a 
régi hitben, mégis egész 1812-ig Erdélyben az ak
kori kormány akadályozta a püspök megválaszta
tását, tehát püspök nélkül maradván, természete
sen valahová kellett nekik menni. De bizony, hi-
gyék meg szerb atyánkfiai, hogy bár inkább marad
tak volna a románok magokban, semhogy oda 
mentek: mert — még egyszer ismétlem — nem 
volt semmi istápolásunk, hanem elnyomattunk. 
Ismeretesek a tények, azért nem is akarom felem
líteni. 

Most, midőn e szakaszban az egyenlőségről 
van a szó, látjuk ismét a nagy szeretetet, melylyel 
irántunk viseltetnek: mert ezen szakaszban csak a 
mi jogunkról van szó , s mégsem akarják elis
merni, hanem kitérésekkel élnek, és a coordinált 
kifejezést akarják, mely alatt tulajdonképen sub-
ordinátiót értenek. Azt gondolom, hogy ezen sza
kasz által világosan ki van fejezve az, hogy egyen
jogúak vagyunk és leszünk, a mint már kellett volna 
is lennünk . . . (Egy hang: Igen, de a pénzre nézve!) 
Itt nem pénzről, hanem jogról van szó; a pénzről 
majd fogunk szólani a 8-dik szakaszban. 

Én tehát az elősorolt okoknál fogva is párto
lom a szerkezetet. 

ManojlovíCS E m i l : T. ház! Sajnálattal ta
pasztalom, hogy a tisztelt szónok urak a tárgytól 
nagyon eltérnek. Jelenleg nem foly generál debatt, 
hol mindent el lehet mondani, a mi valakinek tet
szik ; hanem itt egy «pecialis szakasz forog sző
nyegen, és e szakasz ellen a módositványt beadó 
t. uraknak csak egy kifogásuk van, t. i. az, hogy 
ne mondassék „egyenjogú", hanem .,coordinált." 
U g y hiszem, a tanácskozásnak is csak erre kellene 
szorítkozni. (Helyeslés.) 

Midőn tehát én azon urakat, kik eltéréseket 
csinálnak, nem követem e térre, hanem egyenesen 
szorítkozom a tanácskozás alatt álló tá rgyra : con-
statálom, hogy t. cnltusminiszter úr kijelenteni 
méltóztatott, hogy a kormány, midőn ezen kifeje
zést hasznába: ,,egyenjogú," az alatt többet maga 
sem értett, mint a mit azon urak érteni kívántak, 
t. i. coordinált; sőt a cultusminiszter úr késznek 
nyilatkozott arra is, hogy ha erre oly nagy súlyt 
fektetnek, magát ezen kifejezést is elfogadja. Ha 
tehát a t. kormány ekkép nyilatkozik és ekkép 

interpretálja a maga előterjesztését, akkor, ugy 
hiszem, e tekintetben minden aggálynak meg kell 
szűnni; megszűnvén pedig az aggály, ha maga a 
t. ház is méltóztatik ugy interpretálni; mint a mi
niszter úr, azt hiszem, a módositványt beadó urak 
módositványukat, mint már nem szükségest, visz-
szahuzzák: mert aczél, melyet el akartak érni, elé
retett. Nem látom ezen módositás elfogadásának 
szükségét, mert e módositvány a kormány által 
már elfogadtatott az által, hogy kifejezte, hogy az 
„egyenjogúság"'alatt csak is a coordinatiót érti. 

A mi pedig azon egy, talán két oldalról is 
fölhozott aggodalmat illeti, hogy az egyenjogú 
szóból implicite azon következést lehetne vonni, 
hogy az a magánjogi követelésekre is kiterjed: 
erre nézve engedjék meg azon t. urak, hogy tisz
tán mint jogász nyilatkozhassam. Én, mint ilyen, 
el nem ismerhetek más birót magán jogok felett, 
mint magát a törvényes birót. Az országgyűlés
nek, mint átalában minden törvényhozó testület
nek, egészen hatáskörén kivül esik a magán jogok 
feletti itélet. í g y állván pedig a dolog, nem osztoz-
hatom azon aggodalomban, mely más oldalról ki
fejeztetett, hogy a magán jogokra nézve ebből kö
vetkeztetést lehetne vonni. (Helyeslés. Szavazzunk!) 

E l n ö k : Mindenekelőtt a szerkezetnek meg
vagy meg nem tartása felett kell szavazni. A szerke
zetet, azt hiszem, össze lehetne kötni a központi bi
zottság véleményével, melyben csupán az áll, hogy a 
czikk kezdetén két szót kíván kihagyatni, t. i. e 
szavakat : „Erdély és Magyarország." A kérdés 
tehát az lehetne: hogy a t. ház a szerkezetet a 
központi bizottság által ajánlott kihagyással kí
vánja-e elfogadni? Méltóztassanak azok, kik a 
szerkezetet a központi bizottság véleményével elfo
gadják, felkelni. (Megtörténik.) A szerkezet a köz
ponti bizottság által javasolt kihagyással elfogad
tatott. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a 
törvényjavaslat 3-dik szakaszát.) 

Kacskovics Ignácz előadó: A 3. szakaszt 
illetőleg a központi bizottság következő módosítást 
javasol: A 3-dik §. ötödik sorában a szórendet 
ekkép óhajtja változtatni: „gyakorlását teszi szük
ségessé." Az utána jövő szó : . ,ugyanazért" kiha
gyandó. A 8-dik sor végén az ,,iskolai" után lenne 
teendő: „iskolai és ezekre vonatkozó alapítványi 
ügyeiket az ország törvényeinek korlátai között". E 
szerint a módosított szerkezet következőleg hang
zanék : „Miután e szerint a görög-keleti vallásunk
nak egymástól független két egyháztartományra 
lett elválása az 1848. XX. törvény czikk 8. íjában 
biztosított önkormányzati joguknak külön leendő 
gyakorlását teszi szükségessé, fentartatván ő fel
ségének alkotmányszerüen gyakorlandó legfel-
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BŐ felügyelési joga, a fentnevezett két metropo-
liának hivei jogositva vannak egyházi, iskolai és 
ezekre vonatkozó alapítványi ügyeiket az ország 
törvényeinek korlátai között külön-külön és az 
illető metropoliák által Ö" felségének teendő elő
leges bejelentés mellett időszakonkint egybehí
vandó egyházi gyülekezeteikben (congressusaik-
ban) önállóan intézni, rendezni és a congressuso-
kon alkotandó és ő felsége által jóváhagyandó 
szabályok értelmében saját közegeik utján önál
lóan kezelni és igazgatni". 

Dimitl'ieviCS MílOS j e g y z ő : E szerke
zetre következő módositvány adatott be: ,,A 3-
dik §., kihagyatván a bevezetés ,,mi után-' ''tói 
„ugyanazért' l-ig, következőkép állana: ,.Fentar-
tatván ő felségének alkotmányszerüen gyakor-
landó legfelső felügyelési joga, a szerb és román 
metropoliák hivei, önkormányzatuk biztosítása 
mellett, jogositva vannak egyházi, iskolai és ala
pítványi ügyeiket, az illető metropoliták által, 
avagy a congressus szervezetét rendező szabályok 
értelmében, ő felségének leendő előleges bejelentés 
mellett időszakonkint egybehívandó saját con-
gressusaikban (egyházi gyűléseikben) önállóan in
tézni, rendezni, és a eongressusokon alkotandó 
és ő felsége által jóváhagyandó szervezet értelmé
ben saját közegeik utján önállóan kezelni és igaz
gatni." 

T . ház! Az épen most felolvasott módosit-
ványt vagyok bátor a t. ház figyelmébe ajánlani. 
Én ugyanis fölöslegesnek és incorrectnek tartom, 
hogy egy törvény egy másik törvényre való hi
vatkozással, mely törvénynek eltörlése ugyan
ezen törvényjavaslat végén javaslatba hozatik, 
indokoltassék: miért is e hivatkozást és indokolást 
egyszerűen kihagyatni véleményezem, már csak 
azért is, mivel törvények sehol sem indokoltatnak. 
Továbbá, hogy ha hivatkozás történik ujabb tör
vényre : ez esetben hivatkozásnak kellene történni 
régibb törvényre is, és pedig az 1790—91-diki 
törvényre, különben a jognak történelme nem 
hiven adatnék elő, és ez esetben, ha hivatkozás 
nem történik ezen régi 1790—91. törvényre, tán 
azoknak jogai szenvedhetnének sérelmet, kik épen 
e most idézett 179 —91-diki törvényben keresik 
kiindulási pontjokat. Miért is javaslatba hozni 
bátorkodom, hogy az indokolás és hivatkozás 
kihagyassék, és pedig azon okból is, mivel az in
dokolás kihagyását nem csak a történet követeli, 
hanem eddigi eljárásunk is igazolja. Mert midőn 
hivatkoztunk alaptörvényekre, hivatkoztunk mind
annyi alaptörvényre és pedig sorrendben. Midőn 
ugyanis feliratainkban be kívántuk bizonyítani, 
hogy Magyarország önálló és más országnak alá 
nem rendelt állam, és mint ilyen független kor

mányt jogosan követelhet, nem hivatkoztunk egye
dül az 1848-diki törvényre, hanem a pragmatioa 
sanctióra is, és hivatkoztunk az 1790—91-diki tör
vényre, és pedig azon czélból, hogy egyrészt ezen 
törvények összefüggését, másrészt pedig a történelmi 
jogokat hiven előadhassuk. Mivel azonban ezen tör
vényjavaslatban mindkét törvényre nem történik 
hivatkozás, és pedig azért, mivel jogilag még fen-
álló dolgok ujonan alakult tényekkel összeza
vartatnak : én azt hiszem, a történelem és jog érde
kében legczélszerübb lenne az indokolást és hivat
kozást egyszerűen kihagyni. 

Babes VillCZe: T. ház! Pártolom szerb 
képviselőtársaink módositványát a kérdésben forgó 
3-dik §-ra nézve egész terjedelmében, és megmon
dom indító okaimat. (Halljuk!) 

A czélra, miszerint a módositvány egyes téte
leit kellőleg indokolhassam, szükségesnek találom 
annak, ugy a kormány, mint a központi bizottság 
munkálatától eltéréseit egyenkint kiemelni és fon
tolóra venni. 

Első eltérés, illetőleg módositványi pontozat 
az, miszerint a szakasznak előre bocsátott indoko
lása, illetőleg deductiója az 1848. XX. törvény-
czikkből kihagyassék. Ehhez nem ragaszko
dom szorosan, mivel semmi lényegest nem tar
talmaz , s ugyanazért megelégszem az előttem 
szóló képviselő úr által előhozott érvekkel. 

A második eltérés abban áll, hogy a módo
sitvány az önkormányzatot a görög-keleti egyház
nak nyiltan s világosan biztosíttatni indítványozza, 
mely biztosítás a t. kormány s illetőleg a kö
zépponti bizottság szerkezetében hiányzik. Hogy 
ezen biztosításnak itt helye, de szüksége is fenfo-
rog, már abból világos, mert az a jelen törvény
nek egyik főfeladata; és én nem tudnék feltalálni 

! okot, hogy miért lehetne azt difficultálni s meg-
| tagadni ? Minden esetre tehát eme módositvány 

által a szakasz tökéletesbittetík, s ennélfogva egész 
| szivemből pártolom. 

A harmadik eltérési pont az, miszerint 
| szerb képviselőtársaink módositványukban kihagy-
! ták a középponti bizottság által közbeszúrt követ

kező tételt: ,,az ország törvényeinek korlátai kö
zött". A t. központi bizottság t. i. azt hozza indít
ványba, hogy a keleti egyház hivei jogositva le-

! gyének egyházi, iskolai és alapítványi ügyeiket 
„az ország törvényeinek korlátai között" önállóan 
intézni s rendezni. Elvben, t. ház, nincsen ez ellen 
semmi kifogásom. Kinyilatkoztattam egy más 
alkalommal, és kinyilatkozom jelenleg is, hogy 
nem tudok magamnak képzelni államot, melyben 
akár egyéni, akár testületi nyilvános működés 
szabad és tűrendő lenne az állam törvényeinek 
korlátain kivííl. Minden államnak, illetőleg min-
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den kormánynak elvitázhatlan joga, sőt köteles
sége őrködni a felett, hogy az állam törvényei, 
valamint az állam leteli feltételei senki által meg 
ne sértessenek. De épen, mivel ez ugy van, nem 
szükséges ezt minden alkalommal a törvénybe ig-
ta tn i ; annál kevésbbé pedig szükség azt jelenleg 
a szóban forgó törvényszakaszba kitenni, mert 
épen ez esetben ez háromszorosan is fölösleges: 
először azért, mivel épen e szakaszban a módosit-
vány szerint is világosan fentartatik 6' felségének 
alkotmányszeriien gyakorlandó felügyelési joga; 
másodszor azért, mert a congressusi határoza
tokra, illetőleg szervezetre nézve Anlágosan meg 
van, állapítva , illetőleg fentartva a legfelső hely-
benhagyási j og ; harmadszor, mert a kormány 
maga felelős, s igy viszaéléstnem tűrhet s bizonyo
san nem is fog tűrni. Tehát háromszoros garan-
tia létezik arra nézve, hogy az ország törvényei a 
a congressusok által megsértetni nem fognak. Más 
részről, t. ház, azon incisuma a középponti bizott
ságnak a bizalmatlanság világos jelét képezi a 
görög-keleti congressusok irányában, mi érdeké
ben nem lehet az országnak, mert a bizalmatlan
ság egyik oldalról csak is bizalmatlanságot idézhet 
elő a másik oldalon. Én, t. ház, akármi szempont
ból tekintsem a központi bizottságnak érintett tol
dalékát, helyesnek s szükségesnek el nem ismerhe
tem, annál kevésbbé, mert maga a kormány sem 
hozta azt indítványba. Ezen, ugy hiszem, logi
kailag és politikailag egyformán tekintetreméltó 
okoknál fogva pártolom a módositványt ezen pont
ban is. 

A negyedik eltérő pont a roódositvám^ban 
olyan, melyet még szükségesb indokolni. Az eredeti 
szövegben, valamint a közjoonti bizottság szerkezeté
ben is. nincsen provisio vagyis előintézkedés arra 
nézve, hogy ki hívja össze a congressust azon 
esetekben, ha például a rnetropolita ezt akármi ok
nál fogva nem tehetné, vagy a metropolitai szék 
épen üres volna. Erre nézve tehát a módositvány azt 
indítványozza meghatározni, miszerint ilyenkor 
a congressus szervezeti szabályai szerint történendő 
az egybehivás. Ez csekély belátásom szerint nem 
csak mulhatlan szükséges, de egyszersmind czél-
szera intézkedés, melyet épen azért lehetlen nem 
támogatnom. 

Az ötödik eltérés abban van, hogy a szerke
zet a congressusokon alkotandó összes szabályo
kat s igy a congressusok valamennyi határozatait 
ő felsége jóváhagyásától feltételezi, vagyis teszi 
függővé, a módositvány pedig az azok iránti eljá
rást ,,a congressusokon alkotandó és ő felsége 
által jóváhagyandó szervezet értelmében" szabá
lyozza. Erre nézve bátor vagyok, t. ház! egy kis 
részletesb felvilágosítással szolgálni. (Halljuk!) 
A congressus hatásköréhez és illetőségéhez tar-

| toznak háromféle ügyek : t. i. először olyanok 
melyek természetöknél fogva gyorsan elintézen-
dők, s mikre nézve a felsőbb vagy legfelső 
helybenhagyás nem is szükséges, de sőt több
nyire nem is lehetséges , például oly határozat
ra nézve, melynél fogva bizottság küldetik ki 
és instructióval láttatik el bizonyos dolgok megvizs
gálása végett; másodszor olyanok, melyek termé
szetűknél fogva a kormánynak, illetőleg a cultus-
miniszternek csak tudomás végett terjesztendők fel, 
például oly határozat, mely szerint bizonyos feles
leges plébániák megszüntetnek; végre olyanok, 
melyekhez a legfelső helybenhagyás mulhatla-
nul megkívántatik, mert közelebbi állami érdeke
ket involválnak, például bizonyos uj tanrendszer 
megalapítása, vagy uj püspökség felállítása. Már 
most, tisztelt ház, a szerkezet mind ezen külön 
természetű ügyeket, illetőleg az ezekre vonatkozó 
congressusi határozatokat vagy szabályokat ő fel
ségének legfelső helybenhagyás végett felter
jesztetni rendeli, mi épen természetökre való tekin
tetből sem helyes, sem szükséges, de sokszor kár 
nélkül nem is lehetséges ; a módositvány ellenben 
azt akarja, hogy ezen különböző ügyek a congres
susi szervezetben természetök szerint classificál-
tassanak s az azok iránti eljárás abban állapíttassák 
meg. A módositvány ennélfogva minden esetre 
jobban megfelel a dolog természetének, czélsze-
rübb, és épen azért csak azt bátorkodom ajánlani 
a t. háznak. 

Végre van még egy eltérés a módositvány-
ban arra nézve, hogy az a t. közp. bizottság által 
az alapítványi ügyek előtt beigtatott ,,ezekre vo
natkozó", t. i. az egyházi és iskolai ügyekre vouat-
kozó, megszoritó kifejezést kihagyatni indítvá
nyozza. Erre nézve is, ugy tartom, hogy a módo
sitvány egészen jogosult: mert azon megszorító 
vagy korlátozó kifejezés, melyet a t. minisztérium 
sem vett be javaslatába, nem csak szükségtelen, 
de kétes értelménél fogva káros is lehet. Ugyanis 
a congressus kezelése alatt minden esetre nem csak 
a tisztán egyházi és iskolai ügyekre vonatkozó 
alapítványok, de mindenféle más philantropikus 
alapítványok, vagy például ugy Karloviczon, mint 
Szebenbcn az érseki nyomdai alapok is állanak 
és kell állniok; s igy ama korlátozó két szó csak 
is kételyeket s zavarodást képes előidézni; ennél
fogva erre nézve is a módositványt kell pártolnom. 

Ezen kifejtett okokból tehát, t. ház, én a 
szerb képviselő urak módositványát a 3-dik 
szakaszra nézve egész terjedelmében legjobb 
meggyőződésem szerint pártolom és elfogadását 
ajánlom. 

MiletiCS SzvetOZár: Tisztelt ház! Ezen 
harmadik §-t tekintem én e törvényjavaslat legfon
tosabbikának, mert ez a keleti orthodox egyház 
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autonómiájáról szól: azért megengedi a tisztelt 
ház, hogy álláspontomat tekintettel e fontos parag-
raphusra kijelöljem. 

Én legjobban szerettem volna, ha a kormány 
egy átalános hitfelekezeti törvényt térj észt elő', ahol 
minden, az államban elismert hitfelekezetek egyenjo
gú állása az államhoz és egymás közt és a tökéletes 
önkormányzat biztosíttatnék; midőn azonban isme
retlen okok- és akadályokból ez nem történt. ugy 
kénytelen vagyok constatálui, hogy ezen törvény
javaslat átalában, de különösen ezen, az önkormány
zatról szóló harmadik paragraphus a szerb nemzeti 
képviselők részéről nem idéztetett elő, egyátalában 
nem szülemlett meg a szerbek kivánatára; és ennek 
két oka van : az egyik, hogy királyi okmányokkal 
bírunk és 1790. törvénynyel, melyek egyházi kor
mányzatunkat, hanem is minden oldalról, de mégis 
nevezetesen biztosítják; a másik, hogy mi egye
dül a szerb nemzeti egyház congressusát tartjuk 
illetékesnek minden a nemzeti egyház önkormány
zatára vonatkozó kérdés fölött határozni, és e sze
rint, hogy ezen önkormányzat alkotmányos biz
tosítását keresse, ennek körét formulázza, és a 
mennyiben szükséges a törvényhozó testületnek 
benyújtsa beczikkelyezés végett. E közben két 
szükséglet adott alkalmat e 3.§-ra:az egyik, hogy 
e közben román érsekség keletkezett, és önkor
mányzási biztosítást keresett; a másik, hogy az 
1848-iki törvényt tekintve, egyedül a szerbek irá
nyában érvényteleníteni kellett volna, mert nem 
csak hogy nem biztosítja az egyház önkormányza
tát, hanem sérti is. Az önkormányzatnak két ol
dala .van: az egyik a szervezési jog, a másik a 
kormányzat joga ezen szeivezet értelmében. Az 
1848-iki törvény egyedül az intézkedési jogot biz
tosítja, de nem egyszersmind az onszervezkedési 
jogot is : mert nem csak az első congressus alkatát 
határozta meg rögtön, hanem egyszersmind a 
további szervezkedési jogot a törvényhozó testü
letnek tartá fön eszavakkal: „mindenesetre a leg
közelebb tartandó országgyűlése előtt egybehi-
vandja az összes felekezet által választandó egy
házi gyülekezetet (congressust), melynek tagjai 
add ig is, míg annak szerkezete törvény által ren
deztetni fog", stb. Hogy ez az önkormányzat admi-
nistrativ oldalát is megsemmisíti, szembetűnő, mert 
a kinek hatalmában van az organismust alkotni, 
annak hatalmában van közvetve az igazgatás is. Az 
1848. t. ez. 8. §-átnem csak hogy kellett volna te
kintet nélkül az 186 5-diki congressusra érvényen kí
vül hagyni, hanem mégis semmisíteni, mert ellene 
vannak az ország koronája alatt levő összes szer
bek, mert az törvén} hozásának körén kívül esik, 
és mert egyház-iskolái ügyeinkbe közvetve befoly. 
Merem biztosítani a tisztelt házat, hogy a szerb 
nemzet közvéleménye ezen törvényjavaslat alkal

mával az I848. t . ez. 8. §-a eltörlése mellett nyert ki 
fejezést; de az ellen is tiltakozik, hogy a szerb 
egyház önkormányzatára vonatkozólag bármi be-
czikkelyeztessék, míg a régi szokás szerint egybehí
vott congressus e tekintetben valamit nem formu
láz és az országgyűlésnek beczikkelyezés végett 
föl nem terjeszt, annyival is inkább, mivel nagyobb 
része a keleti orthodox szertartású szerbeknek azon 
vidékeken él, melyek most a magyar korona tör
vényhozása alá nem tartoznak , mely rész tehát 
csak a congressuson képviseltetve adhatná bele
egyezését, hogy a magyar törvényhozás az egész 
osztatlan szerb metropolia tekintetében valamit 
törvénybe igtathasson. A szerb nemzetnek e köz
ben nem volt törvényes orgánuma, melynek utján 
ezen eszméjét kifejezhette volna, és mi, a szerb 
nemzetiség képviselői, kik az országos képviselet 
jellegét hordjuk magunkon, ezen minőségben és 
egyszersmind a keleti orthodox egyház és a szerb 
metropolia tagjai, a miniszteri javaslat i rányában 
nem tehettünk mást, mint benyújtani egy oly mó-
dositványt, a minőt a nemzet előtt is igazolni ké-

I pesek vagyunk, és melyet a congressuson is véd
hetnénk, ha tagjai lennénk. Csak akkor ha a 3-ik 
§. módositványunk szerint elfogadtatik, nem elle
nezzük azt, hogy az országgyűlés a keleti ortho
dox egyház autonómiája tekintetében valamit be-

I czikkelyezzen a szerb congressus meghallgatása 
I előtt, a melynek jogát, hogy ezen ügyben jobb és 
1 czélszerübb határozatokat hozzon és beczikkelye-
| zésre felterjeszszen. sem ezen országgyűlés, sem 
j mi meg nem rövidíthetjük és megrövidíteni nem is 
j akarjuk. 

Se a miniszteri, se a központi bizottság javasla-
j taiban előforduló kifejezésekre, melyek nem hangza-
! 3iak össze módositványunkkal, rá nem állhatunk,, 
i mert az autonómiát nem biztosítják, hanem indirecte 
I gyengitik. Az mondatik ugyanis,hogy a keleti ortho-
j dox vallásfelekezetbeliek ügyeiket az ő felsége által 
! jóváhagyandó szabályok szerint intézhetik, rendez-
I hetik, kezelhetik és igazgathatják: ez föltételezi azt, 
j hogy minden,a congressus által hozandó szabályok ő 

felsége jóváhagyásától függnek; ez pedig annyi, hogy 
j egyházi törvényhozásunk positiv tényezője akoro-
i na. Ezt megengedni nem lehet: a korona jogai nem 

terjednek tovább, mint azon határig, melyet a leg
felső felügyelet: joga jelöl ki. Az ezen határokon 

i tul hozott szabályok jók-e, czélszerüek-e bensőleg 
j az egyházra és vele összekapcsolt ügyekre nézve 
j vagy nem? az nem érdekli sem a koronát, sem a 

kormányt. E szerint nem lehet szó a congressus 
j szabályainak vagy határozatainak jóváhagyásáról, 
! hanem a congressus szervezete jóváhagyásáról, 
I mely szerint bizonynyal sok ügyre nézve nem lesz 
! szükséges a korona és a kormány jóváhagyása, 

hanem csak annak tudósítása, vagy a már jóvá-
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hagyott szervezeti statútum szerint e nélkül is 
végrehajthatók lesznek. 

A központi módositvány szintén szól az au
tonómiának ,,a törvény korlátain" belül végre
hajtásáról. Ez fölösleges : mert midőn az mondatik, 
hogy ö felsége alkotmányosan fogja a felügyeleti 
jogot gyakorolni, akkor magától is értetik, hogy 
nem fogja megengedni, miszerint valami az orszá
gos törvények ellen történjék; mi pedig föltesz-
szük, hogy a törvények nem fognak a belső auto
nómiai ügyekbe befolyni. Ezen szavak inkább 
helyén volnának ott, hol említés tétetik a felügye
leti jog gyakorlatáról, hogy megkatároztassék 
vele, miszerint a felügyeleti jog a törvények értel
mében, vagy a törvények határai közt gyakorlan-
<dó, ha már ezen szó : ..alkotmányosan" nem ele
gendő ; ha azonban az autonómiához ragasztatnak, 
annak azon fontos hatása is van, hogy az autonó
miának csak akkora kör biztosíttatik, a mekkorát 
a törvények hagynak, azaz hogy a törvények is in
tézkedhetnek ügyeinkről, a congressusok pedigcsak 
arról, a mi azon felül fönmarad; továbbá, hogy a 
törvények mindenben és mindenkor derogálhat
nak a congressus autonómiájának. Ez annyit je
lentene, mint Damokles kardját függeszteni fel az 
autonómia és a congressus fölé ; ez annyit jelente
ne, mint most valamit szavakban adni, a mit ké
sőbben alkalmas időben tettekkel és uj törvény
nyel vissza lehetne vonni. 

Csak ha az általunk előterjesztett módon nye
rünk autonómiánk számára biztosítékot az 1790 
— 1791-ki törvények által fentartott absolut jo

gok ellen, csak akkor, mondom, lehet ezen tör
vénynek ránk nézve érvénye a jövő congressusig, 
különben az csak donum danaieum fog lenni. Ha 
módositványunk az országgyűlés által el nem fo
gadtatik, akkor vagy egészen maradjon el ezen §, 
vagy ha román testvéreink meg vannak vele elé
gedve, akkor csak az ő metropoliájokra szoríttassák. 

Végre még egynehány szót. 
E g y képviselő megemlítette tegnap, hogy a 

szerbek többször eszközül használtattak a haza el
nyomására. Ha ezen kijelentés mástól származnék, 
hallgatással mellőzhetném : mert a szerbek hozzá 
szoktak oly szemrehányások hallására azok részé
ről, kik azt ürügyül használni szeretik, hogy a szer
beknek, mint az absolutismus és reactió képzelt 
eszközeinek jogait megszorítsák; de ily kijelentést 
szerb nemzeti képviselőtől el nem fogadhatok 
anélkül, hogy azt egyenesen vissza ne utasítanám. 
Kétséget nem szenved, hogy a népek közti viszál-
kodások egyiknek is, másiknak is elnyomását ren
desen magok után vonták; de az ily viszálkodás 
okát csak az egyik nemzetnek tulajdonítani annyit 
tesz, mint ezen viszálkodások okait örökíteni. Csak 
akkor, ha a viszonyos gyanusitás a népek közt 

megszűnik, fog egyszersmind megszűnni mind
nyájuk szenvedése és elnyomatása. 

Ép ugy elutasitom a tegnap e teremben hal
kan kimondott és azért csak ma a lapokban olvas
ható afféle gyanúsítást, mintha a szóban levő 
tárgyra vonatkozólag Újvidéken agitatió történt 
volna. Valamint ezen állítólagos agitatiót, ugy az 
ebbeli alaptalan gyanúsítást is kárhoztatom. 

Maniu Auré l : Tisztelt ház ! Ezen törvény
javaslatnak czélja a görög-keleti egyház számára 
önkormányzati jogot biztosítani. En a módosit-
ványban szintén nem látok egyéb jogot követelve, 
mint a mi az önkormányzati jogból önként foly; 
az egész lényeges különbség, a mely részint a 
kormány, részint a központi bizottság által formu
lázott 3-dik szakasz meg a módositvány közt van, 
csak egy szóban van, t. i., hogy míg a kormány 
azt javasolja, hogy az egyház-gyülekezetek önálló
kig intézhessék és rendezhessék és az ő felsége ál
tal jóváhagyandó szabályok érteimében kezelhes
sék és igazgassák jogaikat, addig a módositvány 
azt mondja, hogy a jóváhagyandó szervezet értel
mében ; a szervezet pedig akkor jogérvényes, ha ő 
felsége, illetőleg a kormány által helybenhagya-
tik. Ha tehát a kormánynak azon jog adatik, hogy 
a szervezetet helybenhagyja, és ha jóváhagyásá
val a szervezet ugy alapittatik, miként egynémely 
ügyek egyszer mindenkorra megerősittessenek a 
nélkül, hogy azok minden összejövetelkor elintéz
tetnének, ugy hiszem, akkor ezt nagyon is el lehetne 
fogadni, mert a lényegben csakugyan nem történt 
semmi változás. 

Ezen 3-dik szakaszt különben u g y , a mint 
formulázva van, nem is lehet elfogadni némi mó
dosítás nélkül. A módosítás először arra vonatkoz
nék, hogy ha a metropolitai szék üresedésbe jő, ki 
által történjék az összehivás? és másodszor, hogy 
az ország törvényeinek korlátai közt miként tör
ténjék az önkormányzás? 

Távol vagyok attól, hogy magamat bár mely 
cselekedetben is a törvény korlátain kívül helyez
zem ; de mivel ő felsége jóváhagyása mindenben 
megkívántatik, a mit a congressus végez, és e sze
rint a görög-keleti egyház-gyülekezetet nem lehet 
semmi esetben sem összehasonlítani és egybevetni 
a helvét vallásúak conventurnáival, mert a görög
keleti egyház-gyülekezetein hozandó határozatok 
csakis akkor, ha ő felsége által jóváhagyatnak, ér
vényesek : ugy hiszem, hogy a törvénynek azon 
kifejezése ,.az ország törvényeinek határai közt" 
csakugyan fölösleges, és azon aggodalmat gerjeszt
heti, mintha az országgyűlés még az oly ügyekben 
való intézkedést is, melyek csupán az önkormány
zat hatáskörébe tartoznak, be akarnia vonni saját 
hatáskörébe. 

Ha jol vagyok értesülve, egy oly tisztelt 
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egyéniség ajánlotta ezen kitételt, ki a helvét val
láshoz tartozik, és talán nem ügyel t arra, hogy a 
görög-keleti egyház gyülekezetein hozandó hatá
rozatok jóváhagyás nélkül érvénytelenek. Nem le
het tehát ezen határozatokat azonosítani azokkal,me-
lyek minden jóváhagyás nélkül, azonnal mihelyt 
hozatnak, ér vény nyel birnak, és melyekre nézve 
a kormánynak csupán felügyeleti joga van : mert 
ott helyén van ezen kitétel, minthogy az államnak 
joga vagyon, ha azon határozatok felterjesztetnek 
és bennök olyasmi találtatik mi a hazai törvény
be ütközik, azokat érvényteleneknek nyilvánítani. 

Ezt akartam felhozni a módositvány pártolá
sára és arra vonatkozólag, hogy ezen szakasz ugy, 
a mint szerkesztve van, el nem fogadható. 

S i m o n y i LajOS b . : T. ház ! Egész átalános-
ságban nem tartom ezélszerünek azt, hogy egy 
törvény hozatalánál egy előbbi törvényre történik 
hivatkozás, ha ez nem elkerülhetlenül szükséges; 
de miután az 1848-diki törvények a román és 
szerb egyháznak külön válását kimondották és 
autonomiájokat biztosították, ésátalábanazl848-iki 
törvények kimondván az egyenjogúságot, és ez ál
tal leginkább biztosíttatván a haza minden nem
zetiségeinek jogos, méltányos és igazságos kívá
nalmainak teljesítése: épen ezen törvények itteni 
megemlítését igen szükségesnek találom. Szüksé
gesnek találom továbbá kimondatni azt is, hogy 
az ország törvényeinek korlátai közt gyakorolhas
sák autonomiájokat; és épen azért igen óhajtanám, 
hogy a központi bizottság javaslata elfogadtassék, 
(Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : A fenforgó kérdésben, őszin
tén meg kell vallanom, nem tudom, mi okon lehet 
annyira idegenkedni attól, hogy ezen kitétel: 55 az 
ország törvényeinek korlátai közt" alkalmaztassák. 

MiletiCS SzVetOZár: Axióma! 
Tisza K á l m á n : Igen sok axióma van. amit 

mégis sokan nem méltóztatnak megtartani. 
En azt tartom, hogy a kinek — mit pedig 

senkiről nem teszek föl e ház kebelében — nincs 
szándéka a törvény korlátait átlépni, annak nincs 
is oka attól félni, hogy ezen kitétel: ,.a törvény 
korlátai közt" beletétessék a törvénybe. 

Méltóztattak hivatkozni a protestánsokra is. 
E részben vagyok bátor megjegyezni, hogy azon 
protestáns gyülekezetek, melyek évenkint és több 
izbeu tartatnak, nem azonosíthatók a congressus-
sal, hanem a congressus azonosítható a protestáns 
hitfelekezet zsinatjával, melynek tarthatása pedig 
mindig csak felsőbb engedélylyel eszközölhető, és a 
mely zsinatnak szabványaira a felsőbb jóváhagyás 
még mindig fen volt tartva. 

Hivatkozni méltóztatott még egyik képviselő
társunk arra, hogy itt nem kell egyéb, mert egé
szen máskép áll a dolog, mint a protestánsoknál, 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/a- VII. 

mert a protestáns ülések végzései tudomásul fel
terjesztetnek ugyan, de végrehajtatnak az előtt, 
vagy a nélkül i s , hogy jóváhagyásra lett volna 
szükség. Meg kell jegyeznem, hogy ez a rendes 
gyülekezetekre nézve áll ugyan, de a congressus 
nem egy a rendes gyűlésekkel, hanem ez a zsinat
tal hasonlítandó össze egyfelől. De másfelől nem 
áll az sem, hogy a módositvány szerint a congres
sus végzései jóváhagyandók lennének ő felsége ál
tal, mert a jóváhagyás egyes egyedül a rendezésre 
van fentartva, a további végzésekre nézve pedig a 
jóváhagyás ki van zárva. 

Én részemről óhajtom, hogy a központi bi
zottság szövege maradjon meg, és azt hiszem, 
hogy valamint — és pedig bizonyára az autonómia 
mellett a magyar protestáns egyház eleget küzdött, 
és küzdött olykor, mikor a küzdelem veszélyekkel 
volt összekötve — de valamint soha kifogása nem 
volt az ellen, hogy autonómiáját csak a törvény 
korlátai közt gyakorolhassa, ugy másnak sem le
het kifogása az ellen. 

MiletiCS SzvetOZár: Nincs is kifogásom! 
TÍSZa K á l m á n : Nagyon sajnálom, hogy e 

házban oly nagy zaj volt, hogy egyik képviselőtár-
i sam beszédét hallanom — bár igen közel igyekez

tem hozzá ülni — nem lehetett. Sajnálom ezt azért, 
mert kénytelen vagyok kimondani, hogy részem
ről nem tudok megbarátkozni azzal, hogy e ház
ban mondassanak ki némely olyan dolgok, me
lyek ellen felszólalni kötelesség- volna, de a melyek 
ellen felszólalni nem lehet, inert nem vagyunk ké
pesek hallani. Egyet azonban hallottam, s ez egy 
ellen egyszerűen tiltakozom. Képviselő úr jelesen 
azt mondotta, hogy a congressus beleegyezése kell 
ahhoz, hogy az országgyűlés határozhasson. Ez 
ellen ünnepélyesen tiltakozom : mert az országgyű
lés határoz minden felett, és minden egyéb testület 
a szerint és azok felett határoz, mint az ország
gyűlés jogkörét meghatározza. (Elénk helyeslés,) 

MOcSOnyi Sándor: T. ház! Kétségkívül az 
egész törvényjavaslatban, mint több oldalról fel-
emlittetett. legfontosabb a 3-dik szakasz, melynek 
czélja a görög-keleti vallásúak egyházi önkor
mányzati jogának biztosítása. Törekvésünk tehát 
ezen szakasz megállapításánál nézetem szerint nem 
lehet más, mint az állam legfőbb felügyelés! jogá
nak sértetlen föntartása mellett mindent bevenni 
ezen szakaszba, mi az önkormányzat nagyobb biz
tosítására szolgál, mi annak gyakorlati kivitelét 
megkönnyíti, előmozdítja. E két szempontból in
dulva ki pártolom én azon eltéréseket, melyek 
megkülönböztetik a módositványt a másik két 
szövegtől; ezen oknál fogva tartom én fölösleges
nek a történelmi bevezetést, melyben hivatkozás 
történik az 1848. XX-dik törvényczikkre. 

Ez alkalommal Simonyi t. képviselőtársam 
25 
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egy állítására megjegyzem, hogy nem az 1848-iki 
törvények — mint 6' monda — mondták ki az el
válást, mert akkor az elválásról" még szó sem volt. 
Igaz, hogy azok biztosították az önkormányzatot, 
de csak részben, és ugyanazon 8-dik szakasz tete
mesen megsérti az önkormányzatot. Ennélfogva, 
ha az 1848-diki törvényekre hivatkozunk, csak 
mint történeti tényre, akkor az fölösleges ; ha pe
dig hivatkozunk, hogy ez zsinórmértékül szolgál
jon, akkor veszedelmes. 

A mi a második eltérést illeti, azt t. i., a mi itt 
a módositványban az önkormányzat biztosítására 
vonatkozik, az a módositványban nyiltan ki van 
mondva; mig ellenben a másik két szövegben az van, 
hogy a két metropolita hivei jogositva vannak: itt te
hát ismét kénytelen vagyok pártolni a módositványt. 
Átaiánosan elismert igazság, hogy az állam alá 
rendelt öszszemélyességek önkormányzati joga a 
természetes szabadságon alapszik és nem az állam
hatalom kifolyása; ennélfogva az államnak joga, 
de kötelessége is ezen önkormányzati jogát bizto
sítani és elismerni, de nem lehet tehetségében ily 
önkormányzati jogot teremteni, ép oly kevéssé, 
mint az egyén részére, ugy az öszszemélyiségekre 
nézve. Már pedig, ha mi megtartjuk a szerkeze
tet, ez által az országgyűlés feljogosit híveket az 
önkormányzatra, mely pedig létezik az ország gyű
lésen kivül és nélkül, melynek csak jogában, de 
kötelességében is áll az önkormányzati jogot elis
merni és biztosítani, de nem megadni; pedig az egy
házi önkormányzat oly valami, a mi létezik or
szággyűlésen kivül és nélküle is. Az országgyűlés
nek jogában és kötelességében áll , épen ezen 
egyházi önkormányzatot elismerni és biztositani, 
de nem megadni. 

Osztozom azon aggályokban. melyek azon 
toldalék ellenében felhozattak, melyet különben a 
miniszteri javaslatban nem is találok, hanem me
lyet a központi bizottság ajánl, t. i. melyek e ki
vételre vonatkoznak: ,,az ország törvényeinek kor
látai között.' : Az állam részére ily jogok biztosítá
sánál nincs egyébre szükség, mint arra, hogy a leg
főbb felügyeleti jog sértetlenül fentartassék ; ez pe
dig a módositványban benfoglaltatván : e toldalé
kot kihagyandónak vélem. 

Aggodalmat okoz e toldalék azért is, mert ha 
mi nem azt tűzzük ki elvül, hogy az önkormány
zati jog hatásköre összeessék a czéllal, mely miatt 
az önkormányzat megvan és szükséges : ennél
fogva, ha mi az önkormányzat hatáskörének meg
határozásánál nem a czélt veszszük tekintetbe, ha
nem a törvényhozás szabad akaratára bizziik: hol 
van akkor a biztosíték az ellen, hogy azon önkor
mányzat, melyet az országgyűlés ma szabadelvű 
nézeteinél fogva átaiánosan biztosit, holnap vagy 

1 idővel törvényes intézkedések által egyes részeiben 
! megcsonkittatik s végre egészen megsemmisíttetik ? 

Én tehát e toldalékot nem tartom szükséges
nek, mert, a mint említettem, a legfőbb felügyeleti 
jog amúgy is biztosítva van. Ha tehát aggodalmam 
van az iránt, hogy az önkormányzat túlterjeszked
nék természetes határain, az ellen épen a legfőbb 
felügyeleti jog fog biztositani. Mig tehát egy rész
ről e toldalék az állam részére egészen fölösleges, 
más részről az önkormányzat biztosításával ellen
tétben áll. 

Pártolom természetesen a többi eltéréseket 
is, melyek a módositványban foglaltatnak, neve
zetesen ezen két szót: „azokra vonatkozó," mint 
feleslegest kihagyandónak vélem; pártolom pedig 
azért, mert az önkormányzat gyakorlati kivitelét 
megkönnyíti ezen módositvány, mely szerint a 
„szabály" szó helyette szó : „szervezet" volna hasz
nálandó. 

Ugyanazon okokból, a melyeket több tisztelt 
előttem szóló elvbarátom kifejtett, kérem a tisztelt 
házat, méltóztassék elfogadni ezen módositványt, 
mely az önkormányzat biztosítására okvetlenül 
szükséges, mert valóban nem lehetnénk aggoda
lom nélkül, ha a 3-ik szakasz eredeti szerkezete 
megmaradna. Ez által épen a czél, melyet el aka
runk érni, tévesztetnék el. (Szavazzimk!) 

P u s k a i i u János : Kétségkívül áll, hogy mi 
nem akarjuk egyházunk dolgait az ország tör
vényeinek korlátain kivül rendezni és kezelni ; 
hanem azon, a központi bizottság által előadott 
incisum részint fölösleges, részint aggodalmat 
okozó, részint homályos. 

Fölösleges az emiitett incisum azért, mert a 
| törvényjavaslatban fen van tartva ő felségének 
i jóváhagyási joga. fen van tartva az állam felü-
! gyéleti joga. Már, t. ház! ő felsége bizonyosan 
| nem fog oly egyházi határozatokat megerősíteni, 
I melyek a hazai törvények ellen lennének, és az 
í állam elég hatalmas arra, hogy az ország törvé-
i nyeit épségükben megtarthassa. 
! De ezen incisum aggodalmat okozhat egy-
| házunkra nézve : mert ezen incisum mind azon 
jogokat, a melyeket a törvényjavaslat adni szán-

I dékszik, egy pennavonással megsemmisíti egy-
j felől; másfelől pedig vannak a múlt törvényhozási 
I időszakból sok hazai törvények, a melyek egy-
! házunkra nézve nem kedvezők. Ilyenek az erdélyi 
I approbatalis törvények P. I. T. 8. a. 1 és 3. Ap. 
j P . I II . T. 53 a. 1. stb. Már, t. ház, én nem óhaj-
| tanám. hogy egyházi ügyeink a már idézett or

szágos törvények korlátai között kezeltessenek s 
igazgattassanak. 

De ezen incisum még homályos is, sőt min-
| denféle magyarázatra ad alkalmat : mert ast is 

lehetne belőle következtetni, hogy az országgyü-
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lés lenne illetékes oly törvényeket is hozni, me
lyek az egyházak belsó' dolgait, dogmatikus ügyeit, 
stb. illetik, s mi azután kényszerítve lennénk e 
törvények korlátai között mozogni, mi által a 
telkiismereti szabadság veszélyeztetve lenne. 

En azt hiszem, uraim, hogy egyházunk még 
nem adott okot arra, hogy a törvényhozás ily fél
tékeny legyen irányunkban; de ha valami okot 
adott volna arra, tessék minden szakaszban ő fel
sége jóváhagyási jogát, minden sor után a felü
gyeleti jogot intonálni, csak ne engedjen a tör
vénybe olyan incisumot becsúsztatni, mely a lel
kiismereti s vallásszabadságot támadja meg. 

Ennélfogva én azon indítványt, hogy az inci-
sum kihagyassék, pártolom. 

BÓnis S á m u e l : T. ház! Csak pár szóval 
vagyok bátor felszólalni azokra, a miket itten Mo-
csonyi Sándor képviseló'társunk előadott. Az ő 
előadása szerint nem volna joga az államnak egyik 
vagy másik felekezet önkormányzatába beleszó-
lani s azt legkevésbbé is korlátozni. Ez eszme 
ellen én nyíltan tiltakozom. Bármely felekezetnél 
az önkormányzatot igenis joga van az államnak 
körülírni, mihelyt az állam ezéljával ellenkezik. 
(Helyeslés.) Nem egy példát tudunk erre felmu
tatni. Például a kath. egyház dogmáiba soha 
eszébe sem jutott az államnak, hogy beleszóljon. 
A mennyiben azonban a kath. egyház feje Rómá
ban ]akik s az egyházat illető rendeletek sokszor 
onnan érkeznek, Magyarország mindig fentartotta 
magának királya által ugy intézkedni, hogy ezen 
pápai brevék életbe léptetése, sőt kihirdetése is a 
placetum regiumtól tétetik függővé. (Közhelyeslés.) 

DobrzánSZky A d o l f : Azon ismételve hal
lott állítást, miszerint a törvényhozás van hivatva 
hitfelekezetek administrativ ügyeinek rendezésére. 
nem lehet szó nélkül hagyni. (Ellenmondás.) En
gedelmet kérek! Felhozatott épen most a placetum 
regium, mint oly antecedens, mely kétségen kivül 
helyezi az állam ebbeli jogát a római kath. vallás 
irányában is ; de kérem, tisztelt ház! a placetum 
regium csakis a jus supremae inspectionis kifolyá
sa, s igy a törvényhozásnak vallási administratio-
nális ügyekben állítólag- gyakorolt befolyása mel
lett mit sem bizonyít. 

Felhozattak azonkívül e tisztelt házban más 
hasonlatosságok is. melyek nem állnak, szerintem 
legalább nem. Az mondatott ugyanis, hogy ezen 
congressusokat nem lehet párhuzamba állítani a 
protestáns egyházi conventekkel, hanem csak a 
protestáns zsinatokkal. Véleményem szerint ez tel
jességgel nem áll ; sőt épen csak a conventekkel 
lehet párhuzamba állítani a szóban forgó congres
susokat, ha szemügyre vétetik a protestáns zsinatok 
természete s feladata: mert az összes protestánsok 
együtt tartják a zsinatot; (Nem áll! Nem tudja !) itt 

pedig, t. i. a congressusoknál két, ugyanegy fele
kezetű, de külön nemzetiségű egyház külön-külön 
gyülekszik. (Aprotestánsoknál is!) Engedelmet ké
rek, én ugy tudom. 

De ha ezt mellőzöm is, magok a congressusok 
ügyei s teendői koránsem azok, mint a protestáns 
zsinatoké, hanem csakugyan azok, melyek a pro
testáns conventekben szoktak elintéztetni, s e kö
rülmény maga kideríti legjobban felfogásom ala
posságát. A zsinat a keleti orthodox egyházi szer
kezet értelmében egészen más, mint a congressus, 
egészen más egyéniségekből is áll, s azért, de a 
feladatnak azonossága tekintetéből is ismétlem ab
beli meggyőződésemet, miszerint én a kérdés alatti 
congressusokat csakis a protestáns egyházi con
ventekkel tehetem párhuzamba, ezek pedig önállóan 
intézkednek, sőt exequálják is határozataikat, a 
nélkül, hogy bevárnák azok államhatósági jóvá
hagyását. 

Ha tehát antecedensekről s egyenjogúságról 
van szó, akkor, a vallási congressusok autonómiá
jára nézve, csakis a protestáns conventek s átalá-
ban a protestáns és más elismert vallások autonó
miájára lehet hivatkozni, mely pedig a törvény
hozás által meg nem szorítható. 

A törvényhozásnak más feladata van, s annak 
ismételve felhozott mindenhatósága el sem fogad
ható az állami élet alapjainak veszélyeztetése nél
kül a magánjogi viszonyokra nézve, mégkevésbbé 
tehát dogmatikus vagy egyházi administrativ 
ügyekben. 

BóniS S á m u e l : Nem is dogmatikus ügyek
ről volt szó! 

DobrzánSZky A d o l f : A törvényhozás fel
adata csak azon felekezetet tűrni vagy befogadni 
az állam területén, mely felekezetnek dogmáit s 
egész szervezetét ismeri. Ha pedig valamely fele-

| kezet más, az államra nézve veszélyes irányban 
: haladna : az executiva az, mely felügyel, de nem 

valamely legislativ corporatio, mely nem is bir 
j oly szerkezettel, hogy ezt tehesse. Az executivát 
| meg kell különböztetni a törvényhozástól, s azért 

a placetum regium lehet a maga helyén, a meny
nyiben ez, mint mondám, alkotmányszerü fel
ügyeletétképezheti az executivának, de a törvény-

\ hozó testületre bízni a vallásfelekezetek autonó
miájának megszorítását, s átalában az e körüli 
törvények meghozását, annyit tenne, mint folyto
nosan függőben tartani a vallásfelekezetek conso-
lidatióját, s más vallásbelieknek .túlsúlyt engedni 
a más felekezetű vallási administrativ ügyek el
intézésébe. 

Odáig haladni pedig igen veszélyes, s ha a 
protestáns képviselő urak ma, midőn vallásuk nép
szerű, az egyházi autonómiának ilyen, eddigelé hal
latlan megszorítására szavaznak, akkor gondolják 

25* 
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m e g , hogy a népek szelleme változékony; gon
dolják meg, mennyit küzdöttek Ők magok a kor
látlan autonómia mellett, s mikép lehetett volna 
nekik az egyházi autonómiát a törvény korlátai 
között akkor gyakorolni, midő'n a XV. század 
végével meghozatott azon ismert hazai törvényünk: 
„lutherani libere capiantur et comburantur." (Zaj. 
Oh! Óh!) 

Mind ezeknél fogva pártolom a módositványt. 
N y á r y P á l : T. h á z ! Nekem valóban sajno

sán esik kimondanom, a mit el nem titkolhatok, 
de ki kell mondanom. A magyar törvényhozás 
alig foglalkozott szebb és magasztosabb tárgygyal, 
mint foglalkozik most, midőn azon hitfelekezetbe-
lieknek v?Jlási, iskolai és önkormányzati jogát 
törvénynyel akarja biztosítani, melyly el eddig nem 
volt biztosítva. Mondhatom, sajnosán esik halla
nom, hogy a szabadságot ellenökben nekünk kell 
védeni. (Ugy van !) Ha mi tagadnók meg tőlök a 
szabadságot, akkor nekik volna kötelességök a 
vallás-szabadság tökéletes biztosítására felszólalni. 

Uraim azon az oldalon ! meggondolták-e önök, 
mi biztosítja a szabadságot? A törvény. Mert mi 
a törvény ? A törvény visszaélés, ha nem biztosi
téka a szabadságnak. Önök pedig, valahányszor 
önöknek vallási intézményei kerülnek elő, mindig 
a múltra, diplomákra hivatkoznak, egyes egyének
nek rendeleteire: mert fejedelem, ki nem alkotmá
nyos, csak egyes egyén, és nincs benne annyi 
biztosíték, mint olyan fejedelem rendelkezésében, 
kinek intézkedése biztosittatik az által, hogy fele
lős kormánya van. 

Nagyon fáj nekem, hogy ezt ki kellett mon
danom, mert azon egyének ellen, kik itten a tör
vény ellen működnek, hogy visszamebessenek az 
előbbi bizonytalan állapotra, azon egyének ellen, 
kik itt azt mondják, hogy a törvényben nem lát
nak biztosítékot, hanem Iáinak az executivában : 
ezek ellen küzdeni valósággal nem gyönyör, s ezek 
ellenében győzni semmi esetre sem diadal. 

Azért én azt gondolom, mi ezekre nem fognnk 
hallgatni, hanem megőrizzük az önök szabadsá
gá t önök ellenében is. 

Ennélfogva egészen ugy, mint előterjesztette 
a minisztérium és helybenhagyta a központi bi
zottság, ezen harmadik szakasz elfogadására sza
vazok. (Közhelyeslés.) 

Kacskovics Ignácz előadó: Azok után, 
mik épen most mondattak, elég, ha rövid leszek. 

A különbség, mely a beadott módositvány és 
a központi bizottság által ajánlott szerkezet között 
van, az, hogy a módositványt beadók az 1848-ki 
törvényre hivatkozást egészen mellőztetni kíván
ják, s beadványuk utolsó pontja szerint oda törek
szenek, hogy a 20-dik törvénynek 8-dik szakasza 
eltöröltessék; mi pedig, kik a 48-ki törvényekben 
a szabadságnak, különösen a vallás-szabadságnak 
és egyenjogúságnak második arany bulláját tisz
teljük, mi e törvények eltörlését nem óhajtjuk 
(Halljuk csak a szöveget!), sőt azoknak korszerű ki
fejlesztésére, bővítésére törekszünk. (Zaj.) És így, 
ha módositást idézünk elő a 48-ki törvényekben, 
ez csak javukra és jogaik bővítésére szolgálhat 
(Szavazzunk!); a mi kitűnik abból, hogy a 48-ki 
törvényben e szó: „nemzeti" nem fordul elő, eb
ben pedig az is benne van. 

E szerint tehát a szerkezet elfogadását javas
lom következő módon. (Olvassa a központi bizottság 
által a 3-dik szakaszra nézve javaslóié szerkezetet.) 

Miletics Szvetozár: T. ház! (Zaj. Szólt 
már! Nincs szava!) 

E l n ö k : Képviselő ur a házszabályokra kiváa 
hivatkozni. 

Miletics Szvetozár: Mielőtt e fontos ügy 
szavazásra kerülne, constatáltatni kívánom, vajon 
határozatképes-e a ház ? mert az én számitásom 
szerint nem az. 

E l n ö k ; A jegyző urak tehát meg fogják 
számlálni. 

(A jegyzők megszámlálják a ház tagjait.) 
Az összeszámítás azt mutatja, hogy 196 kép

viselő van jelen ; van pedig igazolt képviselő 404. 
De még azért ne méltóztassanak eloszlani: 

még Grorove miniszter ur kivan előterjesztést tenni. 
(Ellenmondás. Zaj. Elnök csenget.) 

Ghyczy K á l m á n : T. képviselőház! A ház
szabályok 66-dik szakasza így szól: „Tanácsko
zásra és határozatra az igazolt; képviselők átalá-
nos többségének jelenléte szükséges." Nem tudora, 
hogy bármely előterjesztés következtében nem me
rülhet-e fel tanácskozás szüksége ? (Helyeslés. Zaj.) 

E l n ö k (csenget): Tehát holnap'délelőtt 10 
órakor fog a tanácskozás foíytattatni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
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1868. május 8-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A kormány előterjeszti a német államokkal kötött vám-, s a Nagybritanniával kötött 
hajózási szerződést. A horvátügyi bizottság előterjeszti a horvát küldöttek kívánalmait az alföld-fiumei vasút ügyében. A görög-keleti 
vallásuakról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly. A vasúti s pénzügyi bizottságok előterjesztik munkálataikat a ma
gyar éjszak-keleti, a zákány-zágrábi s hatvan-miskolczi vasutakra vonatkozó törvényjavaslatokról. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef o., Gorove István, Lónyay Menyhért, Wenck-
htim Béla h. 

Az ülés kezdődik d. e. 10l/a órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegyző
könyvét Dimitrievics Milos jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kivánók neveit a tegnapi jegyző 
urak fogják jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

DimiMeviCS MilOS j e g y z ő (olvassa a má
jus 7-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Nem levén észrevétel, a jegyzőkönyv 
hitelesíttetik. 

Bemutatom az idő közben beérkezett kérvé
nyeket. 

Bereg megye közönsége a képviselőknek az 
országos ülésekből gyakori kimaradását meggá
toltatni kéri. 

Ugyanaz, a Duna-Tisza közti csatornázás elle
nében, a benyújtott javaslata szerinti alsó-tiszai 
csatornázást kéri pártoltatni. 

Székelyhíd mezőváros közönsége Bihar me
gyében a tisza-ér-kőrösi csatornát létesíttetni kéri. 

Ugyanazt kéri ;Iriny község Szatmár me
gyében. 

Ugyanazt Zichy Ferencz gr. biharmegyei 
birtokos. 

A Jászkun kerület közönsége a királyi táblá
nak kerületenkinti felosztása esetére egyiknek 
székhelyéül Debreczen városát kéri kitüzetni. 

A pesti ,,Egyenlőségi kör" a polgári házasság 
intézményének mielőbbi behozatalát kéri. 

Neuman Vilmos a kolozsvári tanácsot hátra 
lévő tanári fizetésének beszedésére köteleztetni kéri. 

Oláh Gábor aradi ügyvéd a Grogor Manó ha

gyatékából őt illető jutalmazás kifizettetése iránt 
érvényes intézkedést tétetni kér. 

E kérvények a kérvényi bizottsághoz tétet
nek át. 

Szontagh Pál képviselő úr kérvényt óhajt be
nyújtani. 

Szontagh P á l (nógrádi): T. képviselőház! 
Balassa-Gyarmat város számos iparosa megkere
sett, hogy ezen kérvényöket, melyben a fenállott 
ipar- és czéhrendszernek a kor kívánalmaihoz és 
szelleméhez képest átidomitását törvényhozási tár
gyalás tárgyává kívánják tétetni, a mélyen tisztelt 
képviselőháznak benyújtsam. Bemutatom tehát 
ezennel oly czélból, hogy azt figyelemre méltatva, 
szabályszerű tárgyalás végett az illető helyre uta
síttatni méltóztassék. 

Elnök: A kérvényi bizottságnak adatik át. 
Grorove miniszter úr előterjesztést kíván tenni. 
Gorove I s tván fö ldmive lés i , ipar- s ke

reskede lmi min i sz t er : Szerencséje van a minisz
tériumnak ő cs. kir. apóst, felsége nevében Porosz
ország s az éjszaki német szövetség, Bajorország, 
Würtemberg királysággal és Baden nagyherczegség-
gel az 18 6 7. XVIII . t. ez. 3. §. értelmében kötött ke
reskedési és vámszerződést törvényes tárgyalás és 
jóváhagyás végettat . ház asztalára ezennel letenni. 

Midőn a minisztérium e kereskedési és vám
szerződésnek az országra báramlandó anyagi elő
nyeire a t. ház figyelmét előre is felhívni bátorko
dik, nem mulaszthatja el mindjárt ez alkalommal 
megjegyezni, hogy, nem ugyan magának a főszer
ződésnek, hanem a mellékleteknek szövegében a 
monarchia területére nézve oly elnevezések hasz
náltattak, melyek sem az ország államjogi helyze
tének, sem a közös külügyminisztérium és a ma
gyar kormány között történt előleges megállapo
dásnak meg nem felelnek. A minisztérium nem 
mulasztotta el a külügyminisztériumtól e tekintet-
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ben felvilágosítást kérni, mire nézve attól azon ha
tározott nyilatkozatot nyerte, hogy a jelen szerző
dés mellékleteiben a terület jelzésére használt ki
tételek csak tévedésnek tulaj donitandók s azon biz
tosítás nyújtatott, hogy jövőre nézve az elnevezé
sek és formák Magyarország államjogi helyzetének 
megfelelőleg fognak használtatni, jelesül meg fog 
ez történni az Angolországgal legközelebb kötendő 
szerződésben, valamint valósággal az angol hajó
zási szerződésben már meg is történt. 

Közvetlenül e nyilatkozat után átküldetett az 
angol hajózási szerződés, melyben az elnevezések 
az imént idézett nyilatkozat értelmében használtat
nak, s mi e hajózási szerződést törvényes tárgya
lás és jóváhagyás végett a t. képviselőháznak be
nyújtani szintén szerencsések vagyunk. 

Végre kénytelen a minisztérium a t. házat 
arra kérni, hogy mivel az éjszaki német szövetség
gel kötött szerződés ő felsége által leendő szente
sítésének határnapja már 12 nap múlva lejár, a 
tárgyalás olykép vezettessék, hogy az országgyű
lési jóváhagyás ez idő alatt megadható legyen. 

Elnök: Ki fog nyomatni1), és azt hiszem, a 
pénzügyi bizottsághoz utasítandó. (Az osztályokhoz !) 
Ennélfogva az osztályokhoz utasittatik. 

Csengery Antal úr a horvát bizottság részéről 
előterjesztést tesz. 

Csengery Anta l e lőadó (olvassa a horvát
ügyi bizottság jelentését, mely a horvát küldöttek kí
vánalmait tolmácsolja az alföld-fiumei vasút ügyében.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni2) és a t. ház tagjai 
közt kiosztatni. 

A görög-keleti vallásúak ügyében készült 
törvényjavaslat 3-dik szakaszának tárgyalása be
fejeztetvén, még csak a szavazás van hátra. A kér
dés az, elfogadja-e a t. ház a görög-keleti vallá
súak ügyében készült törvényjavaslat 3-dik sza
kaszát a központi bizottság által javasolt szerkezet 
szerint? Akik elfogadják, méltóztassanak fölállani. 

NicoliCS Sándor : A feltett kérdésre kivá-
nok pár szót megjegyezni. Azt hiszem, a kérdést 
ugy kellene feltenni: elfogadja-e a t. ház a minisz
teri törvényjavaslat 3-dik szakaszát, vagy nem ? 
Ha ezen túlestünk, akkor kerülne szavazás alá az 
osztály véleménye. 

E l n ö k : Az osztály véleményében nincs elté
rés, mely miatt ne lehetne mindkettőre együtt 
szavazni, ugy t. i., hogy elfogadja-e a ház a mi
niszteri javaslatot a központi bizottság szerkeze
tében ? 

MoCSOnyi S á n d o r : Mielőtt a szavazást meg-
kezdenó'k, egy észrevételt bátorkodom tenni. A 
házszabályok 60.§-a aztmondja: „Ha a szavazásra 

!) Lásd az Irományok 233. és 234-dik számát. 
! ) Lásd az Irományok 235-dik számát. 

föltett kérdés, czikk vagy inditvány több részből 
áll, szétosztását lehet kivánni." Mint tudjuk, a mó-
dositvány, mely tegnap több képviselő részéről a 
3-ik szakaszhoz benyujtatott, több részből áll, me
lyek egymástól egészen függetlenek. De más rész
ről észrevettem tegnap, hogy azon képviselők, kik 
a módositvány ellen felszólaltak, megtámadásukat 
nem az egész módositvány, hanem annak csak 
egyes részei ellen intézték; és igy hiszem, tökéle
tesen a házszabályok értelmében járok el, midőn 
kérem, hogy oszszuk föl a kérdéseket és a szava
zás pontonkint történjék. (Ellenmondás.) 

A mit Nicolics Sándor képviselő úr megjegy
zett, azt helyesnek tartom, mert ismét csak a ház
szabályok értelmében először a miniszteri javaslat 
felett kell szavazni és azután a központi bizottság 
szerkezete felett. (Ellenmondás.) 

J u s t h J ó z s e f : T. ház! Én a Mocsonyi Sán
dor képviselő úr előterjesztésében kifejtett nézete
ket nem pártolom: mert azon eset, melyre hivat
kozott a képviselő úr, akkor fog beállni, ha a ház 
a központi bizottság által beadott szerkezetet elveti. 
(Helyeslés.) Ez esetben részletezni fogjuk a kérdé
sekéi, ugy a mint a t. ház elhatározza. (Helyeslése) 

BabeS Yincze : T. képviselőház! Én párto
lom, még pedig meggyőződésem szerint pártolnom 
kell Mocsonyi Sándor képviselőtársam indítvá
nyát. Bátor voltam tegnap részletenkint kifejteni 
és megmutatni, hogy a szerbek módositványában 
hat inditvány foglaltatik és ezen hat inditvány 
közül négy ellen — legalább mint én emlékszem— 
egyetlen egy ellenvetés sem tétetett s egyetlen 
egy ellenérv sem hozatott fel. Csak kettő ellen 
merült fel aggodalom és illetőleg intéztetett táma
dás, az ellen t. i., hogy kihagyatni kívántatik a 
hivatkozás az 1848-iki XX-ik törvényczikkre, to
vábbá kihagyatni kivántatik a központi bizottság 
azon toldaléka: „a törvények korlátai közt." Csak 
ezekre nézve történtek kifogások. Már pedig, t. 
képviselőház, megvallom, azokra nézve én nem is 
hoztam fel lényeges pártoló okot. azokat nem is 
támogattam egyenesen. Ha tehát ezen megtáma
dott módositványi részek nem is fogadtatnának el, 
a módositvány többi négy része minden esetre 
megállván, elfogadható lenne, mi szintén meg
nyugtatásunkra szolgálna: mert, a mint tegnap 
kimondtam, azok a dolog természetéből folynak. 
Ennélfogva kérném a szavazást ugy intéztetni, 
mint Mocsonyi Sándor képviselőtársam indítvá
nyozta, hogy legalább az, a mi ellen czáfolat nem 
hozatott fel, elfogadtathassék. (Zaj.) 

Halász Bold izsár : Tisztelt képviselőház! 
Mocsonyi képviselő urnák annyiban igaza van 
(Ellenmondás), hogy először minden esetre az 
eredeti szerkezetre, a miniszteri javaslatra kell 
szavazni. Ez a házszabályokban áll. Ha a minisz-
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téri javaslat el nem fogadtatik, akkor szavazunk 
a központi bizottság szerkezetére; ha ez elfogadta-
tik, akkor elesik mindaz, a mi a módositványban 
áll. Én tehát ragaszkodván a házszabályokhoz, a 
miniszteri javaslatot kérem szavazás alá bocsát
tatni. 

Eötvös József b. vallási miniszter : T. 
báz! A minisztérium a központi bizottság által 
módosított szerkezetet magáévá tette, és így nem 
látom okát, miért fogná a ház a miniszteri javas
latot szavazás alá bocsátani. {Szavazzunk!) 

Branovacsky György : T. ház! A házsza
bályokat ugy értelmeztük eddig és gyakorlatba is 
ugy hoztuk, hogy midőn valamely eredeti javas
latra módositvány adatott be, az első kérdés min
dig az volt, hogy az eredeti szerkezet megtartatik-e 
vagy nem V Ez volt legalább eddig a szokás, és 
xxgj gondolom, most sincs okunk ettől eltérni. Ha 
a t. ház az eredeti szerkezethez nem tartandja ma
gát, akkor következnek a módositványok azon 
sorban, melyben beadattak, és azokra nézve dönt
sön a ház tetszése szerint. Tehát kérem, hogy a 
szavazás először az eredetire történjék, azután a 
többi módositványra rendben. 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Megvallom, hogy 
a miniszteri előterjesztésre szavazni először egy-
átalában nem látom lehetségesnek, mert azon 
szerkezet már most jóformán nem is létezik: mert 
most az az eredeti szerkezet, melyet a központi 
bizottság a minisztérium beleegyezésével előter
jesztett. De nem is látom, mi különbség lenne az 
eljárásban: mert ha a háznak többsége a központi 
bizottság szerkezetét akarja elfogadni, "előbb kitű
zetvén a miniszteri szerkezet, azt nem fogadja el, 
és utána rögtön elfogadja a központi bizottság 
szerkezetét. Én tehát nem látom, mi különbség 
van a kettő között az eredményre nézve. 

A mi a másik részt illeti, hogy t. i. a kérdés 
felosztassék-e vagy ne ? minthogy a szóban lévő 
módositványnak vannak oly részei, melyeket ma
gam is elfogadhatóknak tartok: ha méltóztatnak 
megmondani, hogyan osztassák fel a kérdés, én 
részemről a kérdés felosztásához szívesen hozzá
járulok. 

Dimitrievics Milos jegyző : Tisztelt ház! 
Tisza Kálmán képviselő úr azt mondja, hogy azon 
esetre, ha a módositvány több részre felosztható, 
rá állana arra, hogy a módositványra részenkint 
történjék a szavazás. Ezen módositványnak három 
része van. Az első részben kívántatik, hogy az 
indokolás és a törvényre való hivatkozás, mint 
felesleges, hagyassék ki. A második rész abból áll, 
hogy e hozzátételt kívánjuk : „az illető metropo-
liták által vagy a congressus szervezetét rendező 
szabályok értelmében." Ezt azért kívánjuk, hogy 
provisió tétessék azon esetre, ha a metropolita 

meghal vagy nem akarná jösszehivni a congres-
sust, hogy a congressusnak e részben jogában 
álljon elő vigyázatból intézkedni. A módositvány 
harmadik része egy szóra vonatkozik. Mi t. i. azt 
kívánjuk, hogy „szabályok" helyett tétessék „szer
vezet," mert e szóban több garantiát találunk ön
kormányzatunkra nézve. A mi pedig a kitételt 
illeti, mely a központi bizottság módositványában 
foglaltatik, t. i. ezen szavak : „az ország törvényei
nek határai közt," erre nézve nincs kifogásom. Ez 
magától értetik, és ezt elfogadom. 

BónÍ8 Sámuel *. Én részemről, ha azzal kie
légíthetjük a görög-keleti vaílásuakat, magam is 
bele nyugszom, hogy megnyugtatásukra, ha tud
ják, oszszák meg a kérdést; de nem ám a kérdést 
a módositványra: mert a módositvány feletti kér
dés felosztása nem történhetik meg, mielőtt—mint 
Justh képviselőtársam monda — elvettetik a köz
ponti bizottság javaslata. Ezért a központi bizott
ság javaslatát kell részekre felosztani, ha Ők kí
vánják, saját megnyugtatásuk végett. 

E l n ö k : A második szakaszra nézve, midőn 
tegnap az oktatásügyi minisztérium részéről szin
tén azon nyilatkozat tétetett, hogy a központi bi
zottság által javaslatba hozott kihagyást elfogadja, 
azon második szakaszra nézve is ugy történt a 
szavazás, hogy : elfogadja-e a ház a központi bizott
ság javaslatát? Azt hiszem, miután tegnap igy 
történt a szavazás, ma is ugy kell történnie. (He
lyeslés.) Méltóztassanak tehát azok, kik a 3-dik 
szakaszra nézve a központi bizottság véleményét 
elfogadják, fölkelni. (Megtörténik.) 

Deák FerenCZ: Szabad-e még a kérdéshez 
szólanom ? (Halljuk!) T. ház ! Az én véleményem 
szerint a kérdés feltételének olyannak kell lenni, 
hogy arra mindenki igennel vagy nemmel felel
hessen. Ha már valamely szakaszban beadott mó
dositványok folytán több oly részek vannak, me
lyekre nézve egy némelyik közülünk egyik módo-
sitványt elfogadja, a másikat nem fogadja el, az 
ily átalánosságban föltett kérdésre igennel vagy 
nemmel nem felelhet: mert azt kell mondania, 
hogy részben elfogadja a szerkezetet, részben pedig 
el nem fogadja. Tehát sokkal czélszerübb lesz fel
osztani azon kérdéseket, melyek a szakaszban fog
laltatnak s aztán igy egyenkint szavazni reájok. 
(Helyeslés. Halljuk a határozatot!) 

Elnök: Ügy vettem észre, hogy a t. ház a 
közonti bizottságnak a 3-dik szakaszra tett szer
kezetét elfogadta: ennélfogva . . . . 

MocSOnyi Sándor: Bocsánatot kérek, hogy 
még egyszer felszólalok. (Fólkiáltások: Nem leheti 
A kérdés el van döntve /) 

Elnök: A képviselő úr már ehhez a tárgy
hoz szólott. (Már szavaztunk! Nem lehet többé hozzá 
szólni!) 
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Következik a 4-dik szakasz. 
Dimitrievics Milos jegyző (olvass a a 19é. 

sz. törvényjavaslat 4-dik szakaszát.) 
Kacskovics Ignácz előadó: A központi 

bizottság a 4-dik szakasz első sorából e szót: „to
vábbá" kihagyandónak, a ,,cougressus" sző elé 
pedig mindenhol e magyarázatot: „egyházi gyüle
kezet" véli teendőnek. A szakasz vége tehát igy 
állna: ..legfelső jóváhagyási jog fentartása mellett 
egyházi gyülekezeteik (congressusaik) szerkezetét 
rendezni." 

Sztojacskovics Sándor: T. ház! A központi 
bizottságnak azon módositványát, mely szerint a 
„congressus" vagy „nemzeti congressus" szavak 
elé mindenhol annak magyarázatát: „egyházi gyü
lekezet" ajánlja teendőnek, nem találom indokolt
nak ; sőt oly kicsinyesnek tartom, hogy az csak
ugyan mellőzendő volna. 

A központi bizottságnak ezen javaslata túlsá
gos féltékenységet árul el. mely annál igazolatlan-
nabb, minthogy a congressusok hivatása és hatás
köre a miniszteri törvényjavaslatban elegendőkép 
körül van vonalazva, és mert azon esetre, ha csak
ugyan szükséges a congressus fogalmát magya
rázni : e magyarázat, nem pedig a ,,congressus" 
elnevezés lenne a záradékba igtatandó. 

De különben sem helyeselhetem a „congres
sus" vag-y „nemzeti congressus" nevezetnek kiirtá
sára vagy annak csak zárjel közé való szorítására 
irányzott törekvést: mert mellőzve azt, liog-v an-
nak a mondottak szerint semmi gyakorlati értelme 
nincs, ezen módositvány elfogadása visszatetszést 
gerjeszthetne a szerbeknél, kik ebbeli gyülekeze
teiket már 180 év óta mindig csakis nemzeti con-
gressusnak nevezik. E honban eddigelé 22 con
gressus tai tátott ezen czim alatt, és a szerbek ezen 
már az életbe átment elnevezéshez a legszigorúb
ban ragaszkodnak: miért is a 180 év óta egymás 
után következő kormányoknak egyike sem, de 
még az absolnt osztrák kormány sem törekedett 
arra, hogy ezen népszerű elnevezést az érdeklettek 
boszantására megszüntesse. 

Ezeknélfogva én részemről a miniszteri tör
vényjavaslatnak ebbeli szövegezése mellett sza
vazok. 

A miniszteri előterjesztésben ezen szavak for
dulnak elő: „Mindkét metropolia hiveinek joguk 
van továbbá, ugyancsak a legfelső jóváhagyási 
jog fentartása mellett, congressusaik szerkezetét is 
rendezni;" az általunk beadott módositvány pedig 
ezt tüzetesebben és határozottabban jelzi, midőn 
azt mondja: „Mindkét metropolia biveinek joguk 
van továbbá, ugyancsak a legfelső jóváhagyási 
jog fentartása mellett, congressusaik szerkezetét is 
rendezni." Én azt gondolom, ez utóbbi kifejezés 
nem helyes, mert itt nem a congressusok redactió-

járól, hanem azoknak organisatiójáról, azaz szerve
zéséről van szó: bátor vagyok tehát azon indít
ványt tenni, hogy a fönebbi meg nem felelő kife
jezés ily módon igazittassék k i : „Mindkét metro
polia híveinek joguk van továbbá, ugyancsak a 
legfelső jóváhagyási jog fentartása mellett, con-
gressusaikat szervezni." (Helyeslés.) 

Branovacsky István (szólni kivan. Nagy 
zaj. Fölkiáltások: Eláll!) Elállók ! 

NicoliCS Sándor: Én a „szerkezet" szóra 
akartam egy kis megjegyzést tenni, mert azt hi
szem, hogy ezen czikk szellemének jobban felel 
meg a „szervezni" kifejezés. Erre nézve tehát elfo
gadom a módositványt. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház. hogy e szó he
lyett: „szerkezet" „szervezni" tétessék? 

Dimitrievics Milos jegyző: Italában a 
módositvány tűzendő ki kérdés alá. 

Gliyczy I g n á c z : T. ház! Azt gondolom, 
mielőtt a Nicolies képviselő úr által előterjesztett 
módositvány felett szavaznánk, előbb a felett kel
lene szavazni, vajon a ház elfogadja-e a központi 
bizottság javaslata szerint a 4-dik szakasz szerke
zetét? (Helyeslés.) 

E l í l ö k : Kérem, én összeköttetésbe akartam 
hozni a szerkezettel a módositvány feletti szava
zást. (Közbeszólás: Nm tartoznak együvé!) Tehát 
elfogadja-e a t. ház a szerkezetet oly formán, hogy 
ezen szó helyett: „szerkezet" „szervezet" álljon? 

Vadnay LajOS *. T. ház! Az ellen nincs ész
revételem, hogy „szerkezet" szó helyett tegyünk 
„szervezet" szót, a mint kell i s ; hanem igy csak
ugyan nem maradhat a szöveg : mert „congressus 
szervezetét rendezni", ez absurdum, lehetetlen; 
hanem „congressust szervezni" az már lehetséges. 
Ennélfogva a szöveg ugy lenne kiigazítandó : „a 
congressust szervezni", mert amannak nincs ér
telme. 

Dimi tr i ev i c s M i los j e g y z ő : T. ház! Vad
nay igen t. barátomnak az imént tett megjegyzé
sére felvilágosítással szolgálok. Az általunk beadott 
módositvány igy szól: „Mindkét metropolia hívei
nek joguk van a legfelső jóváhagyás jogának 
fentartása mellett congressusaikat szervezni"; a 
módositványban tehát nem, csak stylaris hibának 
kiigazitásáról van szó, hanem arról is, hogy a con-

: gressus „congressus"-nakhivassék, ugy mint eddig. 
A mellett nem ellenzem, hogy intra parenthesim 
ez is kitétessék: „egyházgyülekezeteik." 

T. ház! Én átalában be nem látom okát, mi
ért tagadtatnék meg annak teljesítése, a mi már 
századok óta fenáll. (Ellenmondás, zaj.) Ennélfogva 
bátor vagyok az egész módositványt, ugy a mint 
van, a t. háznak pártolásába ajánlani. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Röviden a kérdés
hez akarok szólani. Itt a központi bizottság által 
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beterjesztett szöveg van és szemben vele egy, több 
képviselő által beadott módositvány. A tárgyalás 
e dolog fölött már befejeztetett; tehát szerintem 
föl kell tenni kérdésül a központi bizottság által 
beadott szöveget; és ha az nem fogadtatik el — a 
mint, gondolom, ez esetben meg fog történni — 
akkor teendő föl ezen több képviselő által beadott 
módositvány. (Helyeslés) 

Halász Bo ld i z sár : Az elfogadott 3 dik sza
kaszban mindazon rendelkezések ben foglaltat
ván, melyek e 4-dikben ismételtetnek, én ennek 
kihagyására szavazok, annál inkább, minthogy e 
szakaszban a congressus is benne van, még pedig 
parenthesisben. A törvényhozásnak kötelessége 
szabatos rövid törvényt alkotni és soha semmit 
sem ismételni. Hogy pedig mind az megvan az 
előbbi szakaszban, a mit fentebb előhoztam, erre 
nézve fel fogom olvasni a 3-ik szakaszt: „A fent
nevezett két metropoliának hivei jogosítva vannak 
egyházi, iskolai és ezekre vonatkozó alapítványi 
ügyeiket az ország törvényeinek korlátai között 
külön-külön és az illető metropoliták által 6' felsé
gének teendő előleges bejelentés mellett időszakon-
kint egybehívandó egyházi gyülekezeteikben (con-
gressusaikban) önállóan intézni, rendezni és a 
congressusokon alkotandó és ő felsége által jóvá
hagyandó szabályok értelmében saját közegeik 
utján önállóan kezelni és igazgatni." Ha tehát 
mind ez ben van már a 3-dik szakaszban, a mi 
ismételtetik: mire való egy uj szakaszban a már 
meglevőket bővebben előadni ? Én a 4-dik szakasz 
kihagyására szavazok. (Nayy zaj.) 

Ból l i s S á m u e l : T. ház ! Érteném azok aggo
dalmát, kik ezen kifejezés helyébe: „egyházigyü
lekezeteik" nem akarják a „congressus" szóthozni, 
mert a congressus szó ezelőtt különböző'képen ér-
telmeztetett. De most már, midőn a törvény nyíltan, 
szabatosan meghatározza, hogy mit ért alatta, 
ezen aggodalomnak helyét többé nem látom; s 
magam is azt hiszem, hogy a módositvány sokkal 
világosabb, sőt styláris szerkezete is helyesebb : 
tehát részemről elfogadom. (Helyeslés. Szavazzunk !) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a központi bi
zottságnak a 4-dik szakaszra tett javaslatát vag-y 
nem? (Nem fogadjuk el!) Ennélfogva következik a 
módositvány. {Felkiáltások: Fel kell olvasni!) 

Dimitrievics Milos jegyző {fölolvassa a 
módositványt. Elfogadjuk!) 

Berzenczey Lász ló (szólni akar. Nagy zaj. 
Elnök csenget. Felkiáltások: Nem lehet szólni! A sza
vazás megtörtént!) 

ManojloviCS E m i l : A házszabályokra hi
vatkozom. (Zaj) Ha jól fogtam fel a házszabályo
kat, azok szerint a tanácskozásnak befejezése után 
semmi egyéb nem következhetik, mint a szavazás. 
A tanácskozások, a mint látom, már befejeztettek, 
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következőleg most a szavazás következik. {Felkiál
tások : Már megtörtént!) Én tehát a tisztelt házat 
bátorkodom felkérni, ne méltóztassanak tért en
gedni ujabb vitatkozásra, hanem méltóztassék a 
kérdést szavazásra bocsátani. (Felkiáltások: Már 
megtörtént!) 

Elnök:A szavazás eddig arra történt, hogy 
a 4-dik szakaszt, a mint a központi bizottság java
solja, a tisztelt ház elfogadja-e. Erre a t. ház nem
mel szavazott. Most következik a szavazás arra 
nézve, hogy a módositványt, mely a 4-dik sza
kaszra nézve beadatott, elfogadja-e a ház ? {Felki
áltások : Elfogadjuk ! Már azt is elfogadtuk!) Ennél
fogva a 4-dik szakasz a módositvány szerint fogad
tatik el. 

DimitrieviCS MilOS JCgyzÖ (olvassa a tör
vényjavaslat 5-dik szakaszát.) 

KaCSkOVÍCS IgnáCZ e lőadó (olvassa a köz
ponti bizottságnak e szakaszra tett mődositvártyát) : 
Az 5-dik szakasz 2-dik sorában a „görög-keleti" 
után „vallású'' teendő. A szerkezet igy állna: „gö
rög-keleti vallású szerb nemzeti egyházi gyüleke 
zet (congressus) mielőbbi összehívását eszközölje." 

Dimitrievics Milos jegyző {olvassa az 
5-dik szakaszra beadott módositványt): ,,E czélból 
a minisztérium megbizatik, hogy a rég fenállő 
gyakorlat szerint az illető főpásztorokon kivül 25 
egyházi, 50 világi, és ezek közé választandó 25 
határőrvidéki követből álló keleti orthodoxa szerb 
nemzeti congressus összehívását a karloviczi érsek 
és szerb patriarcha által eszközölje." 

NiCOÜCS Sándor: T. ház ! A régi gyakor
lat szerint a congressusokat ő felsége rendeletére 
mindig a karloviczi érsek hívta össze. Óhajtom, 
hogy ez a congressusra nézve is törvénybe igtat-
tassék, s ennélfogva a módositvány elfogadását 
ajánlom. 

BÓlliS S á m u e l : T. ház! Én részemről a 
módositványt elfogadom azzal a kivétellel, hogy 
ha a fentebbi szakaszban az „orthodoxa" szót a 
ház el nem fogadta, az itt is kihagyassék. 
(Helyeslés) 

E l n ö k : Szavazni kell arra, hogy a t. ház 
az 5-dik szakaszra beadott módositványt elfo
gadja-e azzal a különbséggel, hogy e kifejezés: 
„orthodox" kihagyassék? Elfogadja-e a t. ház? 
{Elfogadjuk!) Az 5-dik szakasz a módosítás sze
rint el van fogadva. (Halljuk a módosított sza
kaszt !) 

DimitrieYics Milos jegyző (olvassa a 
módosított 5-dik szakaszt; ezután olvassa a törvény
javaslat 6-dik szakaszát.) 

Kacskovics Ignácz előadó A központi 
bizottság véleménye szerint a 6 dik szakasz első' 
sorában az „összehívni" helyébe: „eszközölni", a 
2-dik s utolsó sorban „keleti" után teendő: „val-

26 
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lásu", „nemzeti congressus" helyett: „egyházi gyü
lekezet"; végül lenne: „mielőbbi összehivátiac". 
A szerkezet tehát igy állna : „Ugyancsak a mi
nisztérium fogja eszközölni a görög-keleti vallású 
roroán püspöki zsinat felterjesztéséhez képest az 
illető főpásztorokon kivül 30 egyházi, 60 világi, 
s ezek közé választandó 10 határőrvidéki követ
ből álló görög-keleti vallású román egyházi gyü
lekezet (congressus) mielőbbi összehívását". 

Puskár iU J á n o s : T. ház! A központi bi
zottság részéről tett módositvány szerint a törvény
javaslatnak ezen szakaszából kihagyandó e szó : 
„nemzeti". Megvallom, a központi bizottság ezen 
eljárása engem meg nem nyugtat, mert ez nem 
elnézésből, hanem elhatározásból történt. Ezt azért 
jegyzem meg, mivel ezen szó : „nemzeti" a 7. §-ban 
megemlittetik, a hatodik §-ban pedig kihagyatott. 

Nagyon ritka eset az, t. képviselőház, a par
lamenti életben, hogy a parlamentek nem szaba
dabb elvüek, mint a kormány, és én meg vagyok 
győződve, hogy ezen eset itt nem fog előfordulni. 

A központi bizottság nem adja elő' azon indo
kokat, melyeknél fogva az előbb emiitett szó ki
hagyatott ; de ha jól vagyok értesülve, e kihagyás 
két okból történt, Egyik az, hogy a szerb nem
zetség csak egy egyházat képez, míg a románok 
két hitfelekezetre vannak osztva. A másik indok 
az, hogy a szerb congressus eddig is a nemzeti 
czimet viselte, mig a románoknál ez nem történt. 

Engedje meg a t. ház kimutatnom, hogy 
ezen indokok nem állanak. 

Nem áll az első azért, mert a szerb hierarchi
ában is vannak oly vallási felekezetek, mint a 
románoknál. Ott is vannak görög-katholikusok, 
inint nálunk, ott is vannak tőlünk elszakadt romá
nok és más nemzetiségek. (Zaj.) Az igaz, hogy 
a, románok két hitfelekezetre vannak osztva, t. i. 
görög-keletiekre és görög-katholikusokra; de ezek 
egy alapból veszik eredetöket és mindkét egyház 
<egy megye alá tartozik. 

De a második ok sem áll. Azt hiszem, t. ház, 
hogy igen szomorú dolog volna, ha a törvényho
zási téren csak oly jogok volnának szerezhetők, 
melyek már megvoltak; de oly jogok, melyek 
meg nem voltak, nem volnának megszerezhetők. 
Ez az alkotmányosság szellemével ellenkeznék. 
Ki fogom mutatni, t. képviselőház, hogy a román 
egyház is a nemzeti jellemet viselte. Nem akarok 
én az erdélyi törvényekből idézni, melyek reánk 
nézve különben sem épen kedvezők, de mégis 
egyházunk nemzeti jellegét föntartották, midőn 
az oláh natioról, az oláh religioról, az oláh 
vladikákról sat. szólnak. Hanem bátor vagyok 
néhány adatot azon időszakból előadni, midőn 
Erdélyország a mohácsi csata előtt Magyarország
gal egyesülve volt ; azon időszakból, midőn a 

szerb atyafiak még nem jöttek be, hogy bennünket 
hierarchiai ölükbe vegyenek. Van nekünk két 
diplománk Ulászló és Mátyás királyoktól, melyek
ben következő kitételek fordulnak elő: „Quod 
nostrum ad humillime supplicationis instantiam fi-
delis nostri reverendi parochiae metropolitam Nán
dor-Albensis nostrae propterea porrectae majestati, 
tum verő agratia speciali universos et singulos va-
lachos presbyteros fideni graecam tenentes," etc. 
Azután: „Valachos presbyteros, praefato metro-
politano subjectos etc." Továbbá: „Ita tamen 
quod ipse fráter Hylarius prior, et sui successores 
episeopo de Munkács sui ordinis reverentiam, 
archiepiscopoque verő de Transilvania, modernis 
et futuris, veluti superoribus suis debitam subjec-
tionem et obedientiam praestare debeant et tenean-
tur." Ezeken kivül még az erdélyi törvényekből 
is idézem az 1579. évi országgyűlési határozatot: 
„Clerus valachus e suo gremio pro episeopo quem 
voluerit eligatperprincipemconfirmandum." Ezek
ből s más adatokból látható, hogy a görög-keleti 
vallás a nemzeti czimet viselte. 

Tehát kérem a t. házat, hogy ezt a kitételt: 
„nemzeti," mely senkinek kárára nem lehet, egy
házunknak pedig díszére szolgál, megtartani szí
veskedjék; és kérem a t. elnökséget is, hogy e 
szakasznak átalános elfogadása után ennek a szó
nak : „nemzeti" megtartását szavazás alá bocsássa. 

Berzenczey L á s z l ó : Tisztelt ház ! Én va
lóban nem akartam e tárgyban felszólalni; ha
nem nekünk erdélyiekül e tárgy csakugyan igen 
fontos, a mennyiben, a mint látszik, ezen kérdés
ből nemzetiségi kérdést akarnak csinálni, s azt a 
törvényt, a melynek valóban csakis egyházi tör
vénynek kellene lenni, átviszik a nemzetiségre, 
mely kérdést csak akkor lehet szőnyegre hozni, 
mikor a nemzetiségi törvények tárgyaltatnak. 

Egyébiránt, mondják, hogy mi közönyösen 
veszszük a dolgot. Oh nem ! mi nem veszszük közö
nyösen. Azok. kik nem csak Erdélyben, hanem 
Oláhországban a román nép közt éltek — mint 
volt szerencsém vagy szerencsétlenségem a szám
űzetés napjaiban nekem élni — láttuk a bukuresti 
templomban a feliratot: „Ungari si rumun metró-
polia," s ma is használja e czimet a bukuresti 
metropolita, s 8 magát ma is a magyarok és a ro
mánok metropolitájának tartja. 

Itt egy tisztelt képviselő urnák tetszett mon
dani, hogy e vallás nemzeti vallása minden román 
embernek, legyen az bár unitus vagy disunitus. 
Én ugy hiszem, hogy nem ugy áll a dolog: mert 
ők azt mondják, hogy nem lehet román az, a ki 
unitus, mert az unitust magok közt „nyamcV-nak 
hijják. (Derültség.) Mi azonban nem fogunk sem e 
kérdés tárgyalásába ereszkedni, sem abba, hogy 

j Pétervárról vagy Konstantinápolyból hozzák né-
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melyek a szent olajat. (Nagy zaj.) Ez nem a mi 
dolgunk. 

Hanem annyit vagyok bátor szólani a con-
gressus tárgyában, hogy azért vagyok e kifejezés 
ellen, mert ha egynek zsinat, akkor a másik
nak is zsinat, ha egynek congressus, a másiknak is 
congressus. Ezért akartam már felszólalni előbb is, 
de nem hallgattattam k i ; pedig a régi időben ugy 
tartottók, hogy mindaddig, mig a szavazás meg 
nem történik. a tárgyhoz bárki hozzászólhat. 
Sajnos, hogy most az ellenkezőt kell tapasztal
nom. Óhajtanám pedig, hogy vagy azt tartsa meg 
a t. ház e szakaszra nézve is, a mit előbb a szer
bekre mondott, ezen kitételt: ,,zsinat"; vagy pedig 
ha megváltoztatja congressusra, az egyenjogúság 
elvénél fogva itt is congressusnak kell nevezni. 

Ismétlem, ne adjunk oly nevet, mely politikai 
név, egyházi gyülekezetnek. Congressus pedig 
politikai elnevezés, mert például Amerikában con
gressus alatt parlamentet értenek, s igy a congres
sus névnek mindig politikai szinezete van. Ne hoz
zunk tehát oly törvényt, mely által politikai jelen
tőséget adnánk valamely egyházi gyülekezetnek. 
{Nagy zaj.) 

Azért bátor vagyok ajánlani, tegyük min
denütt: ,,zsinat" a congressus szó helyébe. (Nagy 
zaj. Maradjon !) 

P a p p Zs igmond: T. ház! (Nayy zaj!) Nem 
akarom, hogy a t. ház azon tévedésbe ejtessék, 
mintha az oláhországi román érsek mind a magya
roknak, mind a románoknak érseke volna. Ennél
fogva felvilágosítani kivánom a t. ház tagjait az 
iránt, miért neveztetett , ,ungro-valachorum metro-
politá"-nak az oda való érsek. Neveztetik azért, 
mert a XIII . században Fogaras vidékéről Rádü 
vajdával együtt átment az oda való nietropolita 
Oláhországba, a ki csakugyan,,ungro-valaehorum 
metropo]itá"-nak neveztetett, és e czimet meg is 
tartotta, (Nagy 2o/.)Ezenfelvilágosítással tartoztam, 
nehogy azon tévedésben legyen valaki, mintha az 
oda való érsek a magyaroknak is érseke volna. 

A mi pedig illeti azon kérdést, hogy az egy
ház-gyülekezet egyszersmind nemzetinek is nevez
tessék: erre nézve azt tartom, hogyha a szerbekre 
nézve kimondatott, hogy congressusuk nemzeti 
congressus, ezt a románoknál is el kell fogadni: 
mert ez magából az egyenlőségi jogból foly, melyet 
tegnap a ház mindannyi tagja oly dicsőén támo
gatott, s melyért köszönetet is szavazok. Ha tehát 
a „nemzeti" elnevezést a szerbekre elfogadjuk: el 
kell azt fogadni a románoknál is, annál inkább, 
mert a románok vallása ép oly nemzeti vallás, 
mint a reformata vallás. (Ellenmondás,. Zaj.) Igen, 
mert a keleti ritus szerint mindenki a maga nyel
vén szokta isteni tiszteletét tartani, miért is vallás 
és nemzetiség elválhatlanul egymáshoz vannak 

kötve, mint testhez a lélek. Ennélfogva ajánlom a 
t. ház figyelmébe, hogy ha a szerbeknél elfogad
ták, fogadjuk el ezt a románoknál i s : különben 
azon anomáliába jövünk, mintha a szerbeknek 
több joguk volna, mint nekünk románoknak. 
(Nagy zaj.) 

Eötvös József vallási miniszter: Kér
ném a t. házat, ne menjünk tárgyalásainkban 
egészen más térre, mint a melyen állunk. 

A törvényjavaslatnak 3-dik §-a világosan ki
fejezi a congressusnak, azaz egyházi gyülekezetnek 
teendőit, tágasán biztosítva az egyes vallásfelekeze
teknek teljes autonómiáját, de kijelölve egyszers
mind annak körét ugy, hogy minden oly tárgv, 
mely nem iskolai s egyházi ügyeiket illeti, a congres-
susba nem vonható. Ha tehát megnyugvását ta
lálja valaki abban, hogy ezen congressusok nem
zeti congressusoknak neveztessenek, én abban 
nem látok semmit, mi az ország érdekeit veszélyez
tetné. (Zaj. Ellenmondás.) 

A szerbek egyházi gyülekezetét azért nevez
tem nemzeti congressusnak, mert ezen név az, 
mely Magyarországban ezen egyházi gyülekeze
teire nézve mindig használtatott. Mivel pedig a 
magyar törvényhozás ezen törvénynél is az 
egyenjogúság elvéből indult ki, épen azért ugyan
ezen szavat akartam használni a román congres
susra is, mely szó itt is csak azt jelentheti, mit az a 
szerbek congressusánál kifejez. (Helyeslés. Zaj.) 

Azt hiszem tehát, legjobb volna, ha a tanács
kozásunkban mindent melló'zve, mi oda nem tar
tozik, egyszerűen azon kérdés felett szavaznánk, va
jon e szó: ..nemzeti" felvétessék-e a szerkezetbe'? 

Világosan kimondom újra, hogy a „nemzeti" 
szót azért használtam, és azért használhattam meg
győződésem szerint veszély nélkül, mert a harma
dik szakaszban oly világosan kijelölve láttam a 
congressusnak hatáskörét, hogy akár mikép ne
veztessék is, ezen §. értelmén tul terjeszkednie nem 
lehet. (Helyeslés.) 

Joannovics György: Miután az ötödik 
szakasz már elfogadtatott, és ezzel egyszersmind 
elfogadtatott az is, hogy a szerb congressus ugy 
a mint eddig neveztetett, ha praeter legem is, de 
neveztetett görög-keleti szerb nemzeti congressus
nak : ugy gondolom, az igazság is azt hozza ma
gával, a mit a tisztelt cultusminiszter úr is mon
dani méltóztatott, hogy a román congressus is 
nemzeti congressusnak neveztessék. 

Minthogy a két egyházi congressus cselek
vési köre határozottan meg van állapitva, s egy 
részről az átalános törvény, más részről a legfőbb 
felügyeleti jog szerint kellő korlátok közé van 
szorítva: ennek következtében sem működési köre 
az illető egyháztartománynak, sem nemzeti elne
vezése nem ütközik össze az ország érdekével, s 

26* 



204 CCXXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Május 8. 1868.) 

nem veszélyezteti politikai egységét. Hiszen ve
szélyessé válhatnék a szabadság is átalában, ha 
visszaélnénk vele. Ezt tehát ajánlom a tisztelt ház
nak elfogadás végett. 

Másik észrevételem az, hogy a megelőző 
§-ban az az eszme lévén elfogadva, hogy a leg
közelebbi congressus az illető főpap által hivas-
sék össze: ennél a szakasznál is, mely a görög-ke
leti románokra vonatkozik, ki kell jelenteni, hogy 
ezeknek congressusa is a görög-keleti román 
metropolita által legyen összehiva, azaz a minisz
térium eszközölje ennek a román metropolita ál
tali összehivatását. 

Ezek voltak észrevételeim. 
Babes VinCZe: {Szavazzunk!) Azon érve

lések után, melyek már felhozattak, fölöslegesnek 
tartom vitatkozni. (Nagy zaj.) 

MiletiCS SzvetOZár: {Nagy zaj. Szavaz
zunk! Eln'ók csenget.) Az minden esetre áll, hogy 
a mi egvházunk nemzeti egyház, és azon urak. 
kik a 2-dik §-ban foglalt egyenjogúságra szavaz
tak, kötelesek itt is a keleti román eongressusnak 
megadni a ,,nemzeti" nevet. {Nagy zaj.) 

N y á r y P á l : T. cultusminiszter ár annyira 
indokolta azt, hogy ezen §-ból nem maradhat 
ki a ,,nemzeti" szó, hogy valósággal fölösleges 
volna ennek több indokát felhozni. {Nem halljuk! 
Rangosabban!) De nem tehetem, hogy abbeli vé
leményemet ki ne fejezzem, hogy ha képviselő 
testület aggodalmakat és félelmeket nyilvánitna 
és egyes kifejezésekben akadna meg, oly kifeje
zésekben, melyeket egyik féltől a logika szabályai 
szerint nem lehet megtagadni, mert a másiknak 
megadattak: a maga méltóságán aluli dolgot kö
vetne el. Mi megmagyaráztuk, mit tesz: „szerb 
nemzeti congressus;" megmagyaráztuk mindkét 
metropoliára nézve, hogy azok tökéletesen egyen
jogúak : legyünk tehát bátrak kimondani, {Nagy 
zaj. Úgyis megadjuk! Nem, kell ehhez bátorság!) 
hogy megnyugtatjuk hazánk több millió polgárát 
az ál tal , ha azt is elismerjük azon értelemben, 
melyben a törvény szól, és csak is addig nemzeti 
congressus. {Zaj. Szavazzunk!) En ennélfogva a 
„nemzeti" szót elfogadom. 

S i m o n y i LajOS b : T. ház ! Bocsánatot ké
rek, ha a t. ház türelmét igénybe veszem; de egy 
megjegyzést elkerülhetlennek tartok. (Halljuk!) 
Az 5 §-ban ,,szerb nemzeti congressus5' czim hasz
náltatott ; én ennélfogva elkerülhetlennek látom, 
hogy ez a román nemzeti congressusra nézve is 
alkalmaztassék. A mi a czimezést illeti, azt hiszem, 
azért adta meg a ház az illető nemzetiségeknek e 
jogot, mert legkevésbbé sem látta ez által alterál-
va Magyarország integritását, melyet mindenkor, 
minden eszközökkel, és. ha kell, fegyverrel is fen-
tartani kötelességünk. És épen azért, mivel e czim- ! 

nek csak egyházi jelleget lehet tulajdonítani, ez 
okból én a görög-keleti román egyháztól sem kí
vánom elvonni; de ebből nem akarom azon kö
vetkeztetést vonatni, hogy a román nemzetiségű 
külön vallást követők összes congressusra gyűlje
nek egybe: mert ezen törvényjavaslat csak a gör. 
keleti románokról szól. Ez okokból a „nemzeti" 
szó meghagyását helyeselve, az eredeti szerkezetet 
pártolom. {Helyes! Szavazzunk!) 

E l n ö k : Tehát Puskariu képviselő úr indít
ványa fog . . . {Nagy zaj.) 

Dobrzánszky A d o l f : Az eredeti szerkezet 
tökéletesen megfelel . . . {Nagy zaj.) 

Dimitrievics Milos jegyző : Az eredeti 
szerkezetet . . . {Nagy zaj.) 

E l n ö k : Joannovics képviselő úr indítványát 
formulázza : méltóztassanak türelemmel lenni. (Zaj. 
Szavazzunk! Szavazzunk!) 

Székely Gergely : T. képviselőház! (Zaj. 
Halljuk !j A nemzetiségi kérdéseknek vallási tör-
vényczikkbe elegyítését nem helyeslem; de ve
szélyt nem látok abban, ha a kérdéses congressust 
is nemzetinek nevezzük, mert a 3-dik szakaszban 
körvonalozva van, hogy hatásköre csupán Egy
házi, iskolai és alapitványi ügyekre terjed ki. 
Azonban látva azt, hogy a második szakaszban az 
negyen)°guíí kitétel meghagyása már most is ugy 
magyaráztatik, mintha az egyenjogúság sértve 
volna, ha nem tétetnék oda a román szóhoz is 
épen ugy, mint a szerbhez, ..nemzeti" : constatálni 
kívánom, hogy a szerb congressus nemzetinek 
neveztetését én csak annak tulajdoníthatom, részint, 
mert más felekezetű szerb nemzet nincs a hazában, 
(Ellenmondás) és legfókép annak, mert eddig is 
törvényeink azon czimmel jelölték azt. (Nagy zaj.) 

A mit Puskariu János képviselőtársamnak tet
szett felhozni, az is igaz, (Zaj. Halljuk!) hogy 
approbataíis törvénycinkben valachus és oláh czi-
men neveztettek mindig; de ezen czim akkor 
minden románt magában foglalt; de azóta történt 
a vallási elszakadás, és már most a görög-keleti 
vallást nem az egész román nemzet, hanem a ro
mán nemzetnek csak egyik része követi; s alig hi
szem, hogy zavart ne okozna az, ha a nem egye
sült görög hitűek vallási ügyeikben a nem egyesül
tekkel közösen intézkednének. 

Azért, pártolom a központi bizottság szerke
zetét. (Nagy zaj. Szavazzunk!) 

Borlea Zsigmond : T. ház ! Az előttem 
szóló t. képviselő úr megnyugtatására csak ké-
szót akarok mondani. A t. képviselő úr azt mon
dotta, hogy akkor az unitus vagy görög kath. 
vallás a görög-keleti vallással összezavartatnék. 
De hiszen az nem történhetik, mert világo
san itt áll : ,.görög-keleti." E tekintetben tehát 
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semmi aggodalomra nincs ok. {Nagy zaj. Szavaz-
zunk!) 

E l n ö k : A kérdés az, méltóztatik-e a t, ház 
elfogadni a törvényjavaslat 6-ik szakaszát, ugy a 
mint a cultusminiszter úr előterjesztette ? 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa az ere
deti szerkezetet.) T. ház! Több képviselő' urat azon 
körülmény vezetett tévútra, hogy kezökben a köz
ponti bizottság szerkezetét tartják, holott a minisz
teri szerkezetben világosan ki van téve az, a mit 
román testvéreink kivannak. (Nagy zaj.) 

Maniu Aurél : Az 5-ik szakasz azt mondja, 
hogy a minisztérium fogja eszközölni az egybehi-
vást. Ugyanezt kívánta a központi bizottság a 6-ik 
szakasz formulázásában, mely szintén azt kívánja, 
hogy a minisztérium eszközölje az összehívást; 
holott az eredeti, a cultusminiszter által előterjesz
tett szerkezetben az van, hogy a minisztérium 
összehívja a congressust. Ezen különbségre akar
tam figyelmeztetni a t. házat, és kívánnám a kér
dést ugy formuláztatni: elfogadja-e a ház a 6-ik 
szakaszt a központi bizottság szerkezete szerint, a 
„nemzeti" szó hozzáadásával vagy nem? 

Dimitiievics Milos jegyző (dvassa): ,,U-
gyancsak a minisztérium fogja összehívni . . . 
(Zaj. Eszközölni!) eszközölni a görög-keleti román 
püspöki zsinat felterjesztéséhez képest az illető 
főpásztorokon kívül 30 egyházi, 60 világi és ezek 
közé választandó 10 határőrvidéki követből álló 
görög-keleti román nemzeti congressus. . . (Ellen
mondás. Nagy zaj. Görög-keleti vallása !) 

Borlea Zsigmond : Mielőbbi összehívását! 
Várady Gábor : T. ház! Nekem nincs az 

ellen észrevételem, hogy amódositvány benyújtóit 
és román testvéreinket egyik vagy másik szerke
zet fogja-e inkább megnyugtatni; hanem a tör
vényhozásnak igen is köze lehet ahhoz, hogy ér
telmet zavaró kifejezés ne menjen a törvénybe. 
Pedig minden esetre értelmet zavaró kifejezés az, 
hogy ,,görög-keleti román." Grörög-keleti vallású 
román ig-en is van; de ezt a kifejezést : ,,görög
keleti román" nem értem. Tessék még egyszer 
felolvasni a szerkezetet. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa) .• ,,U-
gyancsak a minisztérium fogja eszközölni a gör.-
keleti vallású román püspöki zsinat felterjesztésé
hez képest az illető főpásztorokon kívül 30 egy
házi, 60 világi és ezek közé választandó 10 határ-
ó'rvidéki követből álló görög-keleti vallású román 
nemzeti congressus. . . (Zaj, Nem ugy van ! Egyik 
oldalról: Nemzeti egyházi! Másik oldalról: Egyházi! 
Zaj.) 

Elnök : Méltóztassanak csendben lenni, kü
lönben nem fogjuk megérteni, mit jegyző úr olvas. 
Meg egyszer föl fogja olvasni. (Halljuk! Több 
pereznyi szünet.) 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa).- „TJ-
gyancsak a minisztérium fogja eszközölni a görög
keleti vallású román püspöki zsinat felterjesztésé
hez képest az illető főpásztorokon kivül 30 egy
házi, 60 világi és ezek közzé választandó 10 határ
őrvidéki követből álló görög-keleti vallású román 
nemzeti egyházi congressus mielőbbi összehivását." 
(Felkiáltások, nagy zaj közt, egyik oldalról: Nem jól 
van ! Nem ugy ! Másik oldalról: Jól van .') 

Eötvös József b. vallási miniszter: 
T. ház! (Nagy zaj. Halljuk a minisztert! Elnök 
csenget) A központi bizottság szerkezete ellen azon 
egy kifogás volt, hogy belőle a román congres-
susnál a „nemzeti" szó kimaradt : méltóztassék 
tehát elfogadni azon szerkezetet, melyet az egyes 
osztályok ajánlottak, és így a „görög román egy
házi gyülekezet" mellé méltóztassanak még oda 
tenni : ,,nemzeti." (Helyeslés, nagy zaj.) 

Elnök (csenget) : A tanácskozás befejezését 
az akadályozza leginkább, hogy közbeszólások 
törcénnek; igen kívánatos volna, hogy csendben 
hallgassuk ki egymást. 

Eötvös József b. v a l l á s i min isz ter : En
nek annyival inkább ugy kell maradni, mert az 
indok, mely a t. házat arra bírta, hogy a „nem
zeti" szót a congressus czimezésénél használja, az 
volt, hogy a t . ház a legtökéletesebb egyenjogúság 
elvéből akart kiindulni : ugyanazon kifejezést 
tehát, mely ott használtatik, hol a szerb congres-
susról van szó, kell alkalmazni a románnál is. 
(Helyeslés. Elfogadjuk! Zaj.) Ezt pedig csak ugy 
érhetjük el, ha a,,nemzeti" szót fölveszszük a köz
ponti bizottság szerkezetébe. 

Bánó Miklós : T. ház! (Nagy zaj. Elnök csen
get). Magam is azt hittem, hogy ha itt a „nemzeti" 
szót nem engednők behozni a szerkezetbe, miután 
az már behozatott a görög-keleti szerb testvérekre 
nézve, ez által logikátlanságot fognánk elkövetni; 
ugy hiszem azonban, hogy e tekintetben nagyon 
jó felvilágosítást adott Székely képviselőtársunk. 
(Nagyon roszat adott!) Én legalább ugy hiszem, 
hogy a szerb atyafiaknak e szóhoz: „nemzeti con
gressus" már históriai joguk van, a mennyiben az 
használtatott és a törvényben is előfordul. (Nagy 
zaj. Szavazzunk!) Azonban egészen másként áll a 
dolog román testvéreinkre nézve. (Eláll!) Nagyon 
jól tudjuk mindnyájan, hogy a vallás köztök meg 
van oszolva, és épen azért nem lehet itt a „nemzeti" 
szót egyátalában alkalmazni. (Helyeslés a jobb olda
lon, ellenmondás a balon. Nagy zaj.) Nem csak azért 
nem lehet alkalmazni, mert akkor az ily eloszlott 
nemzetiségek ugyanazon joggal követelhetnék a 
„nemzeti" szó behozatalát magokra nézve: ezt kö
vetelhetnék a kálvinisták, evangélikusok. (Ellen
mondás a bál oldalon, zaj.) T. ház ! hogy mind ezen 
vallásfelekezeteknél a nemzeti szó használtassák, 
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ez oly logikátlanság, melyet mi, t. ház, el nem 
követhetünk : azért kívánom és indítványozom, 
hogy ezen szó: „nemzeti", különösen román atyánk
fiaira nézve a törvényjavaslatból minden szin alatt 
kihagyassék. (Atalános zaj.) 

Csanády Sándor: Miután az 1848-dikí ma
gasztos törvények (Nagy zaj) a vallási jogegyen
lőség nagy elvét kimondották: a t. ház a nélkül, 
hogy önmagával következetlenségbe ne jöjjön, nem 
tehet mást, mint a román ajkú polgártársak con-
gressusára nézve is a „nemzeti" szót kimondani 
(Nagy zaj) és törvénybe igtatni, annyival inkább, 
minthogy ezt már a szerbekre nézve el is fogadta. 
(Szavazzunk!) 

E l n ö k : T. ház! Akárhányszor formulázzuk 
a szerkezetet, kifogások mindig fognak történni. 
(A bal oldalon : Ügy van!) A véleménykülönbség, 
t. ház, abban áll, hogy ezen szó : „nemzeti" a 
román congressus kifejezés előtt használtassék-e 
vagy ne ? (Felkiáltások a bal oldalon : Ugy van!) 
Ennélfogva mindenekelőtt a felett kell szavazni, 
hogy ezen szó: „nemzeti" maradjon-e vagy kiha
gyassék ? (Felkiáltás a bal oldalon : Maradjon! 
Ellenmondás a jobb oldalon. Zaj.) Ezután, ha a 
többség meg fogja kívánni tartani a „nemzeti" 
szót, a fölött lesz a szavazás, hogy a „nemzeti" 
szó megtartásával a szerkezetet kivánja-e a ház 
megtartani vagy nem ? Ennélfogva azok, k iké szót: 
„nemzeti" a román congressus előtt meg kívánják 
tartani, méltóztassanak felkelni. (Megtörténik. Fol-
Málíások: Ellenpróbát kérünk!) Most azok , k i k é 
Szót: „nemzeti" ebben a szakaszban nem kívánják 
megtartani, méltóztassanak felkelni. (Megtörténik.) 
A többség e szót : „nemzeti" a szerkezetben meg 
kívánja tartani. 

Justl l József : El levén fogadva a „nemzeti" 
szónak kitétele, bátor leszek a szerkezetet felol
vasni : mert igazán nem tudom megfogni, hogy 
nem tudunk megegyezni; holott a dolog igen egy
szerű. A szerkezet igy fog szólani. (Olvassa :) 
„Ugyancsak a minisztérium fogja eszközölni a 
görög-keleti vallású román püspöki zsinat felter
jesztéséhez képest az illető főpásztorokon kívül 30 
egyházi, 60 világi és ezek közé választandó 10 
határőrvidéki követből álló görög-keleti vallású 
román nemzeti egyházi congressus összehívását." 
(Helyes ! Ugy van !) 

Elnök (csenget): Mivel nem lehetett a dolgot 
máskép kiegyenlíteni, sza%razás történt arra, hogy 
e szó : „nemzeti" használtassék-e a szakaszban. 
Miután a többség elfogadta, e szerint lesz szer
kesztve a szakasz. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa) .- „U-
gyancsak a minisztérium fogja eszközölni a görög
keleti vallású püspöki zsinat felterjesztéséhez ké
pest az illető főpásztorokon kivül 30 egyházi, 60 

világi és ezek közé választandó 10 határőrvidéki kö
vetből álló görög-keleti vallású román nemzeti con
gressus összehívását." (Felkiáltások : Román nem
zeti egyházi congressus! Hosszan tartó zaj. Elnök 
csenget.) 

D e á k y LajOS : (Zaj.) Kénytelen vagyok 
azon meggyőződésre jutni, hogy tán más irat van 
a jegyző úr kezében, mint a központi bizottság 
javaslata : (Nagy zaj) mert a viszonosság elvénél 
fogva semmi más változás nem történhetik a szer
kezetben, mint az, hogy a „román" után oda téte
tik : „nemzeti." (Helyeslés.) 

DilllitrieviCS MílOS j e g y z ő (nagy zaj kö
zött még egyszer olvassa a szakaszt?) 

S o m o g y i Lász ló : Azt hiszem, a többség 
nézete az volt, hogy egyenlő czim használtassák 
mind a két metropolia gyűlésére nézve. (Felkiáltá
sok: Már elfogadtuk! Nagy zaj, elnök csenget.) Miu
tán a jelen szakaszban is . . . (Zaj, szónok szava 
nem hallik.) Miután az 5-ik szakaszban elfogadtuk 
a szerbekre nézve a nemzeti szót, (Zaj, elnök csen
get) épen igy alkalmaznunk kell itt is a „nemzeti" 
szót. (Felkiáltások : Nem kell! El van fogadva!) 

E l n ö k (csenget): Most az egész szakasz el
vagy el nem fogadásáról van szó: a jegyző úr föl 
fogja olvasni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa) .< 
„Ugyancsak a minisztérium fogja eszközölni a gör.-
keleti vallású román püspöki zsinat felterjesztésé
hez képest az illető főpásztorokon kivül 30 egy
házi, 60 világi, s ezek közé választandó 10 határ
őrvidéki követből álló görög-keleti vallású román 
nemzeti egyházi gyülekezet (congressus) mielőbbi 
összehívását." 

E l n ö k : Méltóztassanak azok, kik a 6-ik sza
kaszt ugy, mint az most fölolvastatott, elfogadják. 
fölkelni. (Megtörténik.) A 6-ik szakasz ugy, mint 
azt jegyző úr fölolvasta, elfogadtatott. 

Következik a 7-ik szakasz. 
Dimi tr i ev i c s Milos j e g y z ő (olvassa a tör

vényjavaslat 7-ik szakaszát.) 
Kacskovics Ignácz előadó: A központi 

bizottság változtatást javasol. A 7-ik szakaszban 
„congressus'' elé teendő „egyházi gyülekezet;" 
„legelső" kimarad, valamint a „leszen" két utolsó 
betűje. A szerkezet igy lenne : „Az ily módon 
összerovandó mindkét egyházi gyülekezet (con
gressus) föladata lesz az egyházi gyülekezet szer
kezetét ő felsége jóváhagyása mellett megállapí
tani." (Helyeslés.) 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk !) 

Sztojacskovics Sándor: (Zaj. El van fo
gadva!) Ugy elállók a szótól. 

Babes Yincze : T. ház! Én nem tehetek 
róla, ha türelme kifog3^ott: de szólanom kell, 
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mert meggyőződésemet nem hallgathatom el. Én 
a t. minisztérium szerkezete mellett nyilatkozom. 
Okaimat el fogom mondani. (Zaj. Már el van fo
gadva ! Nem lehet hozzászólni!) Ha jól emlékszem, 
a kérdés még nem volt föltéve. (Zaj. Eláll! El van 
fogadva !) 

ElnÖk (csenget): Képviselő urnák joga van 
véleményét elmondani: ennélfogva kérem a házat, 
legyen türelemmel. 

P a t a y I s tván : U g y veszem észre, nem tud
ják, hogy a 7-ik szakaszról van szó. (Atalános za
jos derültség) 

BabeS VinCZe : A 7-ik szakaszról lévén szó, 
én a minisztérium eredeti szerkezete mellett nyi
latkozom, és pedig főleg egy kihagyott szó miatt, 
t. i. a kihagyott „legelső''' szó miatt. A tisztelt mi
nisztérium szerkezetében ez benne állott és a sze
rint a congressusnak összejövetele alkalmával 
lehetséges más tárgyakat is elővenni és elintézni; 
holott, ha a központi bizottság által ajánlott szer
kezet fogadtatik el, akkor összeül a congressus ós 
a szervezésnél egyebet nem tehet. (Nem is kell! 
Nagy zaj.) A központi bizottság- azon nézetből 
indult k i , mintha itt egészen uj szerkezetű és 
szervezetű intézményről volna szó. Ez pedig nem 
áll; ez régi institutió, de csak jogi gyakorlatában, 
a törvény hiánya miatt volt akadályoztatva. A ro
mán görög-keleti vallásuaknak számtalan sérel
meik vannak s egyházi és iskolai ügyeik századok 
óta elhanyagolvák; röviden mondva : sürgősen 
elintézendő ügyeik vannak, a melyeket alig taná
csos tovább is elhalasztani. Már pedig, ha igy az 
első congressus csak azon okból jönne össze, 
hogy szervezkedjék, ez által ismét bizonytalan 
időre elhalasztatnék legsürgősebb ügyeiknek elin- i 
tézése. E mellett a románoknak, de a szerbeknek 
is, ezen congressus szervezete ugy szólván meg
van már: mert Erdélyben, de Karloviczán is, már 
megállapittatott és csak a felterjesztést kell majd 
eszközölni. Addig, vagy az alatt pedig elintézhetők 
lennének az érintett nagyon sürgős ügyek, mi 
különben ezen szerkezet mellett, t. i. a központi 
bizottság szerkezete mellett, lehetetlen. Ennélfog
va kérem a t. házat, hogy a törvénybe ezen szó : 
„legelső" minden esetre beletétessék. (Felkiáltások: 
Maradjon!) 

Eötvös József b. vallási miniszter : T. 
ház! A két szerkezet közötti különbséget akarom 
megmagyarázni. Azon szerkezetben, melyet a mi
nisztérium bátorkodott az osztályok elé terjeszteni, 
az van kimondva, hogy az ily módon összehívandó 
mindkét congressus legelső feladata lesz a con- j 
gressus szervezetét ő felsége jóváhagyása mellett l 
megállapítani. Az van tehát kimondva e szerke- j 
zetben, hogy a congressusnak legelső teendője j 
lesz ugyan tanácskozni a felett, vajon a mostani j 

szervezetet ezentúl is akaiják-e megtartani vagy 
más szervezetet akarnak-e felállítani ? de ezen kí
vül folyó egyházi és iskolai ügyeikről már ezen 
első congressus tanácskozhatik. Ez következik a 
miniszteri szerkezetből. Az osztályok által ajánlott 
szerkezet szerint ezen első congressus nem tanács
kozhatnék semmi más felett, csak a szervezet felett, 
és ha a congressus a szervezet felett határozott, 
kénytelen a nélkül, hogy akár mi más iskolai és 
egyházi ügyről szólhatna, szétmenni, és a meg-
állapitott szervezet szerint uj congressus összehí
vását szorgalmazni. Én részemről ugy vagyok 
meggyőződve, hogy a minisztérium által ajánlott 
szerkezet inkább megfelel a czélnak, annyival in
kább, mert azon szerkezet, mely a szerb congres-
susra nézve föl állíttatott, ugyanaz, mely régenten 
volt. Feltehető tehát, hogy a szerbek talán semmi 
változtatást sem fognak tenni a szervezetre nézve, 
hanem azt fogják mondani, hogy megtartják. Át 
nem látom tehát, miért kellene az első congressust 
a nélkül, hogy más valami felett tanácskozhatnék, 
szétküldeni és azután ismét ujat hivni össze. Én 
tehát bátor vagyok a miniszteri javaslatot a t. ház 
figyelmébe ajánlani. (Elfogadjuk! Szavazzrank!) 

Elnök ; Elfogadja- e a t. ház a miniszteri 
javaslat eredeti szerkezetének 7 ik szakaszát a sze
rint, a mint a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr előterjesztette ? (Elfogadjuk! Szavazzunk!) Ké
rem azon képviselő urakat, kik a miniszteri javas
latot elfogadják, méltóztassanak felállani. 

Várady Gábor : T. ház! A kérdéshez aka
rok szólani. A központi bizottság javaslata a mi
niszteri javaslattal nem csak azon egy szóra nézve 
tér el, hogy ez a szó : „legelső" kihagyatott, ha
nem eltér magára a congressus kifejezésére nézve 
is. (Zaj.) Méltóztassanak kihallgatni, én csak a 
kérdést akarom tisztán formulázni. A központi 
bizottság szerkezetében ezen kifejezés használtatik: 
„mindkét egyházi gyülekezet," és ezen kifejeaés 
kétszer ismételtetik, zárjelben mindenütt oda mel
lékelve : „congressus." En tehát ugy kívánom 
feltétetni a kérdést, hogy — az eredeti szerkezet 
nem maradván meg — elfogadja-e a ház a köz
ponti bizottság javaslatát azon módosítással, hogy 
ezen szó után: „mindkét egyházi gyülekezet (con
gressus)" után tétessék: „legelső feladata." (He
lyeslés) 

Eötvös József b. vallási miniszter : T. 
ház ! Magam is épen ezt akartam indítványozni : 
mert ha e szó : „legelső* hozzátétetik, elfogadom 
a központi bizottság szerkezetét. 

Elnök : Kérem a képviselő urakat, hogy a 
kik a 7-ik szakaszt ugy, a mint azt Várady Gábor 
képviselő úr előterjesztette, elfogadják, méltóztas 
sanak felállani. (Megtörténik.) Ennélfogva a 7-dik 
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szakasz a központi bizottság szerkezetében as in
dítványozott hozzátétellel elfogadtatott. 

Dimitrievics Milos jegyző {felolvassa a 
7-ik szakasz elfogadott szerkezetét. Olvassa a 8-dikat.) 

KaCSkoViCS Ig l lácz e lőadó: A 8. szakaszra 
a központi bizottság következendő módositványt 
ajánl : „A két metropolia különválásából eredő 
mindennemű követelések, a mennyiben kölcsönös 
egyesség utján kiegyenlíthetők nem lennének, ugy 
az egész metropoliát, mint a püspöki megyéket, vagy 
egyházközségeket, vagy netalán egyes egyéneket 
illetők is. választott bíróság előtt bélyeg- és illeték
mentesen lesznek érvényesitendok, mely biróság-
hoz mindegyik fél válaszszon két-két tagot s ezek 
közösen egy elnököt; meg nem egyezhetés esetére 
elnököt, valamint a három hő alatt választani vagy 
összeülni késedelmezők helyett az illető tagokat 
nevezze a kir. tábla; s ezen bíróság végzése és íté
letei ellen — mellőzve minden perorvoslatokat — 
egyedül a hétszemélyes táblára leend felebbvitel. 
hol is az ügy soron kivülaz igazság és méltányos
ság alapján lesz eldöntendő." 

Dimitrievics Milos jegyző : E szakaszra 
nézve több módositvány adatott be. 

Branovacsky István beadta a következő módo
sitványt : „A román metropolia felállításából ere
dő mindennemű követelések, a mennyiben a con-
gressus, illetőleg- a felek által egyesség utján kie
gyenlíthetők nem lennének, rendes bíróság előtt 
bélyeg- és illetékmentesen lesznek érvényesíthetők, 
mely bíróságok végzései és ítéletei ellen mindazon 
perórvoslatok alkalmazhatók, melyeket a polgári 
perrendtartás egyéb perekben megenged.c 

Manojlovics Emil a következő módositványt 
nyújtotta be : „A két metropolia különválásából 
eredő" szavak helyett: „a román metropolia felál
lításából eredhető" szavak tétessenek ; „az igazság
ügyminiszteriura által e czélra delegálandó" pas-
sus helyett pedig télessék: „az e czélra a törvény 
értelmében delegálandó." 

A harmadik módositványt Halász Boldizsár 
nyújtotta be, s ez következőleg szól: „A két metro
polia különválásából eredő mindennemű követelé
sek, a mennyiben egyesség utján kiegyenlithetők 
nem lennének, ugy az egész metropoliát, mint a 
püspöki megyéket vagy egyház-községeket vagy 
netalán egyes egyéneket illetők is, az 1836. évi 
XIV. és az 1840. évi XIII . t. ez. által kijelölt s 
az 1715-ik évi XVII-ik t. ez. értelmében erre fel
jogosított rövid útu osztoztató biróság előtt lesz
nek érvényesitendok." 

Van még egy negyedik módositvány, melyet 
Maniu Aurél adott be s mely következőleg szól: „A 
román metropolia különválásából eredő mindenne
mű követelések, éspedig az egész metropoliát vagy 
az egyes püspöki megyéket illetők, a mennyiben a 

legközelebb mindkét congressuson megkísértendő 
egyesség utján kiegyenlithetők nem lennének, az 
egyházközségeket vagy netán egyes egyéneket 
illetők pedig azonnal egy a királyi tábla által sa
ját kebeléből e czélra különösen alakítandó hét 
tagú tanács előtt bélyeg- és illetékmentesen érvé
nyesitendok. E biróság végzései és ítéletei ellen, 
mellőzve minden más perorvoslatot, egyedül a hét
személyes táblára leend felebbvitel, hol is az ügy 
soron kívül az igazság és méltányosság alapján 
lesz eldöntendő." 

Branovacsky István : T. képviselőház! 
Igaz, hogy a t. ház e törvényjavaslat eddigi tár
gyalásánál nagy türelmet tanúsított; de ha mind
azon szakaszok, melyek eddig tárgyaltattak, türel
met érdemeltek, akkor ezen 8-dik szakasz még 
inkább figyelmet érdemel: azért is méltóztassanak 
megengedni, hogy ezen szakaszra nézve néhány, 
a mennyire lehet rövid észrevételt tehessek. 

Előre bocsátom, hogy ezen szakasz eleje ugy 
a miniszteri, mint a központi bizottság által javas
latba hozott szerkezetben így hangzik : „A két 
metropolia különválásából eredő" stb. Ez a „kü
lönválás" szó nem felel meg a valóságnak; nem 
felel pedig meg azért, mert az ujonan felállított 
román metropolia nem volt soha semmi összeköt
tetésben a szerb metropoliával, tehát nem lehet 
azt mondani, hogy „különvált," hanem „felállí
tott." Hogy pedig az csakugyan így van, bizo
nyítja maga a legfelső királyi resolutió. E királyi 
resolutió kelt 1865. évi július hó 8-áról, mety reso
lutió, hivatkozva az előbbi resolutióra, vagyis az 
1864-ki deczember 24-ről keltre, a többi közt így 
szól (csak elejét olvasom fel): „Nos Franciscusetc. 
Notum faeimus, et tenoré praesentium memóriáé 
commendamus, quibus interest universis: Postea-
quam b. resolutione nostra die 24. mensis decem-
bris anno 1864, parochias graeco orientales quae-
cunque in provinciali regni nostri Hungáriáé ter-
ritorio aeque ac in militaribus serbico banatico a 
populo romano incoluntur, e nexu, quo hucus-
que cum parochüs graeco orientalibus Aradiensi. 
Temesvariensi et Verseciensi junctae erant, ex-
cindi, ac neo creatae metropoliae romanae aggre
gari decrevimus, etc." Ugy gondolom, hogy e 
szerint sokkal correctebb volna, ha a „különvált" 
szó helyett „felállitott" szó tétetnék. 

Egyébiránt rám nézve ez nem lényeges; ha
nem csak kötelességemnek tartottam ezt fölem
líteni. 

A fő dolog e szakaszban az : miként fognak 
azon követelések, melyek ezen ujonan teremtett 
metropoliából erednek, mely biróság által, és mi
csoda eljárással elitéltetni'? Erre nézve azt látom, 
hogy a t. cultusminiszter úr javaslatba hozta a 
delegatiót, a központi bizottság pedig ajánlatot 
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tett egy a felek által választandó bíróságra nézve, 
sőt még tovább ment s azt mondotta, hogy min
den perorvoslatnak mellőzésével egyedül egy fel-
jebbvitel lehessen, és pedig a hétszemélyes táblá
hoz, s e két fórum, az első és a második, nem 
csak a törvény és igazság, hanem pláne a méltá
nyosságból indulva ki hozzon ítéletet. 

Iparkodni fogok a dolgot felvilágosítani, és 
először szólni fogok a választandó biróságokról; 
azután az eljárás- és perorvoslatokról; szólni fogok 
végre a „méltányosság" szóról, és hogy miként 
lehet mind ezen dolgokat a hazai törvényekből 
értelmezni, s mily értelemben voltak azok eddig 
használva, föntartván minden esetre magamnak a 
jogot, legutoljára rövid megjegyzést tenni a mi
niszteri eló'terjesztvényre , vagyis a delegált 
bíróságra. 

A mi a választott bíróságot illeti, ngv látszik 
a központi bizottság hasonlatosságot vett az 1836-
diki XIV-dik törvényczikkbó'l, mely a választott 
biróságokról szól, és megengedte a feleknek, hogy 
két-két bírót választva a két bíró ismét elnököt 
választhasson. E hasonlat, mint átalában a hason
latok, sántikál; de itt valószínűleg nyakát töri, 
ha elfog'adnók. Mindnyájan tudjuk, hogy miről szól 
a 14-dik §.: ,,de plana successione", és pedig 
vérek között és világos dolgokról, nem pedig dubi-
oso juris titulo, melyek az ekkép sommás utón 
hozott ítéletben meg nem nyugvó félnek fentar-
tották a törvény rendes útját és a rendes bírósá
gok előtt; erre nem kell a sok szót vesztegetnünk, 
ezt ugy is tudjuk mindnyájan. 

De más gyenge oldala is van ezen javaslat
nak : az, hogy előre is valószínűleg fel kell tenni, 
hogy, ha én mint szerbbirót választok, bizonyára 
két szerbet fogok választani, a két román pedig 
két románt; most kérdem: hogy fognak ezek elnö
köt teremteni ? (Magyart!) Mindenik fél mást candi-
dálván, bizonyára nem fognak megegyezni. Igaz, 
hogy a központi bizottság ennek elejét vévén, azt 
mondja, hogy ez esetben a királyi tábla nevez 
elnököt. Igen is a királyi tábla fog nevezni füg
getlen elnököt; de vajon minő lesz azon bíróság? 
midőn mindkét fél egymást elidalni fogná, mert 
mindegyik rész a maga érdekeit fogja védeni és 
a pert maga az elnök döntendi el! Ily bíróságot 
bizonyára a t. ház nem fog elfogadni. (Zaj.) 

Tovább megyek. A mi az eljárást illeti, van
nak törvényeink számosan, melyek arról rendel
keznek, hogy ne a köz eljárás szerint, hanem 
többé-kevésbbé ettől eltérve, így vagy amúgy jár
jon el a bíróság. (Nagy zaj.) Ilyen törvényünk 
számos van: a már emiitettem 1836-diki XIV. 
törvényczikk, mely sommás eljárást ajánl; az ez 
tvi XVIII. törvényczikk. mely a vásári birósá
gokról szól; továbbá a szóbeli biróságokról szóló | 
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XX-dik törvényczikk; az 1840-diki XV-dík tör
vényczikk, mely a váltóról szól: ilyen végre az 
1840-diki XVII . törvényczikk. Nem kételkedem, 
hogy mindnyájan tudjuk ezen törvények tartal
mát. Ezek azt tartalmazzák, hogy az első biró-
ságu törvényszék eltérhet sokszor a formaságok
tól és rövidebb utón hozhat ítéletet; de egyben 
sincs kizárva az, hogy a hozott ítéletben meg nem 
nyugvó fél a maga jogát rendes törvényes utón 
ne kereshesse ; legalább fen van tartva a megelé
gedetten félnek a maga jogát a törvény rendes 
utján kivívni és pedig minden létező perorvoslat 
felhasználásával. 

Nem látom tehát okát annak, hogjT midőn a 
törvényhozás szelleme mindig az volt, most ettől 
annyira eltérjünk, a mennyire a központi bizott
ság ajánlja, hogy t. i. csak egyetlenegy, választás 
által létrejövendő bíróság az igazság és méltá
nyosság szerint hozzon ítéletet, mely minden to
vábbi perorvoslat mellőzésével csak a septem-
virátushoz legyen felebbezhető. 

T. képviselőház! hogy a dolog még világo
sabb legyen, bátor vagyok az 1836-diki X-dik 
törvényczikket például fölhozni, mely az úrbéri 
ügyekről szól. Nézzük csak, mennyire óvatos volt 
a törvényhozás, midőn ezen törvényczikket al
kotta; pedig nem lehet mondani, hogy ezen tárgy, 
az úrbéri ügy nem érdekelte volna az egész or
szágot , még pedig bizonyosan nagyobb mérv
ben, mint most ezen vallási ügy ; és mégis mit 
mond az . a rendbe szedési perekről ? Azt 
mondja, hogy mindenek előtt kérdés: van-e helye 
a pernek vagy nincs ? először az uriszék, azután 
hivatalból a megyei törvényszék, és harmadik 
instantiában a magyar királjd helytartótanács ál
tal döntessék el, és csak akkor, ha mindannyian 
a pernek helyét látják, kezdethessék meg a per, 
mely azután csak minden perorvoslat felhaszná
lásával volt befejezendő. 

Ha tehát törvényhozásunk ily esetben eny-
nyire óvatos volt: lehet-e most azt kívánni, hogy 
ezen két nemzetiség vallási ügyeire nézve rögtön-
bíróság állittassék fel, mely csak is abban külön
böznék az igazi rögtönbiróságtól, hogy itt volna 
még egy kegyelmi u t : a septemvirátushoz való 
fölebbezés ? 

De ezen kegyelmi ut sem sokat nyomna, 
mert mind az első, mind a másod bíróság a mél
tányosság szerint ítélne, attól pedig nem lehet so-
kdt remélni, hogy az ember legigazságosabb, leg
jogosabb ügyét, el ne veszítse. Ez pedig, ugy gon
dolom, a t. háznak czélja nem lehet. 

Ezen szóra nézve: „méltányosság", mivel ez 
törvényeinkben is leginkább csak ott fordul elő, 
hol delegátióról van szó, fáradságot vettem ma
gamnak, és megvizsgáltam, előbbi törvényeinkben 

27 
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minő éitelemben használtatott ezen szó ? Ezen két 
eszmét tehát összekötve fogom előterjeszteni: a 
delegátió eszméjét hazai törvényeinkből véve és 
a méltányosság eszméjét. 

Amiadelegátiótilleti : ez tudtommal két utón 
szokott történni. 

Első ut az. mely a legutóbbi országbírói ér
tekezlet értelmében is a septemviratus által szokott 
meghatároztatni, és pedig, a mint törvényeinkből 
tudjuk, ha valamely illetékes bíróság ellen van 
valami jogos kifogás, vagy ha talán ezélszerü 
vagy kívánatos volna más bíróságot rendelni. Te
hát felteszik mindig, hogy a felek vagy ajánlják 
vagy kérik a delegátiót és pedig írásban, a mint a i 
törvény egyenesen kimondja, hogy az ily cornpro-
missumok mindig írásba legyenek foglalva, és I 
miután igy írásban fel van terjesztve. akkor a j 
septemviratus meghallgatja a felekéi és az illető I 
bíróságokat, s ugy dönt az ügy felett és nevez ki ; 
compromissumot. j 

A második mód volt az. midőn a törvécyho- j 
zás maga valamely különösen rendkívüli esetben [ 
jónak látta a delegátiót életbe léptetni, és sokszor I 
tágította annak hatáskörét oda, hogy az ilyen de-
legáltbíróság csakugyan méltányosságból is ítéljen. 

Ilyen törvény az 1823 : LXX-dik czikk, mely-
nek 2-dik§-a igy szól: „Circa fundationem Szír- { 
mayanam, tamquam rem de jure tertii tractantem I 
(audita etiam parte altéra) sua majestas sacratis- I 
sima id quod justitiae conforme érit, clementer dis- j 
ponet," A 3-dik §. pedig igy szól: „Fundatio verő 
Hrabovszkyana in commissione de negotio religi- j 
onis Jnstituta, uberius tractata. ubi acta ejusdem ! 
eommissionis revisa fuerint, pro aequitate termi-
nabitur.'" 

Itt tehát csakugyan a törvényhozás magajó
nak találta ő felségének megengedni azt, hogy 
méltányosságból intézze el a dolgot. De mindjárt 
utána egy pár évvel a törvényhozás sokalta azt, 
a mit tett, s ugyancsak az 1729. XVII-dik törvény-
czikkbenigy szól :,,Quoad fundationemHrabovsz-
kyanam et Szirmayanam sacratissima caesardo et 
regia majestas partíbus eatenus interressatis juris 
utique viam admittet. ut primum eideni suae ma-
jestati sacratissimae de una et alia ulterior genui-
na et circumstantiaíis informatio, unde etiam con-
stare possit> quo nimirum quae spectet ? submissa 
exstiterit." 

Ebből tehát látjuk, hogy pláne a mi először 
meg volt engedve, hogy delegátió küldessék, az a 
törvénhyozás által visszavonatván, az illető felek
nek a törvény rendes útja nyitva hagyatott. 

I ly törvényre akadtam továbbá az 1846. 
XXVI-dik törvényczikkben, mely a Pest és Buda 
közti hídról szól, hogyt . i. a mennyire a vállalkozó 
társulat és az ország között barátságos utón nem 

jött volna szerződés létre, akkor a vámszedési esz
tendőkre nézve lehessen valamit ex aequitate elin
tézni. De ennek mi volt oka? Bizonyosan az, 
hogy a vállalkozók a fenálló törvények értelmében 
nem fektették volna be pénzűket, ha előre nem 
biztosíttatott volna nekik a jövedelem. Az ország 
érdekében volt tehát, hogy a hid mielőbb létesít
tessék, következőkép ez valóban különös és rend
kívüli eset volt; de ezt ez esetben szintén zsinór
mértékül elfogadni nem lehet. Akadunk ugyan
azon törvényben arra is , hogy a mennyiben az 
e végre kiküldött országos küldöttség nem tudna 
megegyezni a pest-budaközi expropriatióra vagyis 
kártalinitásra nézve, hogy ott szintén ex aequitate 
dönthesse el az ügyet. Ez tehát megint más szem
pont. Mindnyájan tudjuk, hogy országunkban lé
teznek positív törvények, melyek saerint az expro-
priatio vagy a kártalanítás biztosítva van az állam 
részére. Itt nem magános emberek közt forgott fön 
a kérdés, hanem az állam és magán ember ek kö
zött. Tehát itt az az eset nem alkalmazható. 

Hallottam egy harmadik esetről is, mely 
a reformátió idejében történt, akkor, hogy ajezsui-
ta rend erőszakosan foglalt el templomokat az 
illető felektől. Itt is valami commisio volt meg
bízva, mely eligazítsa a dolgot. De kérem, ezen 
esetet sem lehet a mostanihoz hasonlítani: mert ott 
erőszak volt: itt pedig erőszakról szó sincs. Itt 
békés és törvényes utón módon kell mindenkinek 
jogát kivívnia. Tehát ezen példára sem lehet az 
ellenkező véleményben levőknek alaposan hivat
kozni. 

E szóra : „méltányosság ", térek most á t : mert 
csak e szó: „méltányosság" teszi itt a nyomatékot. 

Igaz ugyan, hogy törvényeink szerint a leg
főbb törvényszék, a hétszemélyes tábla sok eset
ben ex aequitate hozott ítéletet. De igaz másrészt 
az is, hogy 1836-dik évben, gondolom, a XVI-dik 
törvényczikk szerint, az van mondva, hogy ezen
túl minden bíróság, minden törvényszék, minden 
fórum a maga Ítéletét motiválni tartozik; ennek 
tehát eleje vétetik az által, hogy maga a hétszemé
lyes tábla a méltányosság alapján Ítéletet hozzon. 
Ügy gondolom, nincsen is példa arra, hogy ezen
túl ily Ítéletet hozott volna. (Zaj.) 

Nézzük már most a másik részt, hogy micso
da vagyonokról van itt szó ? A kérdéses köve
telések tárgyát teszik az alap, a nemzeti alap, 
alapítványok, zárdák és azokhoz királyi donátíók 
mellett tartozó ingatlan vagyonok és nagyértékü 
egyházi alapítványok, s a többi közt egyházi ja
vak, templomok, iskolaépületek stb. Ezen követe
lések elintézésére szükséges az illető privilégi
umokról, az illető donátiókról a fönlevő okmányo-
k at taglalni és azokból a jogot meghatározni. Mert. 
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hogy az ilyen tárgyak csakugyan jogosan igény
lik azt, hogy a perlekedő félnek annyi szabadság 
adassék, a mennyit a törvény magával hoz: ezt. 
ngy gondolom, nem lehet tagadni senkinek. 

Ezeknek előre bocsátása után (Zaj. Elég volt 
már /) ugy látom, mindenki meg lehet győződve, 
hogy itt a központi bizottságnak véleménye nem 
helyes : nem helyes pedig azért, mert a javaslatba 
hozott bíróság választott biróság; elfogadhatlan 
más odszor különösen azért, mert csak egy appel-
láta van engedve ilyen nehéz s kétes minemüségü 
4B természetű tárgyban ; végre harmadszor nem le
het a javaslatot elfogadni azért, mert itt a méltá
nyosságnak helye nem lehet, hanem csak jognak 
ás igazságnak. 

Ezek után átmegyek a miniszteri javaslatban 
foglalt delegatiókra. (Zaj. Eláll!) 

Én és elvtársaim az előbb előadott okoknál 
fogva főkép a tárgy természetének nehézsége miatt 
kívántuk a rendes utat és törvényes eljárást; a 
mennyiben azonban a t. ház ezt leginkább csak 
azért nem volna hajlandó elfogadni, mert talán 
azon gyanú támadott ellenünk, mintha mi ezen 
ügyet — nem tudom, hogy s mi módon — húzni és 
halasztani akarnók: (Zaj) én és elvbarátaim a mi 
módositványunktól elállunk. (Helyes!) 

Csak két kérésünk van. {Halljuk! Eláll!) 
Először: hogy a miniszteri javaslatban levő 

ezen szó helyett : „különvált metropolia" tegyük: 
„ujonan felállított." 

Másodszor: a mi alkalmat adott nekünk leg
inkább arra, hogy miért kivanjuk a törvényes 
utat, az. hogy nem volt kimondva, hogy a t. mi
niszter úr ezen szót: „általa delegálandó" miképfog-
ja használni. A mint már élőbb volt szerencsém elő
adni, a delegatiók sokszor olyanok voltak, hogy 
ő felsége ugy szólván határtalanul bánt a delegatió-
nális bírósággal; tehát azt oly emberekből állít
hatta össze, akikben lehetett bizalma anélkül, hogy 
azok rendes birok lettek volna. De ezen aggodalmat 
megszüntette a miniszter úr. midőn utóbbi beszédé
ben a delegátióról szólt; azt mondotta ugyanis, 
hogy az törvényes és rendes bíróság lesz. Engem 
ess egészen megnyugtatott; hanem azon egy kéré
sem van mégis, hogy tisztán meg legyen érthető, 
hogy ezen delegátió rendes biróság, méltóztassék 
oda tenni: „a kerületi táblák valamelyikéből fel
állítandó biróság/ ' magától értetődvén, hogy e 
szerint a két fokú felebbezésnek is helye lesz. 

Ezt a két szót, kérem, méltóztassanak elfo
gadni ; és ha a t. miniszter úr ezen értelemben ve-
*zi a delegált bíróságot, akkor szívesen beleegye
zem, és kérem a t. házat, méltóztassanak azt ily 
értelemben elfogadni. 

Eötvös József b. vallási és közoktatási 
m i n i s z t e r : T. ház! Azt hiszem, meg fogom köny-

j nyiteni a discussiót, ha röviden előadom azon ál-
j Iáspontot, melyből ezen szakasznak alkotásánál ki-
I indultam. 

A két metropoliának elválása a dolgok ter
mészeténél fogva — mert az elválás az egyes köz-

I ségekben is megtörténik — igen sok jogi kérdést 
j fog maga után vonni, így a templomi vagyon és 

templom épületének tulajdonára és mindenféle ala
pítványok tulajdonára nézve. Ezen kérdéseket a 
dolgok természeténél fogva administrativ utón. 
mint eddig történt, *eldönteni nem lehet: mei-t ez 
az alkotmányos ország alapelveivel ellenkezik. Itt 
tehát bíróságot kell felállítani, hogy ítéljen azon 
kérdésekről, méhnek ámbár az egész hitfelekezetek 
közt forognak fön. mégis épen ugy jogi kérdések, 
mint más kérdések. Ítéljen pedig felfogásom szerint 
— ezt már mellékesen jegyzem meg — nem méltá
nyosság, hanem jog szerint. (Helyeslés.) Megérintem 
még, hogy a méltányosság szót nem szeretném 
különösen megemliteni. midőn bírói ítéletről van 
szó. (Helyeslés.) Kell tehát bírót kijelölni, ki ezen 
ügyekről ítélni fog. 

E tekintetben két szempontot kell szem előtt 
tartanunk ; először azt, hogy csakugyan az ország
nak érdekében fekszik az , hogy ezen kérdések 
ne húzódjanak évekig, hanem keresztülvitelük 
lehetőleg hamar eszközöltessék és ne csináljunk 
belőlök 30 évig tartó juris pereket (Helyeslés); 
másik érdek az, hogy fölötte rövid és sommás pro
cedúra ne legyen belőle minden appelláta nélkül, 
nehogy ezen kérdések, melyek az aetorra és iucat-
tusra nézve igen nagy fontossággal bírnak, csak 
ugy egyszerűen intéztessenek el. így tehát közép
utat kell választani. A rendes biróságot tehát, 
mint azt némely képviselő úr által benyújtott mó-
dositvány magában foglalja, a minisztérium nem 
tartotta ezélirányosnak. Mert mi a rendes biróság? 
A rendes biróság: a megyei sedria. Már pedig 
minden oly megyékben, hol ilyféle kérdések elő
fordulhatnak, a dolgok természeténél fogva mind 
a két nemzetiség képviselve van; annálfogva 
minden ily egyes kérdés eldöntése eonflictusra 
adna alkalmat. E tekintetnél fogva nem indítvá
nyoztuk a rendes biróságot, hanem indítványoz
tunk delegált bíróságot, mint első forumot, hanem 
aztán a felebbezések az ország legmagasabb fóru
mához, azaz a hétszemélyes táblához fognak vitetni. 

Ha tehát méltóztatnak beleegyezni, minden 
résznek megnyugtatására legjobb volna az. ha 
a tisztelt ház mindjárt jelölné ki azon forumot, 
melyet egyszer mindenkorra delegál, ha például a 
törvényben kimondaná, hogy mint első forumot 
a királyi tábla bizonyos számú tagjai fognak 
ítélni és innen történik az apelláta. Ez volna a 
legczélszerübb. 

Halász Bo ld izsár : T. ház! Én ezen tárgy-
27* 
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ban osztozó, tehát érdekelt fél nem levén, csak 
annyiban szólok hozzá, a mennyiben ezen sajgó 
seb, mely az osztályosok között régóta vérzik, 
az egész hazának is sebe levén, azt minden haza
finak gyógyítani kötelessége. 

En, t. ház, azon kiindulási pontokat örömmel 
fogadom el, melyeket a miniszter úr felállitott, 
nevezetesen, hogy nem a méltányosság, hanem a 
törvényesség értelmében jogi szempontból kell 
megbírálni a kérdéseket. Elfogadom azt is, hogy 
a netaláni peres kérdések mm él rövidebb idő alatt 
intéztessenek el. De, tisztelt ház, azt gondolom, ha 
testünkön oly seb van, melyet műtét nélkül ren
des orvosi szerekkel gyógyítani nem lehet, azt 
kell kívánnunk, hogy ha a műtétnek meg kell 
történnie, minél kevesebb fájdalommal és röviden 
történjék meg. E szempontból voltam bátor mó-
dositványomat benyújtani, melybó'l kiindulva ki 
fogom mutatni, hogy azon bárom, illetőleg több 
módositvány, melyek itt felolvastattak, ezen ezél-
hoz nem vezetnek. Kezdem a kormány javaslatán. 

A kormány delegátiót javasol. T. ház! Én 
azért voltam bátor az 1836. és 1840-dik rövid 
utu osztálybiróságot hozni javaslatba : mert bál
ázok e speciális viszonyokra, nevezetesen apával 
és anyával, testvér vagy unoka-testvérek közti 
osztályokra vonatkoznak; mégis, mert alig merné 
valaki tagadni, hogy a vallásfelekezetek más val
lásfelekezetek iránt is, hát még egymás irányában 
oly viszonyban vannak, mint a testvérek, mikor osz
tozni akarnak, én olyformán fogom fel az ügyet, 
min tha 5 — 6 testvér közösen gazdálkodva, egy
szerre meg akarna osztozni. A törvény e tekintet
ben rövid utu osztályos bíróságot rendelvén, gon
doskodott minden előfordulható nehézségek elhárí
tásáról is. Azt mondja az 1836. XIV. törvényezikk 
7-dik §-a: „Azon ingók és ingatlanok, melyekre 
nézve kétséges volna a jusnak minősége, ha csak 
barátságos egyesség nem igazitaudja el a viszál-
kodást, a felek e részben a törvény útja követésre 
utasíttatnak."' Nem annyit tesz-e ez, hogy az álta
lam indítványozott rövid utu osztályos bíróság 
valami nagyon bonyodalmas kérdést elintézni ma
gát jogosítottnak nem tartja ? Elintézi azokat, me
lyek rögtön elintézhetők, az el nem intézhetőket 
illetőleg a feleket rendes per útjára utasítván. (He
lyeslés és nyugtalanság.) 

T. ház, azt hiszem ha azon részét e törvény
javaslatnak, mely csak elvekre vonatkozik, a tisz
telt ház figyelmére méltónak tartotta: most, midőn 
azoknak alkalmazásáról van szó, t.i. mi az enyém, 
mi a tied'? méltóztassanak türelemmel lenni. (He
lyeslés.) 

A delegátió, t. ház, hazai törvényeink szerint, 
nevezetesen az 1715. XVII . törvényezikk szerint 
a biróküldés a felség jogaihoz tartozik. Ezen tör

vény igy szól : „Pro diversitate eausarum oceur-
rentium judice legali destitutarum, ulterius etiam 
regiae érit auctoritatis judices ad qualitates et 
merita ejusmodi eausarum convenientesdelegare,* 
Már most, tisztelt ház, ha csakugyan delegátióra 
volna szükség, a delegátió kinevezése nem a mi
nisztérium, hanem ő felsége jogai közé tartoznék. 
(Ugy van! Helyes!) Másik az, hogy az rövid idő 
alatt czélra sem vezetne, mert a minisztérium min
den perorvoslatot megenged a delegált itélő bíró
ság mellett, tehát a mi leginkább megkívántatnék, 
rövid idó' alatt nem volna vége e nagyfontosságú 
és sürgetős kérdés elintézésének. 

A második indítvány a központi bizottságé. 
A központi bizottság compromissumot javasolt. 
Tisztelt ház, a compromissum az 1729-diki XXX. 
törvényezikk szerint ugy érvényes, ha a felek 
által irásba van foglalva. Már most, hogy a mi
nisztérium szabja meg a compromissum feltételeit 
és számát a compromissus bíróságnak : ez törvény
be ütköző lenne. 

A mi a harmadikat illeti, mellőzve a többie
ket, melyek körülbelül ezek körül forognak, ne
vezetesen néhány szerb képviselő által inditvá-
nyozottat, mely a rendes bíróságokhoz ragaszko
dik : ez, tisztelt ház, a leghosszabb ut ; és ha azon 
képviselőtársaink, minél tovább a status quo-ban 
maradni és osztozni nem akarnak, akkor czéljokat 
elérik, és a mennyiben a perorvoslatokat is meg
említik, holott azok minden rendes perhez oda 
tartoznak, nekem ugy látszik, nem idegenek attól, 
hogy minél tovább függőben maradjon a kérdés. 

Branovacsky képviselő úr, mintegy gyanítva, 
hogy ez is inditványba jöhet, kimutatta az olyan 
bíróságnak tökéletlen voltát, hol a felek választa
nak és az elnök decidái; de tessék nekem kimu
tatni, hogy az általok ajánlott eljárás tökéletesebb. 

A t. képviselők rendes bíróságokra hivatkoz
nak ; de miből állnak a rendes bíróságok'? A me
gyei törvényszékekből : azon megyei törvényszé
kekből, melyek, különösen ily esetben, vagy egyik 
vagy másik nemzetiség túlnyomó többségben levő' 
tagjaiból állanak. Igazságosabban, rövidebben, a 
felekre nézve megnyugtatóbban fogja-e azt rendbe 
hozni, mint az általam javaslatba hozott szintén 
articularis bíróság ? 

Ezek azon okok, t. ház, röviden előadva — 
nem remélhetvén a t. háznak már alkalmasint ha
tározott nézetét megváltoztathatni — melyek en
gem mint képviselőt arra köteleztek, hogy ily 
nagyfontosságú tárgyban a magam nézetét előad
jam és a t. ház figyelmébe ajánljam. 

ManiU Auré l : Midőn a minisztérium és a 
képviselőház a szőnyegen levő törvényjavaslat 
által a görög-keleti egyháznak, kánonjai értelmé
ben megillető jogait biztosítani kívánja , megad-
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ván ez által az egyháznak mind azt, mi az egy
házé, nem volt és nem is lehet más czélja, mint 
igazságot szolgáltatni; de épen azért, mivel ezen 
törvényjavaslatból azt következtetem, hogy fő fő-
czélja volt az igazságnak kifejezést adni, kötelessé
gem, minthogy ezen tárgyat foglalatosságomnál 
fogva jól ismerem, mind azt kiemelni, mi e ma
gasztos czélnak nemhogy megfelel, sőt vélemé
nyem szerint annak ellentétét képezi. 

A tárgyalás alatt levő 8-dik szakasz hivatása 
azon módozatokat megállapítani, melyek szerint 
a görög-keleti román metropolia felállításából ere
dendő minden jogviszony elintéztessék. Én ré
szemről igen-igen sajnálom, hogy daczára őszinte 
törekvéseimnek többi román görög-keleti társaim
mal egyetemben nem bírtuk szerb képviselőtár
sainkat azon kiváuatunk igazságáról meggyőzni 
és velők együtt egy és ugyanazon módot meg
állapítani, a mely által fel lett volna mentve a 
tisztelt ház mintegy bíróként ítélni • de ha ez ne
künk nem sikerült, talán azon megfogható elfo
gultság miatt, amelylyel a tárgy iránt viseltetünk, 
reménylem, hogy sikerülni fog a tisztelt házat 
meggyőzni kivánatunk igazságosságáról. 

T. képviselőház! Midőn ő felsége 1860-ban 
meghallgatta a románoknak évtizedeken át foly
tatólag és ismételve felterjesztett kérelmét, a jus 
reservatum nyomán meghagyta az akkori egyház
főnek, hogy ezen ügy román metropolita s egy
szersmind a többi püspökökből alakulandó zsinat 
tárgyalása alá bocsáttassák. Ezen zsinat 1861-
ben ült össze és akkor ezen ügyre vonatkozólag 
kinyilatkoztatta, hogy egy román egyenrangú 
metropoliának felállítása által és a románoknak 
a szerb hierarchiától való külön állása által a 
dogma egyessége csorbát nem szenved. (Fölkiál
tások : Soha sem mondotta!) Erre az ő felsége sze
mélyét helyettesítő zsinati biztos arra szólította fel 
a zsinatot, adja elő azon módozatot, mely szerint 
a különállásból eredő minden ügyek elintéztesse
nek. Ekkor a 8 szerb és 3 román püspökből ala
kult zsinat következő szabályzatot hozott. Az el
vállás alapjául a nemzetiséget tűzte ki, és azt mon
dotta, hogy minden, tisztán románok által lakott 
egyházi községek azonnal feloldattnak a szerb hie
rarchia kötelme alól és áttétetnek a román hierar
chia hatósága alá. A szerbek és románok által ve
gyesen lakott községek azonban továbbá is meg
tartatnak az eddigi hierarchia hatósága alatt, míg 
nem egyik vagy másik rész kérelmére egy az 
illető püspökök és egy törvényhatóság küldöttei
ből alakulandó vegyes bizottság a hely színén meg 
nem kisérlendi az egyességet. Az egyesség nem 
sikerülése esetében oda nem itéli a vagyont, mely 
eddig közösen biratott, és a lelkek számát, vala
mint a nemzetiségeket is saját bevallásuk szerint. 

Ezen vegyes bizottságoknak fó'lfeladata az egyesü
lésnek nem sikerülése esetében mindenekelőtt 
megvizsgálni, vajon képes-e egyik vagy másik fél 
az egyházi ingatlan vagyonra nézve kizárólagos 
tulajdonjogát kimu tatni: ha nem képes, akkor oda 
Ítélni az egyházi ingatlanságot a többségnek, a 
kisebbség jogosítva lévén a többség által kárpó
toltatni készpénzben számarány szerint. Az ingó 
vagyon szintén u gy összeiratván, azt természetben 
oszszák fel, szám és becsérték szerint. Ezen szabá
lyozást a püspöki zsinat felterjesztésére ő felsége 
majdnem szóról szóra, de ninden esetre semmine
mű lényeges változtatással 1864. évi decz. 24-kén 
kelt legfelső kéziratában helybenhagyta. Ezen 
jus reservatumban gyökerező legfelső rendelet 
kibocsátása után vagy 31 község, vagyis 31 köz
ségben az ottan többségben levő románok kérel
mezték a különválást. Erre a vegyes bizottság 
minden községben megjelent, az egyességet siker
telenül megkísértették, s a meghatározott eljárás 
szerint a többi vizsgálatot befejezték; az iratokat 
részint a magyar királyi cultusminíszteriumnak, 
részint — minthogy ezen községből mintegy 18 a 
határőrvidékben van — a hadügyi minisztérium
nak végfelosztás végett felterjesztették. A hadügyi 
minisztérium két ügyet már végleg elintézett. 

Méltányolva azon idegenkedést, mely a cul-
tusminiszter urat visszatartja ezen ügyet közigaz
gatási utón elintézni, felfogom az indokot, s kész 
vagyok magam is ezen ügyet biróságokra bízni; 
de midőn ezt teszem, semimképen sem vagyok 
hajlandó őket felmenteni magok a felek által elő
irt eljárás követésétől, sőt fel nem menthetem Őket, 
hogy ne az igazságot tekintsék fő főczélul, hanem 
a summum just, s hogy ez itéletökben ne az igaz
ságot, hanem a summum just törekedjenek elérni, 
mely gyakran summa etiam injuria, kivált oly 
ügyekben, a hol 160 éves közös birtoklásról van 
szó, a hol oly közös birtoklásról van szó, mely 
nem a magán jogügyekre vonatkozó szabályok 
szerint keletkezett, mert a községbeli templomok, 
papi telkek és iskolák s néhol egyszersmind isko
lai tőkéken kivül egyéb semmi közös birtok nincs. 
Ezek nem keletkezhettek ugy, hogy a ki most 
hasznukat élvezi, annak magán jog szerinti tu
lajdonosának is vallhatná magát. Ezek a mos
tani közságbeli tagok talán nem is jogos utódai az 
elődöknek, mert tudjuk, hogy a községben taggá 
válik mindenki, a ki e községben letelepszik s ott 
az osztály alkalmával igényli részét a lélekszám 
szerint. Én, t. ház, mint szentszéki ügyész több 
ily vegyes bizottságban részt vettem ; láttam, mily 
nemű ingerültség, súrlódás, veszélyes súrlódás 
uralkodik az ottani községbeli tagok között, mely 
súrlódás még növeltetik az által, hogy ezen ve
gyes községekben az illető szerb püspökség, nem 
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hogy könnyítené az együttmaradást , kanem ré
szint az istentiszteletnél a nyelvbeli korlátozás, 
részint az iskolákba való beavatkozás által azt 
még sulyositja. 

E B tehát lelkiismeretes dolognak tar tom, 
hogy ha már szükséges ez ügyeket elintézni, hogy 
azok ugy intéztessenek el, hogy a községek ügyét, 
Ől község ügyét ad graecas calendas ne bizzuk, 
ugy például, a hogy a módositványt tevő kí
vánta. Én kötelességemnek tartottam, épen mert a 
viszonyokat ismerem. ezeknek különválását a 
metropoliától elősegíteni. 

En is módositványt tettem. E módositvány-
ban iparkodtam a központi bizottság által elfoga
dott elvekhez alkalmazkodni és még annak eszme
menetét is elfogadni; de nem fogadtam el teljes
séggel a módozatot. Nem fogadtam el először a 
választó bírósági módozatot. Nem fogadtam el pe
dig azért, mert eló'ször 31 község van, melynek a 
eongressuson az egész metropoliát illető ügyei is 
vannak , és mondhatni, hogy jelenben, ha nem 
ukad még több község, mely a különválást kéri, 
már 32 ily választott biróság- felállítása szükséges. 
Másodszor Branovaesky képviselő úr is előhozta 
azon nehézségeket, melyek ily választott biróság 
eljárásával járnak, mert a két félnek választott 
bírái közül mindegyik többnyire saját Me mellett 
szavaz és igy az ítélet hozatala többnyire az 
elnökre van hagyva. Harmadszor sürgősen kíván
nám elintéztetni a vegyes községek ügyeit, és azért 
még ezen három havi időt is szeretném mellőzni, 
és szeretném, ha még az alatt az idő alatt eldön
tetnék az ügy, semhogy még tovább várjunk azzal; 
de nem kívánok és kötelezhetek többé semminemű 
testületeket, hogy igyekezzenek egyességet kötni 
vagy megkísérteni: mert, mint mondom, ez már 
mindenütt megkisértetett, de sikertelenül; tehát 
fenmarad a bírónak ugy is azon joga. hogy mi
előtt a bíráskodást megkezdené, a feleket az egyez
kedésre felszólíthassa. 

Ezen momentumot közbevetve, én a módosit
ványt két részre osztom, és azt kívánom, hogy az 
egész metropoliát, ugy szintén az egyes püspöki 
megyéket illető ügyek, a mennyiben a rendsze
res legközelebbi két eongressuson megkísértendő 
egyesség utján kiegyeztethetők nem lennének, az 
egyházközségbeli ügyek pedig azonnal egy, a ki
rályi tábla által különösen e czélra alakítandó hét 
tagú tanács által legyenek érvényesitendők. 

Ez. kérem, nem uj : mert senki sem mond
hatja, hogy ezek tisztán magánjogi természetű 
ügyek, és pedig nem tisztán azért, mert egyházi 
ügyek ; de továbbá senki sem mondhatja, hogy 
ezek rendes ügyek, mert tökéletes unicumot ké
peznek a magok nemében : már pedig a törvény
hozásnak megvan azon joga, hogy minden rend

kívüli ügyet rendkívüli módon intézhessen el; 
rendkívüli mód pedig az, midőn valami elvonatik 
rendes bírája alól és egy csak ugyanazon ügyekkel 
foglalkozó bírónak intézkedése alá vettetik. 

Ez a községekre vonatkozik. 
Az országos metropolia és a püspöki megyék 

ügyeinek elintézésére nézve szintén ugyanazon 
bíróságot ajánlom, és pedig ugy, mint' maga a köz
ponti bizottság elfogadta, kivéve, hogy nem vá
lasztott bíróságot kívánok, hanem, hogy miután 
a püspöki zsinat, mely 1 865-ben ő felsége által ösz-
szehivatott, el nem intézte, összehivassanak a ro
mánok által választott képviselők, mint külön tes
tület, hogy egyezkedjenek ki s kisértsék meg az_ 
egyességet a szerb eongressussal. Én akkor a ro
mán képviselőtestület tagja voltam, ele sajno-an 
modhatom, hogy egyetlen pontban sem tudtunk 
megegyezni. Azért még sem tartom azon időt el
veszettnek, mely arra fordittatik, hogy a két con-
gressus újra összehivassák. 

Tapasztalva a keserűséget minden vegyes 
községken. igen melegen ajánlom, méltóztassanak 
az igazság szempontjából csak azt tekintetbe ven
ni, hogy azon szegény községek külön válásukat 
mielőbb eszközölhessék és a különválás eszközlé
sénél legyen fő tekintet az igazságra. 

Ajánlom indítványomat a tisztelt ház párt
fogásába. 

Deák Ferencz : T. ház : Minden ilyen nagy 
horderejű változásnak, minő ugyanazon vallás hí
veinek különválása, természetes következése az, 
hogy annak folytán számos jogi és vagyoni kér
dések erednek. Ezen kérdéseket gyakran nem le
het barátságos utón kiegyenlíteni, s eldöntés ökre 
biróság szükséges. 

Azon szempontból indulok ki, hogy a két fél 
közt egyik sem akarja, hogy a fenforgó kérdések 
minél későbben döntessenek el. mertezen supposi-
tum által sérteném akár az egyik, akár a másik 
félt : mert meg vagyok győződve, hogy épen ezen 
esetben nincs helye azon régi axiómának, és a kér 
fél közül egyik sem ragaszkodik hozzá, h o g y : qui 
habét tempus, habét vitám. (Helyeslés.) Mindenik
nek egyformán érdekében van. hogy a kérdés mi
nél előbb tisztába hozassák az egyes jogi és va
gyoni követelésekre nézve. De érdekében van ez 
magának az országnak i s : mert a mint tudjuk, és 
miniszter úr maga legjobban tudjaj bizony néhol 
botrányos esetek is fordultak elő ezen különválás 
óta az egyes községek külön ajkú lakosai között, 
és pedig előfordultak a legszentebb helyen, a 
templomban és közelében, a mi ugy az egyik, mint 
a másik félnek nem nagy lelki épülésére szolgált 

Az a kérdés ezen 8-dik szakasznál, melyik le
gyen az a biróság, mely ezen kérdés felett itél ? 

Itt kettőt kell tekintetbe vennünk: egyik az. 
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hogy minden ember szeret a maga rendes biró-
sága előtt igazságszolgáltatást keresni és semmi, a 
tőrvénynyel ellenkező octroyált bíróságnak nem 
örvend; a másik az. hogy meg kell vizsgálni, va
jon a kereseteknek a rendes bíróság elé utasitása 
mennyiben kivihető, és mennyiben lehető nagyobb 
károk és bajok nélkül ? ha pedig ez nem lehet, 
micsoda törvényes mód mutatkozik arra, hogy e 
bajon az országyülés és a kormány segítsen? 

A rendes bíróságoknak ezen kérdéseknél al
kalmazását részemről nem tartom kivihetőnek, vagy 
legalább nem tartom zavar nélkül használhatónak. 

Talán 30 vagy 40 község van azon helyzet
ben, hogy vegyes ajkú, de ugyanazon vallású la
kói közt előfordul a meum és tuum közti kérdés, 
épen az egyházat illetőleg. S ha még ezek csupán 
tőkékből állanának, azt mondhatná az ember, hogy 
a késedelem nem veszélyes; hanem épen Isten 
háza forog kérdésben: a községben csak egy temp
lom van, ezt az egyik is másik is követeli magá
nak. Ezen kérdés eldöntendő. Rendes per utján, e 
pereket minden községnek külön kellene mozdíta
nia területi birósága előtt, azaz a megyei törvény
szék előtt; mivel pedig több megyében vannak e 
községek, tehát egyidejűleg több bíróság előtt 
mozdittatnék a per. Nem akarok arra terjeszkedni, 
mit Halász képviselőtársam mondott — ámbár 
nagyrészt magam is igaznak hiszem, hogy azon 
törvényszékek tán magok is ingerült, izgatott álla
potban lesznek, mi elkerülketlen, mert épen vallási 
érdekeik forognak fen, oly megyékben, hol a tör
vényszéknek tetemes részét egyik vagy másik fe
lekezethez tartozók képezik — hanem azon lehető
ségre figyelmeztetem a t. házat, hogy ha annyi a 
per, a hány a község, annyi a törvényszék, ahány 
területi bíróság competál az ítélethozatalra: meg 
nem történhetik-e, hogy a legnagyobb difíbrmitás 
lesz az eljárás elveiben s az Ítéletekben ? Kívána
tos-e ez? (Helyeslés.) 

De tovább megyek. Mellőzve az egyes közsé
geket, a mennyire én tudom, elosztandó a nationa-
lis fundus, vagy legalább a románok abból részt 
kívánnak; lehet, hogy a szerbek nem akarnak ne
kik annyit adni, mint a mennyit ők kívánnak; szó
val a natioiialis fundus lehet — nem tudom ^lesz-e 
— de mindenesetre lehet per tárgya. Azt kérdem 
most, ki lesz e kérdésben a rendes bíróság ? A na-
tionalis íundus az egyházé, sz egyik rész szerint 
közös tulajdon, mig a másik szerint csak kis rész
ben illeti az egyiket; szóval ez perkérdés: s hol 
fog ez elintéztetni ? Ha azt tekintjük, hogy a hol 
az eddigi metropolita volt, akkor a karloviczi ér
sek székhelyén volna a dolog elintézendő. Jelen
leg ama helyiségek még tettleg nem állnak szoro
san véve a magyar biróságok és kormányzat ha
talma alatt; reméljük, h o g y ' e z állapot meg fog 

i szűnni, de e pillanatban még nem szűnt meg. To-
', vább megyek. A klastromokról és pedig talán 27 
| vagy mennyiről van szó; ezeknek egy része Sze-
j rémben, más része Aradban fekszik; ezekre nézve 
i tehát Szeremben is Aradban is kell perelni. És 
| melyik a gradualis appelláta ez idő szerint ? A régi 
| perekben Horvátországban és a Magyarországhoz 
. nem tartozó társországokban a báni tábla, Magyar-
I országban a kir. tábla és a septemvirátus. Kérdem, 

lehet-e. ezen dolgokat ugy intézni el. hogy ezen pe-
| reknek egyes részei a legelső bíróságtól az utolsóig 
más meg más forumok elé vitessenek? Azt hiszem, 

1 hogy ezt magok a szerbek sem kívánhatják, sőt 
senkisem kívánhatja, mert nem egyez meg az 

• igazságkiszolgáltatás czélszerüségével, különösen 
1 pedig ezen esetben. 

A rendes biróságokat továbbá nem tartom al
kalmasaknak, ezen nehézségek folytán, azért se, 
mert ezen eljárás rendkívül sok időbe kerül, sok 

; perhuzásokkal jár. Ne mondja senki,.hogy hiszen 
! az egész felekezet nem fogja kivánni a pérhuzást! 
| Senki sem tiszteli jobban az ügyvédi testületet, 
\ mint én — magam is nominaliter legalább tagja 
| vagyok {Derültség) — : hanem annyi mégis igaz, 

hogy a fél maga sem tudja gyakran megakadá
lyozni, hogy az ügyvéd optima fide mindent el ne 
kövessen a per húzására, sőt ezt némelykor épen 
kötelességének is tartja. Czélszerü lesz-e, ha kivált 
egyes perek öt-hat esztendeig húzódnak? nyer-e 

] vele az ország? nyer-e azon két felekezet uyugal-
j ma? nyer-e a polgárok jólléte, ha azon perek,me-
! lyek a legszentebbel, az isteni tisztelettel vannak 
1 kapcsolatban, a végtelenig elhúzódnak? 

A mint tehát mondom, rendes bíróság alkal
mazását lehetlennek tartom. 

Előttünk áll már most két mód: az egyik a 
| compronrissum, a másik a delegatió. 

A compromissumot akkor, midőn ily mélyen 
I beható és a kedélyeket sokban nyugtalanító kér-
j dések forognak fen, egy okból nem tartom czél-
I szerűnek: mert az élet azt mutatja, hogy a com-
j promissumoknál egy ember ítél. (Helyeslés.) Az 
! egyik fél előre igyekszik meggyőződni annak né-
| zeteiről, a kit biróul akar megválasztani, és vá

lasztja a nézeteivel megegyezőt; a másik fél hason
lót tesz. í gy valószinü —- nem mondom, hogy sup-
ponálom, hanem az élet azt mutatja — hogy mind
egyik félnek birája az ő választójának nézeteit 
igyekszik érvényre juttatni és végtére az ügyet 
eldönti az elnök. (Helyeslés.) Nem szeretném sem 
azon felelősséget elvállalni, hogy ily nagy hord
erejű kérdésben én döntsem el a dolgot, és nem is 
bíznám egy emberre ezen minden esetre igen ter
hes provinciát. A compromissumot tehát nem óhaj
tom. (Helyeslés.) 

Hátra van a másik mód: a delegatió. Ezen 
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mód nem uj, ezen mód egyenesen törvényes: mert 
hiszen minden magán perekben, akkor is, ha a 
competentia — midó'n több megyékben fekszik a 
substratum — nem világos, ő felsége delegált min
den időben. A delegatió tehát törvényes eszköz, 
mint azt Halász Boldizsár képviselőtársam igen he
lyesen megjegyezte, sőt az általa felhozott törvény-
czikkel is bizonyította. 

A kérdés most az, hogy ki delegáljon ? 
Az volt mondva, hogy az országgyűlés dele

gáljon. Részemről ez ellen sem volna kifogásom, 
mert az országgyűlés által alkotott törvény a fejede
lemnek és nemzetnek egyesült akarata. De méltóz
tassanak felvenni, hogy ha a törvényhozás delegál, 
sokkal nehezebb az appellátát fentartani, a mi pe
dig a felek megnyugtatására annyira szükséges: 
mert egy országgyűlési bíróságnak, azon testület
nél fogva, mely őt választotta, magasabb az állá
sa, sem hogy ítélete más ítélőszék alá rendeltet
hetnék. (Helyeslés.) Tudom én, hogy van a tör
vényben eset, midó'n fentartatott az országgyűlés 
bírósága ellen az appelláta a septemvirátushoz; 
de ezen példákat, én legalább, nem szívesen idé
zem. (Helyeslés.) Hozzájárul még, hogy az állam
hatalmak fölosztása, a mennyire lehet, megtartandó. 
Az országgyűlést illeti a fejedelemmel együtt a 
törvényhozó hatalom. A végrehajtó hatalom illeti 
ó' felségét, és ö felsége ügyel fel és eszközli a birói 
hatalom által az igazságszolgáltatást. Szükség nél
kül, midó'n elkerülhetjük, ne cseréljük fel ezen ha
talmak gyakorlatát. (Helyeslés.) 

Lehetnek esetek, hol ez szükséges; de talán 
mivel más mód is van, ezen módot most itt nem 
lehet szükségesnek állítani. Azon más mód pedig 
egyszerűen az, hogy ő felsége delegáljon. 

Nem újság ez: ő felsége delegált számos ese
tekben, és o felsége delegálhat ebben is. 

Hanem a felek megnyugtatására azt óhajta
nám, hogy ő felsége rendes bíróságot dexegáljon. 
(Helyeslés.) 

A másik — a mit elsőben kellett volna monda
nom — hogy az alkotmányosságnak természetes 
alaptörvényénél fogva, ő felsége ezt az illető mi
niszter ellenjegyzése mellett tegye, mert ó' felségé
nek minden rendeletei és ilyféle cselekvései a mi
niszter által ellenjegyzendők. (Helyeslés.) 

Ezen delegált bíróság előtt volnának érvé-
nyesitendők mind az egyeseknek, mind az egész 
felekezeteknek akármely ezen tárgyból eredő kö
vetelései ; de itt az eljárásnál részemről kettőt 
kötök k i : először, hogy semmiféle perorvoslat, 
kivéve az appellátát, megengedve ne legj^en, mert 
a perorvoslatok ilyen solemnis eljárásnál az igaz
ság pontos kiszolgáltatására nézve nem lesznek 
mulhatlanul szükségesek ; másodszor, hogy a föleb-
bezés ne legyen csak egy fölebbezésa hétszemélyes 

táblához, hanem kettő. (Helyeslés.) Megmondom 
az okát. Mi az appellátának jogphilosophiája ? Nem 
az, hogy egy magasabb, tekintélyesebb biróság 
Ítélje és revideálja az alsóbb biróság ítéletét — mert 
abból, hogy magasabb rangú a biróság, nem kö
vetkezik, hogy a jogtudományban jártasabb vagy 
függetlenebb volna, sőt az első fokozatú biró ép 
oly jogtudós és ép oly független lehet, mint a 
legfelsőbb fokozatú ; han^m azt teszi fel a törvény, 
hogy az az alapos ítélet, midőn három biró közül 
kettő itélt egyformán. Igaz, lehet, hogy az egyet
len itélt helyesen, de az államnak valahol csak 
véget kell vetni az ilyféle perorvoslatoknak. Azért 
én minden perben, de különösen ilyen nagyfon
tosságú perekben, nagyon szeretem a két fokú 
appellátát. 

Ezek szerint, a miket itt mondottam, én a 
törvényjavaslat szerkezetét következőkép módosí
tanám, és bátor leszek módositványomat a t. ház 
asztalára letenni. (Halíjuk! Olvassa): ,,8. §. A két 
metropolia különválásából eredő mindennemű köve
telések, a mennyiben kölcsönös egyesség utján 
kiegyenlíthetők nem lennének, ugy az egész me-
tropoliát, mint a püspöki megyéket vagy egyház
községeket vagy netalán egyes egyéneket illetők 
is, ő felsége által az illető minisztérium ellenjegy
zése mellett delegálandó valamely rendes biró
ság előtt bélyeg- és illetékmentesen érvényesiten-
dők. Ezen eljárásnál minden más perorvoslatok 
mellőzésével egyedül a kér, fokozatú rendes fe
lébb vitel tar tátik fen." (Elénk hdyeslés.) 

Ajánlom ezen szerkezetet a t. háznak 'elfo
gadás végett. (Elénk helyeslés.) 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház még egyszer 
felolvastatni ? (HalljiA!) 

DimitrieviCS MilOS j e g y z ő (felolvassa Deák 
Ferencz módositeányát.) 

W l á d Ala jos : T. ház! Én tökéletesen hoz
zájárulok nagy tiszteletben és méltán nagy tisz
teletben részesülő tagtársunk indítványához ; csak 
egyetlenegy kis módosítást kívánok hozzácsa
tolni, a mely olyképen szólna, hogy: ,,az ily ter
mészetű ügyek pedig az appelláta közben soron 
kivül vétessenek elő." (Helyeslés.) 

Sztojacskovics Sándor: T. ház! Módosít-
ványt adtunk be, később azonban elálltunk a Bra-
novacsk}7 részéről előadott feltételek alatt. Ez idő 
alatt azonban igen tisztelt képviselőtársunk oly 
indítványt hozott létre, mely, ugy hiszem, mind 
a két részt tökéletesen kielégíti. (Átalános éljen
zés.) Ennélfogva én is részemről szivem mélyéből 
pártolom ezen indítványt, mely képes lesz ezen 
kérdést végleg eldönteni. Csak az az egyetlen 
észrevételem van — nem a dolog lényegéhez tar
tozik, hanem inkább stylisatio — hogy helyesebb 
stylisatio szempontjából szükségesnek vélném kee-
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detén, a hol ez fordul elő: ,,akét metropolia külön
válásából", ezt helyettesíteni: ,,a román metropolia 
felállítása folytán". (Nagy zaj. Ehök csönget. Fel
kiáltások: Marad!) Elállók indítványomtól s tel
jesen elfogadom a módositványt. (Helyeslés. Sza
vazzunk !) 

MiletiCS SzvetOZár {feláll és szólni kivan, 
Nagy zaj. Szavazzunk!) 

Elnök (csenget): Miletics Szvetozár képvi
selő úr szólni kíván. 

MiletiCS SzvetOZár: Én nem birok hozzá
járulni t. Deák Ferenez úr módositványához ex 
principio jur is : mert az igazságszolgáltatás leg
főbb elve, hogy rendes biróságától megfosztani 
senkit sem lehet. A törvényhozási hatalom legfőbb 
az országban, és önmagában birja hatásköre kor
látját ; de még sem korlátlan: vannak néha tételes 
korlátai, melyek sarkalatos törvényekben állanak,. 
és vannak mindenütt és mindig korlátai a termé
szeti igazságban és jogban. Mint mondám, az igaz
ságszolgáltatásnak egyik legfó'bb elve, hogy senki 
rendes biróságától meg nem fosztathatik; a javas
lat pedig ily megfosztást tartalmaz : mert először 
rendkívüli bíróság kinevezését rendeli, és másod
szor a rendkívüli eljárást rendeli el. Minthogy tehát, 
mondom, a fennevezett elvet sérti, nem járulhatok 
hozzá, és nem is érzem magamat felhatalmazva arra, 
hogy azon jogokat, melyek a községeket, vagy a 
szerb metropoliát törvényesen megilletik, meg
csonkítsam. Azonban ha a két congressus hozzá
járul (Zaj. Ellemondás), nincs semmi kifogásom 
ellene, és részemről magam is hozzájárulok. (Zaj. 
Szavazzunk !) 

E l n ö k : A házszabályok értelmében először 
minden esetre a szerkezetre kell szavazni. 

ManOJlOViCS E m i l : Én visszavonom módo-
sitványomat. 

Sztratimirovics György: Elállók. (He
lyeslés) 

Papp Z s i g m o n d : Elállók. (Helyeslés.) 
V á r a d y G á b o r : Elállók. (Helyeslés.) 
DimitrieviCS MilOS j e g y z ő : Elállók. (He

lyeslés.) 
BÓniS S á m u e l : Elállók. (Helyeslés.) 
Babes VIncze: T. ház! (Nagy zaj. EMU! 

I Eláll!) 
ElnÖk (csenget): Felkérem a szónok urat, 

tessék a beszédet megkezdeni! (Fölkiáltások: 
Holnap!) 

BabeS V i n c z e : Tehát méltóztatnak elren
delni, hogy holnapra maradjon ? (Eláll! Halljuk !) 
Sajnálom, t. ház ; de nem állhatok el, mert én azt 
gondolom, hogy mindenki azért van itt, hogy 
meggyőződését kifejezze. (Helyes! Holnap!) En
nélfogva én azon indítványt teszem, hogy ha a t. 

X*PV. H. HAPLÓ 186*/,. VII. 

ház türelme kifogyott, hagyjuk a vitát holnapra: 
de a szótól el nem állhatok. (Dologra!) 

E l n ö k : Csendet kérek a t. háztól; de egy
szersmind képviselő urat is kérem, hogy midőn a 
csend beállott, mindjárt méltóztassék folytatni a 
tárgyra vonatkozó előadását. (Helyeslés.) 

Babes V i n c z e : T. ház! Én megvallom, ha őly 
módositvány hozatnék szőnyegre, melyet én meg
győződésem szerint csak némileg elfogadhatónak 
találnék, szivesen hozzájárulnék és elállanék a 
szótól; de minthogy azon módositványok, melye
ket itt hallani szerencsém volt, s azok közt épen 
az utolsó, engem az én legbenső meggyőződésem 
szerint nem elégíthet ki, annálfogva bátor vagyok 
meggyőződésemet kifejezni. 

Mindenekelőtt bátor vagyok megérinteni — 
röviden fogom tenni — azon ügyeket, melyek el
intézéséről a 8. szakasz intézkedik. Ezen ügyek 
négy rendűek : első rendűek az alapítványi ügyek, 
t. i. az eddig közöseknek tartott, vagy legalább 
közösen élvezett alapítványok iránti kérdés; má
sodik rendű a bizonyos püspöki lakok és vagyo
nok iránti kérdés; a harmadik egy pár zárda iránti 
kérdés; negyedik a vegyes községeknek — nem 
annyira elválása, mint inkább kármentesitése iránti 
kérdés. Ez azon négy kérdés, illetőleg követelés, 
melynek elintézési módjáról vitatkozunk. 

Nem fogok abba bocsátkozni, hogy megvizs
gáljam, kinek és mi mértékben van azokhoz joga ? 
mert itt nem ez a kérdés; de csak az: melyik a 
legalkalmasb bíróság, vagyis hatóság azok eldön
tésére? Erre nézve már 1864-ben fel volt szólítva 
az egyházi zsinat véleményadásra. (Felkiáltások: 
Ezt már hallottuk!) Nem fogom hosszasan ismé
telni, a mi már mondatott. A zsinat szabályszerü-
leg alakulva, ő felsége által összehiva, határozato
kat hozott ez iránt, mely határozatok ő felsége 
által legfelső jogánál fogva jóváhagyattak. Az 
egyházban pedig ő felségének eddig mindig ab-
solut joga volt ilyen ügyekre nézve, s merem 
mondani, hogy nincs példa az egész múltban, hol 
ő felsége máskép intézkedett volna, és épen a 
magyar törvények alapján, mely magyar törvé
nyek alapján volt legfőbb felügyeleti joga circa 
sacra. 

Deák F e r e n c z : Ez nem circa sacra, hanem 
circa mundana. (Nagy derültség.) 

BabeS Vincze : Én azt tartom, ezen illetékes 
zsinat által létrejött, s ő felsége által jóváhagyott 
actus által a románok bizonyos jogot nyertek;. 
legalább nem tudnám azt indokolni, hogy azon 
intézkedések törvénytelenek voltak. Ha törvényte
lenek nem voltak, legalább azt jogosan rendelhet
ték és kimondhatták, hogy miféle természetű 
ügyek és miféle eljárás alkalmas és helyes azok 
körül, a mit ki is mondottak, és a mi magokból 

28 
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azon ügyekből is önként foly, minthogy azok 
egyátalában nem magánjogu, hanem vegyes ter- j 
mészetü ügyek. 

Kérem a t. házat, vegye bárki bármelyik 
jogtudományi auctoritás definitióját a magán jogról 
és alkalmazza az idézett ügyekre, és meg fog győ
ződni, hogy lehetetlen ezen ügyeket azon jogba 
beleillesztem. 

Deák F e r e n c z : Bizonyosan ! Lehet! 
BabeS VinCZe: Lehet-e magán jogról szó ott, 

hol bizonyos tárgyat nem magán személy vagy 
testület, nem is magán személy használata vagy 
élvezete végett szerzett, hanem a hol például, mint 
az egyházi községeknél, a község közhelyen épí
tett templomot, iskolát, és azon templomot, iskolát 
idő multával birtokolják mások, mint a kik építet
ték, de csakis községbeliek, és pedig semmi esetre 
sem magán jog alapján'? És már attól ma követel
tessék vissza magán jog alapján ! 

Én, t. ház, csak annyiban tudtam volna be
leegyezni egy bíróság megállapításába ezen 
ügyekre nézve, a mennyiben elérhető lett volna 
az a czél, hogy megnyugtatásul szolgáljon mind
egyik félnek, s a mennyiben tanúsítani akartuk, 
hogy nem akarunk igazságtalanságot; és annyi
ban helyesnek tartom azok nyilatkozatait, kik 
magok is constatálták, hogy itt a rendes hosszú 
eljárás csak káros lehet, s azt röviditeni kell. 

Épen azért, t. ház, én azt gondolom, hogy az 
utolsó módositvány ez indokolással, melyet maga 
indítványozó úr felhozott, ellentétben áll, a meny
nyiben először a rendes eljárást mégis elfogadja, 
de másodszor három biróságot alapit meg. 

Nagyon jól be tudom látni, hogy a t. minisz
térium miért nem akarja végleg eldönteni a már 
többnyire teljes vizsgálattal befejezett e kérdésbeli 
tárgyalást; azaz, tudom érteni, hogy azt nem azért 
nem akarja, mert magán jogi természetűek, hanem 
azért, mert a zsinat határozata szerint ezen ügyek 
felett, ha a vizsgálat befejeztetett, mint itt történt, 
az udvari kanczellariának kellett rendelkeznie, 
(Ellenmondás) mely vegyes szerkezetű hatóság 
volt, a közoktatási minisztérium azonban ezen ve
gyes természetű szervezettel nem bir. Á múltban 
ily ügyek rendszerint a kanczellária illetékességé
hez tartoztak, minthogy az részben birósági ható
ság is volt. Én tehát elismerem, hogy a jelen eset
ben a közoktatási minisztériumnak okai s aggályai 
vannak, melyek miatt az eldöntést magára nem 
vállalja. De azt tartom, hogy az ügyek számára 
illetékesen már megállapított eljárás és az alap 
vagy elv tovább is fenáll, és hogy e szerint itt csak 
arról lehet szó, hogy a vallás- és közoktatási mi
nisztérium helyett miféle testület vagy hatóság 
ruháztassék fel véghatározati joggal ezen ügyek 
eldöntésénél ? Én részemről azt tartanám, hogy 

másként intézkedvén, megsértenők a már törvé
nyesen nyert jogokat. Az eddigi magyar törvény 
szellemében a vegyes községek ügyeiben az eddigi 
eljárás törvényesen volt elrendelve ; és az eljárás 
ő felsége által helybenhagyatván, annak jogossága 
kétségbe sem hozható. Itt — ismétlem — csak {Nagy 
Zaj) arról lehet szó, hogy a vég eldöntést ki gya
korolja a volt udv. kanczellária helyett, minthogy 
a t. cultusminiszterium azt gyakorolni vonakodik? 

Már most méltóztassanak megfontolni, hogy 
ezen ügyek több mint két esztendő óta tár
gyaltatnak és vizsgáltatnak, s már most ezen ügyek, 
ugy szólván, be is fejeztettek, s többnyire nem len
ne más hátra, mint azokat végleg eldönteni. Már 
most, sok kinos munka s szenvedés s annyi vára
kozás után, azt mondja ki a törvény az illetőknek: 
kezdjenek uj pert és vigyék azt három biróságon 

| keresztül, tehát pörösködjenek újból oly ügy fe-
'. lett, melyre nézve már be van fej'ezve a vizsgálat 
! a fenálló szabályok szerint! (Zaj.) 
j Az egyházközségek elválása körül kétféle 

kérdés forog fen. 
Az első kérdés maga az elválás : mert a ve

gyes községek majd valamennyen a szerb hierarchia 
birtokában vannak, úgyszintén vagyonuk is ; (Zaj) 
és itt érintenem kell, hogy mialatt a román metro-

[ polia. hódolva ő felsége határozatainak, a területé-
\ ben levő túlnyomó szerb községeket azonnal áten-
' gedte a szerb hierarchiának, az alatt a túlnyomó 

román községek a szerb hierarchia alatt marad
tak. Már most azon kérdést, vajon el választassa
nak-e a szerb hierarchiától az ilyen román közsé-

i gek ? csekély véleményem szerint bíróilag eldönteni 
; nem lehet. Itt nem lehet más kérdés, mint a máso-
| dik. (Zaj. Felkiáltások: Eláll!) mint az t. i., hogy 
I az egyházi fekvő vagyon birtoka kit illessen, vagy 
' a kárpótlás miféleképen s mi mértékben teljesit-
j tessék ? Itt nincs és nem lehet más kérdés. (F'ől-
í kiáltások : Elég!) 

Ez csak egy része azon ügyeknek: de a leg-
! sürgősb eldöntést igénylő rész. A többieket illető-
i leg csak azért tartom szükségesnek egy pár szót elŐ-
i hozni, mert itt kimondatott, hogy a legfelső hatá-
; rozat, valamint a zsinat határozata ezen ügyekre 
' nézve nem állana. (Nem mondotta srnki!) Ha áll, 
j akkor a javaslatba tett bíróság és hosszas perrend-
; tartás szerinti eljárás eo ipso helytelen; ha pedig 

nem áll, a románokra nézve sem áll, és ebből a 
| következtetésből számunkra uj követelés támad. 
! (Zaj.) Méltóztassanak megérteni. A zsinat és a leg-
i felső elhatározás azt rendelte, hogy a temesvári s 
| verseczi püspöki vagyon a püspöki lakkal együtt 
I a szerbeket illesse, és azon vagyonok azóta a szer-
| bek kizárólagos birtokában vannak. De a románok 
; azt tartják, hogy azon vagyonokhoz nekik is arány-
1 lagos joguk van. 
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Dimitrievics Milos : Azé, a kié volt! 
Babes Vincze: Ezt nem akarom vizsgálni; 

de gondolom, hogy a hatóság vagy bíróság hivatva 
lesz ezt is megítélni, ha a zsinat határozata nem 
áll. Az mondatott más részről, hogy a szerbeknek 
is lehetnek ily praetensióik a románok ellenében; 
megengedem ; ők is érvényesíthetik hasonló joggal. 
Azt akarom mondani, t. ház, hogy akár miképen 
vétessék a kérdés, megoldása csak ugy lesz igaz
ságos és megfelelő, ha a két fél között legalább 
némileg hasonló feltételek állapittatnak meg. De 
ha már most az egyik fél, nevezetesen a szerb fél 
mindenek birtokában van, épen a zsinat határozata 
s ő felsége helybenhagyása folytán, s a vegyes 
községekben, még azokban is, melyekben a román 
elem túlnyomó többségben van, az egész egyházi, 
iskolai s vagyoni kezelés szintén a szerbeké : eme 
kényelmes és előnyös állapot ellenében a románo
kat újra a barátságos egyezkedés megkisértésére s 
aztán a hosszú peruira utasítani, ez. t. ház, roppant 
nagy különbség. (Nagy zaj. Szavazzunk!) 

Én tehát, legalább a vegyes községek ügyeire 
nézve sokkal gyorsabb eljárást óhajtanék, mint a 
melyet Deák Ferenez t. képviselő úr módositvá-
nyában ajánl. Hiszen ő maga is igen szépen kifej
tette indokolásában, hogy ezen ügyek elintézése 
hosszú időre el nem halasztható veszedelmes izgal
mak és súrlódások nélkül, s mégis hosszadalmas 
eljárást hoz indítványba. Ezért én ebben sehogy 
sem tudok megnyugodni s legfeljebb egy appelláta 
megengedésére lennék hajlandó. Ezen nézetekből 
kiindulva, csak azon módositványt pártolhatom, a 
mely a legrövidebb eljárás mellett akarja a kérdé
ses ügyeket elintéztetni. (Zaj. Szavazzunk!) 

Halász B o l d i z s á r : T . ház! Mint egyik in
dítványozó, én is örömmel visszavonom indítvá
nyomat, annál inkább, mert én is rendes articula-
ris bírónak delegatióját kívánom; csakhogy épen 
egészen sommás eljárást nem kívánok, mert a do
log fontos; de kívánok a rendes Írásbeli eljárás 
helyett szóbeli eljárást. (Nem kell!) 

Egyébiránt, t. ház, vannak olyan szavak, me
lyeket észrevétel nélkül nem szabad hagyni. (Zaj. 
Szavazzunk !) 

Nevezetesen Babes képviselő úr állította, ille
tőleg oda tévedett, mintha mi volnánk azon dele-
gatiónalis bíróság, és itt aliegált, hogy miről lehet 
ítélni, miről nem ; különösen azt állította, hogy itt 
kimondatott, hogy a zsinat határozatai nem álla
nak. Ezt nem mondotta senki; és csak azt felelem 
neki, hogy a bíróság fog minden lehető juris kér
dés felett ítélni. 

Másik észrevételem Miletics képviselőtársunk 
azon kifejezésére vonatkozik, mely szerint az álta
lam fölolvasott törvény világos szavai ellenére ő 
felségét meg akarja fosztani a delegatió jogától 

egy részről, más részről kétségbe vonja a képvise
lőház azon jogát, hogy ily nagyfontosságú kérdés-

i ben intézkedjék. 
Ezt nem hagyhattam szó nélkül. (Elénk he

lyeslés.) 
E l n ö k : Mindenek előtt arra kell szavazni, 

vajon a szerkezetet megtartja-e a t. ház, vagy 
nem ? A kérdés tehát ez lesz: a központi bizott
ságnak a 8-dík szakaszra tett szerkezetét meg
tartja-e a ház vagy nem ? A kik meg akarják tar
tani, méltóztassanak felkelni. (Senki S6m áll fel.) 
A 8-dik szakasz megtartása mellett senki fel nem 
kelt, és igy ezen szakasz elesett. Következik most 
Deák Ferenez igen tisztelt képviselő ár javaslata. 

MiletiCS SzvetOZár: Tisztelt ház! (Nagy 
zaj. Nem lehet már most szólani! Miletics mond né
hány szót, de nem lehet megérteni.) 

Bónis Sámuel: A házszabályokhoz kívánok 
szólani. Kívánom az elnöktől, hogy a házszabá
lyokat megtartsa. Tegnap épen az, a ki ma meg 
akarja szegni, a házszabályokra hivatkozott. Ki-

j vánom, hogy a házszabályok mindenki irányában 
megtartassanak. Kétszer egy tárgyhoz szólani nem 
lehet. (Helyeslés. Zaj.) 

Elnök: Kérdést sem szenved, hogy nincs 
I joga szólani. 

DimitrieviCS MilOS j e g y z ő (olvassa Deák 
Ferenez módositványát.) 

E l n ö k : A kérdés az, hogy a most felolvasott 
szerkezetet Wlád Alajos képviselő urnák azon 
hozzáadásával, hogy az ő felsége által delegálandó 
bíróság soron kívül ítéljen, elfogadja-e a t. ház 
vagy nem ? A kik elfogadják, méltóztassanak fel
kelni. (Nagy zaj. Hibás a kérdés!) Én igen világo
san mondtam ki a kérdést. A kérdés az volt, hogy 
a Deák Ferenez t. képviselő úr által bemutatott és 
felolvasott módositványt elfogadja-e a ház, vagy 
nem, azon hozzátétellel. . . (Nagy zaj. Semmi hozzá
tétel!) 

BranOVaCSky I s t v á n : A kérdés szerintem 
| az, elfogadja-e a t. ház Deák Ferezcz indítványát, 

ugy a mint van, vagy nem ? (Helyeslés.) 
E l n ö k : A kérdést tisztán csak ugy kíván

ják, hogy Deák Ferenez indítványát, ugy a mint 
van, elfogadják-e vagy nem? (Ugy! Ugy!) A kik 
tehát minden hozzátétel nélkül tisztán kívánják 
elfogadni, méltóztassanak felkelni. (Megtörténik.) 

P a p p Zs igmond: T. ház ! U g y hiszem, ha 
van, valami hozzátétel, arra is külön kell szavazni. 

E l n ö k : A többség a Deák Ferenez által be
adott módositványt elfogadja. 

Azon hozzátételt, melyet Wlád képviselő 
' úr . . . . (Nagy zaj.) 
| Halász B o l d i z s á r : A kérdéshez akarok szó-
i lani. Én ugyan megbuktam Wláddal együtt; de 
1 azért, midőn azon kérdésre, hogy a Deák Ferenez 

2b* 
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úr indítványát minden hozzátétel nélkül elfogadja-e 
a t. ház, a többség felállott, a többi kérdés fölött 
már most szavazni nem lehet. (Felkiáltások-
Végzést!) 

E l n ö k : Egyik része a t. képviselő uraknak 
a hozzátételi kérdést szavazásra kivánja kitűzni, a 
másik nem kivánja. 

Sztojácskovics Sándor: T. ház! (Nagy zaj. 
Eláll!) 

E l n ö k : Nem tudom, a többség el akarja-e fo
gadni a módositványhoz beadott hozzátételt: ha a 
többség el akarja fogadni, azt hiszem, az igazság 
magával hozza, hogy az szavazás alá bocsáttassák ; 
ha pedig nem akarja a többség elfogadni, szava
záskor ugy is megbukik. (Halljuk a kérdést!) A 
kérdés az, hogy Wlád Alajos képviselő urnák azon 
hozzáadását, hogy az ő felsége által delegálandó 
bíróság soron kivül ítéljen. . . (Nagy zaj.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : A felebbvitel történik 
soron kivül! 

BÓnis S á m u e l : T. ház! Talán épen azért 
szavaztak némelyek Wlád képviselő' úr indítvá
nya ellen, mivel az elnökség által nem helyesen 
volt kimondva és felfogva. A hozzátétel ugyanis 
nem abból áll, hogy a delegálandó bíróság soron 
kivül ítéljen, mert annak értelme nem volna; ha
nem áll abból, hogy azon bíróság ítélete az appel-
latorium fórumnál soron kivül vétessék föl, a mi 
pedig igen méltányos kívánság, és hiszem, hogy 
el fogja a t. ház fogadni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha méltóztattak volna egyenkint 
szólni, rég átestünk volna; de ha mindnyájan egy
szerre szólnak, lehetlen a rendet fentartani. 

A kik tehát a módositványt, ama hozzáadás
sal, hogy a felébb vitelnél ítélendő bíróság soron 
kivül ítéljen, elfogadják, méltóztassanak felkelni. 
(Az egész ház feláll.) Ennélfogva a Deák Ferencs 
képviselő úr által előterjesztett módositvány azon 
hozzáadással, hogy a felébb vitelnél ítélendő bíró
ság soron kivül ítéljen, elfogadtatik. 

DimítrieviCS MilOS j e g y z ő (olvassa a fór
vényjavaslat 9-dik szakaszát.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) E szerint a 9-dik szakasz el van fogadva. 

Vallás- és közoktatási miniszter úr egy tolda
lék-szakaszt adott be : most ennek tárgyalása kö
vetkezik. (Holnap, holnap!) Ezen módositvány te
hát a holnap délelőtt 10 órakor tartandó ülés
ben fog tárgyaltatni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a vasúti és 
pénzügyi bizottság együttes jelentését a hatvan-mis-
kolczi, zákány-zágrábi és éjszak-keleti vonalak tár
gyában.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni ) , s az osztályok 
együttes tái'gyalása alá bocsáttatik. 

Áz ülés végződik d. u. 3 órakor. 

') Lásd az Irományok 236-dik siámát. 

CCXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 9-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Vita a jegyzőkönyv szerkezete felett. Kérvények bemutatása. A tizes bizottság kiegészítése elhatároztatik. Vé-
chy Tamás föltétesen igazoltatván, osztályba soroztatik. A görög-keleti vallásuakat illető törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább 
íoíy a bevégződik. 

A kormány részéről jelen vannak : Eötvös Jó
zsef ó., Gorove István. Lónyay Menyhért; később 
Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Horváth Lajos jegyző úr fogja ve

zetni ; a szólani kívánók neveit Dimitrievics Miios 
úr jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitele
síttetni. 

D i m i t r i e v i c s Milos j e g y z ő (olvassa a má
jus 8-án tartott ülés jegyzökönyvét azon pontig, rneiy 
a görög-keleti vallásuakra vonatkozó törvényjavaslat 
6-ik szakaszáról szól.) 

S o m o s s y I g n á c z ; T. ház! Mind az 5-dik. 



CCXXVIL ORSZÁGOS 

mind a 6-ik szakaszból kimaradt a „görög-keleti" 
sző után a „vallású;" pedig ez tegnap tisztán ki
mondatott. 

Dimitrievics Milos jegyző: Hiszen benne 
van a központi bizottság szerkezetében. (Olvassa:) 
„A központi bizottság szerkezete e szónak : „nem
zeti" hozzáadásával fogadtatott el." 

Bón iS Sámue l : T. ház! Igen jól tudom 
ugyan, hogy hitelesítéskor nincs már helye az ér
demleges kiigazításnak; hanem a mennyiben a 
3-ik §. is mutatja, hogy azon -eongressus csak val
lási ügyeket intézhet el, az 5-ik §-ból pedig kima
radt azon szó: „egyházi eongressus,£; a 7-ik §-ban 
ellenben már benne van: miután a románoknak 
egyenjogúságot adtunk a szerbekkel: az „egyházi" 
szónak, véleményem szerint, az 5-ik §-ból sem 
lehet kimaradnia; (Helyeslés) különben a 3, 5 és 
7-ik §§-ok közt ellentét volna. 

GhyCZy IgnáCZ : Somossy Ignácz képvise- j 
lőtársam észrevétele a „vallású" szóra volt irá
nyozva, melyet Várady Gábor barátom indítvá
nyozott. Á felvilágosításban, melyet jegyző tir 
adott, a „vallású''' szó nincs érintve: mert a köz
ponti bizottság szerkezetében, melyre hivatkozás 
történt, nem foglaltatik. (De benne van!) 

D im itr iev íCS Milos j e g y z ő : Felolvasom a 
szerkezetet. Az 5-ik §. , mely Branovacsky és 
társai módositványa szerint fogadtatott el, igy fog 

*szólni. (Olvassa. Fölkiáltások: Nincsbenne az ,,egy-
háziu szó!) T. ház! Midőn a jegyzőkönyv'ezen 
szakaszát felvettem, registráltam a tényeket és a 
disoussiót. ugy a mint lefolyt. Tegnap a t. ház 
elfogadta a Branovacsky és társai által beadott 
módositványt , ugy a mint beadatott; és azt 
hiszem, a jegyzőkönyv hitelesítése alkalmával csak 
annyiból tehetők észrevételek, a mennyiben, mint 
Bónis képviselőtársam is megjegyzé, a jegyző a 
jegyzőkönyvet nem ugy tette volna fel, a mint 
kellett volna. Én tehát azt gondolom, a szerkezet 
megmaradhat és meg is kell maradnia, különben 
a dolog ujolag vita tárgyává tétetnék. 

Bóni s Sámue l : A fő dolog az elvi kérdés, 
melyet a ház megállapított: hogy t. i, a két feleke
zet közti egyenjogúság kimondassák. A 3-ik sza
kasz megmagyarázza a eongressus teendőit, és igy 
magától értetik, hogy az más, mint egyházi eon
gressus nem lehet: mert mást, mint egyházi dol
gokat nem intézhet el. Ennélfogva, ha csak a tör
vényben nem akarunk utat és módot adni arra, 
hogy a törvény kijátszassék; (Helyeslés) ha akar
juk, hogy az egyenjogúság, mely a ház által 
kimondatott, életbe lépjen és megtartassák : akkor 
annak aszónak : „egyházi" bele kell jönnie. (Helyes
lés.) Véleményem szerint igaz ugyan, hogy a jegy-
sőkönyv hitelesítésekor nem lehet ujabb elveket 
meghatározni, mint azokat, melyek a ház által 
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elfogadtattak; de midőn ezen szó : „egyházi" be
letétetik a törvénybe, ez által ujabb elv nem fog 
eldöntetni: mert a 3-dik szakasz egyenesen ki
mondja, mik azon eongressus teendői; s azon szó 
az egyenjogúságot, mely szintén elvi kérdés, meg 
nem sérti, hanem igenis szabatosabb lesz általa a 
törvény . és kikerültetik félremagyarázása. Ez 
tehát nem elvi kérdés, hanem a törvénynek vilá
gosabb kitétele; indítványom nem az elvre vonat
kozik, hanem a törvény világosabb kitételére. 
[Helyeslés minden, oldalról.) 

SztOJaCSkOViCS Sándor : Én az előadottak 
ellen nem teszek semmi kifogást, mert én is azon 
véleményben vagyok, hogy a szerb nemzeti eon
gressus hivatása és hatásköre más nem lehet, mint 
az egyházi, iskolai és alapítványi ügyek tárgya
lása. Ez világosan ki van mondva, ugy hogy itt, 
ugy hiszem, soha semmi félreértésnek helye nem 
lesz és nem lehet. Mindamellett kénytelen vagyok 
kiemelni, hogy midőn a t. ház ez iránt szavazott, 
elnök úr igy monda ki a végzést : ,.A görög-ke
leti szerb nemzeti eongressus" és záradékban: 
„egyházi gyülekezet." Ez volt szavazás alá bo
csátva és e mellett szavazott a ház. Minthogy tehát 
ez tény, minthogy igy történt: ettől eltérni és 
most újból ez iránt határozni nem lehet; ez a ház
szabályok szabványaiba ütköznék. Nem is lehet 
ennek más czélja, mint az. a mit előadtam. Bátor 
vagyok tehát indítványozni, hogy maradjunk a 
mellett, a mint a határozat kimondatott, t. i. „gö
rög-keleti szerb nemzeti eongressus" és zárjel kö
zött „egyházi gyülekezet." (Felkiáltások: De nem 
igy szól a jegyzőkönyv!) Igy monda ki a t. elnök 
úr a határozatot, és ha nincs igy a jegyzőkönyv
ben, akkor a szöveget e szerint kell kiigazítani. 

Horváth LajOS j e g y z ő : T. ház! Csak
ugyan ugy van, a mint Sztojacskovics képviselő
társunk monda : hogy Branovacsky képviselő 
urnák módositványa a tegnapelőtti ülésben ugy 
fogadtatott el, a mint tétetett. Hanem egyetértek 
Bónis Sámuel képviselőtársammalis, és azt hiszem, 
hogy a szerkezet egyátalában nem vág össze sem 
a ház intentiójával, sem a megállapitott szerkezet
tel, és igy a szöveget ki kell javítani. De most 
nem lehet az0djavitani, mert a jegyzőkönyv hite
lesítésekor az elfogadott szerkezeten változtatni 
nem lehet; hanem azt hiszem, a t. képviselőház 
ezen hiányt a törvényjavaslat harmadik felolvasása 
alkalmával fogja pótolhatni. 

Nyáry P á l : Én egészen pártolom t. barátom 
Bónis Sámuel indítványát. Itt nincs kérdés kije
lentések megváltoztatásáról, nincs kérdés ujabb 
értelmezésről; hanem van tisztán fogalmazási kér
dés. Sztojacskovics Sándor képviselő maga elis
merte, hogy clausulában ott kellene lenni az elnöki 
kijelentés szerint e szónak: „egyházi gyülekezet f 



222 CCXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Május 9. 1868.) 

és nincs ott; tehát azt gondolom, hogy Bónis kivá-
nata teljesítésére épen ez a fő érv: mert ha a „gyü
lekezet" mellett ott van „egyházi", igen természe
tes, hogy ha a „eongressus" elé az „egyházi" szó jő, 
csak az történik, a minek történnie kell. (Helyeslés. 
Elfogadjuk!) 

SomOSSy IgnáCZ: Midőn tegnap a 6. §. vi
tatás alá jött, mind azon változtatások, melyek a 
6-dik szakaszba bejöttek, történtek azért, hogy az 
5-dik szakaszszal egyformán hangozzék, mert kez
dete az volt: „Ugyancsak a minisztérium." A mi 
változtatás történt, történt azért, hogy egybevágjon 
az 5-dik §-szal. A mint azonban jegyző úr méltózta
tott felolvasni, eltérés van a két szakasz között. 
Ha tehát tegnap ezen szempontból indult ki a ház, 
szükséges volna — hogy következetes legyen — 
mind azokat kitörülni a 6-dik szakaszból, a mik 
az 5-dik §-szal ellenkezésben vannak. Ezt azért va
gyok bátor felhozni, hogy kétségbe vonjam azon 
állítást, melyet Sztojacskovics képviselő' úr méltóz
tatott mondani. (Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : Nem tudom, czélszerünek fogja-e ta
lálni a t. ház Horváth Lajos jegyző úr észrevéte
lét ? (Atalános fölkiáltás: Bónis indítványát!) Ennél
fogva kívánja a t. ház, hogy a szerint, a mint azt 
Bónis Sámuel képviselő úr indítványozta, az 5-dik 
§-ba ie belejó'jön e szó: „egyházi?" 

Őszintén bevallom, néha megtörtént, hogy a 
nélkül, hogy felkelésre kértem volna fel a t. ház 
tagjait, csupán akaratnyilvánitás által történt a 
szavazás. Ez, bevallom, nem szabályszerűen tör
tént : azérí jövőre nézve kerülni fogom. 

Méltóztassanak most azok, kik Bónis Sámuel 
indítványát pártolják, felkelni. (Megtörténik) A 
többség Bónis Sámuel indítványát elfogadja: an
nálfogva a szerint fog az 5-dik §. kiigazittatni. 

Dimitrievics Milos jegyző: Tehát így 
lesz: „Görög-keletiszerb nemzeti egyházi eongres
sus." (Fohjt.tja a jegyzőkönyv olvasását azon pon
tig, mely a törvényjavaslat 8-dik szakaszát illeti.) 

MiletiCS SzvetOZár: Branovacsky módosit-
ványánál az mondatik, hogy „Branovacsky és tár
sai": ez kiigazítandó volna ar ra : „némely társai": 
mert én nem vontam vissza. 

E l n ö k : A jegyzőkönyv e szerint fog kiiga
zittatni. 

Sztojacskovics Sándor: T. ház! Deák Fe-
rencz igen tisztelt képviselőtársunk azt mondotta 
indítványában : „ő felsége által az illető miniszte
rek" , tehát nem az illető miniszter, hanem az illető 
miniszterek: mert hivatkozott a karloviczi metro-
poliára s az alapítványokra, melyek az őrvidéken 
léteznek és hová jelenleg ezen országgyűlésnek ha
tásköre ki nem terjed, s ott szükséges lesz a laj
tántúli hadügyminiszter ellenjegyzése is. (Zaj. 
Nem lehet! Maradjon a szöveg!) 

Dimitrievics Milos jegyző (folytatja a 
jegyzőkönyv felolvasását a törvényjavaslat 9-dik sza
kaszára vonatkozó pontig.) 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! Nem szólanék a do
loghoz ; de a mennyiben itt oly szó ejtetett ki, 
melynek jövőben lehetne következése, nem lehet 
szó nélkül hagynom. Lajtántuli minisztereknek a 
határőrvidéki dolgokhoz itt semmi közük, (ügy 
van.') A határőrvidék részint egyenesen közvetle-
lenül, részint Horvátország által közvetve Magyar
országhoz tartozik. (Helyeslés.) 

Dimitrievics Milos jegyző (folytatja s be
végzi a jegyzőkönyv felolvasását.) 

E l n ö k : Ha a t. háznak egyéb észrevétele 
nincs a jegyzőkönyv ellen, (Nincs!) ugy az hitele
sítve van. 

Lehoczky Mór volt huszár honvéd-főhadnagy 
1848/49-ben szenvedett veszteségeiért 1000 frtnyi 
segélyt ké r , vagy ennek megtagadása esetében 
magát a kassai kerületben pénzügyőri tiszti állo
másra kéri kineveztetni. A kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

Fehér megyébe kebelezett Ürmös község la
kosai magokat a közös erdők és legelők használa
tában továbbra is meghagyatni kérik. Szintén a 
kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Édes Albert képviselő úr kérvényt fog a t. 
ház elé terjeszteni. 

Édes A l b e r t : T. ház ! Borsod megye Ónod 
városa 48 lakosának folyamodását van szerencsém 
a t. háznak benyújtani. Teszem ezt azon köteles
ségérzetből, melyet a folyamodóknak bennem he
lyezett bizalma megkíván; teszem azon biztos tu
dattal, hogy ha ezen kérvényben foglalt panasz 
méltányosnak találtatik, orvoslatot nyerend. E 
kérvényben Ónod városából 48 családfő a miatt 
emel panaszt, hogy az 1859-ben történt határsza
bályozás vagy tagositás alkalmával a lakosságtól 
nem csak az úgynevezett maradékföldek vétettek 
el, hanem azon 15 egész és V, telekföld is, mely 
Mária Teréziának 1771-ben kiadott úrbéri köny
vében valósággal benfoglaltatik: ezen 15 78 telek
föld a földesúri birtokhoz hasittatván, tőlök elvé
tetett. Ha ezen panasz akár kellő felvilágosítás, 
akár igazságszolgáltatás utján orvosolva lesz, az 
ottani nép szivéből oly fájdalmasan szúró szálka 
fog kihúzatni, mely annak keblét mint égő kele
vény szüntelen lázban tartja. Ennélfogva ezen kér
vény t egész tisztelettel ajánlom a t. ház figyelmébe. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog átté
tetni. 

Varga Flórián: T. ház! A mint igen jól 
emlékszem, de tudom is, a tegnapelőtti ülésben 
azon átiratok, melyek Ráth Károlytól, a királyi 
ügyek igazgatójától Román Sándor képviselőtár
sunk, mint a „Federatiuna" czimü politikai lap fe-
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lelős szerkesztője ellen a t. ház elnökéhez érkeztek, 
határozatilag jelentés és véleményadás végett a tíz 
tagú bizottságnak adattak ki. A mint tudom, ezen 
bizottság jelenleg nem áll 10 tagból, mert egyik 
tagja, GrozsduManó képviselő állásáról lemondván, 
újból képviselőnek nem választatott. Indítványo
zom tehát, hogy ezen 10 tagú bizottság egészíttes
sék ki. A mi e kiegészítés igen nagy fontosságát 
illeti, tekintetbe véve; hogy azon czikkek, melye
kért a királyi ügyek igazgatója Komán Sándor 
képviselőtársunkat sajtóvétséggel vádolhatni re
méli, óhajtanám, hogy a megválasztandó tagra 
nézve, a t. ház ügyelettel legyen arra, hogy azon 
tag legalább a román nyelvben jártas legyen: 
mert méltóztassanak figyelembe venni, hogy mái-
maga a bizottság nagyon könnyen fog eljárni ez 
ügyben, ha oly valaki lesz a bizottságban, ki a ro
mán nyelvet tökéletesen érti; most pedig egyetlen 
tag sincsen, ki csak messziről is ismerné a román 
nyelvet. {Helyeslés) 

Tisza K á l m á n : Hogy a felhozott tekinte
tekre figyelem fordíttassák, magam részéről is 
szükségesnek tartom : mert igen természetes, hogy 
ha valami felett véleményt kell mondani, igen jó, 
ha van azok között, kiknek e véleményt monda-
niok kell, olyan is, ki magát az ei edeti szöveget 
érti; azonban ez nem lehet tárgya a ház határoza
tának, hanem ezt eljárásunknál minden határozat 
nélkül figyelembe fogjuk venni. {Helyeslés) 

E l n ö k : Egy tag hiányozván, egy tag válasz
tatni fog: méltóztassanak a legközelebbi ülésre — 
hétfőn alkalmasint ülés lesz — behozni a sza
vazati czédulákat. (Felkiáltások: Véghsö Gdlért! 
Válaszszunk!) Ha beleegyezik a t. ház, Véghső 
Gellért. . . . (Választás! Választás!) Tehát hétfőn 
választás lesz. 

Az állandó igazoló bizottság részéről jelentés 
fog tétetni. 

Antalfy Károly előadó (olvassa a bizottság 
jelentését Jéchy Tamás Abauj megye szikszói választó 
kerületében képviselővé törteid választására vonatko
zólag. A jelentés a szabályszerű idő fentartása mellett 
igazolást indítványoz. Helyeslés.) 

Elnök: Péchy Tamás a szabályszerű 30najj 
fentartása mellett igazoltatik, s az 5-dik osztályba 
sorozta tik. 

Napirenden van a görög-keleti vallásúak egy
házi ügyében beadott törvényjavaslat fölötti tár
gyalás folytatása. Következik azon pótszakasz, me
lyet közoktatásügyi miniszter úr előterjesztett. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 228. s á-
mu irományt.) 

Nyáry P á l : T. ház! A most tárgyalás alatt 
lévő törvény alkotásánál a magyar törvényhozás 
fényes bizonyítványát adá szabadelvüségének, 

melynek szelleme kell, hogy az ezután alkotandó 
mindennemű intézményekben is túlnyomó legyen. 
A törvény csak registrálja azon tényt, hogy a ro
mán és szerb egyvállason lévőkét külön metropo-
liára oszlottak; a törvény biztositja számukra az 
önkormányzati jogot, természetesen az egységes 
állam felügyelete alatt és a fenálló hazai törvények 
korlátai közt. Azt hiszem, t. ház, ha ezen két kü
lön ajkú, ugyanazon egy vallás híveinek megen
gedtetik — nem jól mondtam, megengedtetik — 
biztosíttatik az önkormányzati j og : szükségkép kö
vetkezik, hogy, miután kérvénynyel folyamodtak 
hozzánk, a nem román és nem szerb ugyanazon 
egy vallást követő magyar polgároknak szintén 
engedtessék meg, hogy magokat, ha kivarrni fog
ják, külön is szervezhessék. (Helyeslés.) Én a tisztelt 
miniszter urnák módositványát szóról szói'a elfoga
dom ; hanem a módositvány csak a status quo fen-
tartására terjed ki, ezt pedig nem tartom elegendő
nek a kérvényezők biztosítására: ennélfogva bátor
kodom nem annyira egy módositványt előterjesz
teni, mint inkább a t. miniszter úr által beadott 
módositványboz egy toldalékot adni be. (Olvassa:) 
„A görög-keleti vallásnak görög és más, nem 
szerb, illetőleg nem román ajkú hivei ezentúl is 
teljes élvezetében maradnak mindazon jogoknak, 
melyeket a görög-keleti egyház törvényei szerint 
egyházközségi, iskolai és szertartási nyel vök, vala
mint egyházközségi vagyonuk kezelésére nézve 
eddig is gyakoroltak. Egyébiránt jogosultaknak 
nyilváníttatnak arra is, hogy a két metropoliától 
külön váltan ee*vházi, iskolai és ezekre vonatkozó 
alapítványi ügyeiket külön és önállóan intézhessék, 
rendezzék és a 3-dik §-ban meghatározott utón és 
módon alkotandó szabályok értelmében saját kö
zegeik utján önállóan kezeljék és igazgassák. A 
különválásból eredő mindennemű követelések ez 
esetben szintén a 8-dik §-ban fölállított bíróság 
előtt lesznek érvényesitendő'k." (Helyeslés.) 

Azt gondolom, ennek indokolása alig szüksé
ges. Tannak ugyan, kik még e mellett azt is tör
vény által kívánnák kijelentetni, hogy a nem szerb 
vagy román görög-keleti vallásuaknrk szabad le
gyen egyik vagy másik metropoliához csatlakozni; 
de én azt gondolom, ezen coneessió az önkormány
zatijognak valóságos megsértése volna: mert csak 
azon esetre, ha máskép nem fognának ők magok 
rendelkezni, áll elő azon végső eset, hogy nekik 
épen ugy megengedtetik a szervezkedés, mint azon 
két különböző nyelvű románoknak és szerbeknek 
megengedtetik. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa Nyáry Pál 
módositványát.) 

E l n ö k : Még egy módositvány adatott be, 
melyet jegyző úr föl fog olvasni. 

Horváth LajOS jegyző (olvassa Vadnay La-
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jos, Horváth Lajos, Kerkapoly Károly és Somssich 
Pál módositvány át): „A miniszteri módositvány kö
vetkező szövegezés szerint fogadtassék el: „A gö
rög-keleti vallás se nem szerb, se nem román ajkú 
hívei ezentúl is meghagyatnak mindazon jogaik
ban, a melyeket egyházközségi és iskolai ügyeik 
önálló intézésében, szertartási nyelvök szabad hasz
nálatában, mint szintén egyházközségi vagyonuk 
és alapitványaik kezelésében eddig gyakoroltak." 

T. ház! A miniszteri módositvány benyujtá 
eára azon kérvény szolgáltatott alkalmat, melyet 
némely pesti, szentesi és kecskeméti úgynevezett 
görög-keleti vallású magyar testvéreink nyújtottak 
be. A czél tehát az, hogy azon görög-keleti vallású 
kérvényezők, kik sem szerbek, sem román ajkúak, 
megnyugtassanak. Én azt hiszem, a miniszteri szer
kezet által ezen czél elérve nem lesz: mert a mi
niszteri szerkezet csak két szempontot vesz figye
lembe és csak két irányban intézkedik, t. i. a szer
tartási nyelv szabad használatára és az egyházi és 
községi vagyon független kezelésére nézve. De a 
mint én fölfogtam a dolgot, a kérelmezők különös 
súlyt fektetnek az egyházi és iskolai önkormány
zatra, miről a miniszteri javaslatban említés nincs. 
Ennélfogva bátrak voltunk e módositványt be
nyújtani és a t. ház figyelmébe ajánlani. 

U g y látom, hogy a felolvasott két rendbeli 
módositvány között lényeges eltérés nincs ; kü
lönbség a kettő között csak annyiban létezik, hogy 
mig a mi módositványunk a jelen tényleges viszo
nyokat veszi kiindulási pontul, a Nyáry Pál kép
viselőtársunk által benyújtott módositvány bizo
nyos tekintetben a jövőre kiható intézkedést is 
involvál. 

Méltóztassék a t. ház a két módositvány fölött 
határozni, vagy ha jónak méltóztatnak látni, noha 
már a többség elhatározta, hogy ezen szakasz 
iránti tárgyalás az osztályokhoz vissza ne utasít
tassák, azokat az osztályokhoz áttenni. 

H o r v á t h D ö m e : Én tegnap magam is be
adtam egy módositványt, nem tudván, hogy a 
most felolvasott módositvány is be fog adatni. 
E módositványt, olvasván a most beadott módosit
ványt, minthogy az ugyanazon eszméket s ugyan
azon kiviteli módot foglalja magában, visszavet
tem. H a tehát a benyújtott két módositvány tár
gyaltatik , föntartom magamnak, hogy irántok 
saját nézeteimet is elmondhassam. 

Sztojacskovics Sándor : T. ház ! A görög
keleti vallású szerbeken s románokon kívül a ma
gyar korona országaiban tudomásom szerint más 
görög-keleti vallású népfaj nem létezik, (Ellen
mondások, zaj) mint csupán görög vagyis hellén. 
(Ettenmondások: Magyar is van!) Tudtomra görög
keleti vallású magyarok nem léteznek. (Zaj.) A 

szerbeken és románokon kivül csupán helléneket 
ismerek. Én tehát csak ezekről szólok. 

Minthogy a tárgyalás alatt levő miniszteri 
törvényjavaslat ezen toldalék pontja az eddigi 
gyakorlatot kívánja törvényesíteni, bátor leszek 
csak röviden megérinteni, hogy miben állott s mi
ben áll ezen eddigi gyakorlat. 

Görög-keleti vallású görög vagyis hellén 
ajkú hitsorsosaink a románoknak a szerb egyház
tartományból kilépése előtt mind a karloviczi szerb 
patriarchának voltak alárendelve, részint közvet
lenül, részint az illető püspöki megyék utján, 
A románok elválása folytán a görög-keleti hitű, 
görög ajkú egyházközségek területi viszoi tyaikhoz; 
képest szintén két, t. i. román és szerb metropo-
liára osztattak fel. A román metropoliához tartoz
nak a szentesi, brassói, h.-m.-vásárhelyi és karczagi 
egyházközségek; ellenben a szerb hierarchiához 
tartoznak a pesti, miskolczi, kecskeméti, egri stb., 
(De nem akarnák oda tartozni!) ezenkívül még a 
lajtántuli görög hitközségek is, mint a bécsi és 
trieszti. Ez a tényleges állapot. 

A szerb egyházi főnökök a görög ajkú hit
községek irányában mindenkor a.legelőzékenyeb-
ben viseltettek, s őket oly előnyökben is részesit-
tették, melyeknek saját szerb hitközségeink jelen
leg sem örvendenek. Például görög-keleti vallású, 
görög ajkú polgártársaink saját papjaikat több
nyire most is mag'ok választják, illetőleg a szent 
széknek praesentálják; holott a szerb papok, egy 
pár szabad királyi város kivételével, a püspöki 
szentszék korlátlan kinevezésétől függnek. Továb
bá a fővárosokban levő görög papoknak a szerb 
egyházi főnökök apáti czimet s keresztet adtak, 
mi oly kitüntetés, melyben eddigelé még egy 
szerb plébános sem részesült. A görög ajkú egy
házi községek saját egyházi s iskolai vagyonukat 
önállóan kezelik s felette korlátlanul rendelkeznek; 
mig a szerb hitközségek e tekintetben az illető 
püspöki szentszékek gyámsága alatt állanak. Gö
rög-keleti hellén ajkú polgáraink egyházaikban s 
iskoláikban saját nemzeti nyelvöket mindenkor 
háboritlanul használhatták és jelenleg is használják; 
egyházi és iskolai alapitványaikat szintén önállóan 
kezelik és igazgatják; sőt oly hitközségben is, a 
hol szerbekkel vegyítve laknak, és a hol az idő 
folyamában vagy kihaltak vagy a szerbekkel 
egygyé olvadtak, a szerbekké vált ilyen görögök 
utódjai apáik alapitványait most is a szerb alapít
ványoktól különválva kezelik és eredeti rendelte
tésükhöz képest használják. Például szolgáljon az 
Újvidéken jelenleg is létező görög iskolai alapít
vány, melynek jövedelméből, habár jelenleg Újvi
déken egyetlen egy görög sem létezik, a szerbesi-
tett görögök utódai ezen alapítványukat magok 
önállóan kezelvén, most is görög nyelvű ugyne-
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vezett nyelvtanodát tartanak fön a nélkül, bogy a 
szerb hierarchiában a brassóihoz hasonló sajnálatos 
erőszakoskodás bármikor is előfordult volna. 

Áttérve a tárgyalás alá vett miniszteri javas
latra : én annak toldalék pontját, mely hitrokon gö
rög ajkú polgárainknak egyházi és iskolai hellén 
nyelvök szabad használását, valamint egyházi, 
iskolai és alapítványi ügyeik iránti szabad ren-
delkezhetésök jogát, melyet egyébiránt a szerb 
hierarchiában tényleg eddig is gyakoroltak, most 
törvényes és alkotmányos utón biztosítani kívánja, 
örömmel és legszívesebben pártolom, azon meg
győződésben levén, hogy e törvény görög ajkú 
hitsorsosainkra a legjobb hatással lesz, és bennök 
azon hitet fogja szilárdítani, hogy e törvény alap
ján további szellemi fejlődésüknek reménylett si
keresebb előmozdítása boldogabb jövendőt ered-
ményezend számukra. 

A mi a t. Nyáry Pál képviselőtársam által a 
ház asztalára letett módositványt illeti: minthogy 
annak első része csak is a miniszteri javaslatot 
tartalmazza, arról szólani nem szükséges; ellenben 
ugyanannak második részét illetőleg, a hol görög 
ajkú hitsorsosainkat némileg felszólítja, (Fölkiáltás 
a bal oldalon: Dehogy szólítja fel!) hogy ők is vál
janak el tőlünk, illetőleg a szerbek, vagy a romá
nok egyházkormányzatától, és alapítsanak a ma
gok számára külön hierarchiát: a mennvibenezaz 
illetők, t. i. hellén ajkú hitsorsosaink kivánatával 
találkoznék, szívesen reá állanék s épen semmi 
észrevételem nem volna ; de arról kellene meggyő
ződést szereznünk, ha vajon ezt ők magok csak
ugyan kivánják-e vagy sem? (Fölkiáltás: Kérvényt 
adtak be !) és ha igen, akkor ennek tárgyalása és 
eldöntése nem e ház hivatásához vagy hatásköré
hez tartozik, hanem ezen ügyben ugyanazon mó
dozat volna alkalmazandó, mely a románoknak a 
szerb egyházkormányból kilépése alkalmával 
alkalmaztatott, azaz, ennek útja az. hogy ebbeli 
folyamodásukat adják be a metropoliákhoz. me
lyek azt a zsinatban tárgyalván, ha kimondják az 
elválást, akkor igenis lehet reájok alkalmazni ugy 
a törvényjavaslat 3. valamint 8-ik pontját is ; de 
mindaddig Nyáry Pál t. képviselőtársam ilyetén 
módositványának helye nem levén, azt idő előtti
nek tekintem. 

En tehát a miniszteri törvényjavaslatot vagy 
inkább, a mennyire egy hallásból kivehetem, a 
Somssich képviselőtársam és többek által beadott 
módositványt pártolom és elfogadandónak tartom. 

Eötvös Józse f b . v a l l á s i m i n i s z t e r : Elő
re is kijelentem, hogy indítványomnak azon szö
vegezését, melyet Horváth Lajos és társai beadtak, 
elfogadom; ellenben t. barátom Nyáry Pál indít
ványát nem fogadhatom el, mert meggyőződésem 
szerint a törvényhozásnak kötelessége ótalmazni 
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minden jogot s minden érdeket, s épen azért volt 
szükséges a törvényjavaslathoz ezen szakaszt hoz
záadni azon jogok ótalmazására és biztosítására, 
melyeket a görög-keleti egyházhoz tartozó sem 
román sem szerb polgárok előbb is gyakoroltak. 
Ez tökéletesen el van érve. Nem létező viszonyok
nak törvéuyt csinálni, s felszólítani ez által mint
egy a görög-keleti egyháznak egyes nemzetiségű 
tagjait, hogy ők is az egyháztól elváljanak, mit 
még eddig nem tettek: ezt nem tartom szükséges
nek, mert hiszen utoljára, ha kívánni fogják, a 
maga utján, ép ugy, mint a maga idejében a ro
mánok a szerbektől elváltak, később a görögök is 
elválhatnak a szerbektől és a románoktói: a ház 
elé fog jönni kivánság'nk s ezen uj egyháznak 
constitmdása, és meg vagyok'győződve, hogy a 
ház akkor ebbe bele fog ereszkedni, és a dolgot 
ugy fogja elintézni, mint most a szerb és román 
egyház elválását elintézte. En tehát azéi\. nem 
fogadom el az inditvámTt, mert jelenleg nem tar
tom szükségesnek. (Helyeslés a közérten.) 

Babes Vincze: T. ház ! Előreboesátva, hogy 
csekély nézetem szerint ezen módositvány nem a 
10-dik, hanem a 9-dik szakaszt fogja képezni, 
minthogy a már elfogadott 9-dik szakasznak helye 
közönségesen az utolsó hely: ezt előrebocsátva, 
a kérdés alatti szakaszhoz bátor vagyok én is egy 
kis módositványnyal járulni, melyet indokolni kö
telességem. 

Én is óhajtom, hogy kinek-kinek joga bizto-
sittassék a törvényhozás által: mert ámbár görög 
nemzetiségű polgártársaink csak időnkint jöttékbe 
az országba, és csak csekély számmal léteznek ha
zánkban, mindemellett nem lehetek ellene, hogy 
számukra is a kívánt biztosíték megadassák; mon
dom, a jogbiztositék, minthogy csak biztosítékról 
van és lehet szó, nem jogokról, melyeket az egy
háznak s egyházbelieknek már az egyházi törvény 
ad és adott meg. (Halljuk!) Hanem, t. ház, ha né
hány, az eg'ész országban széjjel szórt ezer görögről 
van szó, és az ő egyházi viszonyaik biztosítására 
külön szakaszt alkot a törvényhozás, én ugy sze
retném eszakaszt szerkesztetni, hogy ne csak azokra 
a görögökre, de a többi hasonló sorsú görög-keleti 
vallású hívekre is kiterjeszkedhessek és érvénjmyel 
birjon. En ugy fogom fel s értelmezem a módosit
ványt, hogy az nem csak a görögökről, hanem a 
többiekről is akar intézkedni; de épen azért nem 
lehetek megelégedve annakstilisatiójával,minthogy 
ez e tekintetben nem elég tiszta. 

Bátor vagyok ennélfogva a t, házat figyel
meztetni, hogy ámbár az elválás megtörtént és 
ezentúl is a még hátra Evő részekre nézve meg 
fog történni a szerbekés románok közt, mindamel
lett nem csak jelenleg sok ezernyi román van 
még a szerb metropolia alatt, de az elválási ügyek-
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nek peruiján vég eldöntése után is mindig maradni 
fognak nagyobb számú románok a szerb metropo-
liában, valamint más részről a román metropoliá-
ban jelenleg is vannak s azután is maradni fognak 
több szerbek: mert a tökéletes elválás valamennyi 
vegyes községre nézve lehetetlen, minthogy 
több helyen a minoritásoknak különféle okokból 
lehetetlen lesz az elválás. Ezen románok s illetőleg 
szerbek mindenesetre számosabbak lesznek, mint 
az ország összes görögjei, és ha méltányos és 
igazságos a görögök jogai biztosításáról gondos
kodni, ugy velem, méltányos és igazságos, hogy 
ugyanezen biztosíték a románoknak, illetőleg a 
szerbeknek is megadassák. 

Ha pedig biztosítékról van szó. csak két te
kintetből tudok kiindulni. Egyik5 hogy szükséges-e 
a biztosíték ? másik, hogy illeti-e az a követelőket? 
Már a mondottak szerint én részemről nem taga
dom, hogy igen is, illeti a követelő görögöket; de 
én nem szeretnék oly szavakkal élni, melyekből 
azt lehetne következtetni, hogy nem csak az illető 
jog, hanem a visszaélések is biztosíttatnak. 

Ez okoknál fogva én amódositványt egypár , 
majdnem lényegtelen szóra nézve módosítanám és 
ekképen óhajtanám szerkesztetni, 9 dik szakasznak 
tevén a 10-dik szakaszt: „A két metropoliának gö
rög és nem szerb, illetőleg nem román ajkú hívei 
ezentúl is fen tartatnak azon jogokban, melvek őket 
a görög-keleti egyház törvényei szerint egyház
községi, iskolai és szertartási nyelvök, valamint 
egyházközségi ügyeikre nézve illetik." 

Ezen szöveget azután lehetne alkalmazni, s 
nem ds lehetne máskép magyarázni, mint mind
azokra, kik más nemzetiségű hierarchia alatt álla
nak s egyházi jogaik védelmére szükségök lehet 

A mi a görögök egyházi önállóságát, illeti, a 
melyről szintén előintézkedés indítvány ózta tik né
mely részről, nekem elvben ez ellen sem lehet ki
fogásom ; és nem gondolnék vele, ha a, görögök ez 
iránt maga rendjén és utján a zsinathoz fordulná
nak, mint annak idején a románok tették; sőtnem 
gondolnék vele, ha maga rendjén nem csak a görö
gök tennék ezt, hanem az Erdélyben nagy szám
mal levő görög-keleti vallású czigányok is : mert 
én azon jogot, melyet magam igénybe veszek nem
zetem számára, megengedem bárki számára, csak 
a maga rendjén és a maga utján. De a t. miniszter 
úr által javasolt szöveg által nincs megakadályoz
tatva az ilyen rendes eljárás, mely ha a zsinatnál 
sikertelen maradna, a kormány s illetőleg a tör
vényhozás elé is jöhetne; de igy előre, az egyház 
szerinti törvényes ut el mellőzésével, ugy tartom, 
hogy a t. ház; nem intézkedhetik, s ezért elegendő 
volna a kisebbségben levő és jogaik miatt aggódó 
községeknek az éíalános törvényes biztosítékot 
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nyújtani. Ez csekély véleményem szerint szükséges 
is, de egyformán valamennyire nézve. 

Eötvös József b. vallási miniszter: Én 
nem látom a különbséget ezen és az én módosit-
ványom között! (/ olkiőüd&ok: Illeti!) De hát mi 
illeti ? 

Horváth Lajos jegyző (olvassa Babes Vin-
cze módos irányát.) 

Dimitrievics Milos jegyző: T. ház! Midőn 
a t. miniszter úr ezen módositványt beadta: mi le
hetett intentiója? Nézetem szerint nem más, mint 
az eddig fenállott gyakorlatot szentesíteni, és a gö
rög-keleti vallású görögök önkormányzati jogát 
törvény által biztosítani, azon önkormányzati jogot 
a vallási, egyházi és iskolai dolgokban, melyet ed
dig a szerb hierarchia ótalma alatt élveztek. Szto-
jacskovics barátom előadta már, mily mértékben 
részesültek ők ebben; én röviden csak azt ismét
lem, (Kár!) hogy a községek a vallási önkormány
zatra nézve az autonómiát a fogalom legtágabb 
értelmében élvezték. E szerint pártolom a t, mi
niszter úr, illetőleg Vadnay Lajos és társai által 
beadott módositványt, (Helyeslés.) 

Ml ie t i e s SzvetOZár: T. ház! Nyáry Pál t, 
képviselőtársam módositványa oda czéloz, hogy a 
nem szerb és nem is román nemzetiségeknek oly 
fön állás és önkormányzat biztosittassék, mely a 
szerb vagy a román metropoliától független. Nem 
volnék ellene, hogy az ily községek egyszerre, 
vagy összesen, ha többen vannak és ha képesek, 
tegyenek ugy, mint a románok tettek. Megenge
dem ezt, és ennek igazságát belátom, (Halljuk!) 
De mindaddig, míg a községek egy más metropo-
lia alatt állanak, addig nem lehetnek függetlenek, 
és nem lehet, hogy ugyanazon önkormányzatot él
vezzék, melyet más metropoliák élveznek. Ez any-
nyit tenne, mint suecessive az egyik vagy másik 
metropoliát szétosztani az egyik vagy másik köz
ség kívánatára, mihez se az egyház, se az egy
házegység érdekéhen nem lehet hozzájárulni, és a 
mihez a törvényhozásnak semmi joga. 

S i m o n y i LajOS b . : T. ház Azt hiszem, 
hogy a görög-keleti metropoliának helyzete a tör
vényhozás jelenlegi intézkedése által tetemesen 
megváltozott: mert eddigi jellege egyedül vallási 
volt, mig ellenben a törvényhozás jelenlegi intéz
kedése által ez nemzetiségekre osztatott el. Ennek 
következtében azt hiszem, hogy a mint nem köve
telhetik a görög-keleti román ajkúak, hogy a szer
bek a román metropoliához tartozzanak, ugy a 

szerbek sem követelhetik, hogy a románok a gö
rög-keleti szerb metropoliához tartozzanak. De azt 
is hiszem, hogy ugyanazon joggal bírnak azok, 
kik nem tartoznak se a román, se a szerb nemzeti
séghez, és valamint a törvényhozásnak se az egyi
ket, se a másikat elnyomni nem volt szándéka, fel-
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adatunk, hogy a sem román, sem szerb nemzeti
ségű görög-keleti vallásúak megtartsák azon jo
got, melyet ők magok részére is óhajtanak. 

Igen tisztelt cidtusminiszterúrkhnondá, hogy 
a törvényhozás feladata az, hogy minden jog kel
lőleg feniartassék és megóvassék. Én azt hiszem, 
ezen jogok legelsője az, hogy az önkormányzat az 
ily vallásuaknak is meg legyen adva. 

Miletics t. képviselőtársunk azt monda, hogy 
ezáltal a görög-keleti egyháznak egysége bontatik 
szét, a mire a törvényhozásnak joga nincs. En azt 
hiszem, a törvényhozás jelenlegi eljárása által épen 
a görög-keleti egyház bontatik szét. szétbontatik 
nemzetiségi szempontból, elválasztatik t. i. román és 
szerb ajkura. És ha léteznek még ezen valláson oly 
tetemes számú lakosok, kik nem beszélik a két nyelv 
egyikét sem, akkor ezeknek megvan teljes joguk, 
miszerint okvetlenül követelhetik, hogy bírjanak 
annyi önkormányzattal, a mennyivel bír a két 
nemzetiség. 

Ezen oknál fogva a tett módositványok közöl 
legczélszerübbnek és elfogadhatónak tartom azt, 
melyet Nyáry Pál képviselőtársam terjesztett elő, 
és pedig azért, mert ez egyszersmind kimondja az 
önkormányzati joggal szoros összefüggésben levő 
elválhatási jogot i s , és épen azért azt nem csak 
kimondja, hanem a 3-dik szakaszra hivatkozván 
kijelöli azon módot is, a mely szerint ez eszközöl
tessék; és ha az elválás eg}7esség utján nem történ
hetik meg, a 8-dik szakaszra való utalás által ki
mondja azt is. hogy azon esetre miként intéztesse
nek el ezen ügyeik. 

Azt hiszem, a legtisztább szándék vezérelte a 
görög-keleti vallású honpolgárokat; azt hiszem, 
azon indok vezérelte, hogy egyik a máí-ik jogát el 
ne nyomja; és ha fentartjuk a románok és szerbek 
jogait, okvetlen kötelességünk fentartani azok jo
gait is, a kik se a szerb, se a román nemzetiséghez 
nem tartoznak. 

Ennélfogva Nyáry Pál módositványát aján
lom. (Helyeslés a bal oldalon) 

Bónis S á m u e l : T . ház! Én tökéletesen egy 
értelemben vagyok Sztojacskovics képviselőtár
sammal arra nézve, hogy a görög-keleti vallású 
atyafiaknak, ha el akarnak válni, azt legelsőben is 
zsinat utján kell szorgalmazniuk; és ha Nyáry Pál 
indítványa ezt kizárná, nem pártolnám; de éri ezt 
Nyáry Pál indítványával kizárva nem látom. 
Nyáry Pál indítványa egy törvényjavaslatot ter
jeszt a ház elé, mely törvényjavaslat permissiv, és 
azon esetre szól,ha a görög-keleti vallású görög atya
fiak el akarnak válni ametropoliától. Természetes, 
oogy az elválás zsinat utján lesz bejelentendő és 
legelsőben ott szorgalmazandó; az elválás módjá
ról azonban a törvénynek kell rendelkezni, s azért 
!s adatott be a módositvány; és én nem is látok I 

más különbséget a két módositvány közt, t. i. 
Nyáry Pálé és Horváth Lajosé közt, mint épen 
azt, hogy a Nyáryé az eljárás módjáról is szól. 
mig a másik erről nem szól. Ennélfogva Nyáry 
Pál indítványát pártolom, a mennyiben legkime-
ritó'bb. 

Ha azonban aggodalmok van talán a görög
keleti vallásuaknak, hogy ez a zsinat jogába vág, 
azon módositványba bele lehet tenni, hogy az el
válás zsinat utján eszközlenclő. 

Szerintem, a mi az elvet illeti, a két módosit
vány közt különbség nincs: annálfogva én Nyáry 
Pál indítványát pártolom. (Helyeslés a bal ol talon.) 

Tisza Kálmán: Elállók'a szótól. 
Joannov ic s G y ö r g y : T. ház! A tárgy

hoz igen röviden fogok szólni; de mielőtt ezt, ten
ném, szólanom kell Sztojacskovics képviselőtársam
nak egy kifejezéséről, melyet beszédébe beleszőni 
jónak látott. 

T. képviselő űr kiemelte azon előjogokat, 
melyekben az eddig közös és most külön szerb 
metropolia részesiti a görögöket. Kiemelte átaiá-
ban azon atyai bárásmódot, melyet a görög-ke
leti szerb metropolia éreztet a görögökkel. Ezt 
én is igen helyeslem; ámde ö, csakhogy annál 
több nyomatékot adhasson ez atyai bánásmódnak, 
a másik metropoliát is megemlítette pertangentem, 
és vádat emelt ellene, élvén e szavakkal: ,,bras
sói erőszakoskodás'1. A tárgyról magáról csak 
annyit mondok, t. ház, hogy a brassói görög-keleti 
vallású görög község interdictum alá helyeztetett 
az erdélyi érseki consistorium által. A tárgy 
most a közoktatási minisztérium keze közt van, 
tehát még nincs megvizsgálva; és addig, a mig 
a dolog megvizsgálva nincs, nem lehet azt mon
dani, hogy az egyiknek vagy másiknak van 
igaza, és se az egyik, se a másik felet nem íchet 
kárhoztatni. Á t. képviselő úr még is jónak látta 
azt mondani, hogy „brassói erőszakoskodás11, és 
e szerint mint bíró lépett fel: mert már is kimondja, 
hogy az erdélyi érsekség erőszakosságot követett 
el. Vajon ez testvéries, igazságos és egyátalában 
helves eliárás-e ? azi: a t. ház megítélésére bízom. 

Áttérek most magára a tárgyra. 
Az érdekek kiegyenlítésének tekintete minde

nekelőtt azt kívánja, hogy a görög metropolia 
azon híveinek megnyugtatására is történjék va
lami, a kik sem román, sem szerb ajkúak; hogy 
történjék valami különösen a görögökre nézve is. 
Vannak egyébiránt mások is, nem ugyan közsé
gek, hanem eg)resek, a kik más nemzetiséghez 
tartoznak; én is ismerek olyanokat, kik a magyar 
nemzetiséghez tartoznak, (Felkiáltások: Böször
mény!) 

Miben állanak a görög ajkú testvérek pa
naszai és kivánatai ? Oly dolgokban, melyek iránt 

29* * 
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törvényhozás utján most intézkedni nem lehet. 
Főkivánságuk az, hogy a hierarchiai közös vi
szony teljesen megszüntettessék. Én őszintén meg
vallom, ha ez a mi egyházunk törvényei értelmé
ben megtörténhetik, egy szót sem fogok ellene 
szólni, mert a szabadiság és eg\renjoguság azt ki
vallja, hogy mindenki ragaszkodhassak a maga 
jogaihoz és élvezhesse azokat; de bátor vagyok 
a t. házat azon körülményre figyelmeztetni, hogy 
midőn ily fontos tárgyról van szó, midőn arról 
van szó, hogy valamely egyháztartománynak 
egy része— akár nagy, akár csekély legyen az — 
különváljék tőle: minden esetre első sorban az 
illető egyház hallgatandó meg. í g y történt ez 
1864-ben. midőn a románok, kik az összes fele
kezetnek két harmad részét képezték és képezik, 
kijelentették abbeli akaratukat, hogy el akarnak 
válni. Azért tehát azt gondolom, itt a törvény
hozás első sorban nem intézkedhetik, és nem is jó, 
nem is czélszerü, ha azt most bármi formában elő
leg kimondjuk. 

A mit törvény utján most tenni lehet, azt 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr nem is ké
sett az illetők megnyugtatására egy külön beadott 
szakaszban javaslatba hozni. 

A mi végre a módositványokat illeti, melyek 
eddig beadattak : ezekre nézve, azt jelentem ki, 
hogy engem a Yadnay Lajos, Somssich Pál és 
mások által beadott módosiívány kielégít; és azért 
is a mellett szavazok. 

N y á r y P á l : T. ház! A házszabályok en
gem feljogosítanak arra. hogy utoljára szóljak 
a módositványról. (Felkiáltások: Még vannak mások 
felírva!) 

Elnök: Bocsánatot kérek, a végszó az indit-
ványozó urat illeti. (Közbeszólások: Még vannak, 
a kik a tárgyhoz akarnak szólani!) Ki következik"? 

Dimitrievics Milos jegyző: Halász Bol 
dizsáron van a sor. 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! Én egy pár rö
vid észrevételt fogok tenni. (Halljuk! Zaj.) Tessék 
társalogni, a meddig tetszik: én bevárom, (Hall
juk! Züj.)^ 

Elnök: (csenget): Csendre szólítom föl a kép
viselő urakat, hogy a képviselő úr szóihason. 

HaláSZ B o l d i z s á r : T. ház! A mint előre 
bocsátani, egy pár igen rövid észrevételt fogok 
tenni. (Halljuk!) 

Első észrevételem a miniszter úrra vonatko
zik. Méltóztatott mondani az igen t. cultusminiszter 
úr, hogy Nyáry igen t. barátom indítványa, ille
tőleg annak elfogadása mintegy felszólítás lenne 
az elválásra. Igen csodálkozom miniszter urnák 
ezen észrevétele fölött, mert hiszen ezen folyamo
dásban, mely a házhoz volt intézve és a miniszter 
úr kezei közt forgott, kérelmeztetik az elválás; 

; tehát nem felszólítás az, midőn az, ami valaki által 
i kérelmezhetik, a ház által tárgyalva elintéztetik. 
; (Felkiáltások: De azt nem. kérik!) 

Ez az első észrevételem. 
A mi a másikat illeti, az vonatkozik azon 

j képviselő urakra, kik azon elvet: ,,quod tibi non 
| vis, alteri non facias" figyelemre nem méltatják. 
| A t. képviselőház méltóztatott az elválásra vonat

kozólag kijelenteni, hogy azon viszonyt, mely 
hajdan volt, nem tartja oly feloldhatatlannak, mint 
némely keresztyén felekezetek a házasságot. A mi 
a házasságot illeti, még azt is lehet — legalább 
részben — megszüntetni és meg is kell, mert ha 
törvény utján meg nem szüntettetik, magától ugy 
is megszüntetődik. (Derültség.) Én, t. képviselőház, 
azt gondolom, hogy miután az elválás a szerbeket ós 
románokat illetőleg már elvileg ki van mondva, 
mi joggal lehetne azt megtagadni más vallás
felekezetektől? Ez következetlenség, igazságtalan
ság és méltánytalanság lenne. 

Én tehát ezen elvekből kiindulva, melyeket 
már a ház magáévá tett, Nyáry Pál módositvá-

! nyát pártolom. (Helyeslés a bal oldalon.) 
Kacskovics Ignácz előadó: A mínisz-

1 téri módositványt elvben elfogadom; de van 
benne egy kifejezés, melyet óhajtanék kihagyatni. 
Hivatkozás történik t. i. oly törvényekre, melye
ket e házban igen kevesen ismernek. Azt hiszem, 
nem helyes oly törvényre hivatkozni, mely nem a 
miénk, és utasítást adni a bírónak, hogy midőn utóbb 
a felek érdekei felett ítélni fog, milyen törvények 
szerint ítéljen vagy járjon el. De arról sincs tudo
más, vajon azok, kik e jogokat gyakorolják, a ho
zott törvények és a görög-katholikus egyháztör
vények szerint gyakorolják-e ezen jogokat. Én 
nem akarok eléje vágni, hogy a bíró milyen tör
vények szerint járjon el: mert a háznak tudomása 
nincs a görög-keleti egyház törvényeiről: miért is 
azon kitételt, hogy ezen ,,egy ház törvényei sze
rint eddig is gyakoroltak'" elhagyatni ké
rem. (Zaj.) 

V a d n a y L a j o s : Niucs ez mondva amódosit-
ványban. 

Horváth D ö m e : Én a t. cultusminiszter úr 
által a görög polgártársak ügyében előterjesztett 
módositványt mint kezdeményt sziveses üdvöz
löm; de megvallom, hogy midőn a törvényhozás 
román és szerb polgártársaink irányában a szoká
sos joggyakorlaton tulment és követelésöket tör-
vényhozásilag megállapította, ugyanakkor én a 
görögök irányában is az előterjesztett módositvá-
nyok közó'l Nyá ry képviselőtársam indítványán 
kívül egyet is kielégítőnek nem találtam. A mi
niszteri előterjesztés szerint csakis a szokásos j >g-
gyakorlat volna meghagyandó, de a házhoz a 

j görög felekezet által benyújtott kérvényben ők 
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a szokásos jog gyakorlaton kivül többet kérnek, 
de nem többet, mint a mi a románoknak törvény
hozás utján megadatott. Peddig alig lehet ta
gadni, hogy mind azon igények jogosak, mél
tányosak és igazságosak. Én tehát a beadott 
módositványok közöl Nyáry inditványát találom 
kielégítőnek és körvonalozottnak. Minden szó
szaporítás Tiélkül kijelentem tehát, hogy Nyáry 
Pál módositványához járulok. {Helyeslés. Szavaz
zunk !) 

BánÓ MiklÓS: Tisztelt ház! Mennyire volt 
ildomos és ezélszerü a vallás fölé a nemzetiségi 
kérdést állítani közjogilag, nem jelen tanácskozá
sunk tárgya. (Szavazzunk!) Tény az, hogy nem
zetiség miatt váltak el az egy valláson levő hívek; 
kifejezte azt Simonyi képviselőtársam is. A logika 
azt hozza magával, hogy miután ezen kérdésnél 
nem a vallás, hanem a nemzetiség játszott fősze
repet, tökéletesen méltányos, igazságos és logikai
lag következetes az, hogy a mi történt az ezen 
valláson levő két nemzetiségre nézve, az történjék 
azokra nézve is, kik nem a szerb vagy román 
nemzetiséghez tartoznak. 

Különben felhozattak itten némely tárgyak, 
különösen előttem szóló román képviselőtár
saim által is, melyeket szó nélkül nem hagyhatok. 
Ok egy elvet akartak felállítani, melyet az élet, 
de közelebbi multjok történelme átalában meg-
ezáfolt. Azt állították tudniillik, hogy az elszaka
dásnak csak akkor van helye, ha az illető metro-
polia abba beleegyez. (Felkiáltások: Zsinat.') Te
hát zsinat. Ha ez igy állana, akkor ;i vallássza-
badság ugyan szűk korlátok közé volna szabva, 
8 akkor a nemzetiségi igények, melyekért e tör
vény hozatott, ki nem elégíttethetnének. Hivatko
zom e tekintetben azon. bár szerencsétlen idő
szakra, midőn az absolut idők alntt a protestáns 
vallásúak számára az úgynevezett vallási pátens 
bocsátatott ki. Ottan soha sem kérdezték a pro
testáns egyházat, meg fog-e egyezni, hogy egész 
egyházközségek elszakadjanak az egyetemes auto
nóm egyháztól vagy nem ? Mondom, ez annyiban 
rósz hivatkozás, a mennyiben az absolut kormány 
alatt történt; de mi is lett ennek következése V A 
mint beállottak a rendes alkotmányos idők — s ezekre 
már mint törvényesekre hivatkozhatom — megint 
nem arra hivatkozott a protestanstismus, bog}- a 
patentalisták elszakadtak a nélkül, hogy az ösz-
szes protestantismus belenyugvását bírták volna, 
hanem visszavétettek kebelébe nem azért, mert 
elszakadtak az egyetemes egyház beleegyezése 
nélkül. hanem azért, mert önként és jóaka
ratból vissza akartak csatlakozni. Es épen azért 
én egyátalában nem ismerhetem el azon elvet, 
hogy elszakadás csak akkor történhetnék, mikor 
abba az egyetemes nevezett egyház vagy zsinat 

beleegyezik, mert, a mint mondám, ez a vallássza
badságot nagyon szűk korlátok közé szoritaná. 
A pátens elleni fölgerjedésnek a mondottaknál 
mélyebb okai voltak. (Zaj. Ellenmondás. A pa
tentalisták nem szakadtak el!j Ez igenis elszaka
dás volt, mert tökéletesen uj superintendentiákat 
és hierachikusabb szervezetet, állított föl. (A do
logra! Zaj.) 

De tovább megyek. Felhozzattak itt néme
lyek a közoktatásügyi miniszter úr által, mikre 
nekem szintén van észrevételem. Ő t. i. azt állí
totta, hogy a nem létező esetekre nem lehet vagy 
nem kell törvényeket hozni. Azt hiszem, ez esetek 
léteznek, mert ha nem léteznének, nem hivatkozott 
volna épen a t. jegyző és képviselőtársunk olyanok 
kivánalmaira, kik előtte és többek előtt nyilat
koztak, hogy a többi nemzetiségűek is a magok 
autonóm jogaikat meg akarják védeni. De a hír
lapokból is tudjuk, hogy léteznek ily esetek: hi
vatkozom a mindnyájunk által ismert hajdukeru-
leti esetekre. [Nagy zaj. Elnök csenget.) Ott tisz
tán a nemzetiségek miatt voltak sok és erős össze-
koezczanások. Igaz, hogy azok legnagyobb rész
ben az unitusokhoz tartoztak, de ez összekoezcza-
nások mégis nemzetiség miatt történtek. (Zaj.) 
Tehát ily esetek léteznek, és az ily esetekre kell, 
hogy törvényt szabjunk, kell, hogy ezek felől 
intézkedjünk. 

Én tehát Nyáry módositványát pártolom. 
(Szavazzunk!) 

PaCZOlay JánOS : Megvallom őszintén, hogy 
ha a görög-keleti vallást követők és az egyházi 
szertartásban a görög nyelvet használó lakosok 
a t. ház elé nem folyamodtak volna, akkor én is 
azon nézetben vagyok, hogy Nyáry Pál indítványa 
elszakadásra izgat. Miután azonban ellenkezőleg 
ök magok folyamodtak az elválásért, Nyáry Pál 
indítványára ezen vád nem illik. (Helyeslés.) De 
Nyáry Pál inditványát még sem fogadhatom el 
ugy, a mint előadta: először azért, mert ha a val
lás- és közoktatásügyi miniszter úr által előter
jesztett szerkezet bevezető szavai elfogadtatnak, 
akkor mintegy törvényesíttetik a görög-keleti val
lást használó görögökre nézve a két görög-keleti 
egyház metropoliái közti beosztásuk, (Zaj) ho
lott miután a folyamodók folyamodásukban pa
naszkép kimondják, hogy ők a szerb congres-
susba meghíva nem voltak s ki sem hallgattattak, 
nagyon természetes, hogy őket kihallgatásuk és be
leegyezések nélkül oly metropolia alá rendelni, 
mely alatt eddig nem állottak, nem lehet. (Zaj.) 

Én tehát az említett törvény bevezető sza
vait ekkép kívánnám módosíttatni: ,,A görög 
és más nem szerb, illetőleg nem román ajkú gö
rög-keleti vallást követő hivek ezentúl is teljes 
élvezetében maradnak mindazon jogoknak, me-
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lyek" stb. A mi ezután követkéz, k. t. i.: „a gö
rög-keleti egyház törvényei szerint- . °.zt u e y a n 
azon indokból, melyet előttem szólott Kacsüovíes 
Ignácz t. képviselőtársára, kifejtett, kihagyandőnak 
vélnéni, mert ez által ismét folytonos pörlekedés 
idéztetnék elő a hierarchia és az autonómia közt. 
Mert az egyház mindig többet követel magának, 
azt mondván, hogy ez is a hierarchia joga ; a köz
ség pedig azt mondja, hogy ezt eddig ő gyako
rolta. Hogy ennek elejét vegyük, szükséges, hogy 
ezen kifejezés: ,,az egyház törvényei szerint ' 
stb. maradjon el. Ez által megszűnnék az egyháii 
felsőbbségnek mindenbe beavatkozása, mert nem 
lehetne mindenfélét az egyház jogkörébe mag)7a-
rázni. 

Miután, mint előttem szóló Simonyi kép
viselőtársam már kifej tette, itt a külön nemzetiségű 
ugyanegy vallást követők nemzetiségi okból 
váltak el és a törvény erről intézkedik, akkor ha 
egyenjogosítást akarunk, a nem szerb és nem 
román görög-keletiektől sem tagadhatjuk meg ezt, 

Én tehát Nyáry Pál indítványát, azon módo
sítással, melyet előterjeszteni szerencsés voltam, 
elfogadom. (Zaj.) 

P a p p Zs igmond : T. ház ! Én is ások közé 
tartozom, a k i k védik az autonómiát; hanem bo
csásson meg a t. ház, hogy röviden némely észre
vételt tegyek a szőnyegen forgó tárgyra. 

Midőn elválásról van szó, arról is van szó, 
mikép kell értelmezni a hierarchiát. A görög-ke-
leti egyház hierarchikus egyház és nem oly szer
kezetű mint a református egyház, (Zaj. Semmi 
hasonlatossúg!) hanem szervezet tekintetében 
megegyezik a katholikus egyház hierarchiájával, 
t. i. áll ,,ex ecclesia docenteet discente". Ha tehát 
igy áll a dolog, az a kérdés, hogy ha kimondjuk, 
hogy ők, midőn elválnak, azonnal magokra lesz
nek hagyva : vajon nem fognak-e uj schismát ké
pezni az által, hogy püspök nélkül maradnak? 
(De tesznek majd püspököt!) Mélyen bevág ez az 
állam kérdésébe i s : tudjuk, hogy a görög-keleti 
vallású püspökök az 1791-dikí törvény értelmé
ben a felsőházban helyet kaptak, de tudjuk azt is, 
hogy püspökséget ő felsége jóváhagyása nélkül 
alapítani sem lehet. Én tehát, habár pártolom is 
az önkormányzati jogot, nem látom be, hogy is
kolai s alapítványi ügyeikre nézve, valamint nyelv 
tekintetében elejíendolea- biztositva vannak. De 
ők folyamodásukban sem kérnek külön püspök
séget. 

En tehát, nem a miniszteri javaslatot párto
lom, mely nem körvonalazza jól ezen jogot, ha
nem a Vadnay és társai indítványát. (Helyeslés.) 

Székely G e r g e l y : T. ház! A jelen törvény
javaslatnak czélja az, hogy a keleti keresztyének
nek nemzetiségi szempontból yaló elválását törvé-

i nyesitse, az ezen.kérdésből felmerülhető kellemei-
. lenségeket elenyésztesse s azoknak jövőre útját 
} állja. E czélra törekedett a törvényjavaslatot tevő 
| cultusminiszter úr, s ugj'ane czélt látom még 

inkább megközelítve Nyáry Pál indítványa által. 
Azért én Nyáry Pál indítványát pártolom. 

Itt' azonban többek részéről felhozatott, hogy 
. szükség feletti lenne ezen törvényjavaslat, részint 

azért, mert a görögök volnának csak, ak ik inkább 
tekintetet érdemelnek, ezek pedig, a mint Babes 
képviselő úr mondja, igen csekély számmal van
nak. Részemről, t. ház, a szám csekélységét vagy 
nagyságát a törvényhozás előtt mindegynek tar-

I tom: méltányosnak kell lenni a csekély számúak 
j iránt i s ; sőt épen igen természetesnek találom, 

hogy a csekély számúak sokkal féltékenyebbek a 
magok jogaira, s inkább igénybe veszik jogaikat. 
(Helye-lés.) 

Örömmel hallottam Sztojacskovics képviselő
társamtól, hogy a szerb patriarcha s más nemzeti
ségű püspökök által ezen görög hitet követők 
jogukban ki vannak tüntetve, ilyen a papválasztási 
jog stb. ; de nem igy van ez a Sztojacskovics kép
viselőtársunk által fölhozott brassói görögök irá
nyában a román mctropoliával szemben. Nem ar-
rogálom magamnak a bírói jogot e tárgyban ; de 
Joannovics képviselőtársunk szavai is igazolják, 
hogy most is a minisztérium előtt állanak oly kér
dések, melyek 1794 óta minden versengésnek 

j csiráját képezték, azok a kérdések, melyek követ-
! kéziében a görögök templomai be vannak zárva, 
; mi igen fájdalmas, főkép oly buzgó keresztyén 

egyháznak, mely ismeretes arról, hogy nem csak 
vallásos életben kitűnő, de iskoláit s szegfénvhá-
zait is kitünőleg ápolja s gondozza. 

Ennélfogva különös szükségét látom itt au-
! nak, hogy ezen törvényjavaslat ugy módosittassék, 
I a mint Nyáry Pál képviselőtársunk kívánja. 

KurCZ G y ö r g y : T. ház ! A módositványra 
nézve, melyről most szó van, nem más adott, alkal
mat, mint a görögök töredékének félelme, kik 
elszórva az országban léteznek felekezetképen, de 

I azért kormányzatilag a görög-keleti egyháznak 
i kormányzata alá tartozván,, kevés számuk miatt 

féltik azokat a jogokat, melyeket alapitványaik 
eddigi gyakorlatában élveztek. Folyamodásuknak 
alapja tehát az, hogy azon jogok, melyeknek bir
tokában és gyakorlatában eddig voltak, számukra 

j törvény által jövőre is biztosíttassanak azon cshe-
I tőségek ellenében, melyeknek ki lehetnek téve a 
! nagy többség nyomása miatt. Én erre a czélra 
I nézve épen elegendőnek tartom a miniszteri javas

latot. Megmondom okaimat, hogy miért. 
E tekintetben mindenek előtt Kacskovícs kép

viselőtársam észrevételeire kell áttérnem, ki azt 
mondja, hogy ezen törvényjavaslatból kihagyan-
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dónak véli azon pasaust, melynek erejénél fogva a 
keleti egyház törvényei szerint kívántatik; hogy 
történjék az intézkedés. Ha ezt kihagyjuk, akkor 
egy más felekezetről beszélünk, nem a görög-ke
leti vallásuakról : mert ennek épen az a lényege, 
hogy görög-keleti vallásnak akarnak továbbra is 
maradni és ezen egyház törvényei szerint kivan
nak kormányoztatni. a vallás elveit megtartják és 
csak a kormányzati formákat akarják megváltoz
tatni. És a mit képviselőtársam itt mondott, az is 
épen arra megy ki. Nem érintjük mi a hit alapel
veit, hanem csak a kormányzati formákról szó
lunk. Méltóztassék figyelembe venni, hogy ha 
3—4 egyházgyülekezet valamely egyházi szerve
zetből kiválik, ez nem oly könnyű dolog, mert 
arra nagy előkészület kell. Szükséges arra tanárok 
nevelése, egyházi szónokok nevelése; és bizonyos 
dolgok anyagi tekintetben is megkívántatnak, 
hogy az önkormányzat lehetővé tétessék. Mert 
kérdés, vajon az illető gyülekezet számára beál
lott-e azon anyagi és szellemi fejlődés, melynél
fogva ők arra képesittetnek. hogy a hierarchiai 
administratió alól kiválva önkormányzati jogra 
akarják magokat áthelyeztetni? De e kérdés meg
vitatásának nem itt van kelve; ezt alkalmasint 
legjobban meg fogják ítélni ők magok. 

Én részemről Nyáry Pál képviselőtársam 
módositványában, illetőleg előterjesztésében nem 
iátom benfoglalva azon positiv eseteket, hogy mi
dőn be fog következni azon idő, hogy azon gyü
lekezetek, melyeknek folyamodása alkalmat nyúj
tott ezen módositványra. megtehessék azt, hogy a 
hierarchikus egyházi administratió alól kibonta
kozva, önkormányzatilag- alakíthassák magokat : 
mert épen az önkormányzat az, melyet a hierar
chia alatt gyakorolni kívánnak, pedig a hierarchia 
és az önkormányzat egymást kizárják. Az. önkor
mányzat azt hozza magával, hogy semmi rólunk 
nélkülünk ne történjék ; a hierarchiának alapelve 
pedig az, hogy senkit sem kérdezve intézkedik. 
mint absolut hatalom kifolyása. Mondom, az egy
házi autonómia azt hozza magával, hogy minden 
ember egyenlő az egyházi kormányzat terén, és 
önkormányzati jogánál fogva semmit rólunk nélkü
lünk intézni nem lehet. Ha arról van sző, hogy 
egyházi önkormányzatot biztosítsunk azoknak, 
kik sem szerb, sem oláh nemzetiségű görög keleti 
vallásúak, akkor ugyan, ha most-nem is követke
zik nyomban azon felhatalmazás, hogy ők önkor
mányzatra menjenek át, de be fog következni, 
mihelyt szellemi és anyagi tekintetben annyira 
fejlődtek, hogy magok képesek saját egyházi és 
iskolai ügyeik elintézésére. Ezt ezen miniszteri 
javaslatban kizárva nem látom, tehát én ennek 
adok előnyt, mely épen annyit decretál, a mennyi 
szükséges, hogy megnyugtassanak mostan alapít

ványaik birtokára nézve s alapitványaiknak világos 
teljes joggal való kezelésére. Azt. hogy majd mi
kor fog bekövetkezni az idő az elválásra, azon 
utón kellemi meghatározni, melyen az egyházi 
ügyeknek kell menni, hogy annak idején törvé-

I nyesithessük; de most ezt nagyon előzetesnek 
. találom, és a miniszteri javaslatot pártolom. (Zaj. 
j Szavazzunk !) 

Bezerédj L á s z l ó : Ha akkor lett volna sze-
| rencsém szóláshoz juthatni, midőn magamat fel-
! írattam, akkor bátorkodtam volna a t. házat fel-
i kérni, hogy mivel az eredeti javaslat és a módo-
• sitványok között valósággal lényeges és elvi elté
rés van, méltóztassék azokat az osztályok tárgya
lására utasítani, lehetetlen lévén ez eltéréseket egy 
hallásra fölismerni, annál kevésbbé, mert a folya
modók kérvénye előttünk nincs. De félek, hogy 
ettől már elkéstem. (Zaj. Az elnök csenget) mivel 
nagyrészt elmondattak már az észrevételek. 

Bátorkodom azonban ezúttal a t. házat föl
kérni . méltóztassék komoly figyelmébe venni, 
hogy nagy különbség van aközött, a mit a román 
ajkú görög vallásuakra méltóztattak elhatározni, 
és a között, a mi most van szőnyegen. Ott már be
végzett tény volt előttünk, t i. az egyház utján 
elvált két külön testület, ezeknek tehát törvényes 
jogai szabályozására méltóztattak törvényt hozni; 
ha mi most ezekre a szakaszokra provocálunk, vé
leményem szerint, tökéletesen praeoccupáljuk a dol
got, mert olyanra hozunk törvényt, a mi még 
nem történt meg. és meglehet, nem is fog megtör-

j tenni, és lesz a törvénykönyvben oly intézkedés, 
í melynek .szüksége talán nem is fog előfordulni, 
| mert meglehet,oly eset nem adja elő magát, hogy 
| e szerint kellene intézkedni. Ezért én azt gondo-
i lom. ne avatkozzunk olyan dolgokba, melyek csak 
I a lehetőségek közé tartoznak, lianem maradjunk 
| meg a tény mellett,..mely előttünk vau, t, i. a fo-
j lyamodók kérvényében kívánt biztosíték mellett. 

Minthogy erre nézve— hogy rövid legvek — 
'• egészen meg-felelőnek tartom a Kerkapoly, Soms-
j sich és társaik által beadott módositványt, ha nem 
; méltóztatnék azt elhatározni, a mit én még most 
! sem tartanék időntulinak: akkor ezt ajánlom a 
! t. háznak elfogadás végett. (Az osztályokhoz! Sza-
' vázzunk!) 

StefanideSZ H e n r i k : T. ház! Én részemről 
í át nem látom annak helyességét, hogy ugyanazon 

vallás nemzetiségek szerint osztassák fel; ennél-
! fogva ezen törvényjavaslatot nem ugy kívánom 
• magyarázni, hogy a szerb és román ajkú görög-
| keleti egyház hívei mint nemzetiségek körvonaloz-
j tassanak, hanem azt hiszem, miután a szerb és ro-
| mán ajkú görög-keleti vallású hivek nem tudtak 
! egymás közt vagyoni viszonyaik iránt egystér-
i teni, sőt nem csak vagyoni viszonyaikra, hanem 
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egyházi személyeik kinevezésére nézve sem, emiatt 
váltak el egymástól. Mivel pedig tudomásom sze
rint a görög-keleti hiten levő nem román és szerb, 
hanem más ajkú hazánkfiainak szintén vannak 
alapitványaik és vagyonuk, jogosnak és méltányos
nak tartom, hogy ezek vagyona szintén biztosíttas
sák, vagyis nekik alkalom adassék, hogy azt biz
tosithassák. En tehát nem akarom separálni, annál 
kevésbbé nyelv vagy nemzetiség tekintetében, mi
nek czélszerüségét sem ismerem el, hanem egyházi 
vagyonuk biztosítása tekintetéből akarok törvényt 
alkotni, s azzal alkalmat nyújtani arra, hogy biz
tosítékaikat megóvják. Minthogy pedig a minisz
teri módosítványban, illetőleg Somssich s társai in
dítványában ezt tökéletesen elérve és biztosítva lá
tom : Somssich és társai inditványát pártolom. 
(Szavazzunk!) 

SzáSZ K á r o l y : Bocsánatot kérek, t. ház ! 
hogy a vitának oly előre haladott fokán a t. ház 
türelmét igénybe venni bátorkodom ; de teljes le
hetetlen elhallgatnom némelyeket, mik itt mon
dattak. 

Engedje meg a t. ház, hogy mind azok közöl 
legelőszőr arra reflectáljak, mi engem, megvallom, 
fájdalmasan érintett, annyival inkább, mert oly 
oldalról mondatott, honnan legkevésbbé vártam 
volna, t. i. Bánó Miklós egy nyilatkozatára. 0 a 
szomorú, legalább reánk protestánsokra igen szo
morú emlékű pátens idejére hivatkozván, igazolni 
kívánta a pátens jogosságát és azon alapon az 
evangélikus egyháztól való elszakadását némely 
egyháznak. (Zaj. Nem azt mondta!) En ugy értet
tem, t. ház. (Roszul értette!) Bánó urnák e tárgy-
beli előadását, mely szorosan egybefügg a jelenleg 
tárgyalás alatt levő kérdéssel, s melyre nem elté
résképen, hanem mint a dolog lényegére vagyok 
bátor reflectálni, előadását, mondom, ugy értet- ! 
tem, mintha azt fejezte volnajd általa, sőt merem \ 
állítani, hogy ki is fejezte — lehet akarata ellen 
— hogy t. i. nem helyes elv szerinte az. hogy csak 
azon esetben lehessen valamely egyházközség- j 
nek ugyanazon felekezet vagy ugyanazon egyház j 
tanai s hite mellett való maradásában is megválni I 
az egyházi kormány alól, midőn maga a zsinat azt 
megengedi, hanem azt csupán maga akaratából is I 
teheti; miből azt következtette, hogy hslytelen , 
volt az egyházi felsőségnek vagy egyház egyete
mének az iránti ellenmondása, hogy azon egyhá
zak, melyek a pátens alapján ki akartak válni az 
egyház kebléből, ki ne váljanak. Ha ezt mondotta 
t. képviselő úr, {Ezt mondta!) bátor vagyok kinyi
latkoztatni, hogy ő a pátens alapján a protestáns 
egyházak beleegyezése nélkül különvált egyházak 
eljárását igazolta; és én ezt, mint olyat, mi engem 
fájdalmasan érint, említés nélkül nem hagyhatom. 
Azt hiszem, t. ház, hogy a hol oly egyházi testüle

tek vannak, melyek a független, independens, vagy 
egyes egyházaknak minden egyházközösség nél
kül való fönállását, az úgynevezett congregationa-
lis egyház-szerkezetet ismerik alapul, ez lehetséges^ 
de Magyarországban ilyen nincs, a protestáns 
egyház szintoly kevéssé ilyen, mint a görög-keleti. 
Ha valamely egyházfelekezet vagy hivek összes-
sége, mint az a reformatio alkalmával történt, a 
hitre tartozó dolgokban eltérve azon egyház alap
elveitől, melyhez eddig tartoztak, akar külön válni 
és uj egyházat alakítani: ezt, mint a lelkiismereti 
szabadság jogát, nem csak értem és elismerem, de 
szentnek és sérthetlennek tartom. Hogy azonban 
valamely egyház az egyháztestületből, a nélkül 
hogy attól az egyházszerkezetre és a hit tanaira 
nézve külön válnék, csak az egyház-igazgatási 
kapcsolatból vál ki, oly egyháztestületből, mely 
szervezve van : ez odavezet, hogy minden egyház, 
mely bármely ok miatt a felsőséggel megelégedve 
nincs, egyszerűen megszakíthatja azzal az össze
köttetést. És akkor nem lenne Magyarországon, 
sem bárhol a világon, hol ez .áll, egyházi egyetem, 
hanem lennének egyes független egyházak, me
lyek semmi kapcsolatot nem ismernek. Mennyire 
volna ez helyes vagy nem? mennyire volna óhaj
tandó az egyháznak independens vagy congrega-
tionalis szerkezete ? azt e helyen nem vitatom ; de 
kimondom azt, hogy az jelenleg Magyarországon 
sem egyik, sem másik egyház* kebelében nem léte
zik, és hogy ezt jelenleg a pátens idejére való hi
vatkozás által a görögökre is kiterjeszteni akarni 
helyén kívülinek látom. Ezen tekintetből azt ily 
egyszerűen kimondani, mint Bánó Miklós képvi
selőtársam kimondta, nem helyeselhetem. (He
lyeslés.) 

Tisztelt képviselőház ! Hogy milyen különös 
dolgokat lehet egészen ártatlannak látszó szöveg 
alá rejteni: arra nézve egy eclatans példát mutat, 
fel a Babes Vincze képviselőtársunk által indítvá
nyozott szerkezet. Ha én, t. ház, azon szerkezetet 
a miniszter úr'által, vagy pedig Somssich, Vadnay. 
Horváth Lajos képviselőtársaink által beadott mó-
dositványnyal összevetem, megvallom, fegyverzett 
szemmel sem vagyok képes benne semmi lényeges 
különbséget, annál kevésbbé valami aggasztót fel
fedezni ; de ha összevetem azon indokolással, me
lyet Babes Vincze • képviselő úr elébe bocsátott, 
akkor látom, hogy az egész ártatlan szöveg alatt 
mi rejlik. (Derültség.) 

Alkalmam volt, t. képviselőház, a román és 
szerb metropoliák különválását és köztök mind 
egyházkormányzati , mind vagyoni tekintetben 
létre jött és immár, mondhatom, a törvény által is 
helyeselt, bevégzett ténynek elismert különválásá
nak körülményeit és módozatait is mélyebben 
figyelembe venni s részi etesbben tanulmányozó*. 
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A mire Babes Vincze képviselőtársam indokolásá
ban hivatkozott, talán nem minden, a tárgyat mé
lyebben és behatóbban nem foglalkozó előtt fog 
első tekintetre világos lenni. Engedje meg a t. ház, 
hogy csak tiz szóval elmondjam, mit értett és mire 
czélzott az által. (Halljuk! Halljuk!) 

A mint a szerb és román metropoliák egy
mástól különváltak, a mint a püspökségek vagy 
egyes dioecesisek, melyek eddig egy metropoliá-
hoz tartoztak , ezentúl kijelölve vagy a román 
vagy a szerb metropoliához fognak tartozni, a 
mint még a szerb püspökségek kebelében is lesz
nek egyes egyházak, melyekben a román lelkek 
lévén többségben, mégis román egyházközségek
nek fognak tekintetni; a mint mindezekre nézve 
mind az egyházi, mind a kormányzati, mind a 
vagyoni elkülönzés végrehajtatik : még akkor is 
fognak a dolog természete szerint egy annyira 
összevegyült ajkú népnél lenni a szerb hierarchia 
keblébe tartozó egyes lelkek, kik magokat romá
noknak lenni vallják ; de már, mint parányi kis 
sziget a nagy oezeán végtelenségébe, annyira be 
vannak olvadva a szerb metropoliába, hogy onnan 
semmiképen ki nem válhatnak, ki nem szakadhat
nak. Hasonlóképen lehetnek, habár sokkal keve
sebb számmal lesznek — mit Babes Vincze képvi
selőtársam igen jól tud — olyan szerbek, kik a 
román metropolia keblében és az egyes dioecesi-
sekben, hogy ugy mondjam, anélkül, hogy valakit 
sérteni akarnék, mintegy benszorult szerbek lesz
nek. Már most Babes t. képviselő módositványa 
oda czéloz, hogy ne csak a sem szerb sem román, 
de görög vagy bolgár vagy magyar ajkú, görög
keleti vallást követőknek biztosittassék azon jog, 
melyet itt összesen és egészben a szerb, és román 
egyházaknak biztosítunk; hanem azt kéri, hogy 
még azon egyes, már ki nem választható, mert az 
összes tömeghez képest parányokká, csak egyes 
leíkekké váló románoknak és szerbeknek is ha
gyassák fen és biztosittassék minden igény és min
den jog azon szerb, illetőleg román metropolia és 
hierarchia irányában, melyből nem tudnak kiválni 
azért, mert oly kis számmal vannak benne, hogy 
külön egyházközséget nem alkothatnak, bár onnan 
ki sem is jöhetnek. S igy azon elválást és vagyon
megosztási processust, melyet nagyban és egész
ben a törvényhozás jelenleg bevégez, fen akarja 
tartani örök időkre, és azon harczot, melyet a 
jelen törvényalkotás szerencsésen bevégez, az 
egyes szerb lelkek által a román, vagy — a mit 
Babes képviselő úr nagyon jól tud — a sokkal 
számosabban található egyes románok által a 
szerb hierarchia ellen, folytatni akarja örök idők
re. Ha akkor, midőn az ország törvényhozása 
méltányosságot gyakorol legszélesebb mértékig 
mind a románok, mind a szerbek iránt; ha akkor, 
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midőn köztök az egyházi kormányzat és egyházi 
vagyon különválása nagyban és egészben végre
hajtatik, még külön tekintetet akarna gyakorolni 
azon egyes, de önmagok által községet nem képe
ző lakosok iránt, mert a szerb congressusban és az 
ehhez csatolt munkálatban, melyre bátor vagyok 
hivatkozni, és melyet Babes képviselő úr nagycfti 
jól ismer, mert ő készítette, a román lelkek a 
szerb egyháznál és a szerb hierarchiánál mara
dottaknak nyilváníttattak, mert azokat nem lehe
tett elválasztani; ha, mondom, Babes képviselő 
úr ezekre nézve még jogfentartásokat akar gyako
rolni : ezt, megvallom, nem értem; s nem hiszem, 
hogy valaki a kérdést reájok nézve egyenlőnek 
tartaná azokkal, a kikről jelenleg itt szó van, s a 
kik sem románok, sem szerbek, és nem sporadice 
elszórva, hanem kisebb-nagyobb községekben 
görög vagy magyar vagy bolgár nemzetiségűek, 
de kikre a románok és szerbek osztozkodásánál 
még eddig nem volt tekintet. 

Bocsásson meg a t. ház, hogy ezen kérdésbe 
ily hosszasan ereszkedtem; de ugy hiszem, hogy 
eléggé indokoltam ez által, hogy Babes képviselő 
úr módositványa el nem fogadható. Ha minden 
indokolás nélkül tétetett volna le a ház asztalára, 
nem lett volna oly könnyen felfedezhető a ezélzat 
és a benne lévő veszély; de mivel azon ártatlan 
és szép szavak mögött ott áll Babes képviselő úr 
indokolása, azért azt teljességgel el nem fogad
hatom. 

Hivatkozás történt itt többször, nevezetesen 
Halász Boldizsár és Paczolay képviselőtársunk 
részéről azon kérvényre, melyet a pesti, szentesi 
és kecskeméti görög vallásúak nyújtottak be a 
képviselőházhoz. T. ház S Az mondatott, hogy a 
cultusminiszter úr azon indokolása, mintha oly 
kérdések akarnának megoldatni Ny áry Pál képvi
selő úr indítványával, melyek felvetve sincsenek, 
tehát szükségtelenek, nem állana; és e tekintetben 
hivatkozás történt a képviselőházhoz benyújtott 
kérvényre. Hiszen ezen kérvény maga legjobban 
mutatja azt. hogy a cultusminiszter umak igaza 
van. Azon kérvényben sehol sem lehet fölfedezni, 
hogy magok ezen, sem román, sem szerb, de ma
gyar, bolgár vagy görög nemzetiségű görög-ke
leti vallásúak külön metropoliát akarnának. Én 
legalább átolvastam ezen kérvényt és ilyesmit 
nem találtam benne. 

Nyáry Pá l : Benne van ! 
SzáSZ Káro ly : Megmondom, mi van s mi 

nincs ezen kérvényben. Van benne egy oly kérés, 
melyet nem teljesithetünk, mert ellenkezik azzal, 
a mit már tegnapi s tegnapelőtti határozatainkban 
eldöntöttünk : nevezetesen azt kérik, hogy a román 
és szerb metropoliák, az 1864. évi karloviczi zsi
naton történt egyezkedés és osztozás beczikkelye-
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zése elkalasztassék s e végre uj zsinat összehívása 
rendeltessék. Azt tartom, már ezt nem adhatjuk 
meg, miután már elfogadtuk a törvényjavaslatot 
a román és szerb metropolia megosztására nézve 
és a köztök való vagyonmegosztásra nézve. De 
ezen vagyonmegosztásra nézve kéri itt ezen kér
vény egy érdektelen királyi biztos alatt tartandó 
közös eongressus összehívását Pesten. Az egész 
kérvény czélja az ő jogaikat az egyházi és iskolai 
közös vagyon iránt biztosítani. Ha van a kérvény
ben egyes kifejezés, mely nem mint egyenes ké
rés, hanem mint indokolás adatik elő, mit talán 
oda lehetne magyarázni, hogy ö'k talán magok is 
külön hierarchiát akarnának, ez mint egyenes ké
rés nem fordul elő, erre tehát nyomatékosabban 
reflectální nem tartom szükségesnek. A kérés az 
egyházi és iskolai vagyon iránti jogok és igények 
biztosítására terjed; mivel pedig ezen igények 
biztosítását tökéletesen elérve látom a miniszteri 
szerkezetben, és még inkább, határozottabban kö
rülírva Somssich , Vadnay és Horváth Lajos 
képviselőtársaimnak módositványában : én részem
ről ezt mind a jelen helyzet igényeinek tökéletesen 
megfelelőnek, mind egyátalában arra nézve, hogy 
az elv, a melyet Nyáry Pál is módositványában ki
mondott, kimondassák, szükségesnek és kielégítő
nek tartom. Azt pedig, mivel Nyáry Pál tovább 
ment, mint csupán ezen elvnek kimondása, t. i, 
egy meg sem indított válóperben a modus proce-
dendinek, még a vagyonmegosztást illetőleg, meg
jelölését nem helyeslem, sőt a jelen pillanatban 
egészen idő előttinek és feleslegesnek tartom. Az 
elv mind a két indítványban nem ellenkező és 
egymástól nem eltérő ; azonban a jelen pillanatban 
kielégítőnek tartva Horváth Lajos és társainak 
módos! tvány át, ezt pártolom. (Helyeslés.) 

SzékáCS Józse f : T. ház! Megvallom, az 
előttem szóló tisztelt barátom csaknem kimerítette 
azt, a mit mondani akartam; van azonban, ugy 
gondolom, egy ujabb oldala is ezen tárgynak, 
mely még itt nem volt felemlítve. 

Nem hiszem, hogy volna valaki, emberbarát, 
az emberiség vagy egyház tagja, ki örömét talál
hatná abban, ha azok, a mik az egyházi és állami 
életben fők, legfőbbek és szentek, valami lényeg
telennek és történetesnek alárendeltetnek. Hogy 
mennyire fogják a gör. hivtallású szerbek és ro
mánok idővel azon epochalis korszakot jellemezni, 
a midőn ők hitvallásuk és hitök egységét, a melyért 
liturgiájokban mindenkor imádkoznak, a nyelv
nek különbsége miatt fölbontották és föláldozták, 
azt nem tudom és nem kérdem; hanem ugy hiszem, 
hogy a görög-keleti egyháznak sokkal nagyobb 
javára és dicsőségére vált volna az, ha tettel fogná 
bebizonyítani, a mi imáiban ezen szavakkal van ki
fejezve: „Áldassál, szentlélek, ki ,,per diversitatem 

lingvarum cunctarum, gentes in unitatem fideieon-
gregasti." í gy szól az imádság, és én ugy hiszem, 
hogy nemzetnek ugy, mint egyháznak erre kellene 
törekedni. (Helyeslés) 

Kiemelem továbbá, hogy valamint az egy
házi életben, ugy az állami életben is ne cserél
jük össze az elveket, a lényegeseket a lényegtele
nekkel : mert minket mindnyájunkat az alkot
mánynak egysége, a szabadságnak szeretete és 
azon közös törvények, melyeket a király és a tör
vényhozás szentesitettek, tesznek egy nemzetté. 
(Helyeslés.) Ha már most mi az egyházi téren bá
torítani fogjuk őket, hogy, a mit én szerensétlenség-
nek tartok, a hit egysége mellett, a nyelv miatt a test
vérek elszakadjanak egymástól: azt kérdem, nem nyi
tunk-e rézst arra, hogy az állampolgári életben is 
azon közös alkotmán y.és szabadság egységének szent 
firmáján kivül, azok, kik különböző nyelvet be
szélnek, kik mindnyájan egy hazának, egy nem
zetnek fiai, egy törvény alatt állanak , azért, 
mert különböző nyelven beszélnek, miről senki se 
tehet, mert ez Isten munkája, másként igyekezzenek 
boldogulni? (Tetszés.) Mert, ha bekövetkezett a gö
rög-keleti egyházban, a mi bekövetkezett és a mit én 
részemről óhajtottam volna, hogy be ne következ
zék : de mintán még is bekövetkezett: nagyon 
helyén találom, hogy a törvényhozás oly serpe
nyővel méri a jogokat az egyházak irányában, 
a melynél a nyelv tökéletesen a középen áll. És 
megvallom , ezen képviselőház iránt soha sem 
voltam magasabb lelkesültséggel eltelve, mint mi
dőn az egyenjogúság szent elvét ezen testvérek irá
nyában kimondotta és fentartotta egészen a betű
nek szigoráig. Hanem ha már most valaki arról 
panaszkodik, vajon midőn ezen két egyháznak 
tagjai nyelv miatt különváltak, és keblökben még 
olyanok is vannak, kik ezen nyelvekhez nem tar
tozván, melyek számára az egyenjogúság biztosít
tatott, és nem említtetvén meg, valamikép jogaikban 
talán csorbát szenvednek ; ha tehát ugy, mint 
mondva volt, ezeknek jogai biztosittatnak : akkor 
azt hiszem, hogy a törvényhozás azt teljesiti, a mi 
legszentebb kötelessége. De ha a törvényhozás né
mileg fel fogná bátorítani azokat arra, a mit sem 
egyházi, sem állami téren nem kívánhatunk, He
lyeslés) ha bátorítani fogná a szakadásnak előmoz
dítására : azt gondolom, a törvényhozás feladata, 
méltósága és kötelessége ellen fogna véteni. (Helyes
lés.) Ha bekövetkeznék valaha ezen szerencsétlen
ség — mert én az én szempontomból másnak nem 
nevezhetem— ha ez ide fogna kerülni, akkor ezen 
törvényhozó testület tudni fogja kötelességét, és bi
zonyosan azon jogokat, melyeket most megadott, 
meg fogná adni azon testvéreknek is, a kik talán 
nem szeretetből váltak el egymástól, de itt az 

! egyenjogúságot osztó szent szeretettel fognak ta-
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lálkozni. Nem fogja ezen ház soha megtagadni 
feladatát e tekintetben; de tovább menni a háznak 
véleményem szerint nem szabad. (Helyeslés.) 

Mivel pedig általam igen tisztelt Nyáry képvi
selőtársunk inditványa ezen általam vont határon 
túlmegy, azt nem pártolhatom; ellenben a minisz
teri módositvány t, illetőleg ahhoz legközelebb járó 
Somssich képviselőtársunk és társai módositvá-
nyát. pártolom. (Helyeslés a jobb oldalon. Szavazzunk!) 

MarkOS I s t v á n ; T. ház! A tárgy már úgy
is kellőleg meg lévén vitatva, nem akarom a t. ház 
figyelmét fárasztani, ennélfogva a szótól elállók. 
(Helyeslés. Szavazzunk f) 

J u s t h J ó z s e f : Én is elállók. (Helyeslés.) 
B o r l e a Z s i g m o n d : T. ház ! Előre bocsátva 

azt, hogy a beadott módositványok egyikét sem 
pártolhatom . . . (Zaj. Nem halljuk!) Habár látom, 
hogy a t ház türelme nagyon ki van merülve, en
gedje meg, hogy röviden, igen röviden alig néhány 
szót mondhassak. Előre bocsátván, hogy egyik 
módositvány mellett vagy ellen egyetlen indokot 
sem fogok hozni, minthogy az eddig kifejlésekből 
ugy is tudom, melyik módositvány fog elfogad
tatni, s mert tudom, hogy az én indokolásaim már 
ugy sem fog a t. ház akaratának más irányt adni : 
azért tehát csak Szász Károly képviselő urnák Ba
bes képviselő úr előadására tett éles megjegyzé
seire kívánok tenni néhány észrevételt, habár 
tudom, hogy Babes úr védelmemre nem szorult. 

Szász Károly képviselő úr azt monda, hogy ő 
felfegyverkezett szemmel sem tud látni Babes tír s a 
kormány módositvány a közt legkisebb különbséget ; 
azonban Babes indokolásából látja, mi rejlik a módo
sitvány ártatlannak tetsző szavaiban, azt látja t. i., 
hogy Babes azt akarja, hogy a szerb metropolia 
alá szorult csekély, s mint ő monda, parányi szá
mú románok •— kiknek számát, mivel Szász Károly 
képviselő úr nem tudja, megmondom én, hogy 
legalább is 20,000 — tehát az oda szorult románok 
s a szerbek, ha már a két metropolia közt fenforgó 
nagy pörös kérdések el lesznek is döntve, egy
más közt ad infinitum perlekedjenek, dulakodjanak, 
B így ez által a hazában egyenetlenséget akar 
hinteni. Engedje meg nekem a t. képviselő ú r : Ba
bes módositványa indokolásának nem az az ér
telme, s nem tudom, honnan magyarázhatja Szász 
Károly úr ugy, mint magyarázta : rneit hiszen 
tudja ő jól, hogy mi tegnap a 8. §-nál beadott 
módositvány úrikban egyszerűbb s gyorsabb per-
lekedési módot ajánlottunk, mint az, melyet a t. 
ház elfogadott; mert hiszen jól tudjuk mi, hogy 
ha valamint egyesek, ugy országok közt is per 
keletkezik, habár azelőtt }ó barátságban éltek is, a 
perlekedés ideje után a barátság ellenségeskedéssé 
fajul, azon házban pedig , melyben a család, 
ugy azon ország, melyben a nemzetek vagy lako

sok egy része is ellenségeskedésben élnek, az ellen-
kezési viszály után, a boldogság s virágzás elő nem 
mozdittatik. Már pedig azt tagadom, hogy Szász 
Károly képviselő úr, vagy bár ki más a közös ha
zát jobban szeretné s boldogságát jobban kívánná, 
mint mink. Nem foglal tehát magában sem Babes 
úr inditványa azt, sem indokolása értelme nem 
az, mit Szász Károly képviselő úr kimag) arázni 
igyekszik. 

Hogy pedig Szász Károly képviselő úr fegy
vertelen szemmel is láthassa a két indítvány kü
lönbségét s Babes úr indokolását is megérthesse 
ugy, mint az valóban van: megmondom a két in-
ditvány közti különbséget s annak essentiáját. Ez 
abból áll, hogy a kormány módositványa szerint, 
tekintettel arra, hogy a szerbek s románok közt 
fenforgó jogi kérdések elintézésére ő felsége által 
ezentúl kínevezendő bíróság alatti eljárás hossza
dalmassága miatt a perlekedés eltarthat 5—10, sőt 
20 évig is, s így megeshetik, hogy ezen időszak 
alatt azon 20.000 románok sok helyen lelkész s 
tanitó nélkül maradnak, Babes módositványa elfo
gadása esetében azonban ezen eshetőség ki záratnék. 

Az előadottak szerint tehát én most egyik mó
dositvány mellett sem nyilatkozom, csakhogy va
lahára az ügyön keresztül eshessünk. { Szavazzunk!) 

Dimitrievics Milos jegyző:1 Bánó Miklós 
úr személyes kérdésben kivan szólani. 

Bánó Miklós: Tisztelt ház! (Már szólott! 
Eláll! Zaj.) 

Elnök (csenget): A tárgyhoz már szólott a 
képviselő úr ; azonban azt mondja, hogy személyes 
kérdésben kivan szólani. (Nincs helye a személyes 
kérdésnek!) Nekem kötelességem a ház szabályai
nak megtartására ügyelni; s a mint meg vagyok 
győződve, én személyes megtámadást nem látok 
Szász Károly képviselő urnák megjegyzésében. 
(Helyeslés.) 

Szólásra senki sem levén följegyezve, a sza
vazás következik. (Még Nyáry akar szólani!) 

N y á r y P á l : Kénytelen vagyok elismer
ni, (Hangosan! Nem halljuk!) hogy midőn in
dítványomat bemutattam, azt nyilvánítani, hogy 
nem tartom szükségesnekindokolni.Tévedtem: mert 
azt gondoltam, hogy a tegnap és tegnapelőtt történ
tek következményének, elmaradhatlan corollariu-
mának tekintetik az : így most kénytelen vagyok in
dítványom indokolására némely itten kijelentett — 
véleményem szerint — hibás nézeteket kiigazítani. 

Először is kezdem Sztojaeskovics képviselő 
úr azon állításán, mintha én provocálni akartam 
volna görög nyelvű keleti vallású polgártársai
mat. Elég legyen erre azt mondanom, hogy ilyet 
csak az mondhat, ki eme hazánkfiainak kérvé
nyét nem olvasta, mert ha elolvasta, nem mondhat
ja, hogy én provocáltam; az kitalálta volna önma-
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gátol, hogy én, segítendő azon bajokon, melyeknek 
orvoslását a törvényhozástól követelték, a magam 
véleményét, magam javaslatát terjesztettem elő. 

Az mondatik, hogy a t. miniszter úr módosit-
ványa vagy a t. miniszter úr által elfogadott mó-
dositváuy, melyet Vadnay és Somssieh képviselő 
urak adtak be, a kérelmezőket tökéletesen kielé-
giti. Mi van tehát ebben ? Akár tekintjük a t. mi
niszter úr módositványát, akár az utóbb beadottat, 
e kettő némi irályi változtatással egy és ugyanaz. 
Ezekben azon jog biztositottatik az országgyűlés 
által, melyet eddig gyakoroltak. Igen, de ó'k sérel-
möket és azt. panaszolják, hogy jogukat nem gya
korolhatták, í g y tehát a miniszter úr módositvá-
nya és Somssieh és képviselőtársainak módositvá-
nya ezen teljességgel nem segit. 

En azt mondom indítványomban, hogy 
elfogadom mint bevezetést a tisztelt miniszter 
űr módositványát. Mert a legelső az, hogy a 
törvényhozásnak a status quot kell biztosítani; 
de miután azon részletekre, melyek a kérvény
ben foglaltatnak, nem mehetünk. azt gondo
lom, hogy segítve lesz az által, ha részökre is ki-
mondatik azon jog, mel}^ már kimondatott a szerb 
és románokra nézve : ez épen nem provacatió. Ha 
ők kielégíthetők azon utón, hogy akár az egyik, 
akár a másik metropoliához csatlakoznak, természe
tes, hogy panaszaikkal nem fognak az országgyű
lés elé jönni ; de ez alig remélhető, kivált oly ese
mények után, melyek nem általam.hanem olyanok 
által hozattak fel, kik indítványom ellen szavaznak. 

T. ház! Az én indítványomnak alapja a biz
tosított és mindig csak a biztositott szabadság 
minden irányban. Ez volt alapja a t. ház határoza
tának is, mely szerint az előterjesztett törvényjavas
lat többi pontjait, melyek a szerbekre és románokra 
vonatkoznak, elfogadta és ezzel szabadelvüségének 
és bátorságának oly jelét adá, amely bizonyosan fel
jogosítja a magyar törvényhozást azt hinni, hogy 
ez által esak biztosította a magyar államnak egy 
erős és a szabadság alapján nyugvó megalkotását 
és folytonos megmaradását. Mert rettenetes szó 
volt ezelőtt, midőn egyik vagy másik azt kívánta, 
hogy „nemzetinek* mondassák, és a képviselőház 
azt mondta: teljességgel nincs ok attól félni; ahhoz 
az illetőknek joguk van, mert az oly jog, a melyet 
mi nem adhatunk, hanem a melyet csak biztosit
hatunk, de ugy és azon feltétel alatt, hogy ez által 
az államnak egysége és a törvényeknek szentsége 
biztosítva legyen. 

Nagyon furcsa dolgokat hallottam, t. ház! 
Nevezetesen e^yik tisztelt képviselőtársunk Kurcz 
György azt monda, hogy arra tökéletes joguk van 
a görögöknek is, hogy oly iskolákkal bírjanak, a 
melyekben oly szónokok neveltetnek, a kiknek 
nyelvét ök is megértik. Hanem az volt a furcsa, 

hogy mégis azt mondotta, hogy nekik vagy a ro
mán vagy pedig a szerb metropolia alá kell ren
deltetve lenniök. Én valóban nem tudom, miként 
mondhatta ezt valami alkalmas módnak az általa 
kitűzött ezél elérésére, hogy miután görög szóno
kokat kell a görög iskolákban nevelni, azok nevel
tessenek a szerb és román iskolákban. 

Azonban nem példa nélkül való ez. E g y 
atyán történt itt Magyarországban, hogy midőn 
nevelőt keresett, fiának, {Halljuk!) kit történe
tesen az angol nj'elvre akart tanittatni, de 
olyat nem kapott, fogadott egy tótot és egyszer 
csak azt vette észre, hogy fia tótul tanult meg. 
(Derültség.) Ez a baj itt is, és ez épen egyik pont
ját képezi azon kérvénynek, mely elénk terjeszte
tett, és melyet nem lehet elhallgatni. Somssieh Pál 
képviselőtársunk és társainak módositványa nem 
különbözik épen semmit a miniszter úr által be
nyújtott módositványtól; de, a mint mondám, nem 
segit azon sérelmeken, a melyek a kérvényben elő
terjesztettek. 

T. barátom, iSzász Károly által mondatott az, 
hogy bajos dolog ezen már segiteni, mert már be-
czikkelyeztük a karloviczi congressus határozatát, 
a karloviczi congressus határozata pedig törvény 
a görögökre nézve. 

T. ház! Méltóztassék megfontolni, hogy ha 
ez itt elfogadtatik, akkor bizonyosan örök időkre 
alá lesznek rendelve egyik vagy másik metropoliá-
nak azon nemzetiségek, a melyek magokat eman-
czipálni akarják, s a kik élni akarnak azon önkor
mányzati joggal, a melyet a most alkotott tör
vény két nemzetiségnek biztositott. Ne feledjük 
erre nézve, hogy épen a kérvényben mondatik, 
miszerint ők azon karloviczi congressusra még 
meg sem hivattak, s abból ki voltak rekesztve; ki 
voltak rekesztve pedig épen egy tag interpellatiója 
után is. Ha mi ezen okoskodást'elfogadjuk, elfo
gadjuk pedig alkotmányos országban : elfogadjuk 
a vallási s egyházi dolgokban azt, hogy valaki ró
lunk nélkülünk intézkedjék. Nem tartom szüksé
gesnek erre nézve többet mondani. 

Kissé különösnek hangzott még azon állí
tás, mely szerint csodálkoznak azon, hogy az én 
indítványom már váló törvényt készit, mielőtt még 
az elválás esete bekövetkezett volna. En legalább 
u g y tudom, hogy a törvénynek először meg kell 
alkottatnia, hogy azok, a kik szerencsétlenek a 
házassági szövetségben, törvény utján és becsüle
tesen megmenekedhessenek azon reájok nézve kel
lemetlen helyzetből. Ezen ellenvetés talán nevet
ségessé akarta tenni az én Indítványomat: s ime 
ez az én indítványomnak a legnagyobb fontossá
got kölcsönzi. 

Egyik képviselőtársunk elmondotta, mennyire 
el volt ragadtatva az által, hogy tegnap s tegnap-
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előtt miként viselte magát a vallásszabadság ügyé- i 
ben ezen t. ház. En megvallom, már hittem, hog 
azt fogja mondani, hogy miután az ő lelkesedése 
még most is tart, nem tehet egyebet, mint ugyan
azon lelkesedéssel kiterjeszteni a tegnap a tegnap
előtt szentesitett elveket egy harmadik nemzetiség 
ugyanazon hitvallású tagjaira, a kik magokat azon 
viszonyban, melyben most vannak, épen nem ta
lálják kényelmesen. (Tetszés.) 

Többeket lehetne még az elmondottakból 
felhozni : de, mert ezek csak elmondattak, de 
semmivel bizonyítva nem voltak, hogy például 
én provocálnám azokat. hogy váljanak el : 
ezekre csak azt felelem, hogy a ki elolvasta 
s megfontolta indítványomat, azt látta belőle, hogy 
a status quo a miniszter úr inditványa által már 
biztosíttatván ez utón. ha azon sérelmeket, a me
lyeket a kérelmezők elősoroltak, orvosolni kiván-
iák, abban az esetben még az is biztosíttatik nekik, 
hogy ha másként nem tehetik, épen ugy mint a 
szerbek és románok, külön válhassanak. 

Még egyet kell mondanom.![Halljuk!) A legfőbb, 
de mondhatom, caak látszólag legfőbb ellenvetés 
volt indítványom ellen, hogy a törvényhozás ebben 
az esetben directe nem rendelkezhetik; hogy ha az 
elválás megtörténik, annak épen azon módon kell 
történni, mint történt a szerbek s románok különvá
lása. Ezt, az igaz, lehet állítani; de vélekedésem 
szerint ennek ellenkezője az én indítványomból 
nem következik. Mert igen természetes, hogy mi
dőn az országgyűlés csak azt mondja, hogy biz
tosíttatik részökre ezen jog : magában értetik, hogy 
ezen jog elérésére épen azon utat kell követni, me
lyet követtek a románok és szerbek, Ez tehát csak 
egy suppositió és nem argumentum. De ha csak 
az ellenvetés és ezen ellenvetés oka annak, hogy 
a t. ház a tegnap és tegnapelőtt szentesitett elvek
kel ma ellenkezőt határoz, azon nagyon könnyű 
segíteni, mert az elválásnál, hol ez említtetik, azt 
kell kijelenteni, hogy „annak utján," és akkor meg
szűnik a kifogás. 

Többet nem szólok. Méltóztassanak határozni. 
Szász K á r o l y : A ház rendjére kívánok hi

vatkozni, és erre a 47-dik §- értelmében jogom 
van. T. ház! Tudom, hogy indítványtevőnek, vala
hányszor valamely uj indítványt tesz, az utószó is | 

i fen van tartva; de soha sem hallottam, hogy az 
egyes módositváuvt tevő számára az utolsó szó fen 
Jegyen tartva. Nagy tanulsággal hallgattam végig 
tisztelt Nyáry Pál képviselőtársunk replicáját, és 
nem is szólhattam természetesen közbe, mert meg 
volt neki adva a szó; csak most utólag vagyok bá
tor megjegyezni, hogy tudomásom és emlékezetem 
szerint a módositványt tevőnek az ismételt szólás 
joga fentartva eddigelé nem volt. Némely ponthoz 
tétetik 8. 9. 10 módositvány. és mire vezetne ilven-
kor az. ha minden módositványt tevőnek még az 
utószó is megadatnék'? 

E l n ö k : Kérdéstneiu szenved, hogy a házsza
bályok csak is indítványról szólnak, s az indítvá
nyozónak adják meg azon jogot, hogy a vég nyi
latkozat is az övé; azonban gyakran a módositvá-
nyokban is nagy fontosságú dolgok levén, analóg 
esetekben megtörtént, hogy nevezetesebb módosit
vány oknál a vég szó megadatott. (Ugy van!) 

A tárgyalás be levén fejezve, miután vallás
os közoktatási miniszter úr tudtommal a Horváth 
Lajos, Soinssich Pál. Vadnay Lajos és Kerkapoly 
Károly által beadott módositványt magáénak fo
gadta, azt hiszem, ezen módositványra fog történni 
a szavazás. [Helyes !) Méltóztatnak kívánni, hogy 
még egyszer felolvastassák? (Nem!) A kik tehát 
Horváth Lajos. Vadnay Lajos. Kerkapolv Károly 
és Soinssich Pál képviselő urak módositványát el
fogadják , méltóztassanak felkelni. (Megtörténik. 
Felkiáltások bal felöl: Kétséges a többség!) Tehát 
méltóztassanak azok, a kik el nem fogadják, felál-
lani. (Megtörténik.) A többséget az elfogadás mellett 
látom. 

Megemlitendőnek tartom még, hogy a 9-dik 
§-nak értelme olyan, hogy annak utolsónak kell 
lenni; a most elfogadott módositvány által azonban 
a §-ok száma egygyel szaporodott: ugy hiszem 
tehát, hogy a most elfogadott módositványnak 
kell lenni a 9-dik §-nak. a volt 9-diknek pedig 
10-diknek. (Helyeslése) 

Kívánja a t. ház az alföldi vasút tárgyában 
előterjesztett törvényjavaslatot még ma tárgyalni ? 
(Nem kívánjuk!) Ennek tárgyalása tehát holnap
után 10 órakor fog megkezdődni. 

Az ülés végződik délután 1 ' / , órakor. 
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CCXXVIII. ORSZAtfOS ULEb 
1868. májas Ildikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Végleges szavazás a görög-keleti vallásuakaí Illető törvényjavaslatra. Az alföld-fiumei 
vasutat tárgyazó törvényjavaslat és mellékletei tárgyalás alá vétetnek s átalánosságbau elfogadtatnak. Saavazás a tizes bizottság hi
ányzó egy tagjára. 

A kormány részéről jelen vannak: Lónyay 
Menyhért; később Eötvös József b., Festetics György 
gr., Gorove István, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d, e. 10l/2 órakor. 

Elnök* Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Csengery Imre úr fogja vezetni; 
a törvényjavaslat elfogadása mellett szólam kívá
nók neveit Mihályi Péter jegyző úr jegyzi, az 
ellene szólók neveit Dimitrievics Milos jegyző 
úr jegyz i . A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitele
síttetni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a május 
9-kén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv ellen észrevétel nem 
levén, hitelesíttetik. 

Bemutatom az idő közben beérkezett kér
vényeket. 

Pozsony megye közönsége a megyék rende
zése alkalmával észrevételeit figyelembe vétetni 
kéri. 

Újvidék szabad kir. város közönsége a szerb 
nemzeti színházat az országos alapból segélyez-
tetni kéri. 

Csechovszky Leo lovag, 1849-diki magyar 
ezredes, gaíicziai prsemysli községi lakos, a hon
védalapból segélyeztetése iránt múlt évben bea
dott kérvényét pártoltatni és az eredményről ma
gát értesíttetni kéri. 

Nádudvar községének több lakosa a marad
ványföldeknek és úrbéri természetű szőlőknek 
országos alapból leendő megváltását törvény által 
meghatároztatni kéri. 

Rábé torontálmegyei község lakosai a sző-
regi kir. kincstári földekből 20 évi bérlet mellett 
1280 láncz földet általadatni kérnek. 

Müller József magyar kir. sorajátékgyűjtő a 

magyar hadjáratban a fegyvergyárra fordított 
mintegy 3000 frt. követelését megtéríttetni kéri. 

Mandics János huszti polgár az 184%-diki 
szabadságharcz bajnokai részére tett kiszolgálta
tásokért járó 610 frt. 57 % kr. követelését utalvá-
nyoztatni kéri. 

Endrőd közeg előjárósága és lakosai a tisza
lök-gyomai és a pest-csongrádi csatorna létesíté
sé*, kérik eszközöltetni. 

Miudezen kérvények a kérvényi 1 izottság-
hóz utasíttatnak, 

SipOS Orbán: T. ház! Bátorkodom egy 
kérvényt benyújtani, és ha méltóztatnak meg
engedni , tartalmát igen röviden előterjesztem. 
Jász-Berény város képviselő testülete folyamodik, 
hogy a magokat szerződésileg megváltott köz
ségek megváltási viszonyainak elintézésekor szin
tén figyelembe vétessék, annyival inkább, mert az 
1715. évi XXXIV-dik törvényczikk a Jász-Kunság
nak a jobbágyság alóli megváltását országos te
hernek ismerte el. E kérvényt bátorkodom a 
t. ház asztalára letenni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
LehOCZky E g y e d ; T. házi Breznóbánya 

városának a nemzetiségi kérdés az országos egy
ség és épség fentartása melletti elintézése ügyében 
sürgős kérvényét van szerencsém a r. ház aszta
lára letenni. Midőn ezt teszem, kérem a t. házat, 
méltóztassék azt egyenesen az ez ügyben működő 
bizottsághoz áttenni. 

E l n ö k : A nemzetiségi ügyben működő bi
zottsághoz tétetik át. 

Besze J á n o s : T. ház! A dicső emlékezetű 
József nádor védszárnya alatt keletkezett vakok 
intézetének mind megyei, mind városi bizottsága, 
név szerint Eötvös József b. , Havas Ignáez, Stro* 
mayer stb. édes kötelességemmé tették, hogy az 
országos vakok érdekében (Derültség. Elnök csen
get) kérvényöket a t. háznak benyújtsam. Ma-
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gyarországban 12,000 szerencsétlen világtalannál 
több létezik; ezekről gondoskodva tudomásom 
szerint nincs, mert csak alig 70 ápoltatik ezen 
intézetben, kik ha tanulnak is valamit ezen inté
zetben, ismét koldusbotot fognak kezökbe és 
ugy járnak országszerte. Mind a megyei, mind 
a városi világtalanok boldogsága felett őrködő 
bizottság tervezetet nyújt be, melyben kimutatja, 
hogy ha ezen hazában az 5 millió adózó évenkint 
csak egy-egy krajczárt fizetne is, ezen krokból 
50 000 ft. jővén be. tiz esztendő alatt azon 12.000 
szerencsétlen világtalan embertársunk nem fogna 
fetrengeni istáp nélkül országszerte. Nincs szük
ség ezen szerencsétlen világtalanoknak ügyét a t. 
ház pártfogásába ajánlanom, mert meg vagyok 
győződve, hogy nincs itt egy képviselő sem, ki 
ép u gT n e v i s e ^ n ^ lelkén ezen ügyet, mint én, 
ki legjobban buzgólkodom ezen szerencsétlenek 
sorsának javitásán. Ennélfogva van szerencsém 
ezen kérvényt a t. háznak benyújtani, és hiszem. 
hogy az 50,000 kivánt forintot a ház évenkint 
számadásába be fogja venni: mert a jelen, anyagi 
jóllét után törekvő világban a kegyeletnek oltá
rán is meg kell gyújtani egy pár gyertyát, mit 
ezennel alkalma nyílik tenni az országnak. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
Következik a görög-keleti vallásúak egyházi 

ügyeit tárgyazó törvényjavaslat végleges felolva
sása, a mint azt a t. ház elfogadta. 

Horváth LajOS j e g y z ő (felolvassa a görög
keleti vallásúak egyházügyeit tárgyazó törvényjavas
lat elfogadott szövegét.) 

E l n ö k : A kik a felolvasott törvényjavaslatot 
végleg elfogadják, méltóztassanak fölkelni. {Meg
történik.) A ház a görög-keleti vallásúak egyházi 
ügyeit tárgyazó törvényjavaslatot végleg elfo
gadja ; ezt a maga idejében Mihályi Péter jegyző 
úr fogja a mélt. főrendekhez átvinni. 

A t. háznak a gyorsirók állása iránt hozott 
határozatát a mélt. főrendekhez szintén Mihályi 
jegyző ár fogja átvinni. 

Napirenden van az alföld-fiumei vasút tár
gyában beadott törvényjavaslat tárgyalása. Min
denek előtt a törvényjavaslat fog felolvastatni. 

Csengery Imre jegyző (fóbhasa az alföld-
fiumei vasutat tárgyazó törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház az engedélyi ok
mányt felolvastatni? (Felkiáltások: Felolvasottnak 
tekintjük!) A ház az engedélyi okmányt felolva
sottnak tekinti. 

Következik a központi bizottság jelentése. 
K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a közp. bizottság 

leknlését s két határozati javaslatát a vasutépitési 

engedélyezések iránt átalában s az alfóld-fiumrd va
sútvonal tárgyában.l) 

E l n ö k : Az átalános tárgyalás megkezdődik : 
méltóztassanak a tárgyhoz szólani. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
T. ház! Minthogy Mikó Imre gr. közmunka- és 
közlekedésügyi miniszter úr gyengélkedő egész
ségénei fogva akadályozva volt a mai ülésen meg
jelenni, a t. ház engedelmével nekem lesz szeren
csém a napirenden lévő tárgyalásnál őt helyet
tesíteni. Midőn erre nézve a t. háznak szives el
nézését kikérném, bátor leszek néhány átalános 
észrevételt előrebocsátani azon czélból. hogy rö
viden körvonalozzam azon nézpoutokat, melyeket 
a minisztérium a ház asztalán fekvő javaslat és 
szerződés megkötésénél szem előtt tartott. (Halljuk !) 

Szükségesnek látom ezt a tárgy fontosságánál 
fogva átalában, de különösen azért i s . mert az 
épen felolvasott törvényjavaslat a minisztériumnak 
e téren kifejtett önálló működésének első gyümöl
csét képezi, s mert előreláthatólag annak mikénti 
elintézése sok tekintetben mérvadó lehef ajövőben 
kibocsátandó vasúti engedélyekre nézve is. 

Átalában minden vasúti pályára nézve kibo
csátandó engedélynek megítélésénél három fő kér
dés jő tekintet alá. 

Az első kérdés az, megfelel-e a vállalat átalá
ban a haza érdekeinek ? A második: elég szilárd-e 
fináncziális alapja? a harmadik kérdést végre azon 
súlymérték határozza meg, melylyel az elválla
landó teher esetleg az ország kincstárára nehezedik. 

A mi az első kérdést illeti: valamely hazai 
vasút az országra nézve a szerint lehet hasznos és 
czélszerű, a mint annak iránya a közforgalom 
igényének megfelel. 

Az alföldi vasutat illetőleg, ennek irányzatára 
nézve, nem csak az országos közvélemény, de maga 
a t. ház is múlt évi július 1-én kclettkezett hatá
rozatával nyilatkozott. E tekintetben tehát fel 
mentve érzem magamat minden bővebb indoko
lástól; egyedül egy körülmény van, melyet igenis 
fel kell emlitenem, amennyiben az idézett határo
zat vonatkozott egy alföld-fiumei vonalra, holott 
a mostani törvényjavaslat egyedül a nagyvárad-
eszéki vonalról, tehát az alföld-fiumei vonalnak 
első részéről szól. 

Múlt évi július havában az alföldi vasút 
létesítésére alakult eonsortíum képviselői a köz
munkái miniszterhez kérvényt nyújtottak be. a 
melyben a nagyvárad-eszéki vonalnak végle
ges épitési és üzleti engedélyeért folyamodtak, 
A minisztérium nem vonakodott ezen folyamo
dást azonnal tárgyalás alá venni, a mely rész-

») Lásd az Irományok 230-dik számát s e szám I. éa II. 
mellékletét. 
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letes tervekkel s költségvetéssel volt támogatva. 
Tekintetbe kellett ugyanis venni, hogy ha rögtön 
tárgyalás alá nem veszi a minisztérium ezen ké
relmet, az eddig már ia elkészült tervek alapján 
munkába vett alépítmény, valamint az egész vál
lalat, bizonyosan nevezetes károsodást szenvedett 
volna. Nem lehetett tehát ezen kérelemnek elinté
zését függővé tenni azon nevezetes és terjedelmes 
előkészületek bevégzésétől, amelyek az egész vonal
nak Nagy-Váradtól egész Fiúméig való elintézésétől 
függtek. A kormány, mondom, ennélfogva nem vo
nakodott magát a beadványt.a mely egyelőre Nagy- j 
Várad-Eszékről szólt, tárgyalás alá venni. Hogy j 
azonban a ház intentióinak tovább is eleget te- ; 
gyen. nem késett ezen vonal utolsó szakaszaira 
Károlyvárostól Fiúméig az előkészületeket meg
tenni olyképen. hogy a szükséges előmunkálatok 
teljesen kiegészíttessenek, hogy azok alapján szük
ség esetében a kormány költségén is munkába 
leltessen venni a vonalt. 

Á mi a közbeeső részt illeti, jelesül a szlavó
niai vonalat, erre nézve nem állottak a miniszté
riumnak oly tervek rendelkezésére, a melyeknek 
alapján a munkálatokat vagy a tárgyalásokat azon
nal meg lehetett volna kezdeni. 

Volt azonban még egy körülmény, a mely-
nélfogva a minisztérium tartózkodott végleg in
tézkedni a szlavóniai vonalra, és e körülmény a 
következő. 

Á mint a közmunkaminiszterium az országos 
közlekedési ügyek rendezését megkezdette, első 
teendője az volt, hogy a t. háznak bemutasson 
egy átalános vázlatot, a melyben a rendezés ügyét 
előadta. Ezen vázlat közöltetett minden törvény
hatósággal az országban azon ezélból. hogy eset
leg óhajtásaikat kijelentsék a részletességekre, és 
a helyi érdekek szempontjából észrevételeiket elő
adják. A törvényhatóságok legnagyobb része nyi
latkozott, s adandó alkalommal esetről esetre ezen 
beadványok s kérvények az illető vonalakkal 
együtt tárgyaltatnak. 

U g y vélekedett a minisztérium, hogy ha az 
egész országban minden vidéknek mód és alkalom 
nyújtatott arra nézve, hogy helyi érdekeik tekin
tetéből nyilatkozhassanak, méltányos és igazságos, 
hogy Sziavon- és Horvátországban az érdekkö
röknek szintén mód nyújtassák arra nézve, hogy 
helyi érdekeik tekintetéből hasonlag nyilatkozhas
sanak. A kormány örömmel értesült, hogy ez
előtt egynehány nappal a horvát országos küldött
ség köztünk mulató tagjai ily értelemben bead
ványt nyújtottak be a háznak. A minisztérium 
örömmel fogja megragadni az alkalmat, hogy ha
sonló módon és egyenlő utón Horvát- és Szlavón-
ország érdekkörei alkotmányos utón szintén kije
lenthessék óhajtásaikat, és nem lesz semmi aka

dály arra nézve, hogy a sziavon vonal ügye ig 
végleg eldöntessék. 

Van még egy nevezetes pont, melyet fontos
ságánál fogva érintetlenül nem hagyhatok, és ez 
az alföldi vasút azon pontja, melyen a Dunán 
átvitetik. (Halljuk!) Volt idő, és ez nem igen távol 
van tőlünk, midőn a speciális magyar érdek azi 
kivánta volna, hogy az alföldi vasút Bezdánnál 
vezettessék át a Dunán. Az alföldi vasút engedé
lyesei szintén e pontot választották és erre nézve 
nyújtották be kérelmöket. De mivel idő közben 
fölmerült az aggodalom, hogy Fiume versenyké
pessége Trieszt ellenében ez által károsodnék, a 
minisztérium szükségesnek tartotta intézkedni, sőt 
a szerződésben világosan kikötni és kötelezni a 
vállalkozókat, hogy azon esetre, hogy ha Erdődöt 
jelölné ki azon pontul, melyen a vonalat át kell 
vezetni a Dunán, a vállalkozók ezen feltételnek is 
okvetlenül hódolni tartoznak. Természetes, hogy 
az egész szlavón vonal és a szlavóniai vonalon 
fejlődő forgalomnak kulcsát azon pont képezi, 
melyen e vonal a Dunán átvitetik. Midőn már 
most semmi sem áll annak útjában, hogy a szla
vóniai vonalra nézve végleg intézkedjék a mi
nisztérium, természetes, hogy ezen vonal legfon
tosabb pontjára, mondhatom, annak kulcsára néz
ve nincs semmi további fenakadás, hogy e rész
ben már most végleg intézkedni lehessen , és 
a minisztérium örömmel ragadja meg az alkalmat. 
hogy a t. háznak ajánlja ezen pontot, melyen a 
vonal a Dunán átvezetendő. (Helyeslés)) 

A mi a másik kérdést illeti, értem a vállalat 
financiális alapját : nem lehet érintetlenül hagy
nom azon körülményt, hogy a közel múltban 
többször volt alkalmunk tapasztalni, hogy a vas-
utengedélyek gyakran olyak nevére adattak ki, 
kik azokat semmikép érvényesíteni nem tudták, 
minek az lett szomorú következménye, hogy 
gyakran a kinyert engedélyeket üzérkedés utján 
áruba bocsátották. Tudjuk tapasztalásból, hogy 
mit sem használ, ha efféle engedélyek kiadatnak 
olyak nevére, kik az elvállalt kötelezettségeknek 
eleget tenni nem bírnak; azon indignatiónál fogva 
pedig, melyet hasonló esetek a közérületben szül
tek, ugy a közönség, valamint a törvényhozás mél
tán elvárhatja a kormánytól, hogy jövőre ilyetén 
eseteknek eleje vétessék. Közgazdasági viszonya
ink örvendetes fejlődésének tanúságául emelhetem 
ki azt, hogy ez alkalommal, midőn a független 
nemzeti kormány ez első nagyobb vasutvállalatot 

I önállóan kezelte, ezen műtét egyszersmind na
gyobb működési tárgyát képezte az átalános ma
gyar hitelbanknak, melynek speciális hivatásához 
tartozik, hogy a közjóllét emelésére és felvirágozta
tására czélzó vállalatokat felkarolja s anyagi ere
jével támogassa. Azonkivül ezen bankkal szövet-
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ségben és társaságban látunk még több nevezetes 
kereskedelmi czégeket és bankokat, melyeknek 
nevei elég kezességet nyújtanak arra nézve, hogy 
a szerződés minden pontjában teljesen és pontosan 
végre fog hajtatni. 

A mi már most az épités és az üzlet berende
zésére vonatkozó költségek és az azokból eredő 
kamatbiztositási terhek elvállalását illeti : erre 
nézve meg- kell jegyeznem, hogy a közmunkami-
niszterium, minden fényűzés és felesleges köl
tekezés mellőzésével, mégis szilárd fölépitmény-
nyel az egész pályának mértföldenkinti költségeit 
450,000 forintban evaluálta, e mellett oly in
tézkedések és oly kikötések történtek, hogy az 
elhasználásnak leginkább alávetett tárgyak, neve
zetesen a sinek és föl építmény szerkezete olykép 
készüljenek, hogy azon a legnehezebb gépek, a 
leghosszabb vonatok közlekedhessenek; tekintve 
azonban a haladást és más szomszédos államok
nak példáit, a mi a többi berendezést illeti, lehető
leg a takarékosság elveit követte a minisztérium, 
minélfogva megengedte — ismételve mondom — 
más államoknak a haladás utján mutatott példáin 
indulva, hogy a hol a szükség nem kívánja, az 
állomáson az épületek faszerkezetüek legyenek, 
azonban az esetre, ha idővel a föl szaporodott for
galom megkivánja, a kormány engedelmével ezen 
faszerkezetű épületek kőépületekkel felcseréltet
hessenek. Intézkedett ezenkívül a kormány oly
kép, hogy a dunai átkelés álló és szilárd hid he
lyett egyelőre csak vasúti rév alkalmazásával esz
közöltessék, a mi az első kiállitásban nevezetes 
megtakarításokat tett lehetővé. Ezeket számba 
véve s a pénzpiacz jelen viszonyaihoz mérve, ezen 
450,000 frt valóságos beruházási tőke tiszta jöve
delmének, a kamatbiztositásnak és a törlesztési há
nyadnak hozzászámitásával együtt 36.500 forin
tot tesz. 

Nem akarom állítani, hogy ez oly eredmény, 
melynél jobbat kívánni nem lehetne ; de bizton és 
határozottan merem állítani, hogy az utóbbi idők 
tapasztalásai ennél kedvezőbb eredményt sem 
nálunk, sem a szomszéd államokban nem mutat
nak föl. 

A mi a szerződésnek többi feltételeit illeti, 
különösen kellene még szólanom a tariffák kérdé
séről. Azonban csak röviden és átalánosan a kö
vetkezőket leszek bátor fölemlíteni. 

Nem csak nálunk, hanem cgyátalán egész 
Európában méltán panaszolják a vasúti tariffák 
magasságát. A személyes vitelbérek ugy szólván 
a vasutak keletkezése óta változatlanul fenállanak 
a mai napig. A mi pedig ezenkivül az áruszállítást 
dleti, ugy látszik, az egész tariffa-politika azon az 
elven sarkallik, hogy a vállalkozók a jövedelme
d e t csekélyebb forgalom mellett magasabb tarif- ' 
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fákra és nem megfordítva tömeges szállitás mellett 
csekélyebb jövedéki quotákra támasztják. Termé
szetes ennélfogva a törekvés, mely szerint egész 
Európában oly közgazdasági tényezők után néz
nek, melyeket nyilvános correctivumok gyanánt 
lehessen működtetni, minthogy a magángazdasági 
tényezők kellő hatással nem birnak. A kormány 
szivesen csatlakozik ezen átalános törekvéshez, és 
azt hiszem, nem igen távol időben lesz szerencséje 
a t. háznak egy törvényjavaslatot terjeszteni elö, 
melynek czélja az lenne, hogy a vasúti tariffák a 
közgazdaság követelményeihez képest átalában 
egészségesebb alapokra fektethessenek. (Helyeslés.) 
Az ilyen elveket nehéz egyes esetekben alkalmazni, 
de igenis czélszerüen alkalmazásba vehetők akkor, 
ha az egész országban az egész forgalmi rendszer
re kihatólag egyidejűleg és együtt hozatnak alkal
mazásba. A mennyiben tehát a jelen viszonyok 
megengedik, a kormány gondoskodott, hogv egye-
lőre is lehető kedvezményekben részesítse e vonal 
körében fekvő érdekeltségeket. 

Vannak több nevezetes kedvezmények, me
lyek a tariffa megállapításánál e szerződésbe föl
vétettek. Hogy csak keveset említsek meg. neve
zetes az, hogy az áruszállításban a liszt egyenlő 
kategóriába tétetett a gabonával; a, mi régi óhaja 
volt az országnak; miért hasztalan küzdött a köz
vélemény, hasztalan a sajtó, az országos közgaz-

| dasági intézetek. (Helyeslés.) 
Előnyös és kedvező az országos forgalomra 

j nézve azon fokozatos megállapodás, mi a termény-
szállitásra né/.ve átalánosan megállapított scala 
szerint elfogadtatott. Előnyös a személyforgalom-

| ra nézve az, hogy a kormány kikötötte eme vas-
j útnál, első példa gyanánt az országban, hogy ne-
| gyedik osztályú állóhelyii kocsik alkalmaztassa
nak, mi különösen a földmives és szegényebb sorsú 
osztályokra nézve igen kedvező. Kikötőire továb
bá, hogy ha a társaság, mint eddig használatban 
van, a gyorsvonatoknál a maximál tariffát "20 per
centtel felemelheti, hogy annak természetes ellen
hatása gyanánt, midőn vegyes vonatokat használ, 
a maximál tariffát 20 percenttel leszállítani köteles. 
(Helyeslés.) 

Van még egy intézkedés, mely a kormánynak 
ez idő szerint oly befolyást enged a tariffa szabá
lyozására, minő eddig az országban nem volt. 

Ezeket átalános megjegyzésekűl előre bocsát
va, bátor vagyok a/, imént fölolvasott törvényja
vaslatot a t. ház bölcs elintézésébe ajánlani, s egy
úttal föntartom magamnak, hogy előforduló eset
ben az egyes szakaszoknál felmerülő kérdéseknél, 
a mint az kívántatni fog. a t. háznak szükséges 
fölvilágositással szolgáljak. (Átnünos hdyedés.j 

Zichy Nándor g r \ : Bocsánatot kérek, én 
nem tudom a kérdést megkülönböztetni: a minisz-

31 
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téri előterjesztés-e substratuma a jelen tanácsko
zásnak? vagy a bizottság javaslata? vagy a hatá
rozati javaslatok? Ez eló'zetes kérdés volna eldön
tendő. 

ElnÖk: A tanácskozás tárgya a törvényja
vaslat áfalánosságban; ha a javaslat átalánosság-
ban el lesz fogadva, akkor következik a részletes 
tárgyalás. 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Zichy Nándor gr. t. 
képviselőtársam felvilágosítására van szerencsém 
megjegyezni, hogy az átalános vita tárgyát igenis 
a minisztérium által benyújtott törvényjavaslat a 
nagyvárad-eszéki vasútvonal tárgyában, valamint 
az ezzel kapcsolatban levő engedélyokmány ter
vezete képezi; de az átalános vitának tárgyát ké
pezik azon határozati javaslatok is, melyeket a köz
ponti bizottság volt szerencsés előterjeszthetni. 
Ezek képezik tehát nézetem szerint az átalános vita 
substratumát. (Helyeslés.) 

Gubody Sándor (a szószékről): T. ház! Ha 
annak idején szerencsés lehettem volna a vasúti 
bizottság üléseiben és az ott folytatott tárgyalá
sokban részt venni, minthogy az európai vasutvo
nalakra nézve kiadott concessióknál és azok építé
sénél, különösen kezdetben elkövetett sok hiba és 
tévedés körül némi ismerettel birok: törekedtem 
volna a t. bizottságot meggyőzni, hogy mielőtt az 
országban szükséges fővonalak kiépíttetnének, ad
dig óvakodjunk a másod rendű vonalaknak, különö
sen idegen pénzzel és értelmi erőkkel való kiépíté
sétől; s igyekeztem volna megmutatni azt is, hogy 
a másod rendű vasutvonalak kiépítésének költsé
geit — mely vonalak rendesen két fővonalt vagy 
vizi utat bizonyos vidékek, valamint a fővonalak 
tulajdonosai érdekében kötnek össze — önérdekük
ben is azon vidékeknek és illetőleg fővonalak tu
lajdonosainak kötelessége levén viselni, az osztó 
igazsággal megegyeztethetőnek nem tartom, hogy 
azon költségeket átalában a haza minden lakosára 
róvjuk. Igyekeztem volna arról is meggyőzni a t. 
bizottságot, hogy mindenekelőtt azon fővonalak 
épitendők ki, melyek az ország területén vagy 
azon kivül Magyarország nyers terménykereske
dését és ipartelepeit a kül- ós fogyasztási piaczok-
kal összekötik; s különösen arról is, hogy mind
addig, míg a vasutvonalak felépítéséhez és felsze
reléséhez szükségelt mindenféle szerek és tárgyak 
előállítására megkívántató gyárak fel nem állíttat
nak, ezen pénzerőtlen országban közgazdasági 
szempontból és az ország anyagi jólléte iránt való 
tekintetből vasutak, különösen ily nagy vasutak 
építéséhez fogni nem helyes: mert csak az által 
emelkednék iparszegény országunkban az ipar, és 
milliók az országban maradnának. De miután két 
szakértő közül, kik e házban ülnek, a sors egyi
künket sem ért, s arra, hogy mindezeket bemutas

sam , többé alkalmam sem nyílik, nem levén remé
nyem, hogy különösen az érdekletíeknek minden 
áron vasútépítési lázas óhajának elébe állhassak: 
csak annyit vagyok bátor mondani, hogy átalános-
ságban ezen törvényjavaslatot magamévá teszem, 
fentartva magamnak, annak idején a részletes tár
gyalás alkalmával az egyes pontokra nézve elő
terjeszteni véleményemet és módositványaimat. 

Azonban engem valóban nem nyugtatott meg 
igen t. Hollán Ernő államtitkár úr igen szabatos 
és fontos előadása, különösen arra nézve, hogy 
miért hagyatik ki a fiumei vonal az eszéki vonal
ból ; valamint azt sem tudom érteni, miért kell ne
künk oly drágán építenünk. Abba már bele
nyugszom, hogy a fővonalak előtt másod rendű vo
nal építtessék, t. i. a nagyvárad-eszéki, mert kü
lönben sem tehetek már ellene; de nem tudom 
megérteni, miért nem igtattatott azon czélba vett 
szerződésbe, mely azon consortiummal köttetett, 
melyről elhiszem, hogy igen erős firma, és elhiszem, 
hogy nem fogunk benne csatlakozni, minden esetre 
a vasútnak Eszéktői Fiúméig való kiépítése? és 
annyira nem tudok ebbe belenyugodni és azt meg
érteni, mert felfogásom szerint csak ezen beigtatás 
menthette volna a közlekedési minisztériumnak 
azon cselekvényét, hogy ellenére annak, hogy 
mindenütt, különösen ily országban a fővonalak, 
melyek az országon keresztül idegen országokba 
mennek, épitendők volnának, most a fővonal kiépí
tése előtt ezen mellékvonalat akarja kiépíttetni, 
mert ezen másod rendű vonal össze van kötve a fiu
mei vonal kiépítésével. Igen jól emlékszemén, mit 
mondott, de nem is mondott, hanem irt Hollán 
Ernő úr 1865-ben, mely munkája nyomtatásban 
közkézen forgott: azt monda t. i., hogy a másod 
rendű nagyvárad-eszéki vonal jövője a fiumei vo
nalra van fektetve, mely által a nemzet közóhaj
tása szerint megnyilik hazánk kereskedése a ten
gerrel. Lónyay miniszter úr azon időben, szintén 
1865-ben, mint az országos gazdasági egyesület 
elnöke, ugyanazon gyűlésben azt monda, hogy 
még mindeddig hiányzik termelő vidékeinknek és 

I a fővárosnak egyedüli és legközelebbi összekötte-
j tése a tengerrel Fiúménál, és, fájdalom, azon déli 
I vasutvonalak, melyek kiépíttettek, oly irányban 
1 vezettettek, melyek Magyarország érdekeivel meg 
j nem egyeznek és a magyarországi tengeri kereske-
j dés nagy fontosságának meg nem felelnek. Mikó 

gr. ő excellentiája 1867. őszén munkájában, me
lyet a vasúthálózatról kiadott, és mely hasonlókép 
közkézen forog, azt monda, hogy a legelső helyet 
vasúti rendszerünkben a fiumei vonal kiépítése 
foglalja el, s annak indokolását az országnak sok 
éven keresztüli közvéleménye fölöslegessé teszi. Es 
mindamellettt csodálatos, hogy épen statustitkár 
úr terve szerint, kiről tudom, és ugy hiszem, nem 
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sértek vele, hogy mint szakértő ő késziti el az ily 
munkákat, annak kiépítését csak Eszékig tervezte, 
vagy belé egyezett abba, hogy az engedélyesek 
csak Eszékig vállalják el, s ott, mint azon utas, a 
ki bizonyos czélt tűzött ki magának, hogy oda el
jusson, midőn ezen vonalon jól elhaladt és a czél-
hoz már közel van, akkor félre ugrik és felkanya-
ritja a vasutat Villány felé. Baranyaváron keresz
tül, és mindezt a pécs-barcsi vonalnak kedvéért, 
melyre az engedély a trieszti vasútvonal érdekében 
adatott meg. Annálfogva nekem alázatos kérésem 
csak az volna, hogy először a consortiummal kö
tendő szerződésben azonnal tétessék be az Eszék 
s eshetó'leg Zágráb, vagy pedig Károly városon 
keresztül Fiúméig terjedő vasútvonal mielébbi ki
építése, és ez kötelességükké tétessék, mert nem 
szükség oly nagyon sietni. Három év van kitűzve 
az engedélyezett e vasútvonal kiépitésére; meghosz-
szabbitjuk négy évre, de határozottan betétessük 
a szerződésbe, hogy ezen vonal a negyedik évben 
kiépíttessék. 

Másodszor átalánosságban véve ismét hivatko
zom a vasutak tekintetében az európai állapotokra, 
miért nem tetszik nekem, hogy a consortiumra 
nézve a szerződésben nyoma sincs annak, hogy a 
mellék, harmad, negyed rendű szárnyvonalak ki
építése kötelességgé tétetett volna. Csodálkozom 
ezen, és annyival inkább, mertHolIán képviselő és 
államtitkár lír épen már idézett munkájában ily 
formán szól. (Malijuk!) Ha jól emlékszem, ezeket 
mondja: hogy midőn Európában az első vasutakat 
kezdették építeni, ennek oly nagyszerű kifejlődé
sét meg sem gondolhatták, mert bizonyára az en
gedélyt oly kikötésekkel adták volna, hogy a 
mellék szárnyvonalakról is gondoskodva legyen, 
a helyett, hogy pusztán nagy vonalakat engedé
lyeztek, s a jövőre szükséges kiépitéseket szám
ba sem vették; de a mi annak idejében elmaradt, 
hatalmunkba jöhet, hogy utólag helyrehozzuk. Mi
nekünk okulnunk kell a többi országok példáján. 
és mint Széchenyi monda : „örüljünk, hogy min
denben elmaradtunk,'"' a mi ugyan nevetséges le
het sok ember előtt ; de evvel ő azt akarta 
mondani, hogy a kik elmaradtak, más nemzetek 
tapasztalásaiból okulva kerülhetik a hibákat, el
hagyhatják a tévedéseket, a jókat és czélszerüket 
pedig magokévá tehetik. Mindemellett erről a con-
cessióban, hogy t. i. a mellék szárnyvonalak kiépí
tése kötelességgé tétetnék, a javaslott törvényjavas
latban szó sincs. Ez most annyira áll Európában, 
hogy épen Erancziaországban, hol annyi szárny
vonalak épittettek, most mind összevonva hat tár
saságnak adattak át, melyeknek kötelességévé van 
téve azoknak mielébbi kiépítése. És ez az osztó 
igazsággal megegyezik nem csak azért, mert áta-
un véve a vasúti fővonalak már magokban, még 

oly országokban is, hol nyoma sincs a monopóli
umnak de jure, a fővonalak tényleg monopoliumok,s 
hátráltatják a mellék szárnyvonalak megelőző ki
építését. Mert ugyan ki volna olyan vigyázatlan, 
hogy a meglevő fővonalak mellett pénzét egy 
másik vonal építésében veszélyeztetné ? A mellék 
szárnyvonalak kiépítése később soha sem fizeti ki 
magát, és Franciaországban a fő társulatoknak kö
telességévé tétetett azok kiépítése, s panaszra az il
lető vállalkozók szája meg sem nyílt, mert azon 
veszteség, melyet a sovány jövedelmű szárnyvo
nalak építésével látszólag szenvednek, bőven van 
pótolva az által, hogy a személyes forgalom steher-
vitel sokasodásával a fővonal többet jövedelmez. 
Annálfogva nem tudok kibékülni azzal, hogy erről 
nincs gondoskodva a szerződésben. 

Harmadszor pedig valóban nagyon csodál
kozom, hogy aki te t t 36,500 forint tiszta jövede
lem biztosítása igértetik mértföldenkint ezen má
sod rendű vonalra. Bocsánatot kérek, hogy ismét 
mások mondásaira hivatkozom, de azon szeren
csétlenségem van, hogy ámbár öreg vagyok, jó 
emlékező tehetséggel birok: ugy emlékszem, hogy 
Hollán Ernő államtitkár urnák épen az imént em
iitett azon igen épületes munkájában olvastam töb
bek közt. {Halljuk!) Hivatkozik Széchenyi István 
azon mondására, hogy mivel nekünk nagy személy
forgalomra számítani nem lehet, főleg nyers ter
ményeink vannak, és azoknak magas áron szállí
tása a külföldi piaezot részünkre megnehezíti: ne
künk igen olcsón és takarékosan kell építeni; csak 
ez által leszünk képesek a külfölddel versenyez
hetni. De az általunk biztosított összeg, t. i. 
36.500 mértföldenkint, melyről azt se tudom, 
hogy mikép jön ki, s azt hiszem, hogy talán 
700,000 forintnak az 5% kamatja: ez oly nagy 
összeg előttem, hogy ily biztosítási összeg mellett, 
és ha a vasútépítéseknél nem mellőztetnek a szépi-
tési és fényűzési építkezések: akkor Magyarorszá
gon a legelső és legfőbb rendű vonalak sem fogják 
magokat kifizetni. Ez tehát gazdaságosnak korán 
sem mondható, mert épen Hollán Ernő úrra hivat
kozom, ki azt irá, hogy másod rendű vonalakat 
250 — 300 ezer frttal mértföldenkint ki lehet épí
teni, mihelyt megmaradunk a legszigorúbb taka
rékosság mellett, mint azt ily szegény országban 
bizonyára követni kell. Bslgiumban vannak ajleg-
olcsóbb vasutak, hol egy mértföldnek építése áta-
lában alig kerül 4 — 5 száz ezer forintba. [ 

Azt mondják ugyan némelyek, hogy ^ezen 
olcsó épités ott azért lehetséges, mert az egész 
ország sík, és nem kell természeti akadályokkal 
küzdeni; de épea ez nem áll, mert tessék csak 
megnézni a brüsseli vonalat Antverp, Courtrai s 
Ostende felé. és az azon levő áthidalásokat,melyeket 
a sok víz és csatorna, melyeken az ut keresztül 

31* 
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megy. szükségessé tesz, mennyibe kerülhettek azok; 
sőt tessék továbbá megnézni a monsi s namuri vas
utat, kivált annak azon részét, mely Poroszország 
határai felé épült: s láthatni fog 9 —10 ölnyi 
átmetszéseket, 10—11 öl magasságú töltéseket, 
magán a Yesdre folyón 25 hid van s 18 tunel, 
mégis átalában véve a belgiumi vasutak 450.000 
írtnál nem kerültek többe. És ennek mi az oka? 
Sok tényező van erre ; (Halijuk!) de a legfő'bb 
tényező az, mit Lebau miniszter mondott egy igen 
pompás felépítményi tervre: ,,Pas des batiments 
somptueux! les stations magnifiques sönt la 
rumé des chemins de fers;" vagyis nem kell költ
ségesen építeni: és, továbbá tudjuk is, hogy ott 
csak annyi épületet tettek, a melyek szükségesek 
voltak arra, hogy a hivatalbéliek fedeztessenek és 
a portékák berakathassanak, ezen épületek is 
nagyobbrészt vályogból készíttettek; mig a tiszai 
vaspályán például még a bakterházak is oly fény
űzéssé] építtettek, a milyennel épített házam ma
gamnak sincs. {Igaz.'j Ha így építünk, akkor ter
mészetesen 36,500 irtot kell biztosítanunk, 

Ennélfogva én azt óhajtanám, hogy a bizto
sítási összeg ne így pausaliter tétessék k i ; hanem 
a vasútépítésbe befektetendő tőkék a közlekedési 
minisztérium által különösen kinevezendő speciális 
bizottság ellenőrködése és felvigyázata alatt hite
les okmány nyal igazolva constatáltassanak, s ak
kor nem bánom,' ha azon tőkének is 60/„ biztosít
tatik a consortium részére. 

Átalában véve a miket elmondottam, csak 
annyiban láttam szükségesnek elmondani, a meny
nyiben Hollán Ernő államtitkár urnák némely fel
világosításaira, melyek engem valóban meg nem 
nyugtattak, sokan oly nagyon könnyen reákiáltot-
ták, szokás szerint, a „helyes '- t . 

En tehát átalában a részletes tárgyalás alap
jául az alföldi vasútvonalra vonatkozó törvényja
vaslatot elfogadom ; hanem bocsánatot kérek a t. 
háztól, ha előre is kijelentem, hogy a részletes 
tárgyalás alkalmával némely észrevételeimet s 
több pontra nézve módosításaimat előterjeszteni 
bátorkodni fogok. 

Rad iCS Áko s : T. ház! Az országgyűlés 
múlt évi június l-jén hozott határozata folytán 
megbízatott a közlekedési miniszter, hogy a mie
lőbb kiépítendő vasutvonalakra nézve a szükséges 
előmunkálatokat haladéktalanul eszközölje. Azóta 
tíz hó múlt eh és a közlekedési minisztérium ezen 
mielőbb kiépítendő vasutakra nézve a szerződése
ket csakugyan megkötötte, a nélkül azonban, 
hogy az előmunkálatokat, melyekkel megbízatott, 
csak egy vonalon is teljesítette volna: és így most 
azon kellemetlen helyzetben vagyunk, hogy oly 
engedélyokmány fölött kell tanácskoznunk, mely
nek semminemű elfogadható alapja nincs, mert 
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sem részletes tervezet, sem részletes költségvetés 
nem áll rendelkezésünkre, és a mi még több, a 
vonal hossza, mértföldek száma sincs meghatároz
va. Elő vannak ugyan sorolva az engedély-ok
mányban azon pontok, melyeket a vonalaknak 
érinteniök kel l ; azonban az elősorolt pontok között 
lehet 42, de ha tetszik, lehet 50 mértföldnyi vona
lat építeni. A vállalkozók épen ezen engedélynél 
fogva nem fognak ragaszkodni az egyenes irány
hoz, főleg ha az egyenes irányban még nehézsé
gekre is találnak, annál kevésbbé, minthogy a 
mértföldenkinti, szerfölött magas tiszta jövedelem 
biztosítása miatt érdekökben áll, hogy a mértföldek 
számát lehetőleg szaporítsák. 

De nem csak azért hibáztatom a közlekedési 
minisztérium eljárását, mert a reá bizott előmunká
latokat végre nem hajtatta; de azért is, mert nem 
gondoskodott arról, hogy a szabad versenynek 
kellő tér nyittassék. E tekintetben a szabad ver
seny elvét még a Bach korszakában is nagyobb 
tiszteletben tartották, sőt Schmerling idejében is, 
midőn pedig a vasúti politika oly fontos szerepet 
játszott Magyarország érdekei ellen, a pályázás 
rendesen ki volt hirdetve. (Halljuk!) És most mi 
történik? Szerződések köttetnek biztos számítási 
alap és a pályázás kihirdetése nélkül. 

Hogy hová vezet ezen eljárás, erre nézve csak 
egy példát lesz szerencsém fehozai. (Halfjuk!) A 
fiumei pályaudvar feltöltési munkálatát a közleke
dési minisztérium minden pályázás, minden nyil
vános árverés nélkül adta át a déli vasuttársulat 
egy ismert nevű vállalkozójának; oly árak vétettek 
fel a szerződésben, a mily árakat hasonló munká
latokért minálunk nem szoktak fizetni. Természe
tesen a helybeli vállalkozók méltán megütközhet
tek e szerződés felett, már csak azon okból is, 
hogy a fiumei territóriumon idegen vállalkozó 
építkezzék akkor, midőn magok a helybeli vállal
kozók ezen feltöltési munkálatokat 30—40,000 fo
rintért olcsóbban átvették vulna. Midőn nekem, 
ezen, hogy ugy fejezzem ki magamat, Törökor
szágban divatozó eljárás értésemre esett, azonnal 
lépéseket tettem a közlekedési minisztériumnál, 
hol azonban azt nyertem válaszul, hogy a dolgon 
többé segíteni nem lehet, miután a közlekedési mi
niszter úr a szerződést már aláirta. Legyen szabad 
azonban reménylenem, hogy ezen szerződés csak 
akkor fog érvényes lenni, ha az, az országgyűlés 
elé terjesztetvén, jóváhagyatott. (Helyeslés balfelöl.) 
Egyébként ez alkalommal kötelességemnek tartom 
megemlíteni még azon körülményt is, hogy az alag
út épen a pályaudvar szomszédságában van ter
vezve, melytől alig esik 50 — 60 ölnyi távolságra. 
Már most méltóztassanak tekntetbe venni: ha az 
alagút torkolatától néhány sin rakatik le a tenger
partig, és ezen ideiglenes sinuton az alagútból 
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nyerendő kőmennyiség a pályaudvar feltöltésére 
fordittatik, a pályaudvar feltöltése csak csekély 
összegbe került volna ; mig ellenben az alkalmazott 
eljárás mellett a fiumei pályaudvar feltöltése közel 
fél millió forintba' fog kerülni: ezenkívül az alag
útból nyerendő kőmennyiség eltávolítása külön 
kiadással jár. Tehát már ezen egy esetnél az ál
lamkincstár közel fél millió forinttal van megkáro
sítva. (Halljuk! Halljuk!) 

Hollán Ernő államtitkár: Nem áll! 
RadiCS ÁkOS: Tessék a tényeket tényekkel 

megczáfolni. 
Már most mennyivel inkább meg lesz, káro

sítva az állam oly vállalatnál, hol sem a részletes 
tervek, sem részletes költségvetés nem szolgál ala
pul, hol még a vonal hossza, a mértföldek száma 
sincs meghatározva. 

De nagy mértékben apasztja az alföld-fiumei 
vasút versenyképességét azon körülmény is. hogy 
a nagyvárad-eszéki vonal az alföld-fiumei vasút 
alkrészét nem képezi; holott pedig az alföld-fiumei 
vasút egységét az országgyűlés múlt évi július 
1-én hozott határozatában világosan kimondotta. 
(Helyeslés) Már most mi következik abból, ha a 
nagyvárad-eszéki . az eszék-sziszek-károly városi 
és a károly város fiumei, három részre darabolt vas
út külön fog kiépíttetni? Az, hogy mivel az em
iitett vonalrészek térnehézségre nézve egymástól 
különböző területen haladnak át. egymástól eltérő 
kiállítási költséget fognak igényelni; minthogy 
pedig a szernél}-- és áruszállítási dijakat a befekte
tési tőke és a forgalom mennyisége alapján szok
tuk meghatározni: természetes, hogy ily eljárás 
mellett a tariffák is az egyes vonalrészeken külön
bözők lesznek. Nézetem szerint a közlekedési mi
nisztériumnak az országgyűlés határozatához ké
pest, kezdet óta oda kellett volna törekedni és mű
ködni ., hogy az alföld-fiumei vasút egy társaság 
általa legegyenesebb irányban és egyidejűleg épít
tessék ki, szükség esetében a vasúti kölcsön egy 
részének is reáforditásával. (Helyeslés.) Ily eljárás 
mellett az alföld-fiumei vasiit kiépítésénél és üzleté
nél közel 10%-ot lehetett volna megtakarítani: 
azon körülmény pedig, ugy vélem, nagyon fokozná 
e vasút versenyképességét, midőn tariffái 20° 0~kal 
leszállittatnak'. főleg a déli vasuttársaságnak 
Triestben öszpontosuló vonalai ellenében. (Helyes-
lés.) Három társaságnál természetesen mindig 
többe kerül az ügykezelés, három társaságnak 
majdnem három annyi műhelyre, forgalmi eszkö
zökre van szüksége. Tegyük fel, hogy az egyik 
elkülönített vonalrészeu nem találtatik kavics, épí
tési anyag, kőszén stb.: ekkor kénytelen a szom
széd vonalrészt birtokló társasághoz fordulni, a 
melyik bizonyára nem fogja megengedni, hogy 
Baját vonalán a szomszéd vonalrész szükséglete 
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ingyen szállittassék. Aki e tárgygyal közelebb fog
lalkozott, el fogja ismerni, hogy nem mondtam 
sokat, midőn az ily módon történhető megtakarí
tást 20%-ra tettem. 

A bezdáni áthidalásra nézve, a központi 
bizottság jelentése folytán nincs többé észrevéte
lem : egyébiránt különben is meg valék győződve 
arról, hogy a t. képviselőház soha sem fogta volna 
beleegyezését adni oly tervezet keresztül vite
léhez, mely Magyarország önálló világkereskedel
mi kifejlődését nagy részben meghiúsította volna. 
(Helyeslés.) 

Midőn a központi bizottság jelentését és elő
terjesztett határozati javaslatait pártolom, a tarif
fák. a mértföldenkint biztosított tiszta jövedelem 

1 összege és egyebek felett a részletes tárgyalás al-
i kalroával fogom megtenni észrevételeimet. 

Ivánka Imre : T, ház! Az alföldi vasutvo-
! nalnak Szlavónián és Horvát országon keresztül 
• való folytatására nézve a tisztelt államtitkár úr 
I 

| azt mondotta, hogy azért nem vétetett föl a szer-
j kezetben a vasútnak egész Fiúméig való kiterjesz-
' tése. mert szükségét látta a kormány annak, hogy 
j hallgattassanak ki Szlavónia és Horvátország helyi 
i érdekei. Azt vélem, hogy midőn én — nem ugy, 
1 mint t. előttem szólott Gubody barátom, ki e vas-
í uti vonalt nem tartja fővonalnak — ezt igenis or

szágos fővonalnak tartom, és midőn egy országos 
fővonalról van sző. mindenekelőtt az országos főér-
dekekről kell gondoskodni: akkor a helyi érdekek 

| csak másod rendűek lehetnek; a fb'érdek pedig nem 
! lehet más. mint az. a mit Kadics képviselő úr is 
i felemiitett. hogy t. i. a lehető legrövidebb utón 

köttessenek össze a vég pontok, még akkor is, ha 
| netalán e legrövidebb összeköttetés nem lenne a 
j legolcsóbb építkezésében: mert a sok évtizeden 
I át leendő forgalomra, az áruk szállításának olcsó-
! ságára nézve roppant befolyása van az $it rövid-
í ségének, és így azon vasút, mely ekként vezetve, 
i néhány százezer forinttal drágább, de több mért-
| földdel rövidebb találna lenni, mégis olcsóbb lesz 
I idővel a forgalom rentabilitása által. A fő feltétel 
| tehát az, hogy -—• a mint már mondám —- a két 
' vég pont a lehető legrövidebb utón köttessék össze; 
j és mert tudjuk, hogy ezen vasutat nem építheti ki 
: Szlavónia és Horvátország saját garantiája mellett, 
| hanem csak ugy fog az létesülni, ha az egész ma-
1 o-var állam fogja kamatait garantirozni: nem lehet 
'• az irány meghatározására nézve döntő egy vagy 

más vidék speciális érdeke. 
Ezzel nem kívánom azt mondani, hogy ne 

vétessenek figyelembe Szlavónia, és Horvátország 
; helyi érdekei. Igenis vétessenek azok is figyelem-
i be. és elégíttessenek ki szárnyvonalak utján. Kö-
! teleztessék az ezen fővonalra vállalkozó társulat a 
1 szükséges szárnyvonalakat a fővonalba belevezetni 
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és ugyanazon feltételek alatt kiépíteni, melyek a 
fővonalra nézve lesznek elfogadva. 

Magát a fővonalat meg kell tehát állapítani, 
a lehető legrövidebbre meg kell határozni a mért
földek számát: mert ha ezt nem teszszük, g a vál
lalkozónak csak átalánosságban garantirozzuk, 
hogy minden egyes mértföld után ennyit meg 
ennyit fizetünk, kerülőt fog tenni ott is, a hol 
egyenes vonalon el lehetne menni, és az állam y2, 
7*1 V8 mértfölddel többért fog garantirozni, a 
mellett hosszabbittatni fog az áruforgalom sok 
időre, a mire különben szükség nem lett volna. 
(Tetszés.) Ehhez hasonló tapasztalást volt alkalmam 
tenni a napokban a hatvan-miskolczi vonalnál: a 
mire most nem terjeszkedem ki, mert nem tartozik 
a mai napirenden levő tárgyhoz ; hanem kínálko
zott az alkalom a kormányt arra figyelmeztetni, 
hogy ott is talán szándékoltatnak olyas kitérések, 
melyekre nem volna szükség. 

Ismétlem : az alapfeltételt a szlavón-horvát 
vonalra nézve abban találom, hogy az a lehető 
legrövidebb utón vezettessék Eszékről Sziszekre, 
Sziszekről Károlyvárra és onnan Fiúméba. (He
lyeslés.) Ezt a t. ház kimondván, az legyen fő 
szempont; csak azután vétessenek tekintetbe a 
helyi érdekek, és biztosíttassanak szárnyvonalak 
kiépitése által. 

Gubody Sándor t. képviselő úr megemlítette, 
hogy a vasutaknál sok idegen mérnök alkalmaz-
tatik. Én ugyan helyesnek tartom, hogy elismert 
capacitásu idegen mérnökök, különösen olyanok, a 
kik nehezebb pályavonalak épitésénél gazdag 
tapasztalást meritettek, és oly kimeritő tudomány
nyal bírnak, a melynek megszerzésére nálunk 
még eddig nem nyilt alkalom , hivassanak be és 
találjanak foglalkozást: mert hiszen azon vasutak
nál, melyek a 17 éves provisorium alatt építtet
tek, nem magyarok, hanem jóformán kizárólag 
idegenek voltak alkalmazva; én, mint mondám, 
igen helyesnek tartom azt, hogy ily erők alkal
maztassanak ; de feltételül tűzném ki, hogy az ily 
mérnökök mellett, különösen oly vasutvonalaknál, 
melyek az állam közvetlen befolyása alatt vagy 
saját költségén építtetnek, kellő számú magyarok 
is alkalmaztassanak, hogy igy fiatal mérnökeink
nek alkalom és tér nyittassék, megszerezni azon 
praktikus tudományt, amely az ily építkezéseknél 
szükséges. (Helyeslés.) Épen a napokban volt szin
tén alkalmam ugyanazon vasútnál, melyet előbb 
emiitettem, tapasztalni, hogy pl. egy egész sectió-
ban — a mely az állam befolyásával építtetik — 
öt mérnök van alkalmazva, de azok között csak 
egy magyar van, alárendelt helyzetben- sőt az 
irodának felirata is igy hangzik; „Hatvan-Miskol-
©zer Bahn. Section Hatvan." 

H o l l á n E r n ő á l l a m t i t k á r : Nem a kor
mány befolyása alatt épül. 

I v á n k a I m r e : Én nagyon fogok örülni, ha 
e tekintetben megczáfoltatom. 

Azon aggodalmak, melyeket Gubody igen t. 
képviselőtársam a pécs-barcsi vonal iránt kifejtett, 
a képviselőház azon határozata által, hogy az át
hidalás Erdődnél történik, nagyobbrészt megszűn
nek ; és meg fognak szűnni teljes mértékben, ha 
ki fogja mondani a képviselőház azt, a mit felszó
lalásom kezdetén bátor voltam felemlíteni: hogy 
t. i. a lehető legrövidebb vonal választassák Eszék-
Fiume összeköttetésére. Ez esetben a felhozott ne
hézségek el fognak esni, és meg fog szűnni azon 
aggodalom, hogy az ugy nevezett déli vasúttársa
ságnak függeléke leszen majd az alföldi vasút, 
mitől ez ideig tartani kellett. 

Tisztelt képviselőtársam Gubody Sándor elő
adására van még egy észrevételem. A mi a pénz 
beszerzését illeti: a 450,000 forintnyi beépítési 
tőke után fizetendő évi kamatbiztositás 36,500 
forinttal igen nagynak tűnik fel első pil lanatra; 
de ha méltóztatik az intercalaris kamatokat, az 
ezüst agiót, a pénzbeszerzési költségeket s a tör
lesztést is számitásba venni, és méltóztatik figye
lembe venni azt, hogy ezen tőkének négy eszten
deig szintén jövedelmezni kell, a mint az t. i. suc-
cessive beépíttetik: maga a tőke sokkal nagyobb 
lesz, mint 450,000 frt, a mi valóságosan az épí
tésre szükséges, és kétségtelen, hogy ezen nagyobb 
tőkét kell biztosítani a vállalkozók javára. 

Ezt voltam bátor megemlíteni azért, mert 
nem csak Magyarország — mint uj állam, s a 
melynek vállalatai iránt a pénzvilág jelenleg még 
egy kis vonakodással van — hanem Olaszország, 
sőt maga Francziaország is, épen a vasúti vállala
tokra igen nehezen kap pénzt nagy kamat nélkül, 
mert a vasúti vállalatoknak az utóbbi években 
történt rósz rentirozása féltékenynyé tette a pénz
világot az üzlet ezen ágába fektetni a tőkét, s csak 
is azon esetben ereszkednek a pénzemberek a vas
úti vállalatokba, ha az állam garantiája mellett 
tetemes kamatra bizton számithatnak. 

Egyet tartanék igen szükségesnek, t. képvi
selőház : ez pedig az, hogy mentül előbb hozatnék 
törvény, a mely meghatározza azon feltételeket, a 
melyeket az illető vállalkozóknak a közlekedési 
munkálatok beadásánál stricto sensu teljesiteni 
kell: mert ha ez egészen oly modorban történnék, 
a mint t. képviselőtársunk Badics mondotta, hogy 
t. i. árlejtés nyittatnék egy egész vasúti vállalatra s 
vonalra és nem csak a vállalat egyes részeinek 
kivitelére, t. i. annak kiépítésére, hanem — mon
dom — az egész vállalat megalapítására, akkor 
aligha fognak találtatni társulatok, a kik ezer meg 
ezer forint költségre menő kutatásokat fognának 
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tenni saját költségökre a nélkül, hogy kilátásuk 
lenne, hogy, ha előmunkálataikat elkészitették, mint 
egy előjoguk is legyen az építésre s a tőketársu
lat alakítására nézve. Ha azok a munkálatok, me
lyeket egy vagy más társulat tetemes áldozattal 
készített, azuián köztudomásra hozatnának, és a 
második, harmadik ember quasi licitálhat lefelé: 
akkor bizonyosan óvakodni fog mindenki ilyen 
munkálatot megtenni; ez pedig az államra — meg
győződésem szerint — indirecte káros lenne. ('He
lyeslés.) Igen helyesnek találom azt ott, a hol le
hető, hogy az előmunkálatokat az állam készítteti 
el, az állam költségén, és akkor adja a nagy kö
zönség elé. Jelenleg azonban e helyzetben még 
nem vagyunk, azokkal az erőkkel nem birunk, 
hogy ilyen nagyszerű, és minden irányban szük
séges építkezésekre nézve, most egyszerre ele
get tehetnénk; az ellen azonban nincsen kifo
gásom, hogy egyes, igen nagy tanulmányozást 
igénylő vonalakra — mint p. o. a károlyvár-űu-
mei vonalra — nézve, készittesse el az állam az 
előmunkálatokat, terjeszsze a közön-ég elé: s azu
tán tessék eoneurrálni a kivitelre nézve. (Helyeslés') 

Besze J á n o s : T. ház ! Részemről egy szer
ződéshez sem javulok szavazatommal, melyben 
azon néhány százezer munkás érdeke, ki a munká
latban részt vesz, biztosítva nincs. Uraim ! tapasz
talásból tudom, hogy az 1845, 46 és 47. években 
a Vácztól Pozsonyig vezetendő vasút elkészítésé
nél a nép, mely munkát keresve, oda vándorolt, 
a kocsmáitatás és az élelmi szerek bérbe adása 
mellett annyira kizsákmányoltatott, hogy nem csak 
mindent megevett, a mit éjjel nappal dolgozott, 
hanem a mellett még annyira elbetegesedett, hogy 
az első esztendőben 860 beteg volt s meghalt 418. 
más esztendőben meghalt 652 ember, mert éjjel-
nappal dolgozva, nem ehetett semmi meleg éi el t ; sőt 
már annyira is mentek a bérlők, kik a legroszabb 
szalonnát, legroszabb kenyeret és legroszabb pálin
kát szörnyű nagy áron eladták a népnek, hogy mi
dőn számadásra került a dolog . . . (. I dologra!) Ez 
a dologhoz tartozik, mert azon vasutakat a nép fogja 
épiteni, és méltányos is, hogy a népnek, ha dolgo
zik, haszna is legyen belőle, nem pedig, hogy a 
bérlő gazdagodjék, ki azt subarrendálja, a sub-
arrendáns pedig megint más sub-subarrendáns-
nak kiadja, t. i. kocsmárosoknak és mindenféle 
szállítóknak, és csak ezek a haszonbérlők gazda
godnak meg, és 7—8 ember nyerészkedik az 
egész nép véres verejtékén, ez pedig egyre-másra 
hal. Azért, mielőtt én bármely vasúti szerződést 
szavazatommal megerősítenék, kivánom, hogy a 
szerződésbe beletétessék, hogy a vasúti munkála
tok kezdetétől teljes bevégezteig a munkában 
levő egész vonalon élelmi szereket és szeszes ita
lokat mindenki szabadon árulhasson. 

S i m o n y i Lajos b . : T. ház! Nem szüksé
ges itt elmondanom, hogy ezen úgynevezett al
föld-fiumei vasút mennyire van érdekében nem 
csak az alföldnek, hanem az egész hazának; de 
csak azon esetre fog megfelelni a haza érdekének — 

j mely az államtitkár úr mondása szerint is mindenek 
I előtt figyelembeveendő — ha az egész vonalon át, 
| t. i. Kolozsvártól elkezdve, Váradon és Eszéken 
| keresztül a legrövidebb vonalon összeköttetik 
| Fiumével, mert csak ez teendi versenvképessé a 
I fiumei vaspályát a déli vaspályával, "mely Ma-
í gyarországnak összes kereskedését Triesztbe össz-
| pontosítaná, s ha e részben nem intézkedünk 
| mielébb, akkor a kereskedelmi forgalom Trieszt-
! hez szokván és ott öszpontosulvan, évtizedek lesz-
j nek szükségesek arra, hogy az ismét — a kül-
! kereskedést értem — Fiuméhez szokjék és ott a 
kereskedésnek azon lendület adassék, melyet 
országos érdekekből fentartani kötelességünk. 
Epén azért, ha ezen vasútvonal mielőbb nem 
hosszabbittatik meg, azaz Eszék a legrövidebb 

| idő alatt nem köttetik össze Fiúméval: akkor a 
i haza érdekét mellőzzük, akkor Fiume versenyké-
| pességét csökkentjük s nagy kárt teszünk összes 
i kereskedésünknek. (Igaz!) 

Egy tekintetben, megvallom, nem elégített 
I ki a t. államtitkár úr nyilatkozata. Ha t. i. jól 
! értettem, azt mondta, hogy Károlyvártól Fiúméig 
| azon esetre fog a kormány intézkedni s kölcsön 

által a vasút építését elrendelni, ha annak szük
ségét átlátja. Én azt hiszem, ha a legrövidebb 
idő alatt consortium nem alakulna, akkor ennek 
szüksége már beállott, és elvárhatja az országgyű
lés a kormánytól, hogy minél előbb, ha máskép 
nem lehet, államköltségen épittesse ezen vasutat, 
mely azon egyedüli mód, hogy Fiume összeköttessék 
az ország különböző részeivel, különösen pedig az 
alfölddel. 

Én mind ezt elérhetőnek látom az által, ha 
a t. ház mindenek eló'tt elfogadja a központi bi
zottságnak véleményét, mert az felel meg legin
kább azon felhatalmazásnak, mely a múlt évi 
június 1-én a kormánynak adatott, és a melynek, 
mint itt előterjesztetett, a minisztérium különböző 
okoknál fogva eleget nem tett és eleget nem te
hetett. S mivel ez leginkább megfelel mind azon 
fölhatalmazásnak, mind pedig a baza érdekeinek : 
ennek következtében én azt óhajtanám, hogy 
mindenek előtt fogadja el a t ház a központi bi
zottság' javaslatát, mely igy szól: ,,Gondoskodjék 
a kormány, hogy ezen vaspálya Eszéktől, Károly-
városon át Fiúméig a legrövidebb vonalon, füg
getlenül minden más társaságtól és minél előbb 
építtessék ki." Csak ezen mód által érjük el a czélt, 
melyet kitűztünk, csak igy teljesítjük kötelessé-

! günket Fiume iránt, melyet a költők Magyaror-
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szag gyöngyének mondanak. De ha Fiumét mel
lőzzük, akkor nem lesz drága gyöngye Magyaror
szágnak Fiume, hanem mostoha gyermeke. (Tet
szés.) Ennek következtében a középponti bizottság-
javaslatát ajánlom elfogadás végett. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár *. 
A mennyiben sikerült följegyeznem és figyelemmel 
követnem azou észrevételeket, melyeket az eddigi 
szónokok sorban előhoztak, bátor leszek igen rö
viden az ezekre szükséges felvilágosit ásókkal és vá
laszokkal szolgálni. {Halljuk! Halljuk!) 

A mi a legelsőt illeti: Gubody Sándor tisztelt 
képviselő urnák első felvetése e törvényjavaslatra 
az volt. hogy ugyan miért osztályozta a közmun
kái minisztérium az alföldi vasutat az első rendű 
vasutak közé ? és miért nem állította föl inkább a 
forgalom természetéhez mérten másod rendű vasút
nak? Én, megvallom őszintén, hogy igen nagy 
súlyt fektetek észrevételére; és azt hiszem, az or
szágos közlekedési rendszer a vasutak tekintetében 
is csak ugy és olyképen fog czéljának megfelelni, 
ha a vasutaknál is elfogadjuk azon osztályozást, 
mely a közönséges utaknál fenáll. Ha vannak 
országos, vidéki és vicinális útjaink : hasonlóul a 
vasutakra nézve is ezen megkülönböztetést kell 
tennünk, s meg kell tartanunk azon osztályokat, 
melyek szerint az első osztályba jönnek a nemzet
közi főforgalmi vonalak, a másodikba a kereszt-
kapcsoló vonalak, s ezek után a helybeli, cseké
lyebb forgalomra szánt vonalak Hogy azonban 
ezen osztályozás és ezen elveknek alkalmazása a 
most tárgyalás alatt levő vasútra nézve miért nem 
történt a t. képviselő urnak szándéka vag)~ inten-
ciója szerint? arra nem a minisztérium fog megfe
lelni ; arra megfelelt a t. ház. mely határozattá 
emelte múlt évi július l-jén azt, hogy az alföld
fiumei vasút mint fő forgalmi vonal a legelső sor
ban kiépíttessék. (Ugy van!) 

Azt hozta fel t. barátom, különösen utalva az 
általam annak idejében a magyar gazdasági egye
sületnél melegen pártolt elvekre, hogy ugyan 
miért épül ilyen drágán e vasút V miért nem épít
jük olcsóbban V miért nem az olcsó vasutak 
rendszerét fogadtuk el már itt is? Ez a szó ..drá
ga" vagy „olcsó" nag}"on relatív fogalom; és ha 
valaki azt állítja, hogy ez alku drága volt, szeret
ném, ha adatokkal is támogatná állítását. En ré
szemről akkor igen szivesen előállanék és szolgál
nék ellenadatokkal, melyek tájékozásul szolgálná
nak arra nézve, hogy meg lehessen ítélni, vajon 
drága vagy olcsó-e ezen vasút? Ha felvesszük 
egész Xémetországot. hozzáértve minden államait, 
Belgiumot is. a melyre méltóztatott hivatkozni : a 
legutolsó hivatalos statistika szerint ki van mutat
va, hogy ott átalában a vasutak mértföldenkint 
800.000 frtba kerülnek. Méltóztassék ezt összeha

sonlítani az általunk javaslatba hozott vasutszer--
ződéssel. A közmunkai minisztérium e vasutat 450 
ezer frtban evaluálta ; természetes, hogy az agió 
hozzászámittatik, mert pánzviszonyainknál fogva 
közönségesen 50/c mellett ily vasutakat felépíteni 

I nem lehet. De nem is áll hatalmunkban, hogy a 
j folyó és divatos kamatlábat javunkra lejebb szál

líthassuk. Rendesen, a mai viszonyok közt , ha 
alkut akarunk kötni, elkészülhetünk arra, hogy a 
vállalkozók a kamatlábat 7 V2 vagy 8 °/0-ra álla
pítják meg. Négyszáz ötvenezer forint után mint
egy ötszáz forintot tevő törlesztési hányad hozzá-
számitásával, méltóztassék felvenni a kamatokat: 
lesz 36,500 í r t ; és ha összehasonlítás kedvéért ez 
összeget át akarjuk változtatni, pl. öt és 2/10 percent 
kamatra — hozzáfoglalva a törlesztési hányadot is 
— akkor a befektetési tőke 700,000 forintra fog 

| emelkedni; de épen ez mutatja, hogy ezen alku, 
| legalább jelen viszonyaink közt, kedvezőtlennek 
j nem mondható. Méltóztassék felvenni, hogy Né

metországban az átlag 800,000 fit ; mi 100,000 
i írttal ezen alul vagyunk, pedig Németországban 
I az árfolyamkülönbözet kiegyenlítése oly nagy 
í mérvben, mint nálunk, nem szükséges. Maga ezen 

czim. az ugy nevezett árfolyam-különbözet kie-
gyenlitése e vasútnál 250,000 frtot tesz. De átme
gyek más példára. Franeziaországban a hivatalos 
kimutatások szerint a vasutak átalában mértföl
denkint 1.141,000 forintba kerülnek; Angliában 
szintén egy német mértföldnek átlagos költsége 
1.500,000 írt. Mint mondám, nem akarom állítani, 
hogy ez oly ár, melynél jobb nem lehet; de hogy 
jelen viszonyaink közt nem kedvezőtlen, azt bát
ran merem állítani. (Tetszés.) 

Azt emiitette tisztelt barátom Gubody Sándor, 
hogy csodálatos előtte, miért nem mentünk Eszék
nek? miért kanyarittatott fel e vonal Bezdánig? 
Erre azzal felelek, hogy azon vázlat, melyet elő
ször bemutattunk, mint már szerencsém volt föl
említeni, nem a minisztérium conceptiója, nem is a 

| minisztérium ténye volt; de volt azon részletes ter-
| vezet, melyet az alföldi vasút épitésére alakult 

consortium annak idején hivatalosan beadott. Á 
minisztérium időközben tapasztalván, hogy ez Fiú
ménak nem javára, de esetleg kárára lehet, maga 

i hozta indítványba Erdődöt, mint legalkalmasabb 
I átkelési pontot: mert kénytelen vagyok megje-
I jryezui. hogy volt idő, még pedig nem igen távol 
| tőlünk, a midőn Magvarország speciális érdeke 
] azt kívánta volna, hogy Bezdánnál menjen át a 
| vasút a Dunán. .Miután a kormány értesült a felöl, 

hogy a ház intentióinak Erdőd inkább megfelel, 
maga részéről szívesen elállott az alternatívától, s 
maga hozta javaslatba, hogy átkelési pontul a Du
nán Erdőd jelöltessék ki végleg és változatlanul, 
(/•'.lénk. helyeslés.) 
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Emiitette továbbá Gnbody Sándor képviselő
társam, hivatkozva korábbi állításaimra, miért nem 
gondoskodtunk arról, hogy ezen első nagy vonal 
megállapításánál a vállalkozók szükség szerint 
szomszédos mellékvasutak építésére is köteleztes
senek V (Halljuk!) Bocsásson meg tisztelt barátom, 
ez mindenesetre oly elv, melynek teljesen hódolok, 
•s melyet magam is hirdettem annak idején. De 
meg fog engedni tisztelt barátom, hogy ily elvek, 
a mennyiben időszerű reformok életbe léptetését 
czélozzák, nem lehetnek a pillanat müvei, de nem 
is minden alkalommal kötheti ki azokat egyik 
részről a szerződő fél, hanem azokat az idő és alka
lom emelhetik érvényre. Biztosithatom tisztelt ba
rátomat s teljes megnyugtatásául kijelenthetem, 
hogy a minisztérium igenis gondoskodik arról, 
hogy ezen elvek követeléseinek elég legyen téve; 
és tán korábban, mint tisztelt, barátom hiszi, fog 
az ő intentiójának megfelelő javaslat a ház aszta
lára tétetni. Idő előttinek kell tartanom arra mal
most kiterjeszkedni, minthogy az, mint mondom, 
még- nem kész javaslat. 

Át kell térnem most t. barátom Radics Ákos 
észrevételeire. (Hallj > > k !) 

Azt mondotta a t, képviselő úr : tiz egész 
hónap kellett a minisztériumnak, és még sem volt 
képes előmunkálatait előállítani. Bocsásson meg a 
képviselő ár, de nagyon csodálkozom, hogy épen 
ő hozza fel ezen állítást, holott ő tudja legjobban, 
hogy a minisztérium buzgó munkásságának igen 
szép eredménye létezik irodáiban, a mennyiben a 
károly város-fiumei vasútvonal alapos tanulmá
nyokra támaszkodó munkálata ott fekszik készen ; 
és ha — a mint látom biczentéseiből - - nem tud
ná, szívesen szolgálok vele : tessék bár mikor 
megtekinteni. 

RadiCS Ákos : ismerem ; csakhogy az nem 
alapos munkálat. 

Hol lán Ernő á l lamt i tkár : Felhozza kép
viselő úr azt is, hogy az alföldi vasútnál mellőz
tük a szabad verseny elvét. (Halljuk!) Bocsánatot 
kérek, de nem hihetem, hogy e kérdést komolyan 
intézhette volna hozzám : mert azt kell kérdenem: 
hiszi-e, hogy ma Európában szabad versenyt lehet
ne rendes utón hirdetni oly vállalatra, mely tulaj
donképen nagyobb mérvű államkölcsönuek meg
kötésére vonatkozik, habár más alakban, mint a 
közönséges államkölcsönök, mely legalább 30 mil
lióra terjed? Azt hiszi-e, hogy az embereket oly 
könnyen össze lehet toborzani, hogy 30 milliót 
előállítsanak? Nem hiszem, hogy ezt komolyan 
higye, hogy ez legyen gyakorlati módja hasonló 
nagyobb vállalatok sikeres negotiátiójának. flíc-
k'idés.) Kénytelen vagyok arra is figyelmeztetni 
t. képviselő urat — miről különben neki igen jó 
tudomása van -— hogy a minisztérium vonako-
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| dott-a legelső kínálkozó ajánlatokat elfogadni és 
! azok szerint szerződést kötni; maga tett kísérlete
ket ; visszautasította azon első ajánlatokat, melyek 
nem minden erőszakoskodás nélkül történtek. 
Voltak ajánlatok, drága ajánlatok, melyeket a mi
nisztérium tárgyalás után visszautasított; voltak 
ismét olyanok, melyekből tetemes részt lealku
dott. Utoljára sikerült, találni oly vállalkozót, ki 
neki ugy a kivitelre, mint az egész vállalat szel
lemi és anyagi sikerére nézve minden kellékekkel 
ellátott biztosítékokat nyújtott, és kivel igen is 
azon ár mellett szerződött, melyet mindenképen 
elfogadhatónak talált. Nem volt tehát a verseny 
kizárva; többekkel érintkezett a minisztérium; és, 
ugy hiszem, a t. ház több tagjának van arról tu
domása, hogy épen az alföldi vasútra nézve töb
bekkel voltunk érintkezésben. (Iga: ! Ugy van '.) 

Kiterjeszkedett t. barátom egy helybeli szer
ződésre is. (Halljuk!) Bocsánatot kérek, ez a tárgy
tól kissé eltér: mert, ugy tudom, hogy az alföldi 
vasútnak Nagy-Váradtól Eszékig terjedő része van 
napirenden. Ha jól értettem —• nem tudom, tisz
tán hallottam-e — egy szerződésről szólt, mely 
Fiúméra vonatkozólag- köttetett. Szerintem ez a 
mai tárgyalásra és a mai napirendre nem levén ki
tűzve, tulajdonkép tárgyalásunk alá nem tartozik : 
de a mennyiben a t. képviselő úr észrevételeket 
tett, én azokat viszontészrevételek nélkül nem 
hagyhatom. (Halljuk!) és mivel fölemiitette, igenis 
kijelentem, hogy a fiumei municipiumnak kebléből 
alakult vasúti bizottság ismételve sürgette a mi
nisztériumot, igyekezzék az ott éhező népnek mi
előbb munkát szerezni. Ezen ismételt kéréseket tá
mogatta annyiszor a mennyiszer az ottani királyi 
biztos is. A minisztérium, hogy ezen óhajtásoknak 
eleget tehessen, utasítást adott a vasúti igazgató
ságnak, ho"T mielőbb adton be jelentést arra néz-
ve, hogy az ottani szűkölködő népességet mi mó
don lehetne leggyorsabban foglalkoztatni és neki 
némi keresetet szerezni. Erre nézve a vasúti igaz
gatóságtól az hozatott javaslatba, hogy a jövő in
dóház kővel való feltöltése eszközöltessék, és a mi
nisztériumnak az volt szándéka, hogy épen fiumei 
lakosoknak adja ki ezen munkát: de mivel a fiumei 

| lakosok közt nem mutatkozott azon értelmi erő, 
I mely ezen munkálatoknak szakszerű végrehajtá-
' sara megkívántatik, dilettánsoknak pedig azt kiadni 
1 nem lehetett: gondoskodni kellett arról, hogy szak
értelemmel biró művezető kerestessék, és így tör
tént, hogy a horvátországi helytartótanács által 
legmelegebben ajánlott horvát vállalkozó egyesülé
sével az ottani, a vasúti bizottság ajánlata, mel
lett, alakult consortiumot bizta meg, hogy a mun
kálatokat minden idővesztés nélkül végrehajtsa. 
Ezen tény teljes megnyugtatására szolgált Fiume 
városának, amiről a hivatalos jelentések irodáink

ká 
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ban tanúságot tesznek. Utóbb történt, hogy a mű
vezető és a fiumei vállalkozók magok közt meg
egyezni nem'tudtak és közöttük belső villongások 
támadtak. Erre nézve panaszt emeltek a miniszté
riumnál és szintén képviselő úr is magán utón ezen 
irányban érdeklődött; a minisztérium azonban 
semmi hivatást sem érzett magában ar ra , hogy 
ezen nem egészen szerencsés speculatiót felkarolja, 
(Helyeslés) hanem kijelentette, hogy a szerződést 
minden pontjában szigorúan fen fogja tartani és 
a lekötelezetteket szükség szerint executió utján is 
elvállalt kötelességeik teljesítésére fogja szorítani. 
(Elénk helyeslés.) Nagyon sajnálom, hogy a t. ház 
előtt kénytelen voltam ezen tárgyat, mely nem 
tartozik a napirendhez, fölemlíteni; de mivel képvi
selő úr ez irányban fölszólalt, kénytelen voltam ma
gyarázattal szolgálni. (Tetszés.) 

A mi azon tételt illeti — nem emlékezem 
már, a t. szónok urak közül melyik említette fel — 
hogy ezen vállalat egész kiterjedésében Nagy-Vá
radtól Fiúméig legyen önálló, egységes és ne vá
lasztassák külön: a minisztériumnak is ez volt 
szándéka; kénytelen vagyok azonban kijelenteni, 
hogy minden intézkedések, a melyek ezen vonal 
építésére történtek, bizonyos megelőző történeti 
alapokon fejlődtek ki . Az alföldi vasútra nézve bá
rom éve létezik egy consortium. A másik vasútvo
nal létesitése körül, melyet a minisztérium irá
nyaira nézve némiképen módosított és megigazított, 
már régebben működött a Villermont és Licot de 
Nismes-féle belga vállalkozás. E társulat már sok
kal előbb, mint a minisztérium ezen kérdéssel fog
lalkozott volna, a horvátországi kancellária utján 
némi előjogokban részesittetett. melyeket a minisz
térium a magánjogi kérdések megsértése nélkül 
nem mellőzhetett. Ezen vállalkozás már sok pénzt 
fordított a vonal létesítésére. E tényeket tehát egy
szerűen mellőzni nem lehetett a minisztériumnak 
föladata. Biztosithatom azonkívül a t. házat, a mint 
a minisztérium minden alkalmat felhasznált annak 
kijelentésére, és a mit most ismételni talán fölösle
ges, hogy a Nagy-Váradtól Fiúméig minden idegen 
befolyástól ment, független közlekedés előállítására 
fog törekedni, és hogy a minisztériumnak soha 
más szándéka nem is volt. {Tetszés.) 

Vannak még némelyek, a miket Ivánka Imre 
t. képviselő úr hozott fel, nevezetesen az idegen 
mérnököket illetőleg. Ez volt egyik körülmény, 
melyre figyelmemet felhivta. A minisztérium, mi
dőn a vasutak építésére nézve intézkedett, azon 
véleményben volt, hogy a hazának érdekében áll, 
és hogy egy nemzeti culturalis érdeknek fog ele
get tenni, midőn gondoskodni fog, hogy a vasút 
építése és jövő üzlete magyar szakértelem ál
tal vezettessék. Tudjuk, hogy a lefolyt mostoha 
idők nem igen sok alkalmat szolgáltattak arra, 

hogy ezen specialitásokra nézve a nemzeti elem 
kiképezhesse magát. Azon elemet kellett azonban 
fölhasználnunk, a mely ez idő szerint rendelkezé
sünkre állott, és jó lélekkel mondhatom, hogy a 
mennyire intelligentia az országban a vasúti ügyek 
körül található volt, azt a minisztérium felhasználta 
és kimerítette. Alkalmazásban jelenleg több mint 
120 magyar mérnök van, kik egy önálló magyar 
mérnöki vasuttestületet képeznek, és ugy tekin
tem, hogy ez igen sokat igérő és gyümölcseiben 
dúsan jutalmazó intézkedés lesz, s kevés év múlva 
azon kedvező helyzetben leszünk, hogy külföldi 
intelligentia után e téren nézni kénytelenek nem 
leszünk. 

A mi azt illeti, hogy Hatvanban talán német 
mérnökök vannak alkalmazásban : azok nem a kor
mány közegei, hanem azon vállalkozóké, kik az 
ottani építést munkába venni készülnek. A minisz
térium nem terjesztheti ki annyira a szerződésszerű 
kikötéseket, miszerint föltételül tűzze ki azt, hogy 
csak magyar mérnököt köteles foglalkodtatni a 
vállalkozó, a mikor ugy áll a dolog, hogy sem ma
gyar, sem német mérnök drága pénzen sem kap
ható. 

Emlitette t. barátom azt is, hogy kívánatos 
volna, ha a minisztérium előterjesztene egy átalá-
nos törvényt, mely szabályokat foglalna magában 
arra nézve, hogy a vállalkozók mikép járjanak el 
a minisztérium irányában, és hogy egyátalán a 
vállalkozás körül mik volnának teendők. E tekin
tetben megnyugtathatom a t. képviselő urat, hogy 
a magyar király ivasuti igazgatóságnál ott fekszik, 
sőt részben a tisztelt háznak elő is terjesztetett az 
úgynevezett cahier de charge, a mit föltételfüzet
nek nevezünk, és én nem hiszem, hogy ezen írott 
füzet csak egy lényeges kérdésre nézve is kétség
ben hagyja az illető vállalkozókat, a kik a minisz
tériummal bárminemű érintkezésbe akarnak bocsát
kozni. Sőt továbbment a minisztérium: legújabban 
külön szabályrendeletet bocsátott ki, melynél fogva 
mindenki világosan útba igazittatik arra nézves 
hogy a terveket, költségvetéseket és minden köten
dő szerződés alapjául szolgáló egyes tételeket mi-
kép kelljen előkésziteni és azokat a minisztérium
nak tárgj^alás végett előterjeszteni. A mi ezenfelül 
e tekintetben a törvényhozás tárgya lesz, arra 
nézve kétségtelenül külön törvényjavaslatot fogunk 
a ház elé terjeszteni, mire nézve a vasúti bizottság 
előtt volt szerencsém nyilatkozni. 

T . barátom Simonyi Lajosnak különös ész
revételem nem volna; arra nézve azonban meg
nyugtathatom, hogy a mennyiben talán nem he
lyesen kifejezett mondásomból azt értette volna, 
hogy a minisztérium a károlyvár-fiumei vonal fel
építésére vonatkozó intézkedéseket valamiképen 
függőben tartaná, azon tekintetben határozottan 
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kijelenthetem, hogy a károlyvár-fiumei vonalt ille
tőleg a művezető személyzet rendezve és minden 
intézkedések az épités folytatására meg vannak 
téve. A terveken egész télen át dolgoztak, és e 
munkálatokban annyira haladtunk, hogy azépitési 
tárgyakat pályázat utján kiadhatjuk, vagy a mint 
reménylem, legközelebb coneessio utján egy na
gyobb vállalkozó társulatnak átengedhetjük. 

Ezeket véltem szükségesnek a fölmerült kér
désekre megjegyezni, kérvén a t. házat, hogy a 
fölolvasott törvényjavaslatot átalánosságban, a 
részletes tárgyalás alapjául elfogadni méltóztassék. 
(Éleink helyeslés középen és a jobb oldalon.) 

RadíCS Á k o s : Tisztelt ház! (Nagy zij. Fel
kiáltások: Kétszer nem lehet szólani!) 

Zichy Nándor gr. : T. ház! Felette sajná
lom, hogy a tárgyalásnak csak jelen stádiumában, 
midőn ugy tűnik föl felszólalásom, mintha az igen 
t. miniszteri képviselő úr vég czáfoló szava után 
fognék csak szóláshoz, vagyok kénytelen beszélni. 
Ez onnan ered, hogy én felírattam magamat a szó
lásra, és azt bivém, hogy a szólók mind fel valá-
nak jegyezve, a szólásra pedig fel nem hivattam. 

En a tárgyat nagyfontosságunak tartom, 
ugyanazon indokból, melyet államtitkár úr felho
zott , ugyanis abból, hogy ezen pálya megszavazása 
némi részben irányt fog adni további eljárásunknál; 
és ugyanazért kívántam volna, hogy mielőtt ezen 
eljárást követnők, már is átalában közlekedési rend
szerünk némileg körüliratott volna. Ezen remény
nyel azért is kecsegtettem magamat, mert az igent, 
államtitkár, sőt maga a miniszter úr is azelőtt már ré
gen a közlekedés érdekében teendőkre nézve kime
rítő és érdekes munkálatot terjesztett, a ház és az 
országgyűlés tagjai elé, mely azonban meg nem 
vitattatott; kívánatosnak tartanám ezt azért, mint
hogy törvényeink közt a vasúti közlekedés érdeké
ben teendőket némileg megszoritandóknak és meg-
határozandóknak tartom azért, mert igen sokat 
tenni nem lehet, és mert, ha tudjuk, mennyit aka
runk körülbelül tenni, akkora vállalkozók is tudni 
fogják, hová irányozzák kivánataikat, mi által na
gyobb verseny idéztetik elő a kitűzött vonalakra 
nézve. 

Sajnálom másodszor azt is, hogy a jelen elvi 
vitában magát a bizottság javaslatát, annak két 
határozati előterjesztésével, és a miniszteri előter
jesztést a küldöttségnek javaslataival együtt vitat
juk meg. Ennek következtében kénytelen vagyok 
már jelenben mind a három tárgyra nézve nyilat
kozni, mert így már ezen három tárgyat egymás
tól elválasztani nem vagyok képes. 

Nekem azon szempont, melyből a vasúti bi
zottság ezen törvényjavaslatot a ház elé terjeszti, 
némileg különbözőnek látszik attól, melyet a mi
nisztérium e részben elfoglal; jellemzi ezt különö

sen az első határozati javaslat, melyben a házat 
arra hívja fel, hogy a jövőben adandó engedé
lyekre nézve állapitson meg bizonyos eljárási mó
dot, és pedig azért, mert a jelen concessióra nézve 
nem látja az adatokat oly kimerítőknek, hogy azok 
által minden nehézségnek eleje vétessék. Viszont 
a t. államtitkár úr kiemelte, hogy a cahier de 
charge előttünk fekszik, a mely tökéletesen ele
gendő lehet úrra, hogy abból a minisztérium és a 
ház is megnyugtató tudomást szerezzen magának 
mind a vonalra, mind a költségvetésre nézve. Tu
dom, hogy oly adatokat az előmunkálatokról kí
vánni nem lehet, melyei; a kérdést tökéletesen ki
merítenék ; kívánatosnak és szükségesnek tartom 
azonban, hogy az adatok olyanok legyenek, mi
lyeneknek az államtitkár úr jellemzé. Nem tudom 
megérteni, miért indul ki a bizottság más szem
pontból, mint a minisztérium ; én azonban kényte
len vagyok azon előterjesztést venni kiiudolási 
pontul, mely mint bizottsági javaslat terjesztetik 
elénk, minthogy ezen bizottságban a minisztérium
nak alkalma volt ezen kérdést felvilágositani, a mi 
orgánumunk pedig a bizottság. Nem tartom czél-
szerünek, hogy ugyanazon pillanatban, melyben 
bizonyos elvektől eltérünk, ugyanazon pillanatban 
mondjuk ki ezeket elveinkül. Kivánatosnak tar
tom ugyan, hogy a ház, mint azt az igen tisztelt 
államtitkár úr kifejtette, a vasúti engedélyekre 
nézve bizonyos átalános megállapodásokat hozzon 
létre a minisztériummal együtt, azaz hogy szerez
zen úgynevezett vasúti concessionális törvényt; 
azonban a jelen határozati javaslatot nem látom 
olyannak, mely akár kellőleg kimerítő, akár min
den nehézséget megfejtő adatokat tartalmazna: 
mert nincs kimondva benne, a mit ki kellene mon
dani, és sok olyan van kimondva, a mi talán bő
vebben is van elmondva, mint a mennyire szüksé-
g-eltetnék. 

En tehát, a miniszteri előterjesztést és vasúti 
concessiót elfogadom azon szempontból, melyből 
ajánlja, azon szempontból t. i.. hogy a körülmé
nyek szabnák meg az illető eljárási módot és a 
munkálatokban követendő czélszerüséget. 

Ha a minisztérium, mely felelős és szakértő' 
is, és a küldöttség azt mondják, hogy oly kedve
zők a feltételek, miszerint azokat elodázni és a 
kérdést függó'vé tenni czélszerüleg nem lehet: ab
ban megnyugtatást lelek magamra nézve, és az e 
tekintetben eltérő egyéni nézeteimet alárendelem 
azon felfogásnak ; (Helyed;.; a j'óbb "idaion) azon
ban sem azon első, sem azon másod rendű hatá
rozati javaslatot nem bírom magamévá tenni. 

Az elsőre nézve már elmondottam indokai
mat; a másoddeat pedig azért, nem fogadhatom el, 
mivel minél élénkebben óhajtja az ország a Fiú
méval való összeköttetést, annál kevésbbé tartom 
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kívánatosnak azt, hogy ezen óhajtását mindenkor 
kimondja; hogy a ház azt mondja, miszerint 
mindenesetre ki akarja épiteni, és épen minden 
más társulat kizárásával is. Nem tartom ezt czél-
szerünek, mivel a eoneurrentiát megszorítja; és 
nem tartom czélszerünek, mivel ha a két alkudozó 
fél közül egyik tudja azt, hogy a másik fél min
den esetre kivan valamit s azt minden áron sürge
t i , akkor bizonyosan kevésbbékedvező ajánlato
kat fog tenni , mint tenne az esetben, ha mi ki
mondanék, hogy kiszámítjuk és mérlegelni fogjuk, 
hogy mit kell tenni, s azután fogunk a körülmé
nyek szerint intézkedni. 

Ezen szempontokból ajánlom én a bizottság 
javaslatának elfogadását átalánosságban módosit-
ványaival együt t ; a részletekre azonban nem tar
tok fen megjegyzéseket, mert habár a bizottság 
azt mondja, hugy a munkálatok tökéletlenek, épen 
ezen tökéletlenségek orvoslását a minisztérium 
felelősségétől várom, melynek kötelességében áll 
az eljárásokat annál szorosabban ellenőrizni és a 
netalán szükséges eltérések (corvatore) mellőzését 
eszközölni. {Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház! Legelsőben is 
kénytelen vagyok előttem szólott képviselőtársam 
előadására részint magyarázólag, részint czáfo-
lólag egy pár megjegyzést tenni. 

0 azt mondja, nem érti, hogy a vasúti bizott
ság mit akart mondani azon három pontban fog
lalt javaslattal, és azokat ellentétben látja a minisz
teri államtitkár úr előadásával. Ezek között ellen
tét igazság szerint nincs. A vasúti bizottság észre
vétele vonatkozik arra — s a mennyiben a bizott
ság ezt szükségesnek látta, nem gondolnám, hogy 
ne lett volna igaza — hogy oly előmunkálatok 
legyenek jövőre nézve készen, mielőtt a vasút 
engedélyeztetnék, hogy irányát határozottan ki 
lehessen tűzni. Nem az egyes mérésekre vonatkozó
lag mondotta ezt a bizottság, hanem kimondotta 
igenis az irány megállapithatására kellő előmun
kálatok elkészítésére; s erre oka volt, mert a nagy
várad-eszéki vonalnál, mely első tárgyát képezte 
vitatkozásának, azon alternatíva volt felállítva: 
Bezdán-e vagy Erdőd ? s azon felvilágosítást 
nyerte, hogy azt most meghatározni, melyik lesz 
előnyösebb, nem lehet: mert nincsenek készen a 
kellő munkálatok. Azt akarta tehát, hogy jövőben, 
midőn előterjesztetik a javaslat, mindannyiszor, 
akár ezen bizottság, akár más, azon helyzetben 
legyen, hogy a kérdéses pontok felett felvilágosí
tást szerezhessen, mert ehhez hasonló eset egyik és 
másik vasútnál elő fog állni. 

Méltóztatott azt is mondani, hogy nem barátja 
annak, hogy midőn valamely elvet megsértünk, 
azt akkor kimondjuk. Azt gondolom, elv megsér
tése azután következik be, miután az mint elve a 

háznak vagy az országgyűlésnek felállíttatott. 
Még midőn ez és a most nem sokára tárgyalás alá 
jövő javaslatok készültek, midőn a ház elé terjesz
tettek, midőn az illető vállalkozókkal a szerződési 
javaslatok köttettek, még ezen elvek kimondva 
nem voltak, azokat tehát most már csak visszaha-
tólag lehetne a most tárgyalás alatt lévő vasutakra 
alkalmazni; és épen ez az oka, a miért ezt tenni a 
vasúti bizottság nem akarta, hanem helyesebbnek 
találta azon elveket kimondatni, hogy jövőben 
azok tartassanak figyelemben, midőn, ha azok 
most kimondatnak, mind a kormány, mind az 
illető vállalkozó, a ki szerződni kivan, mind a ház 
tudni fogja, mi a megállapított elv. 

Azon okoskodást, hogy ha akarjuk, hogy a 
vasút Fiúméig megépüljön, ne mondjuk ki : meg
vallom őszintén, nem értem. Azt gondolom, a mit 
akarunk, azt ki kell mondanunk, mert különben 
nem is tudhatják, hogy akarjuk-e vagy nem. 
Hogy szükséges kimondani, az annyival inkább 
bizonyos, minthogy jelenben is — legalább azt 
hiszem — nem csak nekem, de rajtam kívül sokak-

| nak sajnálkozására és helytelenítésére az alföld-
fiumei vasút helyett annak csak egy darabjára 
nézve kaptánk előterjesztést. Az okokat, melyekért 
még ezen darabjára nézve is a javaslatot elfo
gadhatónak tartom és a részletes vitatkozás alap
jául elfogadom, mások is elmondották s a javaslat
ból is kitűnik; hanem eltérőleg az előttem szólott 
képviselőtől, eltérőleg attól, hogy ha akarjuk, ne 
emlegessük: a központi bizottsággal tartok, és azt 
mondom, ha akarjuk, hogy meglegyen, ne csak 
emlegessük. hanem komolyan és határozottan 
mondjuk ki, hogy akarjuk; és részemről azon 
meggyőződésében vagyok, hogy a nagyvárad-
eszéki vasútra a jelen helyzetben az országgyűlés 
helyesen csak ugy adhat engedélyt, ha határozot
tan kiköti és kimondja ujonan, hogy az egy fővo
nalnak egy része : mert tökéletesen igaz az, hogy a 
nagyvárad-eszéki vasútvonal magában oly helyi 
érdekű vonal, melyre az országnak ma pénze nincs, 
és engedélyezhető és főfontosságu csak ugy lesz, 
ha minden időhaladék nélkül folytattatik a ten
gerig. 

Azért részemről járulok azon indítványhoz. 
melyet Simonyi képviselőtársam előterjesztett: 
méltóztassék a t. ház a központi bizottságnak ide 
vonatkozó jelentését és határozati javaslatát elfo
gadni és határozatának erejére emelni. És ha ez 
megtörtént, azután méltóztassék csak kimondani, 
hogy a nagyvárad-eszéki vasútra vonatkozó elő
térj észt vény eket a részletes tárgyalás alapjául el
fogadja. Azt hiszem, hogy a t. ház részéről ez lenne 
a leghelyesebb eljárás. Különben is azt gondolom, 
azon négy különböző tárgyra, mely előttünk van, 
egyszerre szavazni nem lehet: mert előttünk van a 
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a központi bizottságnak általam most érintett hatá
rozati javaslata, előttünk van a nagyvárad-eszéki 
vonal egyezményi tervezete, előttünk fekszik a tör
vényjavaslat, előttünk van végül a központi bizott
ság második határozati javaslata. Én azt gondo
lom, mindezekre külön kell határozni és szavazni. 
Azért bátor vagyok ismételni, méltóztassék a t . ház 
a második mellékletben foglalt ezen határozati ja
vaslatot elfogadni, azután menni át arra. hogy a 
törvényjavaslatot és azegyezményi javaslatot részle
tes tárgyalás alapjáxü eHbgadja-e? 

E l n ö k : Ha kivánja a t. ház, mindenekelőtt a 
határozati javaslat fölött lehetne szavazni. 

K á r o l y i Ede gr . : A mi a fiumei vasút 
ügyét magában véve illeti, rövid szóval fogom elő
adni azt, mi ugy hiszem, épen annak egynémely 
ho málycsabb pontjára világosságot fog vetni. 

A t. miniszter úr eljárása épen ez ügyben föl
fogásom szerint, ugy hiszem, correct. Csak egy 
pont van, a mely fölött bajosan lehetett volna a 
vitát kimeritőleg kifejteni: t. i. hogy az ár csak
ugyan elfogadható-e? és hogy a vásár jó volt-e 
vagy nem ? Én azon kivételes helyzetben vagyok, 
hogy e részben néhány részletes felvilágosítást ad
hatok. (Ealljvk!) Azon időben, midőn azon társa
ság, mely most ezen engedélyt megkapta, épen al
ku dozásban volt, folszólittattam külföldi bankárok 
által egy más ajánlatot tenni. Megtettem, és hosszú 
tanácskozások után a kormány részéről, midőn ad 
fractionem panie került volna a dolog, az sült ki 
hogy a mostani társaság tetemesen olcsóbb és jobb 
feltételek mellett tette volt ajánlatát. Ezt csak any-
nyiból emiitettem fel, hogy azon időben ez volt a 
legjobb ajánlat. 

Többet ezen tárgyra nézve említeni nem akar
ván, mivel azt hiszem, egyet értünk, pártolom a ja
vaslatot. 

E l n ö k : Ha a t. ház beleegyezik, mit Tisza 
Kálmán képviselő úr indítványozott . . . . 

Ghyczy I g l l á c z : Azt vagyok bátor kérdezni, 
a határozatok fölött foly-e a tanácskozás, vagy a 
törvényjavaslat fölött? (Átalánosan!) Ha lehet a 
dologhoz szólani, bátor volnék a határozati javas
lathoz egy pár szó hozzátételét inditványozni. (Fel
kiáltások: A részletes tárgyaláskor!) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, mindenekelőtt a 
határozati javaslat felett kell szavazni. 

Ghyczy Ig l lácz : Föntartom magamnak a 
hozzászólhatást. 

E l n ö k : Mindkét határozati javaslat föl levén 
olvasva, azt hiszem, a szavazási kérdés az lenne: 
a vasutak készítése tárgy ában bemutatott két hatá
rozati javaslatot a t. ház átalánosságban a részletes 
vita alapjául elfogadja-e vagy nem? (Elfogadjuk!) 
A kik a két határozati javaslatot átalánosságban 

elfogadják, méltóztassanak felkelni. (Megtörténik.) 
A két határozati javaslat átalában el van fogadva. 

Miután az alföldi vasútra nézve az átalános 
tárgyalás be van fejezve, következik azon kérdés, 
hogy a törvényjavaslatot átalánosságban részletes 
tárgyalás alapjául elfogadja-e a t. ház ? (Elfogad
juk !) MéltóztassanaK azok, kik a törvényjavaslatot 
átalában a részletes tárgyalás alapjául elfogadják, 
fölállani. (Megtörténik.) A törvényjavaslatot átalá
ban részletes tárgyalás alapjául a ház elfogadta. 

Következik az engedélyokmány tárgyalása. 
(Felkiáltások: Holnap !) Ezen okmányt a t. ház fel
olvasottnak tekintette. Méltóztassanak az iránt nyi
latkozni, vajon elfogadja-e a t. ház az engedélyok-
mányt,vagy azt először fel kivánja olvastatni? (Nem,!) 

Deák Ferencz : Én, t. ház ! eljárásunkat kis
sé visszásnak tartom. Szavazattal elfogadjuk a tör
vényjavaslatot, melynek egyik lényeges része az. 
hogy a szerződési tervezetet a törvény elfogadja 
és megerősíti: s miután ezt kimondtuk, csak ak
kor olvassuk még el, hogy mit tartalmaz azon 
szerződés, melyet megerősitünk. (Derültség.) En 
ugy gondolom, czélszerübb lett volna mind a kettőt 
együtt tárgyalni, és megvitatni, hogy a szerződési 
tervezetet elfogadjuk-e vagy nem V 

Méltóztassanak csak figyelembe venni az osz
tályuk tárgyalásait. A törvényben ki van jelölve, 
hogy a pálya Zombortól Eszékig mellék szárny
vonallal Baranyavár felé vezettessék, és midőn az 
osztályokban tárgy^altatott ezen szerződés, az osz
tályok bele kívánták tétetni, a mit a központi bi
zottság bele is tett, hogy Erdődnél legyen az átke
lés, a mi igen lényeges dolog. Jele tehát, hogy 
midőn a törvényjavaslatot el akarjuk fogadni , 
azon törvényjavaslatot, mely a szerződési terve
zetet megerősíti, elébb magát a szerződési javas
latot kellett volna tárgyalni. 

Hogy mi itt most tárgyaljuk a szerződési 
javaslatot, azt valóban nem értem, miután mái-
többséggel elfogadtuk a törvényjavaslatot. mely
ben ezen szerződési tervezet megerősittetik. (De 
csak átalánosságban!) Ha tehát a t. ház az előre bo
csátott szavazásnál fogva már kötelezőnek tartja 
azt, hogy a szerződést elfogadtuk. . . (Nem !) Ha nem 
tartja, akkor mit fogadtunk el ? (A törvényjavasla
tot a részletes t irgyalás alapjaid!) De hát azon kér
dés , mely irányban vitessék a vasútvonal: Erdőd
nél-e, Bezdánnál-e, vagy másfelé? az csak részle
tes kérdés? En ezt oly átalános kérdésnek tartom, 
hogy részemről p. o. hajlandóbb volnék az egész 
vasúti törvényt visszavetni elejétől utoljáig, ha az 
volna kitűzve, hogy Bezdánnak vitessék. Ez any-
nyira belevág az elvbe, hogy ezt részletes kérdés
nek nem tekinthetjük. 

Azonban, ha a t. ház minden tagjának fön-
hagyja azon jogot, hogy a részletes tárgyalás al-
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kalmával még azon kérdésekbe is belebocsátkoz
hatok, a melyek voltakép az átalános tárgyalásnál 
lettes volna eldöntendők, az ellen nincs kifogásom; 
s ha valakinek lesz észrevétele, akkor elmondhatja; 
hanem az eljárás nézetem szerint visszás. 

BÓnis Sámue l : T. ház! Én azt hiszem, 
most a ház a határozati javaslat elfogadásával 
csak a részletes tanácskozás alapjául fogadta el a 
törvényjavaslatot, (Helyeslés. Igaz!) s így magát 
a törvényjavaslatot még el nem fogadta. A rész
letes tanácskozásnál nem zárja ki a háznak ezen 
határozata azt. hogy valaki a meritumra nézve ne 
tegyen olyan észrevételeket, melyek őt oda fogják 
birni, ha elvettetnének, hogy a végső megszava
zásnál az egész törvényt meg ne szavazza. Hanem 
most, nézetem szerint, csak a részletes tanácskozás 
alapjául van elfogadva a törvényjavaslat; teljesen 
még elfogadva, nincs. (Helyedéi) Tehát a részletes 
tanácskozás alkalmával mindenki hozzászólhat az 
elvekhez. 

E l n ö k : Az átalános tárgyalás be van fejezve, 
következik a részletes tárgyalás. (íölkiáltások: Hol
nap ! Ma! Zaj. Elnök csenget.) 

Besze képviselő úr egy indítványt adott be 
írásban, hanem véleményem szerint ez az indít
vány a részletekre tartozik. 

Ha a t. ház azt kívánja, hogy a részletes 
j tárgyalás holnapra tétessék át, (Helyeslés, ellemon-

dás) ugy most. a 10 tagú bizottság egy hiányzó tag
jára méltóztassanak szavazataikat beadni. 

Mielőtt azonban a szavazás megkezdődnék, 
kérem az osztályok t. tagjait, és pedig az 1-ső, 2-dik, 
3-dik és 4-dik osztályt, hogy ma délután 5 órakor 
méltóztassanak megjelenni. Grorove miniszter úr a 
Poroszországgal megkötendő kereskedelmi és An
golországgal kötendő hajózási szerződésre nézve 
felvilágosításokat fog adni. Az 5-ik, 6-ik, 7-ik, 
8-ik és 9-ik osztályok tagjait pedig kérem, mél
tóztassanak, ugyanezen tárgy miatt, 6 órakor meg
jelenni. 

Már most, méltóztassanak a szavazatokat 
| beadni. 

Csengery Imre jegyző (felolvassa a képvi-
! viselők névsorát. , kik egyenkint beadják szavazati je-
| gyeiket.) 
I Elnök: (a szavazatok beadása után)" A bea-
I dott szavazatok össze fognak számíttatni s az 
1 eredmény holnap fog kihirdettetni. 
| Az ülést, miután a ház ugy is elszéledt, el-
| oszlatom, 

Az ülés i'égzödik d. u. 1 ~°/4 órakor. 

1868. május 12-dikén 

G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai s Körvények bemutatása. A tizen bizottság egyik hiányzó tagjára történt szavazás eredménye kihirdettetik, s bár 
átalános többsége hiányzik, érvényesnek ismertetik. Az alföld-fiumei vasútról szóló törvényjavaslat és mellékletei részletesen 
tárgyaltatnak. 

.1 kormány részéről jelen vannak : Gorove Ist¬ 
ván, Lónyay Menyhért* 

Az ülés kezdődik d. e. 10x/\ órakor. 

E l n ö k ; Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Csengery Imre jegyző úr fogja 
vezetni; a törvényjavaslat mellett szólani kívá
nók neveit Horváth Lajos, az ellene szólókat Di-
mitrievics Milos jegyző úr fogja jegyezni. 

A múlt ülés jegyzökönyve fog hitelesíttetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a május li
kén tartott ülés jegyzökönyvét) 

E l n ö k : Észrevétel nem lévén , a jegyző
könyv hitelesíttetik. 

Bemutatom az idő közben beérkezett kérvé
nyeket. 

Máramaros megye közönsége Pest megye 
közönségének a kormány által kiküldött királyi 
biztosok miatti sérelmét orvosoltatni kéri. 

Aranyos szék közönsége a sóügyben az érdé-
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lyi gazdas ági egyesület álfal beadott javaslatot 
pártoltatni kéri. 

Özv. Mandics Ándrásné szül. Oivszi Anna, 
huszti lakos, a ezabadságharcz bajnokai részére 
kiszolgáltatott élelmi czikkekért megyebizottsági-
lag elismert 5250 o. é. frt követelését kifizettetni 
kéri. 

Szabó Gábor iülöpszállási lakos és érdektár
sai a magyar pénz beszedése által szenvedett ká
raik megtérítése iránt tavaly beadott kérelmüknek 
sikert eszközöltetni kérnek. 

Beké Gábor fülöpszállási ügyvéd a pest-ujvi-
déki vasút és mellékágai kiépítése iránt beadott 
kérvényét figyelembe vétetni s azt sikercsen elin
téztetni ujabban isí kéri. 

Zemplén megye közönsége, néhány gör.katb. 
lelkész által elkövetett izgatások megfékezése mi
att az ezek által kierőszakolt aláirássa] s községi 
p ecsettel ellátolt s a képviselőházhoz beadott, a 
zempléni oroszok kivánalmait tárgyazó folyamod-
vánvt eredetibe D, áttekintés végett, megküldetni 
kéri" azf azon módon eredetiben visszaterjei-zteni 
kötelességének űn eivén. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
fognak áttétetni. 

Hunfalvy Pál képviselő úr kérvényt kivan 
benjui'tani. 

H u n f a l v y P á l *. T. ház! Egy kérvényt bá
torkodom benyújtani a t. háznak, melyet Gömör 
és Szepes megye számos gyártulajdonosai, keres
kedelmi testületei és takarékpénztárai, továbbá 
Galiczia legiparosabb részének, jelesen a sandeczi 
és vadoviczei kerületnek iparos városai, helységei 
és igen számos iparosa aláirtak és általam benyuj-
tatnak alázatosan a t. háznak. Á kérvényezők egy 
vasutért folyamodnak, mely akassa-oderbergi vas-
ufbél Poprádon kiágazván, onnan a Poprád völgyén 
Kézsmárkra, Kézsmárkról a kárpáti völgyön be
kanyarodván Dsáron ésJurgeven keresztül a Bial-
ka völgybe s ennek mentében egyenesen Neu-
marktba' Galieziában, onnan pedig Vadoviczébe és 
Oszvienczimba menne, hol is a Ferdinánd császár-
éjszaki vasúttal egyesülne. Ezen 24 mértföldnyi 
vasút által egyenes összeköttetésbe jó'ne Galicziá-
nak legiparosabb része és általa a felső porosz 
Szilézia is Magyarország iparos részével, Szepes 
és Gömör megyékkel, sőt a kassa-oderbergi vasút 
által a termelő magyar alfölddel, a honnan ezen 
részek magokat gabonával ellátják. Ezen vasút 
tehát tulajdonképen a magyar földmivelők érdekét 
mozdítja elő; és ha már ezen egy érdek is elég 
nyomós arra, hogy a t . ház figyelmét ezen vasútra 
forditsa, van még egy más hatalmasabb érdek, a 
tneíy hathatósabban ajánlja: az ipar érdeke. A 
legtöbb magyarországi tervezett vasútnál a tőr
vényhozás leginkább csak reményli, hogy a vasú-

1 tak fokozott és olcsóbb forgalma ipart is fog terem
teni lassankint, a mely az ország földművelését 
jövedelmezőbbé teszi. De ezen kérvényzett vasut-

! nak nem kell majd tapogatódzó kísérletekkel ipart 
ébreszteni: mert már létező, a Kárpátokon túli és 
inneni részeken létező ipart ugy fogná hatalmasan 
élénkiteni, mint egy májusi jó eső a már kikelt 
vetéseket dúsakká teszi. Ha ezen vasút által Ma
gyarország felső vidéke, jelesen Gömör és Szepes 
iparos vidéke egyenes összeköttetésbe jönne Gali-
cziának ezen iparos vidékével, mely fában is gaz
dag : vasiparunk felette sokat nyerne. De az 
iparnak egyéb ágai is, melyek mind túl, mind in-

i nen már is virágzanak, ámbár a forgalom drága 
és rósz, ezen vasút által szintén felszámitbatlan 
mérvben növekednének. Ezen vasutat sem a kas-® 
sa-oderbergi, sem a kassa-eperjesi-tarnovi vasút 
nem pótolhatná. Egyetlen egy tekintet a térképre 
és az ottani viszonyokra arról győzhet meg min
denkit, hogy a tervezett vasút a két emiitett vas
út jövedelmezőségét és érdekeit koránsem bánt
hatja, főt a fokozott ipar által még előmozdítja. 
Kérem tehát a t. házat, méltóztassék a kérvénye
zők folyamodványát tekintetbe venni és azt annak 
idejében a kormánynak is figyelmébe ajánlani. 
(Helyeslés.) 

Elnök : Azt gondolom, e kérvény a vasúti 
bizottságnak lesz kiadandó. (HdycsVs.) 

Vadnay LajOS : T. ház ! Szabadalmazott 
| Miskolcz város képviselő testületének megbizásá-
i ból van szerencsém annak alapos érvekkel támo

gatott kérvényét benyújtani. Tárgya a több oldal
ról indokolt ezen kérvénynek az igen t. pénzügy
minisztérium által a házjövedelmi és illetőleg a 
házosztályadó iránt előterjesztett törvényjavaslat
nak kivánt módosítása : azon törvényjavaslaté, a 
mely köztudomás szerint országszerte igen nagy 
aggodalomra, adott alkalmat,, és a mely tárgyára 
nézve, e szerint minden tekintetben megérdemli 
a t. háznak törvényhozói kiváló gondoskodását. 
Jelenleg azonban nem látom ro helyét, se idejét 
annak, hogy akár magának a kérvénynek fő tár
gyát, akár indokait részletesebben fejtegessem ; e 
részben fentartom magamnak szükség esetére a 
jogot és szabadságot akkor szólani részletesebben, 
mikor a kérvény tüzetesen fog tárgyaltatni; ezúttal 
csupán csak a nevezett kérvényt azon kérésemmel 
bátor vagyok a. t. házhoz benyújtani, hogy a 
mennyiben az szoros összeköttetésben van az or
szágos évi költségvetés vagyis a budget tárgyalá
sával : méltóztassék a t. képviselőház kellő és igaz
ságos figyelembe vétel végett azt egyenesen a 
pénzügyi bizottsághoz utasitani. (Helyeslés.) 

Elnök : A pénzügyi bizottsághoz utasitiatik. 
Csiky Sándor : T. ház! Heves megye ke

belében fekvő Nagy-Rét helysége 84 szölőbirto-
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kos lakosának aláírásával ellátott kérvényt bátor
kodom a ház asztalára letenni, melyben az érintett 
lakosok azt kérik, hogy az 1848. IX. t. czikk ál
tal is már megszüntetni rendelt szőlődézma meg
szüntetését a tisztelt ház tárgyalás alá venni, és 
egyszersmind azt el is rendelni kegyeskedjék oly 
módon, hogy a kártalanítás az illető birtokosok
nak téríttessék meg közköltségen vagyis országos 
költségen. (Zaj . Hó!) A mi a dézmának természeti 
kiszolgáltatását illeti, hogy az mindaz ipar, mind 
a forgalom, mind a helyes gazdálkodásnak ártal
mára és hátrányára van, a t. ház előtt fejtegetni 
nem kell. mert az köztudümásu és a tapasztalás 
által igazolt tén}T; hanem csakis az iránt esede
zem , méltóztassék a t. ház elrendelni, hogy ezen 
kérvény a kérvényi bizottsághoz utasíttatván, az 
minél elébb tárgyalás alá vétessék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
A n t a l f y K á r o l y : T. ház! Csik-Gyergyó és 

Kászon egyesült székely szék 1861. évi tisztvise
lői megbízásából és azoknak nevében van szeren
csém a t. házhoz egy kérvényt benyújtani, mely
ben folyamodók tiszteletteljesen terjesztik elő, 
hogy a Csik-Szentgyergyó és Kászon szék képvi
selő bizottsága még 1867. évi július 28-án tar
tott bizottsági üléséből felirt volt a magyar kir. 
minisztériumhoz az iránt, hogy az 1861. évi Csik-
Szentgyergyó és Kászon alkotmányos tisztviselői
nek azon időből hátramaradt félévi fizetéseit kia
datni méltóztassék. Ezt ugyancsak azon évi okt. 
12-én tartott üléséből tett felterjesztésében sür
getni el nem mulasztotta; azonban bár a m. kir. 
belügyminisztérium, ugyancsak 1867. évi dec. 
10-éről 27,483 szám alatt kelt és az erdélyi ma
gyar kir. főkormányszékéhez intézett leirata sze
rint, ezen követelést jogosnak találta és a kiszol
gáltatást a magy. kir. pénzügyminisztérium intéz
kedése alá bocsátotta : folyamodók mégis fájda
lommal tapasztalták azt, hogy míg a provisorium 
hivatolnokai tett szolgálatuk idején túl is dijaz-
tattak, addig az 1861. évi csikszéki alkotmányos 
tisztviselők a haza érdekében tett szolgálatuk idejére 
sem nyerhetik meg fáradsággal kiérdemlett szolgá
lati fizetésöket. Hogy az absolut kormány ezen 
jogos kérést nem teljesítette annyi év alatt, bámul
nom kellene, ha nem tudnám azt. hogy ezen vona
kodásnak egyik oka volt az is, mert a folyamodó 
tisztviselők, törvény iránti tiszteletökkel, alkot
mányra letett esküjökkel összeférhetlennek tartot
ták azt, hogy a febr. 26-kai pátens alapjára állja
nak s így állomásukról lemondtak, mert inkább 
tisztelték a törvényt, mint szerették a pénzt. Azon
ban épen azon szempontból föl sem szabad tennem 
a felelős magyar minisztériumról, hogy ezen jo
gos kérelmet teljesíteni kész ne volna; s mert e 
kérelem jogosultsága oly átlátszóan igazságos, 

hogy azt bővebben indokolni sem czékzerünek, 
sem helyen levőnek nem találom: elégnek tartom 
a t. házhoz csak azon kérést intézni, méltóztassék 
ezen kérvényt gyors elintézés végett ajánlattal az 
illetékes helyre áttétetni. (Helyeslése) 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog átté-
tetni. 

Anta l fy K á r o l y : Még egy kérvényt vagyok 
| bátor a t. háznak előterjeszteni, melynek benyúj

tásával János Lajos erdélymogyei áldozár bizott 
I meg. Folyamodó átalánosságban érinti az erdé-
I íyi legfelső kereskedelmi és közlekedési pontok-
I nak, úgymin t Ojtoznak. de jelesül Tömösnek azon 
| vissás helyzetét, hogy ott a veszteglő hivatalnál 
| oly tisztviselők vannak alkalmazva, kik a helyi 
] viszonyokat, az ott lakó nemzetiségek szokását és 

nyelvét nem ismerik; azonfelül ráadásul oly 
szolgákat tart a veszteglő intézet, kik a mellett, 
hogy a magyar nyelvet nem értik,a szomszédos kül
földiekkel faj-, nyelv-, érzelem-rokonságban levén, 
a csempészetet könnyű szerrel és finomul űzik stb. 
Azután áttér kérvényező személyén és papi állá
sán ejtett számos sérelmekre és zaklatásokra, me
lyeket a veszteglő hivatalnokoktól és azok alap
talan föladásai nyomán a szebeni cs. k. főhadi 
vezérségtől szenvedett, Végül a folyamodó, ki 7 
évi nehéz vassal terhelt 2 év és 4 havi internálás 
alatt, egészségében megfogyva, lélekben és test
ben megtörve, minden anyagi segedelem nélkül 
hivatalából kitaszítva áll, s már az előbb jelzett 
körülmények folytán papi javadalmazásától meg
válni kénytelen ült, ezen kérvényében tisztelettel 
kéri a t. házat, méltóztassék azon veszteglő inté
zettel szemben egy vegyes bizottság kiküldését 
eszközölni. Addig is pedig szomorú sorsát a t. 
háznak kegyes figyelmébe ajánlani bátorkodom. 

E l n ö k : Ekérvény szintén a kérvényi bizott
sághoz fog áttétetni. 

A tizes bizottság egy hiányzó tagjára be
adott szavazatok eredménye fog kihirdettetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa): A tizes 
bizottság hiányzó egy tagjának megválasztására 
beadatott 209 szavazat. Ezek közt Popovics Mi
hály nevével volt egy ; minthogy ily nevű képviselő 
nincs, e szavazat nem számitható. Elnök nem sza
vazott, Román Sándor nem szavazott, távol volt 
193. A 208 szavazatból nyert Ivacskovics György 
72, Véghső Gellért 53, Popovics Zsigmond 46, 
Betegh Kelemen 12. Hodosiu József 9, Papp 
Zsigmond 3, Mihályi Péter 2, Maniu Aurél 2, 
Boheczel Sándor 2, Gull József 2, Bethlen János 
gr. 1, Borlea [Zsigmond 1. Simonyi Ernő 1, Paiss 
Andor 1, Kapp Gusztáv 1 szavazatot. 

E l n ö k : T. ház! Miután a felolvasott ered
mény szerint a házszabályok által megkívánt áta-
lános többséget egy képviselő sem kapott, azt hi-
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szem, a házszabályok szerint uj választást kell el
rendelni. Erre nézve kérem a t. ház tagjait, hogy 
a közelebbi ülésre szavazataikat behozni méltóz
tassanak. (Felkiáltás: Csak a legtöbb szavazatot 
nyert kettőre!) A házszabályok nem rendelkeznek 
arról, hogy csak a legtöbb szavazatot nyert két 
tag közt történjék szavazás: ennélfogva a kép
viselők szabad akaratától függ arra szavazni, a 
ki iránt bizalmok van. 

Napirenden van az alföld-fiumei vasút iránti 
törvényjavaslat. 

Dánie l P á l i Bocsánatot kérek: az előbbi 
kérdésben a ház szabályira kivánok hivatkozni. 
(Halljuk!) A házszabályok 17. §-ában ez áll : „Ha 
átalános többség nincs, a szavazás azon két tag 
fölött ismételtetik, kikre legtöbb szavazat esett". 
Ez az elnökválasztásról szól. Ezután így szólanak 
a házszabályok : ,.Az előbbi módon egymás után 
két alelnök s egyszerre hat jegyző választatik". 
Azonban azt hiszem, ha itt nem jegyzőről van is 
szó, ezen eljárást per analógiám itt e választásra 
alkalmazni lehet. (Nem áll!) Ennélfogva csak a 
két legtöbb szavazatot nyert képviselőre vonatko
zólag kellene szavazni. 

Tisza K á l m á n : A 16, 1 7-ik és következő 
egy pár szakasz tisztán csak az elnök és jegyzők 
választásáról szól; (Az alakulásra!) és ezen sza
kaszoknak ezen része, az igaz, azt mondja, hogy 
csak két tag közt történjék a szavazás; de hitem 
szerint, e szakasz azon részét, hogy átalános szó
többség szükséges, a többi választásra alkalmazni 
nem szükség, és nem is alkalmaztatott eddig. En 
részemről semmikép sem látom,hogy ki volna kötve, 
hogy a többi választásnál átalános szótöbbségre 
lenne szükség. Ennélfogva, épen e szabályok 
alapján, azt óhajtom, hogy az, ki legtöbb szavaza
tot nyert, az maradjon. (Helreslés.) 

E l n ö k : E szerint, tisztelt ház, a legtöbb 
szavazatot nyert képviselő úr. t. i. Ivacskovics 
György lesz a tizes bizottság tagjává. (Helyeslés) 

Napirenden van az alföld-fiumei vasút ügyé
ben már átalánosságban elfogadott törvényjavas
lat s mellékletei részletes tárgyalása. Azt hiszem, a 
ház a részletes tárgyalásnál ugyanazon sorrendet 
fogja megtartani, melyben átalánosságban nyi
latkozni szíveskedett. (Helyeslés.) Ennek folytán a 
részletes vita első tanácskozási tárgya a határozati 
javaslatok lesznek, minthogy legelőször Tisza 
Kálmán indítványa folytán a határozatokra tör
tént az átalános szavazás. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a határo
zati javaslatot az alföld-fiumei vasút ügijében.) 

Ghyczy I g n á c z : Tisztelt ház ! Tegnap 
volt szerencsém kijelenteni , hogy ezen hatá
rozatra nézve egy rövid hozzátételt leszek bátor 
beadni. A jelen határozatnak czélja az, hogy az 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/8. vn. 

alföld-fiumei vasútnak minden más társaságtól 
való függetlensége mondassék ki. Ezen függet
lenség biztosítására s annak elérésére, hogy azon 
idő alatt, inig az alföldi vasút eszék-fiumei vo
nala kiépül, más, már forgalomban levő vasutak, 
sőt az alföldi vasútnak minden esetre előbb el
készülő szárnyvonalai eszközlése által, oly viszo
nyok ne keletkezzenek és alakuljanak, melyek 
az alfödi vasút függetlenségét veszélyeztessék, sőt 
már előre is illusoriussá tegyék: bátor vagyok 
a jelen határozathoz egy rövid hozzátételt indít
ványba hozni, s azt a t. ház átalános figyel
mébe ajánlani. A második kikezdés maradna a 
mint van: ,,Gondoskodjék a kormány, hogy ezen 
vaspálya Eszéktől Sziszeken, Károlyvároson át 
Fiúméig a legrövidebb vonalon, függetlenül min
den más társaságtól, és minél előbb épittessék ki." 
Ehhez hozzá jönne: ,,a szárnyvonalak csak a 
fővonal elkészülte után építtetvén ki." (Helyeslés.) 

Csengery Imre jegyző (felolvassa a beadott 
inódositványt.) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
T. ház! Ezen módositványra nézve némi észrevé
teleim lesznek. 

Midőn a nagyvárad-eszéki vonal engedélye
zése tárgyalás alatt volt, a nélkül, hogy a ház 
határozata egyszersmind kijelölte volna az Eszék
ről Baranyaváron át Villányra vezetendő szárny
vonalat, a vállalkozók mindamellett ennek kiépíté
sét illetőleg engedélyezését szintén sürgették. Az 
indokok, a melyeket kérelmök támogatására felhoz
tak, különösen azok voltak, hogy az alföldi vasút
nak építésére szükséges anyagokat különösen azon 
vidékről fogják beszállitani, a mely Eszéktől nyu
gatra esik, nevezetesen a kő-, fa- és vasanya
gokra nézve. Történt, hogy épen ezen körülmény 
felemlitésével, sőt annak számba vétele mellett, 
tették magok is az egész építésre vonatkozó szá-
mitásaikat, és erre alapították nagy részben azon 
árak megszabását és meghatározását, melyek sze
rint az egész vasút készül. A kormány kénytelen 
volt ezen körülményt figyelembe venni; csak az 
volt a kérdés, ha vajon ezen szárnyvonalnak 
egy időben történendő kiépítése nem volna-e ká
ros magára az alföld-fiumei vasútnak versenyké
pességére nézve V E tekintetben szükséges volt, 
hogy a kormány magával tisztában legyen és szá
mításokra alapítsa beleegyezését. Combinatióba 
kellett tehát hozni, ha vajon Zombortól — mely 
minden esetre és minden variánsokra nézve a kö
zös kiindulási pont — ha vajon, mondom, Zom
bortól Fiume felé a kiterjedés nem olyan-e, hogy 
az, esetleg a szárnyvonalnak Zombortól Eszéken 
át és Villányon át Triest felé való felhasználása 
talán az alföld-fiumei vasút kárára lehetne? A 
számitások eredménye következő: az első irány-

33 
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ban Zombortól Erdődön, Eszéken, Sziszeken és 
Károlyváron át egyenes irányban Fiúméig az ösz-
szes kiterjedés 695/10 mföld; Zombortól Erdődön, 
Eszéken, Baranyaváron Villányon, Pécsen, Bar
cson, Kottorin, Pragerhofon át Triestbe 87 s /1 0 
mföld; vagy végre a Zombortól Erdődön, Eszéken, 
Baranyaváron, Villányon, Pécsen, Barcson, Zá
kányon, Zágrábon. Steinbrükön által Triestbe 
86 V,„ mföld. Az egyik irányban, ugy mint a má
sik irányban, a különbség körülbelül 17 egész 
18 mföld, A kormány ezen számok megitélésénél 
arról győződött meg, hogy oly távolsági különb
ség, mely körülbelül 17—ÍSmí'öldre terjed, a mai 
körülmények között a versenyképességet sehogy 
sem veszélyezteti. 

De voltak azon kivül 'igenis oly tekintetek, 
melyeket épen ezen szárnyvonal épitését illetőleg 
számba kellett volna venni: ilyen volt kétségtele
nül azon körülmén}', hogy a vállalkozók a pécsi 
kőszénbányákban, nagyobb ipartelepekkel bir-
nak, hogy ezeknek felhasználása, valamint külö
nösen az összeköttetés az anyagok szállítására 
nézve, magát az egész vállalkozást könnyítené; 
azonkívül nem volt semmi oka a kormánynak 
ellenzem ezen szárnyvonal épitését, különösen azon 
oknál fogva, mert ezen szárnyvonal az, mely az 
alföldi vonali kapcsolatba hozza a pécsi kőszén
bányákkal, pedig tagadhatatlan, hogy az egész 
alföld ipara fejlődése tekintetéből minden esetre 
czélirányos, ha e vasút egyenes összeköttetésbe 
jönne ezen kó'szénbányákkal. 

Volt azonkívül még egy más tekintet is : az, 
hogy a pécsi bányáknak rendeltetése minden 
esetre az, hogy ma-holnap az adriai kikötőkben, 
különösen Fiúméban rendelkezésére álljanak nem 
csak a jövőben fejlődő magyar marinának, de 
különösen az idegen marinának is, mely az adriai 
kikötőkben Játja el magát kőszénnel. Tagadhatat
lan., hogy azon esetben, ha ezen szárnyvonal, 
mely ezen tervezetbe felvétetik, kiépíttetik, a leg
egyenesebb, legrövidebb ut nyilik ezen kőszéntev-
mékek számára a fiumei kikötőbe, mi egyszer
smind termékenyíteni fogja azon vasutat, melyet 
a t. ház karnatbiztositáasal készül ellátni. 

Ezek voltak azon tekintetek, melyeket a kor-
mány figyelembe vett , és a szerződés alapjaiban 
egyszersmind elfogadta, hogy a vállalkozók részé
ről tett ezen kívánságnak elég tétessék. 

Volt alkalmam az osztályban lefolyt tárgya
lások alkalmával kijelenteni, hogy ez idő szerint a 
kormány közforgalmi szempontból ezen szárnyvo
nalra különös súlyt nem fektet: de épen nem látok 
semmi okot arra nézve, hogy a vállalkozókat azon 
könnyebbitésektőh melyeket igénybe vettek, kü
lönösen az olcsóbb árak meghatározása iránti 
tekintetből elutasítsa. 

Ezek voltak azon okok, melyeket röviden 
előadni szükségesnek tartottam. 

Méltóztassanak a törvényjavaslatban megte
kinteni azon kikötést, mely szerint ezen szárnyvo
nal kiépítése az építési időszak legutolsó részében 
határoztatott eszközlésbe vétetni, miért én ezt ré
szemről Fiume versenyképessége tekintetéből egy-
átalábau károsnak nem tartom. 

S i m o n y i Lajos b . : Hollán Ernő igen tisz
telt államtitkár úr mint egyik fő okot ezen szárny
vonal kiépítése mellett fölhozza azt, hogy az illető 
vállalkozók azért óhajtották ezen szárnyvonalnak 
mielőbbi kiépítését, mert az anyagok megszerzése 
szempontjából az igen előnyös, és különösen azért, 
hogy az anyagok kön^^ebben legyenek szállítha
tók . szükséges ezen szárnyvonal, mert csak ezen 
az utón lehet megszerezni az illető szükséges fa
anyagokat, követ, kavicsot stb. Én azt hiszem, 
ezen tekintet figyelembe nem veendő, mert magán 
a fővonalon oly anyag van, mely a vasút építésére 
szükséges: van elegendő fa, kavics, k ő ; t. i. azon 
esetben, hogy ha a várad-csabai vasútvonal leg
elébb felépül, akkor a fővonalon át lehet szállítani 
elég anyagot, mely által az egész vasút kellőleg 
felépíttethetik. 

Ez az első ok, melyet a t. államtitkár úr fel
hozott. 

A másik ok az, hogy a pécsi kőszénbányák 
okvetlenül szükségesek, hogy összeköttetésbe jöj
jenek ezen vasúttal, mert a vasúti forgalomra néz
ve oly igen szükséges kőszén ezen az utón igen 

| könnyen szállítható, E tekintetben bátor va-
j gyök az igen tisztelt államtitkár urat figyelmez-
i tetni. hoorv az arad-szebeni vasút által vasúti ösz-
| szeköttetés jön létre azon igen dús kőszénbányák-
j kai, melyek Erdélyben ki fognak zsákmányoltatni, 
I melyeknek nevét hamarjában nem tudom meg-
| moadani. (Zsil-völgyi!) és azok oly dús eredményt 
' mutathatnak föl. hogy a kőszén Aradról szállítva 
j mázsánkint legfölebb 35 krba kerül, s ez oly jó 
| minőségű és olcsó kőszén, meíylyel a pécsi semmi 
' esetre nem versenyezhet; és pedig azért, mert &z 
! közelebb levén a tengerhez, mely természetesen 
: hajózási szempontból sok kőszenet igényel az 
| ottani forgalomra: ennek következtében igen sok-
i kai olcsóbb lesz azon kőszén, mely Erdélyből fog 
| szállittatni, ha a szeben-aradi vasút egyenes össze-
j köttetésbe jő az alföld-fiumei vasúttal. 

Továbbá azt mondotta a t. államtitkár ár, 
hogy a kormány mindenekelőtt figyelembe vette 
azt, hogy vajon nem árt-e Fiume Triesttel való 
versenyképességének ezen szárnyvonal kíépitteté-
se? és különösen arra utalt, hogy 17—18 mértföld 
lesz a különbség. Ez talán akkor fog történni, ha 
a pálya ki lesz építve; de az által, hogy ez későb
ben építtetik, a fiumei kikötőnek és átalábau a keres-
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kedésnek igen nagy kárára lesz, mert igen jól" 
tudjuk, hogy ha egyszer a külföldi kereskedők 
egy bizonyos piaczra szoknak, melyen megveszik 
a magyarországi terményeket, akkor évtizedek 
kellenek hozzá, niíg ujolag egy másik piaczra 
mennek által; ennek következtében, hogy ha, mie
lőtt az alföld-fiumei vasútvonal egész vonala kié
píttetnék , összekötjük azt a déli vaspályával s 
ez által összekötjük Triesttel, akkor Fiume ver
senyképességének ésátalában a magyar kikötőnek 
és az egész kereskedésnek nagy kárt teszünk. 
(Helyeslés.) 

Ezen indokoknál fogva én Ghyczy Ignácz 
képviselőtársam indítványát azért pártolom, mert 
óhajtom, hogy a szárnyvonalak csak akkor épít
tessenek ki, ha a fővonal már elkészült. (Helyedéi) 

BÓniS Sámue l : Azon előnyök, melyeket 
előttem szóló képviselőtársam mint a szárnyvonal 
kiépités&'ből mutatkozókat a ház elé terjesztett. 
csak akkor jöhetnek tekintetbe, ha a főczélnak, 
melyet a ház ezen vasút elhatározásánál kitűzött, 
nem praejudicálnak. A főczél Fiumét összekötni 
az alfölddel, vasút által és egyenes vonalon. Ha 
ezen törvényjavaslat az egész vonalra szólna, 
akkor tán állnának az államtitkár úr észrevételei; 
de mivel ezen törvényjavaslat azon vonalnak csak 
egy részéről szól, és mivel a szárnyvonal egy 
másik vasútvonallal hozná összeköttetésbe az alföl
det, mely vasút nem Fiume, hanem Triest felé 
visz: azt hiszem, ezen szárnyvonalnak kiépítése a 
főczélnak, t, i. annak, hogy Fiumét kössük össze a 
vasúttal, praejudicál. Es mivel ez így áll, szerin
tem, azon kisebb jó, mi a szárnyvonal kiépítése 
által kilátásba helyeztetik, hogy t. i. olcsó fát és kő
szenet szállíthatunk a vonal építéséhez, tekintetbe 
nem jöhet. Én tehát pártolom Ghyczy Ignácz in
dítványát. (Helyeslés.) 

RadiCS Á k o s : Én Ghyczy ignácz képviselő
társam indítványát szintén pártolom; de azon 
értelemben, hogy az eszek-villányi szárnyvonal 
az eszék-fiumei vonallal egyidejűleg építtessék ki, 
mit annyival inkább elfogadhatónak vélek, mint
hogy a Brenner-pálya, mely természetesen sokkal 
nehezebb térviszonyokkal bír, az előmunkálatok-
kai együtt három év alatt teljesen befejeztetett; a 
károiyváros-fiumei vasút pedig épen ugy viszony
lik a Brenner-pályához. mint körülbelül 1 : 3. vagy 
mint a nagy várad-eszéki vasút viszonylik a károiy
város-fiumei vasúthoz. Ha tehát a károiyváros-
fiumei vasút három év alatt, és az eszék-fiumei is 
három év alatt elkészülhet, nem látom át, hogy e 
taődositványt miért ne fogadnók el. Pártolom 
Ghyczy Ignácz indítványát. 

Gubody Sándor: T. ház! Én szintén párto
lom Ghyczy Ignácz indítványát, mert általa azt 
fogjuk elérni, mit én módositványomban első 

helyre tettem, nevezetesen, hogy a consortium 
köteleztessék egyúttal az eszék-fiumei vasút kiépí
tésére. 

Nem tehetek róla, t. ház, ha mind azon oko
kat, melyeket Hollán úr előhozott, mellőzve, mert 
azok inkább azon társulatoknak javára vannak 
felhozva, melyek a vasutat kiépítik, mint a köz
jóra, ha, mondom, azokat mellőzve, s mellőzve a 
legfőbb okot is, nevezetesen, hogy minden meg 
volt kisértve, hogy az eszék-fiumei vasútvonal ki
építtessék, de nem találkozott rá semmiképen vál
lalkozó : azt javaslom, t. ház, hagyjuk inkább bol
dogabb időkre az indítvány ózott alföld-fiumei vasút 
kiépítését, vagy pedig igyekezzék a nemzet —• ha
bár erőködéssel is — a maga erejéből kiépíteni 
ezen vasutat, mintsem hogy elfogadja a consortium 
által felajánlott azon szerződést, mely szerint a vas
út csak Eszékig fogna kiépíttetni és Eszéktől fel-
kan37arittatnék Baranyavárnak, Villánynak stb. 

T. képviselőház! én tökéletesen meg vagyok 
győződve arról, hogy ez ezen consortium kíván
sága, sőt conditio sine qua non-ja volt. Természe
tesen: mert egy consortium mindig a maga egyéni 
hasznát nézi, és midőn először reá fekszik a leg
könnyebben kiépíthető vonalra, és ez által mind 
azon előnyöket, mind azon fuvarokat megkapja, 
melyeket csak oly mérvben kap meg akkor, ha 
Fiúméig épiti a vonalat: természetes, hogy ez neki 
érdekében áll. 

De méltóztassanak meggondolni , akadhat-e 
a világon oly meggondolatlan ember, k i , mi
után a legkönnyebben kiépíthető része a vonalnak 
mások által elfogadtatott és azok a hasznot belőle 
kihúzták: sokkal nagyobb technikai akadályokkal 
összekötött más vonalt kiépítsen és abba ölje a 
pénzt? Ez lehetetlen ; és utoljára is oda szorulunk, 
hogy vagy Magyarországnak kell igen drága 
pénzen kiépíteni a vasutat, vagy pedig soha fiumei 
vasutunk nem lesz; s a főczél, melyet szemünk elől 
soha sem kell tévesztenünk, az, hogy igyekezzünk 
oly utat előteremteni a tengerig, mely a legrövi
debb és legolcsóbb legyen, meghiúsult: mertake-
reskedésben krajezárok határoznak, és normális 
időkben — mert nem kell hinni, hogy mindig oly 
rósz lerniés lesz Európában, sőt az egész világban, 
mint az idén — a versenyt ki nem álljuk az orosz 
és amerikai terményekkel, ha egyenes vonalban 
nem építünk vasutat az alföldről Fiúméig, egy má
sikat pedig Budáról Fiúméig. 

Ennélfogva én ezt oly fontosnak tartom, 
hogy valósággal nekünk minden utat módot el 
kell követnünk arra nézve, hogy azon consortium 
kényszerülve legyen azon vonalat is kiépíteni; és 
én remélem is magától azon consortiumtól, mely
ben oly neveket olvasok, melyeket Magyarország 
leggazdagabb mágnásai viselnek, sőt felteszem 

33* 



260 CCXXIX. ORSZÁGOS ÜLÉS, (Május 12. 1868.) 

róla, hogy azon néhány ezernyi nyomorult haszon
ért nem fogja a haza jövőjét megvetni. 

Ez a nemzet oly forró óhajtása, a társországok 
oly hő kivánata, hogy talán — mint Csengery 
Antal előadásában megjegyezte — kapcsolatban 
van a kibéküléssel; ez a nemzet jövendő anyagi 
jóllétének sarkköve; és mégis ilyeneket látunk, 
hogy azt jövő időkre relegáljuk. 

En tehát arra kérem a t. képviselőházat, fo
gadja el azon módosítványt, mely indirecte azon 
consortiumot kényszeríteni fogja, hogy azon vo
nalat kiépítse: mert nyíltan kimondom: a haza 
jövője iránti tekintetből a fiumei vonal minél előbb 
kiépítését háttérbe szorítani haza elleni bün ; s min
den áron oda kell törekednünk, hogy Fiúméig 
egyenes vasutvonalunk legyen. [Helyeslés a bal 
oldalon.) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
T. ház! Az épen hallottakra kénytelen vagyok ki
jelenteni, (Halljuk!) hogy az Eszékről Baranyavá
ron át Villányra vezetendő szárnyvonal egyik té
nyező volt a vállalkozók által felállított számítás
ban és az egész szerződés megkötésében. A vállal
kozók utoljára magok tudják legjobban, mikép 
állíthatják fel számításaikat leghasznosabban, és 
én egyátalában nem vonakodliatom kijelenteni, 
hogy én a magam részéről az ő számításaikat 
helyeseknek találtam. Mert annyi bizonyos, hogy 
az építési anyagok nem az alföldön , hol a vas
utat elő kell állitani, hanem egészen más vidé
keken találtatnak, honnan kell elszállíttatniuk^ 
(Váradon !) a mi egész számításuknak alapját 
képezi. 

Hallottam azt is fölemlíteni, miért nem építik 
fel a esaba-nagyváradi vasutat, hol szintén elég 
anyagot fognak találni? Megengedem, hogy ha 
egyszer kész lesz a esaba-nagyváradi darab, akkor 
igenis lesz elég anyag. De mig képesitve lesznek a 
nagyváradi vasutat arra felhasználni, hogy azon 
vidékről anyagokat hozhassanak, előbb épen az al
földi vasutat kell megépíteni, hogy az alsó vidék
ről Várad felé építési anyagot lehessen szállítani. 
{Arra n csak ugy kell anyag!) Engedelmet kérek: 
{Zaj) Szegedtől egész Csabáig egészen a Bácskán 
keresztül, egészen az alföldön végig építési anya
gokat nem kapni. (Kezdjék az építést Nagy-Várad
nál !) De nem ott kezdik, hanem alulról kell kez
deni, és onnan szerzik be az anyagokat. Különben 
ez eltérő nézet lehet. Lehet, hogy valaki azt hiszi, 
hogy az anyagot jobban lehet így előteremtem; 
de a vállalkozók ellenkező nézetben voltak, és szá
mításaikat ugy állították fel, hogy nyugati vidé
kekről fogják beszerezni az anyagot. 

Én csak annak megfontolására térek át, va
jon ezen szárnyvonal, mely a vállalkozók részéről 
mint feltétel köttetett ki arra nézve, hogy azon 

árak mellett építhessék ki a vasutat, mely a szer
ződésben kiköttetett, ártalmára lehet-e Fiume ver
senyképességének, ha ezen vonal egyidejűleg épít
tetik ki az egész alföldi vasúttal? 

Azt hallottam fölemlittetni, hogy nem szük
séges arra tekintettel lenni, hogy a pécsi kőszén
termékeket lehessen az alföldre szállítani, hiszen 
ott van a Zsil völgye. Olyanokat hallottam a teg
napi tanácskozás alkalmával a versenynek üdvös 
hatásáról fölemlittetni, hogy kénytelen vagyok 
arra nagy súlyt fektetni, hogy épen az alföldi ipar 
érdekében a versenynek itt nagyon üdvös ered
ménye lesz, ha a kőszénszállitásban két részről 
fognak concurrálni. Ha lesznek a Zsil völgyében 
arra való anyagok, bizonyosan csak üdvös hatása 
lesz annak, ha a pécsi és a zsilvölgyi bányák mint 
versenyzők fognak az alföldi piaezokon fellépni, 

Az hozatott fel, hogy féltékenyeknek kell len
nünk Fiume versenyképességére. En ezen nézet
ben tökéletesen osztozom, és elismerem, hogy fél
tékenyen kell eljárnunk, hogy Fiume versenyké
pessége megtartassák. De midőn aggodalmak me
rülnek fel ezen szárnyvonal kiépítése következté
ben, mely 18 mértföld kerülőt tesz Triestbe, akkor 
bátor vagyok arra utalni, hogy hát nem létezik-e 
oly ut, mely sokkal versenyképesebb? nem bírunk-e 
vízi utakkal a Tiszán és Dunán, melyek kapcsola
tosan a Szávával, Sziszeken és Zágrábon át még 
veszélyesebbek lehetnének, és melyek a mostani 
tapasztalás után azt mutatják, hogy legnagyobb 
része az alföldi terményeknek azon az utón szállít
tatik a külföldre, mely a Száván Sziszeken át egye
nesen Triestbe vezet? 

En a féltékenységet nem bírnám ennyire 
vinni, és azért kénytelen vagyok a t. házat arra 
kérni, méltóztassék a határozati javaslatot ugy el
fogadni, a mint azt a központi bizottság javaslatba 
hozta. (Helyeslés.) 

J u s t h JÓZSef: T. ház! Azok után, miket 
előttem szóló elmondott, igen kevés mondanivalóm 
van ; csak egy körülményre vagyok bátor figyel
meztetni a t. házat: hogy azon féltékenység nem 
áll, hogy mig a fiumei vasútvonal kiépitése egé
szen Eszékig létesül, addig a kereskedelem egé
szen más utat nyervén, nem oly könnyen fog visz-
szatereltetni Fiuméba. Nem áll ez azért, mert a 
törvényhozásnak mindig jogában áll a Fiume felé 
vezetendő vasútvonal kiépítését szorgalmazni 
keresztülvitelét eszköz ölni. 

Egyébiránt igen sokat tanácskoztunk a con-
currentiáról; de az még sincs tisztában, hogy Szisze
kig kell vinni minden esetre, mert ott fognak ösz-
szejönm. Akár Triest felé, akár Fiume felé, minden 
esetre Sziszekhez sokkal közelebb esik Fiume, mint 
Triest, és ha ezen szárny vonal ki is építtetik, akkor 
bizonyosan Sziszek felé senki sem fogna menni 
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Baranyaváron át, hanem inkább Eszéktől Sziszek 
felé. 

De lássuk, hogyan áll a dolog. Ha a szerződő 
feleknek egyik feltételéül, és pedig Grubody sze
rint mint conditio sine qua non, kitüzetik, hogy e 
vonalnak Fiúméig való folytatására kötelesek : ak
kor a fiumei vasút kiépítése el fog maradni. (Akkor 
más fogja kiépíteni !j Meglehet, hanem mégis elma
radhat ; s én leginkább e szempontból nem fogad
hatom el a javaslati módosítást. 

L ó n y a y Menyhért pénz í igyér : Méltóztas
sanak megengedni, (Halljuk!) hogy a tett indít
ványra nézve némelyeket megérintsek, különösen 
pénzügyi szempontból tekintve az indítvány kö
vetkezményeit. 

Hollán Ernő t. barátom azon ellenvetésekre, 
melyek felhozattak ezen szárnyvonal ellen, különö
sen forgalmi tekintetben, ugy hiszem, kellően vá
laszolt. Kiemelte, hogy ezen szárnyvonal által 
Fiume érdekei semmi tekintetben sem fognak hát
térbe szoríttatni, s a versenytől már azon oknál 
fogva sem lehet tartani, mert azon másik ösz-
szekötő vonal 17 —18 mértfölddel hosszabb; kie
melte azt, hogy mennyire fontos Fiume érdekében 
a legközelebb fekvő kőszénbányából kőszénnel 
ellátása. Es e tekintetben kifejteti nézetében osz
tozom én i s : de osztozni fognak mindazok, 
kik ismerik a hajózási viszonyokat az Ádiáai és 
átalában a Földközi tengeren, és tudják, minőnagy 
fontossággal bír minden tengeri kikötőre nézve, 
különösen a gőzhajózás kifejlése után, azon körül
mény, vajon akikötő lehetőleg legolcsóbb kőszén
nel ellátható-e vagy nem. (Helyeslés,) Simonyi b. 
azon indoka, hogy hiszen, ha ezen szárnyvonal el 
nem készül is, Fiume a Zsil völgyéből Hunyad 
megyéből láttathatik el kőszénnel, nézetem sze
rint, meggyőzőnek nem mondható : mert nagy 
fontosságú azon különbség, mely a két kőszéntelep 
távolsága közt létezik. Ha a vonal az ő nézete sze
rint épülne, Fiume csak a 30 és néhány mértföld
del távolabb eső kőszéntelepekkel, úgymint a Zsil 
völgyével jönne kapcsolatba. És épen Fiume érde
kében tartom fontosnak, ha Fiume a legközelebb 
eső kőszénteleppel, úgymint a pécsivel hozatik 
összeköttetésbe, 

Nem akarok szólani arról, mennyire fontos a 
technikai kiépítés nehézségeinek elhárítására a 
szárnyvonal kiépítése, miután Hollán képviselő úr 
bebizonyitá, hogy az építési anyagokat épen ezen 
összeköttetés folytán lehet olcsóbban előállítani; 
de szólni kívánok egyedül a kérdés pénzügyi ol
daláról. (Halljuk!) 

Bizonyára a t. ház is óhajtja, hogy a kamat-
biztositás mellett építendő vonalak mindazon fel
tételekkel bírjanak, melyeknél fogva a garantia 

folytán elvállalandó teher az államra nézve lehető 
legkönnyebben viselhető legyen; tehát, hogy a 
vasút — nem szólva most arról, hogy hova és 
merre vezet a vonal — átalában véve mentül jöve
delmezőbb legyen. Már pedig olyan vasútnál áta
lában, mint ezen vasút, melynél a teherszállítás 
leginkább kifelé, azaz a határok felé történik, a 
jövendőbeli jővedelmezésre nézve nagyfontosságú, 
hogy a vonalnak ellenkező irányban, azaz a bel
föld felé viszszállitása legyen; már pedig' az egész 
alföldet Pécsről kőszénnel elláthatni nem csekély 
fontosságú előny magára a vatut jobb jövedel-
mezési képességére, minthogy kocsiai nem menvén 
üresen vissza, nevezetesen olcsó fuvar-bér mellett 
láthatja el Magyarországnak igen nevezetes ter
melő részét. S ezt annál kevésbbé lehet figyelem 
nélkül hagyni, mert a tapasztalás még; mindig azt 
bizonyította, hogy valamely vidék iparának felvi
rágzására közlekedési eszközeik tökéletesítésén kí
vül semmi sem bírt oly nagy befolyással, mint a 
tüzelő szernek olcsósága; nálunk pedig bizonyára 
nagy fontosságú tekintet, hogy oly vidék, mint az 
alföld, olcsó tüzelő szerrel láttassák el. 

Még egyet akarok megemlíteni. (Halljuk!j 
Mai világban a tapasztalás azt mutatta, hogy a 
nagyban való kivitelnél és a kereskedési conjunctu-
rák felhasználásával a vasutak annyira kizáró és 
kitűnő helyet foglalnak el, hogy a tengeren szállí
tás azzal gyakran versenyezni nem képes; tehát a 
feladat nem csak az, hogy Magyarország kikötőjét, 
Fiumét kössük össze az ország legproductivabb ré
szével, hanem a feladat az is, hogy ezen, az oi'szág 
leginkább termelő részéből a terményeknek biztos 
kiszállítása és állandó piaczra vitele éressék el 
azon irányban, hová a kivitel minden viszonyok 
közt biztosítva lehet; és e tekintetben nem kell mel
lőznünk azon körülményt, hogy a magyar gabo
nának kivitelére biztosabb és állandóbb piacz alig 
lehet, mint Svajcz. AFrancziaországba való kivitel 
mindig függ a termeléstől, de Svajcz nem termel
vén annyit, mennyit évi szükséglete tesz, s miután 
a magyar termelési vidék hozzá legközelebb fek
szik, a magyar gabona és liszt ez irányban ott 
mindig állandó piaczra számolhat. Tehát a terme
lőkre nézve bizonyára nem közönyös, hogy ezen 
vonal, ha meghosszabbíttatik, Karinthián át épülő
ben lévén Svajcznak a vasútvonal, Magyarország 
alföldét hozza egyenesen Svajezczalpsszeköttetésbe, 
és ily módon az alföld terményeinek biztos és olcsó 
szállitása nem csak Fiume felé. di különösen 
Svajcz és déli Francziaország felé is biztosítva 
lesz. Mivel pedig a szállításnak folytonossága a vas
útnak jövedelmét is emeli: azt állítom, hogy az al
földi vasút ezen szárnyvonal kiépitésének kérdése 

j nem csak technikai és kikötői érdekben megol-
! dandó kérdés, hanem kiválólag reánk nézve pénz-
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ügyi kérdés is, mert azt merem állitani, hogy ha 
egyoldalulag járunk el, és nem tervezzük a vonalt 
akkép, hogy a kőszénszállitáson kivül, az alföldet 
egy állandó kiviteli piaczczal kössük össze: akkor 
bizonyára sok évek során kell majd az államga-
rantiát igénybe venni s terhét elviselni. 

Ezért voltam bátor felszólalni, és figyelmez
tetni a t. házat, hogy pénzügyi szempontból is ok
vetlen szükségesnek tartom ezen szárnyvonalnak 
elfogadását s a tett indítvány elvetését. (Helyeslés.) 

Ivánka I m r e : T. ház! Azt hiszem és ugy 
fogom fel a dolgok állását, hogy ha Horvát-Szla-
vonországokkal ügyünk már rendezve volna, most 
nem beszélnénk aíföld-eszéki, hanem beszélnénk 
alföld-fiumei vasútról. Teljes meggyőződésen^ re
ménylem és elvárom, hogy a napokban a kérdés 
politikai részén íul leszünk. Csak is közös óhajtá
sunknak adok kifejezést, midőn reméiyylern. hogy 
a nehézség meg fog szűnni rövid időn, és ki fogja 
mondhatni az országgyűlés, hogy „alföld-fiumei0 

vasutat és nem „alföld-eszéki •' vasutat épit. 
Azt vélem , legfőbb súlyt érdemlő kikö

tés az , hogy kimondassék azon jövő engedély
ben, melj az Eszékről Fiúméba vezető vasútról 
fog szólni, hogy az Eszékről Sziszekre és Sziszek
ről Károlyvárosra directe vezettessék, nem pedig, 
hogy megmaradjon egy szöglet a meglevő zágrábi 
irá,nyban. Ezt én a kereskedés jövő fejlődésére 
nézve igen fontosnak tartom. 

Államtitkár úr előbb emiitette fel azt, hogy 
a kérdésben levő szárnyvonal kiéjdtése mint 
utolsó építményi szakasz van a szersződésben ki
téve, tehát akkor fog az kiépíttetni, midőn már 
többi része a fővonalnak ki lesz építve. A vasút, 
ha Eszéken keresztül nem oly formán, mint ter
vezve van, nem eltérésekkel Diakovár felé, esnem 
tudom még hová, hanem ha a legrövidebb vona
lon Sziszek felé vezettetik, még többel lesz rövi
debb, mint 17 mértfölddel a triesti vonalnál. 

Én tehát nem látom azon aggodalmakat, me
lyeket épen néhány barátim felhoztak, annyira in
dokolva; és igy nem e tekintetben, hanem igenis 
azon tekintetből pártolom Grh)*czy Iguácz indítvá
nyát, hogy ha ez majd alkalmaztatni fog a vasút
nak azon részére, mely Eszéktől fog Fiúméig vezet
tetni, itt nem kívánnám, hogy a fővonal iránya 
mindenféle helyi érdekeknek alárendeltessék, ha
nem a helyi érdekek tekintetéből vezettessenek 
mellékszárnyvonalak a fővonalhoz. 

A mi már a pénz beszerzését magát illeti, 
ezen vasutak építésére szükséges tőkék beszerzésé
nél egy körülményre vagyok bátor figyelmeztetni a 
t. házat. Nem ismerek egyhamar nagyobb bajt, mint 
hogyha valamely országban egy tulhatalmas vas
úttársaság kezébe veszi az összes vasutakat; erre 
nézve vannak példák Francziaországban. Olaszor

szágban és még nagyobb mértékben Észak-Ame
rikában, és némi tekintetben minálunk is, merta: 
déli vaspályatársaságnak itt túlsúlya van. Én 
tehát abban látom az előnyt, hogy itt most egy 
társaság alakuljon, mely főrészében nem a déli 
vasuttárság részvényeseiből, hanem más tőkepén
zesekből áll, s épen azt kívánnám, hogy ezen tár
saság vesse meg alapját és építsen tovább oda más 
vonalakat is. 

Nem kétlem, hogy ha Horvát- és Tótorszá-
gokkal a kiegyezkedés megtörténnék ma, és ugyan
azon társaság felszólittatnék, hogy épitse tovább 
a Fiúméig vezető vonalat ugyanazon feltételek 
alatt, bizonyosan igen szívesen kiépitené azt Ká-
rolyvárosig. Más a Károly várostól Fiúméig vezető 
vonal: itt az akadályok igen nagyok és az építke
zés igen költséges; azonban, a mennyire értesülve 
vagyok, aránylag csekély árkülönbséggel azt is 
átvenné ugyan e társulat; és ez bír annyi erővel, 
hogy tovább fogná építhetni az egészet kedvező 
feltételek mellett. 

KaCSkOViCS IgnáCZ: Azok után, mik itt 
elmondattak, megnyugtatva érzem magamat az 
iránt, hogy a szárnyvonal kiépítése nem fogja 
akadályozni az eszék-sziszeki vonal kiépítését; 
megnyugtatva érzem magamat azért, hogy ha a 
ház az ország érdekeivel összeegyeztetőnek találja 
ég látja, hogy ezen vonal kiépítésére társulat nem 
találkozik, maga is ki fogja építtetni államköltsé
gen ; én tehát ezen szárnyvonal kiépítését akadá
lyozni nem óhajtom. De van egy más, ennél sok
kal fontosabb kérdés, melyet a ház figyelmébe aján
lani kivánok: az t. i.. hogy valamint a magán élet-

| ben, ugy a társulatoknál és vállalkozásoknál is, mi
nél több kis társulat alakul, annál több regié-és üz
leti költséget eredményez ; egy nagy társulattal a kis 
társulatok nem állhatják a versenyt; és hogy ezen 
vasutaknál szükségképen be fog következni az, a mi 
bekövetkezett Francziaországban, mert sehol sem 
szükségeltetik annyi üzleti műhely és gyártelep, 
mint a vasutaknál; minek következése az, hogv a 
kis építési társulatok nem levén ezt képesek kiállí
tani, jövedelmük nagy részét fölemésztik és kény
telenek az állam subventióját igénybe venni, A ki 
foglalkozott a francziaországi vasuttársulatok ügyé
vel, tudni fogja, hogy ott kezdetben igen sok tár
sulat keletkezett, melyek kedvezőtlen üzletet vittek 
és az állam segélyezésére rászorultak, a miért is az 
állam inkább fusiót létesített az egyes társulatok 
közt, s igy alakult azon nagy központi társulat, 
mely nagyrészt kezeli a francziaországi összes 
vasutakat, a minek következése az lett, hogy az 
állam nem esak nem ad subventiót, hanem ellenke
zőleg tetemes jövedelmet huz, s h a hitelt lehet adni 
azon jelentésnek, a mely az 1866-diki eredmény
ről 1867-ben kiadatott, s melyben hazánkfia Horn 
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is közreműködött, ki van mutatva, hogy 27 millió 
jövedelmet adtak az államvasutak Francziaor-
szágban, holott a fusio előtt kárt szenvedett, mert 
subventióval kellett támogatnia. Én tehát oda kívá
nom a t. ház figyelmét irányozni, hogy azon határo
zati javaslat toldassák meg azon eszmével vagy meg
jegyzéssel, hogy az illető minisztérium azon le
gyen, hogy az egész alföld-fiumei vonal minél 
kevesebb társulat által építtessék és minél keve
sebb legyen az üzlet. Az állam óhajtásának, 
mely nem lehet más, mint az, hogy a társula
tok olcsón és deficit nélkül kezeljék a vaspályákat 
8 e szerint minél kevesebb társulat vezesse kezelé
sűket, azon okok, melyeket tegnap az államtit
kár xir előadott, akadályokat gördítenek útjába a 
mennyiben azt monda, hogy azon társulat már 
tetemes költségeket fordított a vonalra: másfelől 
pedig azon társulatra, mely az alföldi vasutvona
lat építi, nem lehet ráparancsolni, hogy a vonalat 
folytassa, és igy legyen eszközölhető az, hogy a 
két vonal, az alföldi és sziszeki egy társulat által 
építtessék. Én tehát a határozati javaslatot egé
szen megtartani óhajtom, azonban hozzá, kívánnám 
tétetni ezt: ,,azegész alföldi vonal minél kevesebb. 
ha lehet egy társulat által épittessék ki". Ezzel 
legalább szabad kezet engednénk a minisztérium
nak is. Ajánlom tehát javaslatomat a ház figyel
mébe. (Fölkiáltások: Maradjon!) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
Ezen utóbbi indítványra nézve vagyok bátor azon 
megjegyzést tenni, hogy a minisztériumnak sem 
lehet szándékában Eszéktől Fiúméig az összes 
vonal-complexumra több vállalkozó társaságot 
ölszólitani, mert épen azon körülmény, hogy a 

károly város-fiaméi vasútvonal kiépítése rendkí
vüli költségekkel jár, teszi szükségessé, hogy ezen 
vonal össsefoglaltassék oly hosszabb kiterjedésű 
vonaliak melynek költségei csekélyebbek, hogy 
igy az egészre nézve kedvezőbb quotiens essék 
mértföldenkint. Eddig és továbbra is mind azon 
tárgyalások, melyek a minisztériumban folytak 
és folytattatni fognak, egyenesen arra czéloznak, 
hogy az Eszéktől Sziszeken át Fiúméig építendő 
vasútvonalon az egész egy vállalkozó társaság
ban központosuljon. (Szavazzunk!) 

KurCZ G y ö r g y : T. ház! Azokra nézve, 
mik itt az építendő vasútvonalakról technikai 
oldalról és pénzügyi tekintetből felhozattak, nem 
akarok refleetálni; csak t. képviselőtársam módo-
sitványára vagyis toldására van némi észrevéte
lem, a mennyiben -z én meggyőződésem szerint 
abban ellenmondást látok. Okot ezen indítvány 
vagy módositványra. mint láttuk, azon aggodalom 
nyújt, melynélfőgva veszélyeztetve, fenyegetve 
véli az építendő fiumei vasútvonal függetlensé
gét az esetben, ha ezen szárnyvonal kiépíttetnék ; 

én legalább igy fogtam fel a módositvány értel
mét. Ha a fiumei vonal függetlensége veszélyez
tetnék azon esetre, ha ezen szárnyvonal kiépíttet
nék, ha az aggodalmas állítás helyes volna, 
akkor azon indítványnak nem volna szabad meg
engedni, hogy a szárnyvonal bármikor is kiépít
tessék: mert ha csakugyan fenyegetné a füg
getlenséget, akkor soha ?em lehetne megenged
ni ; ha pedig nem fenyegeti, azon szárnyvonal 
kiépítése nem látom okát miért ne engedtessék 
meg, holott elősegíti a fiumei vasútnak mielőbbi 
kiépítését. Én tehát az indítványt mint magá
ban ellenmondót azon czélnak megfelelőnek nem 
tartom és el nem fogadhatom. El nem fogad
hatom épen azért, mert a fiumei vasutat -min
denek előtt szeretném és óhajtom, mint a nemzet 
legforróbb óhaját, kiépítve látni, az indítványt pe
dig oly legyőzhetetlen akadálynak látom, jeleideg 
legalább, mely megszünteti a fiumei vasút kiépit-
hetését. Ennélfogva a módosítvánvt nem pártolom. 

E l n ö k : Szólásra senki sem levén fel
írva, következik a szavazás. A szerkezetet maga 
az indítványozó képviselő' úr és az indítvány 
többi pártolói szintén elfogadván, a kérdés csak 
az lehet, kívánj a-e a tisztelt ház, hogy a szerkezet 
után külön, e szó után: „épittessék", e szavak té
tessenek : „a szárnyvonalak csak a fővonal kiépí
tése után építtethetnek ki" hozzá csatoltasanak-e 
vagy ne? Azt hiszem, ez a szavazati kérdés. A szer
kezet maga nem jöhet kérdés alá. mert az indít
ványozó és a felszólaló képviselő urak magát a 
szerkezetet elfogadták. A kérdés tehát csak az 
lehet, elfogadja-e a tisztelt ház azon indítványt, 

! melyet Ghyczy Ignácz képviselő úr tett, t. i., 
hogy az utolsó szó : „épittesék" után e szavak té
tessenek: „a szárnyvonalak csak a fővonal elké
szülte után építtetvén kiíc. 

20 képviselő név szerinti szavazást kér. 
Csengery Imre jegyző (olvasa a név sze

rinti szavazást kívánók névsorát.j 
E l n ö k ; Az igennel szavazókat, t. i. azokat, 

a kik az indítványt elfogadják, Csengery Imre 
fogja jegyezni, a nemmel szavazók neveit Horváth 
Lajos,a távollevők neveit pedig Dimitríevics Milos. 

A kérdés igen fontos levén, nézetein szerint 
megérdemli a t. ház egész figyelmét. Ennélfogva 
bátor leszek még a jegyző urat felkérni, legyen 
szíves a szavazás előtt magát az indítványt felol
vasni; és kérem a t. ház tagjait, hogy egész csen
dességben szíveskedjenek szavazataikat beadni, 
különben lehetetlen kellően feljegyezni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa « képviselők 
névsorát, mely alkalommal: 

Igenné szavaznak: Almássy Sándor.Ács Károly , 
Ányos István, Bdiczey István, Beniczk:; Gyula, Be-
niczky Ödön, Békásy Lajos, Bohory Károly, Bociké 
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Dániel, Bónis Sámuel, Borlea Zsigmond, Boros Pál, I 
Berzenczey László, Császár József, Cseh Sándor, Cser-
nátony Lajos, Csiky Sándor, Deáky Lajos, Des-
sewffy Ottó, Detrich Zsigmond, Domahidy Ferencz, 
Dráqfy Sándor, Dezső Szaniszló, Eöry Sándor, Far
kas Elek, Fisser István, Gábriel István, Ghyczy Ig-
nácz, Ghyczy Kálmán, Gubody Sándor, Hevessy Ber
talan, Hodosiu József, Jámbor Pál, Jókai Mór, Ken¬ 
de Kanut, Kiss Lajos, Roller Antal, Kupricz Imre, 
Lovassy Ferencz, Luksics Bódog, Luzsénszky Pál 
b., Lükö Géza, Madarassy Mór, Majthényi Dezső, 
Makray László, Markos István, Milkovics Zsigmond, 
Maróthy János, Miskolczy Lajos, Móricz Pál, Nagy 
Ignácz, Nicolics Sándor, Nyáry Pál, Odescalchi 
Gyula hg, Oláh Miklós, Olgyay Lajos, Pap Lajos, 
Pap Pál, Pap Simon, Patay István, Perczel István, 
Pethes József, Pétery Károly, Popovics^ Zsigmond, 
Prónay József Péchy Tamás, Radics Ákos, Ráday 
László gr., Ruttkay István, Simonyi Lajos b., Soldos 
Imre, Sipos Orbán, Somossy Ignácz, Sulyok Mór, 
Sümeghy Lerencz, Svastics Gábor, Szaplonczay Jó- , 
zsef Szentkereszthy Zsigmond b., Széky Péter, Szon-
tagh Pál [nógrádi), Thalabér Lajos, Tisza Kálmán, 
Tisza László, Tóth Kálmán, Tokodig Ágoston, Üjfa-
lussy Lajos, Varga Antal, Varró Sámuel, Várady 
Gábor, VégJtsö Gellért, Vidacs János. 

Nemmel szavaznak: ifj.Ambrózy Lajos b..A.nd-
reánszky Boldizsár, Antalfy Károly, Armbruszt Pé
ter, Bay György, Bartal János. Bánffy Albert b.. Bá
nó József, Bánó Miklós, Berényi Ferencz gr., Ber-
náth Lajos, Berzeviczy Tivadar, Besze János, Betegh 
Kelemen, Bethlen Farkas gr., Bethlen János gr., Beth¬ 
len Sándor gr., Bezerédj László, Binder Lajos, Bittó ! 
István, Boér János, Boheczel Sándor, Borcsányi Já- \ 
nos, Boros Bálint, Botka Mihály, Branovacsky 
István, Bujanovics Sándov., Czebvián László gr., 
Csengery Imre, Cséry Lajos, Csík András, Csiky Ist
ván, Csörghe László, Czorda Bódog, Dapsy Vilmos, 
Dani Ferencz, Dániel János, Dániel Pál, Deák Fe
rencz. Decáni Károly, Dellimanics István, Dimitrie-
vics Milos, Dobrzánszky Adolf, Dózsa Dániel, Dras-
kóczy Gyula, Kitel Frigyes, Erős Lajos, Édes Albert, 
Fábián Gábor, Fejér János, Fest Imre, Földváry 
Miklós. Freyseysen Gyula, Frideczky Timót, Gál Já
nos, Gedidy Lajos, Glatz Antcd, Gorove István, Gör-
gei Géza, Cranzenstein Gusztáv, Halmosy Endre, 
Hedry Ernő, Hertelendy Kálmán, Holtán Ernő, Hor
váth Antal, Horváth Döme, Horvátit Károly, Hor
váth Lajos, Hrabovszky Zsigmond, Hunfcdvy Pál, 
Huszár István, Ibrányi Lajos, Ihász Rezső, Inkey 
József, Jankovics Antal, Jendrassik Miksa, Joanno-
vics György, Justh József, Justh Kálmán, Kaesko-
vics Ignácz. Kandó Kálmán. Kardos Kálmán, Ka
zinczy István, Kálnoky Pál gr., Kemény Gábor b., 
Kemény István b., Kemény Zsigmond b., Kerkapoly 
Károly, Kethely József, Királyi Pál, Kiss Jakab, 

Klapka György, Kossuth Pál, Kovách László, Kuba 
János, Ködlik István, Kurcz Gfóryy, Kvassay László, 
Kapp Gusztáv, Láng Gusztáv, Lázár Dénes, Lázár 
Kálmán gr., Lázár Sándor, Lehoczky Egyed, Lónyay 
Gábor, Lónyay Menyhért, Madocsányi Pál, Máday 
Lajos, Mátyás József, Mihályi Péter, Miske Imre b., 
Moldován János, Molnár József, Molnár Pálh Mor-
scher Károly, Németh Károly, Nagy Péter, Onossy 
Mátyás, Orczy Béla b., Ormos Sándor, Paiss Andor, 
Pap Máté, Pap Mór, Papp Zsigmond, Perczel Béla, 
Perényi Zsigmond b., Pethe András, Pillér Gedeon, 
Plachy Lajos, Pidszky Ferencz, Rannicher Jakab, 
Reviczky István, Román Sándor, Rónay Lajos, Rö-
ser Miklós, ifj. Piudics József b., Rudnyánszky Fló
rián, Salamon Lajos, Sebestyén László, Sigray Fü
löp gr., Siklósy Karoly, Simon Pád, Somssich Pál 
Stoll Károly, Szabó Imre [pápai), Szakái Lajos, Sze-
lestey László, Szemző István, Szemző Mátyás, Széche
nyi Béla gr., Székács József Székely Gergely, Szitá
nyi Bernát, Szontagh Pád fgömöri), Tanárky Ge
deon, Teutsch György, Tolnay Gábor, Tóth Vilmos, 
Török Sándor [nógrádi), Irauschenfels Emil, Tul-
bá,s János, Urbanovszky Ernő, Urházy György, 
Vadász Manó, Vadnay Lajos, Vay Béla, 6., Vay 
Sándor b. , Várady János, Vécsey-Oláh Károly, 
Wesselényi József b., Vladár Tamás, Wodianer Al
bert b., Vojnics Barnabás, Vojnics Lukács, Zeyk Jó
zsef, Zeyk Károly, Zerdahelyi Incze, Zichy Antal, 
Zichy-Ferraris Viktor gr, Zichy Jenő gr., id. Zichy 
József gr., ifj. Zichy József gr., Zsarnay Imre, Balo-
miri János, Bömches Frigyes, Fabritius Károly, Feli-
denfeld Frigyes, Karácsonyi Frigyes, Szolga Miklós. 

Kijelenti, hogy nem szavaz: Ivánka Imre. 
Nincsenek jelen : Almássy György gr., Antírássy 

Gyula gr., Babes Vincze, Balomiri Simon, Bárányi 
Ágoston, Barinyai József, Bartal György, Bencsik 
György, Berde Mózes, Bernáth Zsigmond, ifj. Beth
len Gábor gr., Binder Mihály, Bogyó Sándor, Botka 
Tivadar, Böszörményi László, Buócz Kálmán, Con-
rád Mór, Csanády Sándor, Csengery Antal, Cser-
novics Péter, Damaszkin János, Dedinszky Jó
zsef, Dégenfeld Gusztáv gr., Dobóczky Ignácz, Drott-
leff Tamás Vilmos, Domokos László, Eötvös 
József báró, Eszterházy István, gróf, Faragó Fe
rencz, Fejér Miklós, Fülepp Lipót, Gál Miklós, Gál 
Péter, Geczö János, Gull József, Halász Boldizsár, 
Horvét Boldizsár, Horváth Elek, Hosszú József, Hu
szár Károly b., Ivácskovics György, Iveinket, Zsigmond, 
Kalauz Pál, Karácsony János, Kautz Gyula, Ká
rolyi Ede gr., Keglevich Béla gr., Kiss Miklós, Lator 
Gábor, László Imre, Lukynich Mihály, Macellariu 
Illés, Madarász József, Majthényi József b., Manoj-
lovics Emil, Mániu Aurél, Medán Endre, Mednyánsz-
ky Dénes b., Melas Vilmos, Mikó Imre gr., Miletics 
Szvetozár, Mocsonyi András, Mocsonyi Antal, Mo-
csonyi György, Mocsonyi Sándor, Molnár Endre, Ná~ 
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nássy Ignácz, Noszhpy Antal, Opicz Sándor, Paczo- f 
lay János, Papfahy Konstantin, Percsel Mór, Petkó j 
Lázár, Podmaniczky Frigyes, b., Popovics-Desseanu 
János, Prugberger József, Puskariu János, Ráth 
Péter, Rónay Jáczint, Rónay Mihály, Semsey Albert, 
Simay Gergely, Sipos Firencz, Somogyi László, Soms-
sich lrnre gr., Stefanidesz Henrik, Sztojacskovics Sán
dor, Szabó Miklós, Szász Károly, Szentiványi Adolf 
Szentiványi Károly, Széles Dénes, Szilátíy Áron, 
Szilágyi István, Szlávy József, Szluha Benedek, Sztra-
timirovics György:, Simonyi Ernő, id. Teleki Domo
kos gr., Tinku Ábrahám, Tolnay Károly, Tóth Lö-
rincz; Török Dániel, Török Sándor (gomori), Tre-
fort Ágoston, Trifunácz Pál, Thury Gergely, Thury 
Sámuel, Varga Flórián, Wass Sámuel gr., Vállyi 
János, Vitolaij József, Wlád Alajos, Vucsctics Ist
ván, Zámory Klímáin, Zichy Nándor gr., Zmeskal 
Mór, Zsámbokréthy József, Zsedényi Ede, Zsiivay 
József. 

E l n ö k : A jegyzők össze fogják számítani a 
szavazatokat. 

Csengery Imre jegyző (rövid szünet múlva) .• 
Távol volt 120 képviselő; szavazni nem akart 
egy ; az elnök nem szavazott; igennel szavazott 91, 
nemmel 1 89. 

E l n ö k : Az összeszámított szavazatok szerint 
a képviselőház többsége a Grhyezy Ignácz képviselő 
úr által beadott indítványt el nem fogadja. E szerint 
marad a központi bizottság által beadott szerkezet. 
Ha a ház kivánni fogja, felolvastatik. (Nem szüksé-
ges!) Miután a határozati javaslatot a tisztelt ház hatá
rozattá emelte, következik a második határozati ja
vaslat, msly a múlt ülésben átalánosságban elfogad
tatott. 

Csengery I m r e j egyző (olvassa a vasútépí
tési engedélyekre vonatkozó határozati javaslatpont
jait, melyek egyenkint elfogadtatnak). 

E l n ö k : El lévén fogadva ezen határozati ja
vaslat i s , azt gondolom, a ház osztályaiból alakult 
központi bizottság határozati javaslatának bevezető 
sorai kihagyatnak és csak az elfogadott pontok 
vétetnek be a t. ház határozatába. (Helyeslés.) 

Következik az alföldi vasút engedélyokmá
nyának tervezete. A miniszteri javaslat fog minde
nekelőtt felolvastatni. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa az engedély
okmány czímét.) 

Kirá ly i P á l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak a czimre nincs észrevétele. 

BóniS S á m u e l : T. ház! A 145, és 150-ik ülés
ben hozott határozat, mely ezen vaspályának ki
építését elrendelte, ezen vaspályáról ugy szól, mint 
alföld-fiumei vaspályáról. Igaz, hogy ezen szerve
zetben azon pályának csak egy része szándékolta
tik kiépíttetni, azaz hogy egy részére vannak vállal
kozók. Azonban azt hiszem, hogy miután a törvén y-
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hozás nem ok nélkül nevezte e pályát alföld-fiu
mei vaspályának, azaz nem ok nélkül nevezte meg 
az első pontot és a végsőt—mert a czél az volt, hogy 
a tengerrel köttessék össze az alföld — bár ez ezen 
pályának csak egy része is : óhajtanám, hogy a feje
zetben tétessék oda „alföld-fiumei." (Helyeslés.) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: T. 
ház ! Nekem a most felhozott indítványra nézve lé
nyegesészrevételem nincs; igazolnom kell mindazon
által, hogy a kormány miért hozta e vonal elneve
zését ilyképen és ily szövegezéssel javaslatba. Igaz, 
hogy a háznak múlt évi július 1-én keletkezett ha
tározata szól az „alföld-fiumei" vasútról. Föl volt 
említve egyszersmind annak oka is, miért válasz
totta ezen két nagy vonalat két külön vállalatra, 
a mennyiben most az „alföld-eszéki" vonal van tár
gyalás alatt és utóbb egy „eszek-fiumei" vonalról 
lesz szó. Mondom, nincs semmi lényeges észrevéte
lem Bónis képviselőtársunk indítványára nézve; 
azt az egyet mégis kénytelen vagyok a. t. ház figyel
mébe ajánlani, hogy a mennyiben itt elnevezésről 
van szó, minden esetre szükséges, hogy az a tárgy
nak megfeleljen. Ma egy „nagyvárad-eszéki" vonal
rólvan szó, holnap vagy közelebb a t. ház el fogja ha
tározni, hogy egy „eszék-fiumei" vasút építtessék. 
Nem hiszem,hogy az ajánlatba hozott elnevezés ezen 
két külön tárgyat valósággal elhatározza ugy, mint 
az engedélyezés utján fog megállápittatni és elha
tároztatni. Kénytelen vagyok ezt a t ház megfonto
lásába ajánlani, bár nekem az indítványba hozott 
elnevezés ellen elvileg semmi kifogásom sincs. (Ma
radjon a szerkezet!) 

Nyáry P á l : Miután tisztelt barátom Bónis 
Sámuel a t . háznak e tárgyban kelt határozatára, 
más szóval a minisztérium fölhatalmazására hivat
kozott, azt hiszem, a minisztériumnak a ház megha
talmazásán túl nem szabad mennie. (Ugy van! balfe
löl.) Neki kötelessége végrehajtani azt, mire fölhatal-
maztatott; arra pedig nem volt fölhatalmazva, hogy 
megváltoztatván a nevet, még, csak gyanúra is ad
jon alkalmat, hogy nem csak a czim, hanem maga 
a lényeg szándékoltatik megváltoztatni. Mivel ál
lamtitkár úr maga is azt mondja, hogy semmi 
lényeges ellenvetést nem tud tenni Bónis indítvá
nya ellen , a minthogy nem is tehet, mert a ház 
határozata így szól: fogadja el a t. .ház Bónis indít
ványát és tegye a czímbe : „alföld-fiumei". 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
Egy észrevételem van, a mennyiben igazolnom 
kell, hogy a minisztérium semmikép sem tért el a 
ház határozatától. 

Nyáry P á l : Itt van a határozati javaslat. 
Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 

Méltóztassék a törvényjavaslatnak első szakaszát el
olvasni, mely világosan azt mondja, hogy „a ma
gyar királyi közmunka- és közlekedési minisztérium 
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által az alföld-fiumei vasútnak a Nagy-Váradtól 
Eszékig terjedendő, s a nagyvárad - kolozsvári vas
pályával összekötendő vonala." A dolog tisztába 
hozatala végett kénytelen voltam ezt fölhozni; és ha 
tárgy természetéhez képest az ajánlott megkülön
böztetés tétetik, a minisztérium azt nem ellenzi; de 
tiltakoznom kell az ellen, hogy a minisztérium a ház 
határozatát figyelmen kívül hagyta. (Elénk hdyeslés 
<i Középen,) 

Tisza K á l m á n : Már tegnap bátor voltam 
kimondani azon nézetemet, hogy sajnálom esnem 
is tartom helyesnek, hogy az előterjesztésben a 
ház múlt évi július 2-kái határozata nem tartatott 
kellőleg figyelemben. 

E nézetemet most is ismételnem kell. Egyéb
iránt azt gondolom, hogy ugy, mint a dolgok ma 
állanak, mind annak,hogy Bónis Sámuel képviselő
társunk indítványa elfogadtassék, mind pedig an
nak, hogy ellentétbe ne jö'jünk a helyzettel, eleget 
lehet tenni. Jelesen azt gondolom, hogy ugy kel
lene a czimet tenni : „Az alföld-fiumei vasútnak 
nagyvárad-eszéki részérc szóló engedélyokmány." 
(Helyeslés) Ezzel, gondolom, mind a két igénynek 
megvan felelve. (Elfogadjuk!) 

EillÖk: Nem levén senki e tárgyra felirva, a 
határozatot a t. képviselőház beleegyezésével ak
ként vélem kimondhatni, hogy a czim Tisza Kál
mán képviselőtársunk indítványához képest akkép 
lesz szerkesztendő: „Az alföld-fiumei vasút nagy
várad-eszéki része engedélyokmánya." {Helyeslés.) 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa az engedély
okmány első szakaszának első kikezdését.) 

Királyi Pá l elöaűő : A központi bizottság 
ezen első szakasz első pontjára nézve módosítást 
hoz javaslatba, t. i. az 1-ső pont 12-dik sorában 
„egy" szó után eszó „Eszékről" teendő. E szerint 
a szerkezet következőkép állana : „jogot nyernek 
egy Nagy-Váradtól Eszékig vezető s a nagyvárad
kolozsvári pályával kapcsolatos mozdonyvasut, 
valamint egy Eszékről Baranyavárön át Villányra 
kiágazó szárnyvonal építése- és üzletére." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság módositványát ? 

Gubody Sándor : Én e szakaszra nézve bá
tor voltam módositványt beadni : de miután Grhy-
czy Ignácz képviselőtársam előbbi módositványa 
megbukott, fölöslegesnek tartom e fölött vitába 
bocsátkozni és módositványomat visszavonom. 

EillÖk : Az első szakasz első kikezdése elfő-
gadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az első sza- \ 
kasz második kikezdését.) 

Királyi Pál előadó : A központi bizottság 
ezen pont 5-ik sorában a „Bezdán" szót „Erdőd "-
del és a hatodik sor utolsó szavát „Baranyavárról" 
„Eszék* szóval kívánja felcserélni. 

Szakál L a j o s : T. ház! Az első szakasz 2-ik 
bekezdésére leszek bátor rövid észrevételt előter
jeszteni. Miután a központi bizottság „Bezdán" 
helyett „Erdő'döt" vette be a szövegbe, a valóság
nak nem felel meg azon kitétel, hogy „a vállal
kozók részéről bemutatott terv szerint," mert ez 
épen a vállalkozók tervével ellenkezik : kérem 
tehát ezen incisumot kihagyatni. (Helyeslés.) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
Az észrevétel helyes ; részemről is hozzájárulok. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az'első sza
kasz harmadik kikezdését.) 

Királyi Pál előadó .- A központi bizottság 
szerint ezen 3-dik pont első sorában e szó után : 
„szárnyvonal" „Eszékről," és az utána következő: 
^Baranyavárön" helyett „Baranyaváron át* lenne 
teendő. A szöveg tehát ekkép szólana: „A szárny
vonal Eszékről Baranyaváron át egyenes irány
ban Villányra megy. hol a pécs-mohácsi vonallal 
egyesül.1' (Helyeslés.) 

Gubody Sándor: Ezen pontra nézve is van 
egy módositványom; de miután Ghyczy Ignáez 
képviselőtársam indítványa el nem fogadtatott, 
kénytelen vagyok ezen módositványt is vissza
venni. 

E l n ö k ; Az első szakasz harmadik kikezdése 
elfogadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az első sza
kasz 4-dik kikezdéséL) 

K i r á l y i P á l e lőadó : A központi bizottság
nak e kikezdésre nincs észrevétele. 

EillÖk : Az első szakasz negyedik kikezdése 
elfogadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az első sza
kasz 5-dik kikezdését.) 

Kirá ly i P á l e lőadó : Ezen pontra vonat
kozólag a központi bizottság módositványa követ
kező : Az első sorban . ,Nagy-Váradnál" szó után 
e szót kívánja tétetni: „és ;" és ugyanezen sorban 
előforduló ezen két szó : „és Barauyavárnál" ki
hagyandó. Ekként lenne a szerkezet: ,,Nagy-Vá
radnál és Csabánál a vasút olykép vezetendő, 
hogy ezen állomások pályaudvarai a nagyvárad-
eszéki irányban átmeneti állomások lehessenek". 
(Helyeslés) 

E l n ö k : A központi bizottság javaslata elfo
gadtatik. 

Csengery ímre jegyző (olvassa az első sza
kasz 6-dik kikezdését.) 

Kirá ly i P á l e lőadó : A központi bizottság
nak e kikezdésre nincs észrevétele. 

Elnök: A t. ház az első szakaszt a központi 
bizottság szövegezésében fogadta el azon változta
tással, melyet Szakái Lajos képviselő úr hozott 
indítványba, 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 2-dik sza-



CCXXIX. ÜKSZAGOS ÜLÉS. (Május 12. 1868.) 287 

kasé első és második kikezdését, melyek szó nélkül 
elfogadtatnak. Olvassa harmadik kikezdését.) 

K i r á l y i P á l e lőadó : A központi bizottság
nak e pontra nézve módosítása van, hogy t. i. e 
pont negyedik sorában az „april" szó után ma
radt hézag töltessék ki akként, hogy a rendelet 
kelte és száma kiteendő, vagyis : 20-án 4973. sz. a. 
Ugyané pont 6-ik sorában „terjesztendő"' helyett 
„terjesztett" teendő. 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság módosítását 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) A- szerkezet tehát a köz
ponti bizottság módosításával fogadtatik el. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a második 
szakasz 4. és 5-dik kikezdését, melyek észrevétel nél
kül elfogadtatnak. Olvassa 6-dik kikezdését.) 

Somossy Ignácz: E pont nem fejezi ki tisz
tán, egy vagy két évre szól-e a bruttó jövedelem ? 
Ennélfogva e szó után : „bruttó jövedelem" kérem 
e szót igtatni : ,,évenkint." 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
Helyes! 

Radics Ákos : Miként mindnyájan tudjuk, 
a földkisajátitás, a földmunkálatok, fölépitmények 
kevesebb költségbe kerülnek, mint az első sinut-
nál ; ezenkívül a magas építmények, mint épületek, 
indóházak, műhelyek, őrházak, vizáilomások, táv
írdák, jelzők, műépitmények, továbbá a forgalmi 
eszközök stb, majdnem egészen elesnek, úgyhogy 
a legrészletesebb számítások alapján be lehet bizo-
nyitani, hogy a második sinutra szükséges befek
tetési tőke az eisó' sinutnál szükséges kiállítási 
költségnek legroszabb esetben 45%-át teszi. Már 
most, ha az első sinutuál a mértföldenkint biztosí
tott tiszta jövedelmet, 36,500 frtot vennők fel ala
pul, akkor a második sinutra 45° 0 kai csak 16,425 
frtot lehet felszámítani: ez tesz a két sinutra mért
földenkint 52,925 frtot. Ha már most az üzleti 
kiadást legroszabb esetben 50%-ra számitjuk, 
akkor nézetem szerint a második sinut kiépítésére 
megkivántató bruttó jövedelemnek nem 120, ha
nem 106,000 frt fog megfelelni. Minden esetre fel
tűnő, hogy az eredeti szerkezetben 150,000 forint 
vétetett fel. A pénzügyi bizottság ezen 150,000 
írtból 30,000 frtot vont le a nélkül, hogy a mért
földenkínt biztosított tiszta jövedelem összegét is 
megváltoztatta volna; ugy látszik tehát, mintha 
az eredeti szerkezetben ezen 30,000 frtnyi többlet 
csak ugy jóhiszemííleg vétetett volna fel. Mind
ezek folytán felkérem a tisztelt házat, méltóztassék 
azon 120.000 frt helyett a biztosabb számításon 
alapuló 106,000 frtot elfogadni. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
T. képviselőház! Nem akarom a t. képviselő úr 
épen fölemlített számításait kétségbe vonni; de 
Jgenis gyakorlati szempontból kénytelen vagyok 
azon észrevételt tenni, hogy részemről nagyon 

óhajtom, hogy az alföldi vasút forgalmánál fogva 
minél előbb jusson azon állapotba, mely szerint 
elérkezett azon időpont, hogy ezen szerződésben 
kikötött 1 eltétel szerint is a második sinvonalat 
lerakni kénytelen legyen. Habár ezt melegen óhaj
tom, más részről mégis ki kell jelentenem, hogy 
közel jövőben ezt nem látom bekövetkezhetőnek ; 
és valamint én részemről nem volnék képes ma 
már biztos alapokra fektetni azon számítást, hogy 
mibe fog kerülni akkor ezen második sinvonal: 
ugy nagyon kételkedem benne, hogy számító 
vállalkozó találkozzék, ki ma már elfogadjon egy 
kalkulust, mely talán 10, 15 vagy 20 évvel ké
sőbben fog beállani. Hogy ennek alapján vállalkozó 
nem fogadhat el ajánlatot, azt nagyon természe
tesnek találom. De nem is tartom gyakorlatilag 
kivihetőnek, hogy a kormány ily alapokon kikö
téseket tehessen. A mi már most magát ezen tétel 
megállapítását illeti: ugy tudom, hogy az ország
ban létező legnagyobb vasútnak, mely "az or
szágnak egyik végétől a másikig keresztül hasitja 
hazánkat — értem az államvasutnak — ezen tétele 
180,000 frtban van megállapítva. Meg kell jegyez
nem, hogy midőn a kormány ezen consortiummal 
megkezdte az alkudozást, a maga részéről is kísér
letet tett ezen tételt 120,000 frtban megállapítani, 
a mit azonban a vállalkozók az időben semmiké
pen elfogadni nem akartak. Csak az osztályokban 
lefolyt tárgyalások közben ismételve felmerült 
azon óhajtás következtében, hogy a 150,000 fo
rintban kitett bruttó jövedelem szállíttassák le 120 
ezerre, azon okból, mert a kormánynak egy másik, 
már szintén a ház elé terjesztett szerződésnél sike
rült, mint a kormány átalában törekszik is foko
zatosan mindig kedvezőbb feltéteteleket kieszkö
zölni, ezen tételt már 120 ezer forintra leszállítani: 
a kormány a tanácskozások közben újból felszólí
tást intézett a vállalkozókhoz, és ez alkalommal 
van szerencsém kijelenteni, hogy a vállalkozók 
ezen felszólítás folytán e föltételt elfogadták. 

Én tehát részemről a 120 ezer forintot, mint 
a megkötött alku egyik fültételét, ajánlom a tisz
telt háznak. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a tisztelt ház ezen pontot a 
központi bizottság által ajánlott módosítással és a 
Somossy képviselő úr által ajánlott „évenkint" 
szó közbeszurásával ? (Elfogadjuk!) Tehát a 2-dik 
szakasz 6-dik kikezdése a központi bizottság szer
kezetében Somossy képviselő úr módosításával 
fogadtatik el. 

Csengery Imre jegyző (olva.-sa a 2-dik sza
kasz 7-dik kikezdését.) 

RadíCS ÁkOS : T. ház! Az emelkedési vi
szony, mint tudjuk, lényeges befolyással van a 
vonal eonservatiójára, a kőszénfogyasztásra, áta
lában az üzleti kiadások tételeire. Minél nagyobb 
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az; emelkedés, annál nagyobb az üzleti kiadás; és 
megfordítva, minél kedvezőbbek az emelkedési 
viszonyok, annál nagyobb a pálya tiszta jövedel
me : szóval az emelkedési viszony a bruttó és nettó 
jövedelem közti viszony meghatározására lényeges 
befolyást gyakorol. E szerint azt hiszem, a maxi
mál emelkedési viszony kérdésének megoldása 
reánk nézve közönyös nem lehet. Hivatkozhatnám 
itt egyéb pályák emelkedési viszonyaira; de elég
nek tartom e czélra az arad-károlyfehérvári vonal 
maximál emelkedését felemlíteni, hol pedig a terü
leti nehézségek tudtommal sokkal kedvezőtleneb
bek, mint a nagyvárad-eszéki vonalnál. Az arad-
károlyfehérvári vasútnál az emelkedés, miként ezt 
az e vonalra kiadott engedélyokmány tanúsítja, 
1 : 400-ban van megállapítva; azt hiszem tehát, 
ha már a nagyvárad-eszéki vonalnál kedvezőbb 
maximai emelkedési viszonyt nem állítunk fel, de 
legalább a kedvezőtlenebb területeken áthaladó 
pályáknál elfogadott emelkedési viszonyokat al
kalmazzuk. Ezek után az eredeti szerkezet helyett 
következő módositványomat van szerencsém el
fogadás végett ajánlani: „A maximai emelkedési 
viszony egy-négyszázra (1 : 400) szabatik meg, az 
ellenemelkedésnél az emelkedési viszony 1 : 600 
lesz." 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
Nem akarom állítani, hogy a t. képviselő úr ro-
szul van értesülve, ámbár igen hajlandó vagyok 
azt hinni, hogy nem egészen jól értesült, mert 
hogy 1 : 200-hoz átalában a közforgalom igényei
nek mindenkép megfelel és pedig a legkedvezőbb 
viszonyok közt, azt merem állítani. Például hozom 
fel a buda-kanizsai vaspályát. Senki sem fogja ta
gadni, hogy ezen vaspálya a közforgalomnak 
egész berendezésénél fogva mindenkép megfelel, 
pedig ott az emelkedési viszony 1 : 150-hez. De 
mellőzöm, és nem akarok elméleti szabályokra vo
natkozni ; csak egy tényt hozok fel: hogy a nagy
várad-eszéki vonalnak Nagy-Váradon, Csabán, Sze
geden keresztül egész Szabadkán át Zomborig 
terjedő része az alföldi consortium által nem csak 
minden tervezeteiben elkészíttetett, de valósággal 
építés alá, illetőleg munkába vétetett. Már pedig 
ott ezen emelkedési viszony hatósági engedély 
mellett fogadtatott el. Ha csak tehát az egész kész 
alépítményt elpusztítani nem akarnók, ezen szer
ződésben uj emelkedési viszonyt természetesen fel
hozni nem lehet. Ennélfogva a kormány azt foga-
dá el, mely az ottani viszonyok szerint hatóságilag 
megengedtetett és gyakorlatban van, mert hiszen 
az alföldi vasútra nézve ugy áll a dolog, hogy 
kész az alépítmény s azt felhasználva kell folytat
nunk az építést. (Maradjon a szerkezet!) 

E l n ö k : Elfogadja a tisztelt ház ezen kikez-
dést a központi bizottság javaslata szerint'? (Elfo

gadjuk !) A 2-dik §. 7-dik kikezdése a központi bi
zottság szerkezetében fogadtatik el. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 2-dik §. 
8-dik kikezdését.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
ezen pontban csak a következő sajtóhibát kívánja 
kijavíttatni: t. i. „kimaradásoknak" helyett tétes
sék : „kanyarodásoknak." 

Gubody Sándor: Ezen ponthoz kívánnám 
hozzátétetni: „de az eltérések által nem szabad, 
hogy az elfogadott lejt- és irányviszonyok kedve
zőtlenebbekké várjanak." 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
T. ház ! Nekem átalában nincs kifogásom ezen 
hozzátétel ellen, csakhogy szükségtelennek tartom • 
mindazt pedig, a mi szükségtelen, nem javasolha
tom, hogy fölvétessék: mert az ugy is mindig ér
tetik, és ezen szerződés világosan ki is köti, hogy 
a közlekedési minisztérium helybenhagyása nél
kül végleges építéshez hozzá fogni sem lehet. Még 
a részletes terveket is egyenkint be kell a minisz
tériumnak mutatni és azok csak az ö helybenha
gyásával ellátva szolgálhatnak a valóságos építési 
kivitel alapjául. Utoljára, a mint már érintettem, 
az egész vonal nem csak vonaíozva, de az alépít
mény legnagyobb részben ki is van épitve; csak 
az utó só szakaszról van még szó, t. i. Zombortól 
Erdődön át Eszékig. Ott, ha bármi legcsekélyebb 
károsítás mutatkoznék, a minisztériumnak mindig 
bőséges módjában áll azon igazítani. Én tehát nem 
tartom az indítványba hozott módosítást szüksé
gesnek. (Maradjon a szerkezet!) 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Engedelmet kérek, 
ha egy pár megjegyzést vagyok bátor tenni. 

Elsőben is az igen tisztelt államtitkár urnák 
előadására azt vagyok bátor megjegyezni, hogy 
ezen szerződési okmány ép oly nagy szabadságot 
nem hagy fen az illetőknek és a kormánynak, a 
mint magyarázni méltóztatott. Es én részemről ép 
azért tartottam és tartom a hozzátételt elfogadha
tónak, mert nem hagy fön oly "nagy szabadságot, 
a mennyiben azt mondja, hogy ;,az eltérések által 
nem szabad, hogy az elfogadott lejt- és irányvi
szonyok kedvezőtlenebbekké váljanak", a mit nem 
érthetek máskép, minthogy az emelkedések és ka
nyarulatok nem lehetnek roszabbak, mint a miként 
itt ki vannak téve. 

A mi magát a dolgot illeti, az emelkedési és 
a kanyarulati viszonyok mikép létesítése okvetle
nül nagy befolyással bír az építés költséges vagy 
kevésbbé költséges voltára ; és épen azért, midőn 
szerződés köttetik, az illető vállalkozó okvetlen a 
kitűzött emelkedési és kanyarulási viszonyokhoz 
képest szabja meg, minő föltételek, minő ár mel
lett kész építeni. Azt tartom, hogy nekünk, mint 
képviselőháznak, érdekünk és kötelességünk az, 
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hogy minél jobb emelkedési és kanyarulat! vi
szonyokat tartsunk fön, mert az emelkedési és 
kanyarulási viszonyoknak jósága ismét az üzletre 
és a forgalomra döntő befolyással bir. Épen azért 
azt tartom, hogy mivel itt előnyös kanyarviszony 
van biztosítva, nekünk ahhoz ragaszkodnunk kell, 
és nem szabad mintegy útmutatást adnunk arra, 
hogy a vállalkozó, ki épen e megállapított viszo
nyok mellett megszabott díjért köteles épiteni, a 
forgalomra roszabb hatással leendő viszonyok 
mellett is építhessen. (Helyeslés. Maradjon a szer
kezet 0 

E l n ö k : A t. ház a második szakasz 8-dik ki-
kezdését a központi bizottság szövegezésével fo
gadja el. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a második 
szakasz 9, 10, 11, 12 és 13-dik kikezdését, melyek 
észrevétel nélkül elfogadtatnak. Olvassa 14-dik ki
kezdését.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Itt az első sorban 
egy sajtóhiba v a n : „istakolt", mi helyet „itatott" 
teendő. 

Elnök:: Méltóztatnak elfogadni a II-dik sza
kaszt ? (Elfogadjuk!) Tehát a II-dik szakasz elfo-
gadtatik a központi bizottság javaslata szerint. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 3. és 4. 
§-t, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. Olvassa 
az 5-dik §-t.) 

Királyi Pál előadó: Az 5-dik szakasz 3-
dik pontjában a 3-dik sorban a központi bizott
ság javaslata szerint Eszék elé „és" szócska teendő, 
a nyomban következő „és Villány "^szavak pedig 
kihagyandók. Ugyanezen §. 4-dik pontjában 
az utolsó sorban e szó helyett ,,pályavonalt" ezek 
veendők fel: „pályaszakaszt és az eszék-villányi 
szárnyvonalat". Ennélfogva az 5-dik szakasznak 
3—4 és 5-dik pontja a központi bizottság szer
kezete szerint következőkép állana: „egy év alatt 
az engedély kiadásától számítva a szeged-zom-
borí pályavonalt; két év alatt az engedély kia
dása napjától számítva a szeged-csabai, valamint 
a Zombor és Eszék között engedélyezett pálya
vonalakat ; végre 3 év alatt az engedély kiadásá
tól a nagyvárad-csabai pályaszakaszt s az eszék
villányi szárnyvonalat". 

S í m o n y i LajOS b.: Az alföldi vasút kiépí
tésénél egyik legnagyobb nehézség az anyagok 
hiánya; a mi pedig megszerzésüket illeti, az 
a legkönnyebben eszközölhető oly vidékekkel való 
összeköttetés által, melyekben a vasutak épitésére 
szükséges anyagok a legnagyobb mértékben és 
bőségben találtatnak. Minthogy az anyagokat 
csak akkor lehet a vasutakon szállítani, ha már 
kiépültek, mint igen t. államtitkár úr monda 
a mai vitatkozás alkalmával, a miről mindenki 
•meg van győződve és én magam is : természetes, 

hogy ezen anyagok szállításának eszközlésére 
okvetetlenül szükséges volna, hogy a vonal Nagy-
Váradtól Csabáig egyidejűleg azon vasúttal, 
mely Csabától Szegedig és Szegedtől Zomborig 
vezet, kiépíttessék, hogy ezután a kellő anyag a 
vasúton az illető helyre legyen szállítható. Ennek 
következtében bátor vagyok indítványozni, hogy 
egyidejűleg a szeged-zomborival és eszek-villá
nyival a várad-csabai is építtessék ki. (Helyeslés.) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
T. ház! A vonalszakaszok és azon határidő 
kikötésére nézve, melyek itt javaslatba hozattak, 
kénytelen vagyok megjegyezni, hogy az leg
inkább a vállalkozók számításán alapul. Az 
anyagszállítás, melynek, ismételve ki kell emel
nem, igen nagy szerepe van az egész vonal 
előállításában, leginkább támaszkodik azon vízi 
szállításra a Dunán le a Ferencz-csatorna felhasz
nálásával egész Zomborig. Ez volt alapja annak, 
hogy a vállalkozók legelőször is a szeged-zom-
bori vonalat kívánták kiépíteni, és a mint 
ezen vonal elkészül, azt óhajtják felhasználni 
mint kész közlekedési eszközt egyszersmind a vo
nal további folytatására nézve. A mennyiben 
őket ezen kikötés maga 50 mföldnyi vasút építé
sére 3 évre kötelezné, ez minden esetre oly körül
mény, oly föltétel, mely csak biztos és megbízható 
vállalkozók által létesíthető, és a mennyiben ezen 
egész ajánlatuk igen alapos számításokra támasz
kodik, kénytelen vagyok arra kérni a t. házat, 
méltóztassék ezen általok kiemelt és világosan 
kitett föltétel mellett maradni. (Maradjon!) 

E l n ö k : Tehát elfogadtatik. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 6. és 7-

dik §-?, melyek szó nélkül elfogadtatnak. Olvassa 
a 8-dik §-t.) 

RadiCS ÁkOS: A második pont ötödik so
rában e szóra: ,.jutányos" van észrevételem. Nem 
tartom ugyanis helyesnek, hogy az állam vala
mely tett szolgálatért „jutányos" kárpótlást ígér
jen, „méltányos" kárpótlás helyett. (Felkiáltások: 
Jobb a jutányos! Maradjon a szöveg!) 

E l n ö k : Méltóztatnak a szöveget elfogadni ? 
(Elfogadjuk!) Következik a 9. §. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 9. §-t.) 
RadiCS ÁkOS: Az első pontban nincs telje

sen kifejezve, hogy kinek áll jogában a távirda-
vezeték felállítása. Azt gondolom tehát, hogy ezen 
szavak után ,,az engedélyesek köteleztetnek" ezt 
kellene tenni: ,,az állam távirdalgazgatóságá-
nak" : különben az első pontnak, felfogásom sze
rint, nincs értelme, mert nincs kifejezve, kinek 
engedje meg. 

A negyedik pontban ezen szót: „póznáira," 
nem tartom elfogadható kifejezésnek, mert a pózna 
alatt nem értek egyebet, mint rudat vagy dóron-
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got ; már pedig a távirdahuzalok rud- vagy do
rongra nem alkalmaztatnak; nézetem szerint te
hát e szót .,póznáira" ezen szóval ,,oszlopaira" kel
lene felcserélni. (Helyeslés.) 

Vadnay L a j o s : Maradjon! Nem oszlop 
az, hanem pózna. (Maradjon!) 

E l n ö k : Tehát marad a szöveg. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 10-dík 

§. 1. és 2-dik bekezdését, melyek észrevétel nélkül el
fogadtatnak. Olvassa 3-dik belekezdését.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : E pontra a bizottság
nak módosítása van. A 4-dik sorban e kifejezést: 
„osztrák és magyar" e- szóval akarja felcserélni: 
.,,magyar és osztrák". Ugyanezen bekezdés utolsó 
sorában előforduló,.lassúbb" szó helyett az értelmet 
helyesebben kifejező szót: „csekélyebb" ajánlja. 

Elnök: Elfogadja a tisztelt ház? (Elfogadjuk!) 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 10-dík 

§. 4. 6- és 6-dik kikezdését, 'melyek észrevétel nélkül 
elfogadtatnak.) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 10-dik 
§. 7. és 8-dik kikezdését, melyek észrevétel nélkül el
fogadtatnak. Olvassa 9-dik kikezdését.) 

Királyi Pál előadó: Ez utolsó pontra 
nézve a bizottság a 2-dik sorban e szót: „leg
alább" akarja beékelni. (Helyeslés.] 

SzOntagh P á l (gömöri): T. ház! Nekem 
az első pontra volna egy alázatos észrevételem. 
Azt gondoltam, hogy e szakaszt végig kell meg
hallgatnom, és akkor fog csak előkerülni; de ha 
nem ez az eset, bátor vag yok észrevételemet most elő
adni, t. i. a kivételes árszabásra nézve, a mely kikez-
dés igy szól: ,,Továbbá k ő , s ó , szén stb.". 
Óhajtanék az ottan megnevezett czikkekhez még 
némelyeket hozzá tétetni, a melyek értékben épen 
oly csekélyek és súlyra nézve nagyobbak, mint a 
megnevezettek, és melyeknek forgatása nemzet
gazdaságunkra épen oly fontos. Ezen czikkek 
egy része a gazdaságra vonatkozik, t. i. a trágya-
nemüek, a hamuk, a földnemüek, és más czik
kek, melyek talán szorosan véve nem is tartoznak 
ide jelenben, de meglehet jövőre nézve. Mint
hogy ezen rendszabály valószinüleg más pályákra 
nézve is praecedensül szolgáland és el fog fogad
tatni, ennélfogva bátor vagyok ez alkalommal 
megemlíteni, hogy az olcsó vasnak első és főfel-
tétele az levén, hogy a nyers anyag és a tüzelő 
szer. hol az együtt nem fordul elő, mint Anglia 
kivételével máshol sehol sem fordul elő, olcsón 
szállittassék, ezt tekintetbe véve meg van nevezve 

a szén, coaks, briquets stb. Vannak azonban ese
tek, hol nem a szén szállíttatik az érczczel, hanem 
megfordítva történnék a szállítás előnyösebben. 
Óhajtanám azért hozzátenni, hogy : ,.nyers vas 
és vasérczek". 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
T. ház! Távol vagyok attól, hogy el ne ismerjem 
annak fontosságát, a mit a t. képviselő ur e pilla
natban némely elősorolt tárgyakra nézve elmon
dott ; de arról is meg vagyok győződve, hogy 
közgazdaságunk tekintetéből még korán sem me
rítettük ki gondoskodásunkat, ha azt csak azon 
elősorolt tárgyakra terjesztjük ki ; sőt azt hiszem, 
vannak ezeken kivül sok más lényeges kereske
delmi czikkek. vannak sok más termelési anyagok, 
melyekre hasonlag ki kell terjeszteni figyelmün
ket, melyekről szintén kell gondoskodnunk. De a 
mi előttünk fekszik, az kötvény, szerződés, melyet 
ugy kötött meg a kormány, a mint a jelenlegi 
viszonyok megengedték, még pedig nem is most. 
hanem már novemberben. Es kénytelen vagyok 
arra is utalni, mit tegnap volt szerencsém megje
gyezni, hogy a kormány átalában a tariffázást 
igen tökéletlen műnek tekinti, s legelső gondosko
dása lesz, hogy ezt átalános rendszer, átalános 
közgazdasági szabály szerint állapítsa meg; és 
azon alkalommal, hiszem, lesz helyén, hogy ezen 
tárgyakról, melyeket felemlíteni méltóztatott, gon
doskodjunk: mert szerintem nem volna helyes, ha 
most megakasztatnék a szerződés végrehajtása, 
mely már megköttetett, csak azért, mert még né« 
hány czikk nincs benne megemlítve. Erre okvetet
lenül lesz mód. A közügy érdekeit akként kívánta 
a kormány megóvni, hogy világosan kikötötte a 
szerződésben, hogy a mikor a törvényhozás ezen
túl a taríffát máskép megállapítja, vagy a tariffá-
zás kérdésében bár miképen fog intézkedni, min
den hozandó törvények e társulatra nézve is köte
lezők. (Helyeslés.) 

E l n ö k ! Minthogy , t. ház, a mint veszem 
észre, a tagok nincsenek határozatképes számmal, 
bátor vagyok az ülést eloszlatni. 

Holnap 10 órakor folytatjuk a tárgyalást. 
A kérvényi bizottság letette jegyzékét a ház 

asztalára; s ennek folytán a t. háznak, hogy ha 
netalán holnap ideje korán bevégeztetnék a fenfor-
gó törvényjavaslat fölötti vitatkozás, a kérvényi 
bizottság jegyzéke fog fölvétetni. 

AB ülés végződik d. u. 11/i órakor. 
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CCXXX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 13-dikán 

G r a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

T á r g y a i : Kérvények bemutatása. Az alföld-fiumei vasútról szóló törvényjavaslat mellékleteinek részletei 
•rább foly. Az államköltségvetéi mellékleteiből a még hiányzó 111-dik füzet benyujtatik. 

tárgyalása to-

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

Az ülés kezdődik d. e. 10l/í órakor. 
4 

E l n ö k l Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Csengery Imre jegyző űr vezeti, 
A szólni kívánók neveit Dimitrievics Milcs jegyző 
úr jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitele
síttetni . 

Csengery Imre jegyző (olvassa a május 12-
kén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök: Ha nincs észrevétel, (Nincs!) a jegy
zőkönyv hitelesítve van. 

Kassa szab. kir. város közönsége a képvise
lők gyakori kimaradását az országos ülésekből 
ineffwUoltatni kéri. 

Turánszky Nándor aranyos-maróti lakos az 
állami jövedelmek kezeléséről beadott emlékiratát 
figyelembe vétetni kéri. 

Ér-Díószeg mezőváros Bihar megyében a 
tisza-ér-körüsi csatorna létrehozatalát kéri. 

Ugyan azt kéri Gyoma mezőváros Békés me
gyében. 

Mike József és Miké Juliána al-torjai lakosok 
a kincstári ügyész által ellenök indított perben a 
kezdi-széki egyes bíróság által hozott 688 számú 
ítéletei; megsemmisíttetni kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bízottsághoz 
fognak áttétetni véleményes jelentés végett. 

Napirenden van az engedélyokmány 10-dik 
szakasza 11-ik pontjának részletes tárgyalása. 

Radics Ákos: Miután a t. államtitkár teg
napi és tegnapelőtti előadásaiban ismételve ki
emelte, hogy a vasúti tariffák szabályozására nézve 
rövid idő alatt törvényjavaslatot fog a közlekedési 
miniszter a ház elé terjesztetni: ennélfogva az 
egyes tariffa-tételek bonczolgatásába ezúttal nem 
bocsátkozom, mert a vasúti tariffák gyökeres ja
vítása nem csak ezen egyes vonalnál, de az egész 

vasúthálózatnál égető kérdéssé vált. Ott van pél
dául a semmeringi pálya, mely mértfőidenkintkö
zel 2 millió forintba került, és itt van ugyanazon 
társaságnak buda-pragerhofi vonala, mely mért-
földenkint alig került 650000 forintba: és mégis 
mindkét pályánál ugyanazon tariffatételek vannak 
alkalmazásban. Ezen és ebhez hasonló sérelmeket 
csak akkor foghatjuk gyökeresen orvosolhatni, ha 
egyszer azon előterjesztendő törvényjavaslatot tár
gyalás alá veszszük. 

De igenis alapos kifogásom van a 10-dik §. 
8.. 9. és 10-dik pontjaira nézve, mélyek a kérdés 
alatti vasút árszabásának .szabályozásával foglalkoz
nak. A mennyiben alkalmam volt egyéb engedély
okmányokat tanulmányozhatni, az ilyen feltéte
lekhez kötött árszabályozási módozatokat sehol 
sem fedezhettem fel, legalább nem azon engedély
okmányoknál, melyek parlamentális tárgyalás és 
jóváhagyáson mentek keresztül; sőt ellenkezőleg 
mindezen engedélyokmányokban azon elvet látjuk 
kifejezve, hogy ha az állam a biztosítást magára 
vállalja, akkor egyszersmind jogában áll az ál 
lamkormánynak az árszabályozást bármikor elren
delni. Azonban mellőzve ezen körülményt, azt hi
szem, kerülni kell oly kitételeket, melyek által az 
árszabások szabályozása a kormány közegei és az 
engedélyesek között alku tárgyává tétetik. 

Ezek folytán van szerencsém a 10-dik czikk 
8, 9. és 10-dik pontjai helyett a következő módo
sítván yomat ajánlani elfogadás végett. (Halljuk !) 
„Az árszabás az államkormány jóváhagyása vagy 
elrendelése folytán megváltoztatható.'1 

E l n ö k : Nem tudom, hogy a t. ház. miután 
ezen pontok a képviselőház által már elfogadtat
tak,, jónak látja-e ismét visszatérni a már elfoga
dott pontokra nézve? (Nem lehet!) 

RadiCS ÁkOS*. Bocsánatot kérek: én már 
tegnap az első pont tárgyalása alkalmával jegyez
tettem föl magamat; a ház tegnap határozatképes 
nemievén, a részletes tárgyalás e szakasz pontjaira 
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nézve be nem fejeztetett, elfogadásukra nézve ha- ] 
tározat sem hozatott, és igy csak most juthattam 
szóhoz. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
T. ház! Én is azon nézetben vagyok, hogy e 
tárgy már tegnap elintéztetett. Mindamellett meg
nyugtatásul néhány észrevételt akarok tenni t. ba
rátom Eadics Ákos úr előadására. 

Nagyon sajnálom, hogy ez alkalommal sem 
lehetek vele^ egy nézetben, és pedig azért, mert a 
mit Eadics Ákos képviselő úr felhozott — méltóz
tassék megbocsátani — egy kis tévedésen alapszik. 
Nem ismerek sem Magyarországon, sem Ausztriá
ban, sem a continens bármely államában oly ki
kötést, a milyen ezen szerződésben a tariffák sza
bályozására nézve felvétetett. Ez az első és oly 
kedvezmény, melyhez hasonló példát eddig egyet
len egy concessio sem mutat fel, s én részemről az 
országra nézve ez idő szerint ezen kikötést ezélsze-
rünek tartom. Nem ringatom mindamellett maga
mat azon hitben, hogy a kormánynak ott fentar-
tott nevezetes befolyási joga valami nagy ered
ményeket szülne : mert átalában nem hiszem, liogy 
a tariffákat az országos forgalom felvirágoztatására 
gouvernementális utón szabályozni lehetne. Csak 
üdvös verseny fogja előteremthetni azon állapotot, 
mely a tariffa módosítására nézve leginkább íog 
befolyni, s én ez idő szerint azon kikötést, melyhez 
— mint mondám — hasonló befolyású példa sehol 
sincs, egyelőre tökéletesen kielégítőnek tartom. 

Én — mint mondám — nem tartom ugyan 
czélszerünek visszatérni oly kérdésre, mely már a 
t. ház határozata által elintéztetett; de mindamel
lett közmegnyugtatásul ezt fölemlíteni szükséges
nek tartottam. {Tetszés.) 

Nyáry P á l : T. ház! A vasutaknak vannak 
fény-, de vannak árnyoldalai is. Ez utóbbiak közé 
tartozik kétségtelenül az egyedáruság. A szabad 
verseny kizárása, ha annak mind a termelőre, 
mind a fogyasztóra károssá válható hatása a tör
vényhozás által lehetőleg nem mérsékeltetik, ma
gát az intézvényt távolítja el eredeti rendeltetésé
től, mely nem lehet csupán a részvényeseknek 
járó osztalék nagysága, hanem kell hogy legyen 
a forgalom gyorsítása, pontossága s e mellett ol
csósága. Oly országban, melyben főkép gyármü
vek szállíttatnak külföldre, ez nem oly nagy fon
tosságú , mert a nyers termékek az államban 
fölemésztetvén a gyárosok által, a n)^ers termé
nyek más része pedig, pl. a gyapjú, len és egye
bek, átváltoztatván kisebb volumenekre, szállításuk 
koránsem kerül oly sokba, mint a nyers terméke
ké. Vegyük pl. a gabonát, vagy posztót és sely
met. Mi fizettetik egy mázsa gabnáért, és mi fizet
tetik egy mázsa gyártmányért, posztóért vagy 
selyemért ? Ha valaki a kettőnek értéke közti kü

lönbséget és a szállítási különbséget veszi tekin
tetbe, azonnal meg fog győződni, hogy oly or
szágban, mely csak nyers termékeket szállít a 
külföldre, ez véghetetlen nagyfontosságú. A tisz
telt kormány erről nem feledkezett meg, mert 
egyik pontban fentartá a kormány magának azon 
jogot, hogy 5 évről 5 évre rendezhesse a tariffá
kat. Tökéletesen egyetértek ezen pontokra nézve 
addig, midőn az mondatik, hogy az első 5 évben 
az igy megállapított tariffa maradjon változatla
nul ; de midőn a jövőre nézve azt mondja, hogy 
a körülményekhez képest íentartja magának a 
jogot változtatni: az ellen van kifogásom, minthogy 
nem látom indokolva, miért 5 évről 5 évre? A ter
mészet folyása nem szabja magát évekhez, nem 
különösen bizonyos számú évekhez; és igen köny-
nyen megtörténhetik, hogy Magyarországban 
rendkívüli termés van négy esztendőben, de négy 
esztendő alatt a magyar gabona kivitelére mit 
sem tehet a kormány. Tehát az ötödik évre: de 
már akkor a rósz termés folytán nincs reá szükség. 
Mindenki kétségtelenül fontolóra veszi azon kü
lönbséget, mit tehet ami gabonánk kivitelére csak 
egy pár hónapi késedelemis. Szükség tehát, hogy 
vasúti intézményeink ugy legyenek alkotva, hogy 
jaz első czél, a gyorsaság eléressék. Szükség arra 
is figyelnünk, hogy a nagyobb mennyiségű szállí
tási árak által ne rekesztessünk el a concurrentiá-
ból más, t. i. éjszakamerikai vagy oroszországi 
gabona által. Ennélfogva azt hiszem, ha valaki 
gondolkozik róla, meg fog győződni, hogy semmi 
igaztalanságot és semmi szabálytalanságot nem 
követünk el, ha az „5 évről 5 évre" szókat ki
hagyjuk és azt teszszük helyébe :,5évről évre/ ' 
Meglehet, ilyen szabályozás az állam kötelezettsé
gét a consortium irányában bizonyos években — 
azon években, melyekben kénytelen volna na
gyobb forgalom eszközlése tekintetéből a kormány 
az árszabást leszállítani — terhesitené, meglehet, 
mondom, hogy akkor a kárpótlás, mely ki van 
kötve a consortium részére, nagyobb lesz; de azt 
gondolom, nem lehet vita tárgya, hogy azon plns 
által, mely be fog jönni, ha mi megelőzhetünk 
másokat gabonánkkal a külföldi piaczon, ez töké
letesen nem csak kárpótolva, hanem sokszorosan 
meg lesz haladva. Olyan szerencsétlen vagyok, 
hogy tegnap nem lehettem jelen, midőn ezen pont, 
mely engem annyira érdekel, tárgyaltatott. De ha 
e részben valamit lehet tenni, bátor vagyok indít
ványozni, hogy „5 évről 5évre" helyett tétessék: 
„évről évre." 

Gubody Sándor : Tisztelt ház! (FÖlkiáltá-
sok : E ponton már tul vagyunk !) 

E l n ö k : T. ház! Mielőtt a következő képvi
selő úr szólana, kötelességemnek tartom a t. házat, 
ismét megkérdezni, vajon a házszabályokkal meg-
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egyeztethető-e, hogy azon pontok, melyek tegnap 
már elfogadtattak, s melyekre nézve a jegyző
könyv mai nap már hitelesíttetett is, ujolag tanács
kozás alá vétess ének ? (Nem lehet!) Ha a t. ház a 
tanácskozást megengedi , én részemről kötelessé
gemnek tartom a t. szónok urat felhívni; ha pedig 
nem, akkor megkérem a t. szónok urat, hogy miu
tán már e tárgy be vart végezve, a ház határoza
tához méltóztassék magát tartani. (Helyeslés.) 

Kérem tehát a 11-dik pontot fölolvasni. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a ío-dik 

szakasz 11, 12, IS, 14-dik kikezdését, melyek ellen 
semmi kifogás nem történik) 

Királyi Pál előadó : A központi bizottság 
e szakasznak utolsó vontját az utolsó előttivel föl
cseréltetni kivánja. ugy hogy a 14-dik kikezdés 
jőne a 13-dik helyébe és a 13-dik lenne az utolsó. 
(Helyeslés.) 

Elnök : Méltóztatnak a központi bizottság 
ajánlatát elfogadni? (Elfogadjuk!) E szerint a 10-
dik szakasz 13-dik kikezdése lesz e szakasz utolsó 
pontja és a 14-dik kikezdés a 18-dik helyébe jó'. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a ll-dik 
szakasz első kikezdését.) 

Királyi Pál előadó : A központi bizottság-
nakezen egész szakaszra nincs észrevétele. 

GubOdy S á n d o r : A l l -d ik szakasz első 
pontjára, módositványt volnék bátor benyújtani, 
mivel az engedélyesek nem egyedül ezüstpénzen, 
hanem papírpénzen is építenek, és igy nézetem 
szerint a vitel- és fuvarbért is papír pénzben köte
lesek elfogadni. Módositványom igy szól. (Olvas
sa): „Mivel az engedélyesek nem ezüst, hanem 
folyó értékű papirpénxerővel épitenek, a vitel-
és fuvardíjakat folyó papir pénzben elfogadni kö
teleztetnek ; rendkívüli pénzértékzavar eseteiben 
azonban a 10. §-ban meghatározott árszabályok, 
az utólagos országgyűlési jóváhagyás reményé
ben, az engedélyesek meghallgatásával, a kormány 
által ideig]en változtathatók; ha pedig a pénzvi
szonyok szerencsés financiális működés folytán 
akképen rendeztetnek, hogy a pénzérték ingatag
sága megszűnik: mind a vitelbérek, mind a bizto
sított összeg pótlása azon törvények értelmében 
fog elintéztetni, melyek alá bármely magánosok 
közti szerződések alapján tőkék vagy kamatjaik 
fizetése esik." 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
Én részemről nem volnék képes hozzájárulni a t. 
képviselő úr módositványához: mert igaza van 
ugyan, hogy a vállalkozók nem csupa ezüst pénz
zel épitenek, hanem kelendő papir pénzzel is fizet
nek ; de a pénzt, mely átalábau be kell, hogy te
remtessék ezen vállalat létesítésére, nem az ország
ban szedik, hanem a külföldről kell behozni, s igy 
ezüst értékben kell számítolok; természetes tehát, 
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hogy kamatait is, jövedelmeit is ugyanezen érték
ben kell számítani. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a l l -d ik szakasz 
első pontjár'? (Elfogadjuk!) El van fogadva. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a ll-dik 
szakasz 2-dik kikezdését, továbbá a 12-dik szakasz 1. 
és 2-dik kikezdését, melyek mind észrevétel nélkül el
fogadtatnak. Olvassa a 12-dik szakasz 3. kikezdését.) 

Kirá ly i P á l e lőadó : E pontra nézve a köz
ponti bizottság két szóváltozást hoz módositásba: 
t. i. a harmadik sorban előforduló ezen szó „egyéb" 
helyett ,,niás" teendő; a hetedik sorban "pedig ,,át-
térités" helyett, mely sajtóhiba, e szó teendő „ár-
térítés." 

Elnök:: Elfogadja a tisztelt ház az igy mó
dosított 12-dik szakasz harmadik pontját ? (Elfogad
juk !) Tehát a 12-dik szakasz 3-dik pontja elfogad-
tatik. 

BÓníS S á m u e l : Nekem a 12-dik szakasznak 
2-dik pontja iránt van észrevételem. Az árszabá
soknak módosítása 5 évi cyklus után történik; de 
a fölemelésre nézve ezt nem fejezi ki világosan a 
szöveg. Ugyanis az mondatik: „az akként leszál
lított árszabások az azon 5 évi cyklusra jóváha
gyott korlátok között ismét felemelhetők, de csak 
három havi alkalmazásuk után." Ha utána nem 
teszszük, hogy öt év múlva ismét felemelhető, ez 
igen könnyen oda magyarázható, hogy a leszállí
tott árszabás három hó múlva ismét fölemelhető'. 
En a szerződésekben a. praecisiót igen szeretem: 
jó lenne tehát bele tenni, hogy öt év multával is
mét fölemelhető, de csak 3 havi alkalmazás után. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
T. ház ! En részemről a legszívesebben hozzájáru
lok, ha kitételt találunk, mely által a szándékolt 
gondolat világosabban kifejeztetik. Hogy mit akar 
mondani e tétel, azt bátor vagyok a következők
ben kifejteni. A mint méltóztatnak látni, itt maxi
mál tariffák vannak megállapitva. Ezek 5 évi cyk
lusra érvényesek; 5 évi cyklus után az árszabás ismét 
megállapíttatik. Az engedélyeseknek mindamellett 
megengedtetik az árakat ezen 5 évi cyklus alatt is a 
megállapított és elfogadott maximál tariffákon be
lül szintén, ha nekik tetszik, ha versenyzés tekin
tetéből kisérletet akarnak tenni, lejebb szállitani. 
Ezt tehetik az öt évi cyklus előtt is. (Helyeslés.) 
Ha azonban az előbbi maxiinál tariffára vissza 
akarnak menni, azt csak 3 hó után tehetik. Ha 
a javaslat szövege ezen értelemnek megfelel, ak
kor kérem a t. házat, méltóztassék azt meghagyni ; 
ha pedig nem, én szívesen hozzájárulok vilá
gosabb szerkezethez. (Helyeslés. Megfelel! Marad
jon!) 

Elnök: A szerkezet marad, 
Csengery Imre jegyző (ol vassá a 12-dik 

szakasz 4-dik kikezdését, továbbá a 13. és 14-dik sza-
35 
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kaszt, melyek mind szó nélkül elfogadtatnak. Olvassa 
a 15-dik szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A bizottságnak azon 
észrevétele van, hogy az ebben előforduló „fuvar
béreket" szó elé világosabb értelmezés kedvéért 
„azok* tétessék. Lesz tehát: „azok fuvarbérét." 

E l n ö k . Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Lesz tehát a bizottság szerkezete szerint. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 16-dik 
szakaszt, mely Észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
a í7-:!ik szakaszt.) 

Gubody Sándor : T. ház! A 17-dik szakaszt 
akövetkezők hozzáadásával óhajtanám elfogadtatni. 
(Felohassaj ; „ A. társulatba lépéshez minden mások 
előtt előjoga levén azon birtokosoknak és közsé
geknek, melyeknek határain vagy területein ke
resztül a vasútvonal építtetik; különösen, ha kisa
játított földeikárát részvénybe óhajtanák fektetni: 
az engedélyesek kötelesek őket egyénértékfolya-
mú részvényekkel kifizetni." 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
A mai európai gyakorlat szerint valamely ipar
vállalatnál csakugyan nem gátolhatja senki, hogy 
valaki, ha kedve van, hozzájáruljon, ha néhány 
alapitónak, a ki képesítve érzi magát, hogy ipar
vállalatot életbe léptessen, szabadságára bizatik, 
hogy a kormány beleegyezésével a kinyert enge
dély alapján magához másokat is társakul vegyen • 
oly kikötéseket azonban, minőket t. képviselőtár
sam már most megérintett, hogy a társaság köte
lezőkig községeket, vagy egyes birtokosokat, kik 
a vállalat által érdekelve vaunak — nem tudom 
micsoda feltétel alatt — bevenni köteles legyen, 
minthogy annak semmi sem áll útjában, hogy 
akárki hozzá csatlakozzék: azt hiszem, fölösleges 
tenni, legalább én nem értem czélját. Ha különben 
azt érti t. képviselőtársam — a mit helyesnek tar
tok és a minek el is jön az ideje — hogy azon 
egész vidék érdekeltségét belevonjuk a versenybe, 
melyet a vasút érint: erre nézve bizonyosan fog a 
törvényhozás annak idejében intézkedni; de ez al
kalommal ily értelemben amódositvány fölösleges. 
(Helyeslés.) 

GubOdy Sándor: Azt hiszem, mindaddig, 
mig az engedély a törvényhozás által el nem fo
gadtatik, addig ilynemű föltételeket ki lehet kötni. 
Erre előzetes esetet is mondok. Épen a szegedi vas
útvonal kiépítésénél volt ily feltétel kikötve némely 
városokra nézve, éa a központi vasúti társulat e 
feltételt elfogadta. Én az ilyen kikötést méltányos
nak s ugy az egyesekre, mint az országrahasznosnak 
vélem: mert akkor azon kisajátítási összeg, mely 
egyesek kezéből részenkint nyom nélkül elpáro
log, részvényekben mint kamatozó tőke állandó-
sittatnék, s bár nem nagy része a vasútépítésbe 
befektetett tőkéknek lesz is az ország pénzpiaczá-
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ról véve, de jövedelme a hazában maradna, s al
kalmat nyújtana a vidékieknek arra, hogy a vas
útépítést s kezelési költségeit önérdekökben éber 
figyelemmel kisérjék s ellenőrizzék. Ha pedig e ki
kötést be nem teszszük az engedélyokmányba, meg
eshetik, hogy valamely jelentkezőt a társaság be 
nem vesz: azért kívánnám, hogy legyen ez a tár
saságnak kötelességül téve, a miből rá ugy sem 
következik semmi kár. {Zaj) 

Jus th József : T. ház! Bátor vagyok a t. 
házhoz azon alázatos kérdést intézni, vajon egy 
tárgyhoz kétszer fogunk-e hozzászólni ? Mert ha 
minden képviselő kétszer beszél egy tárgyban, 
soha sem leszünk készek a tanácskozással. (Helyes
lés.) Egyébiránt a szerkezet mellett szavazok. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek képviselő úrtól. 
Azt gondolom , Gubody képviselő úr a szabályok 
ellen nem vétett. O először felolvasta indítványát, 
melyet nekünk kellett volna felolvastatnunk, és 
csak az államtitkár úr beszéde után indokolhatta 
azt. [Élénk helyeslés.) Most felteszem a kérdést: el
fogadja-e a tisztelt ház a 17-dik szakaszt? (Elfo
gadjuk!) A 17-dik szakasz el van fogadva. 

Következik a 18^dik szakasz. 
Csengery Imre jegyző falvassá a 18-dik 

szakasz első pontját.) 
K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A központi bizottság

nak ezen egész 18-dik szakaszra, mely három pont
ból áll, nincs észrevétele. 

Gubody Sándor: Ezen szakasz első passu-
sára nézve volnék bátor egy módositványt tenni, 
fentartván magamnak azt annak idejében indokolni. 
Nevezetesen ezen szó után: „elárusíthatok" és hi
vatalosan jegyezhetők," ezt óhajtanám beigtattat-
ni : „azonban az engedélynek pénzért eladása meg 
nem engedtetik és eladása ugy az engedélyesekre, 
mint a megvásárlókra nézve az engedély megszün
tetését vonja maga után.1' (Zaj. Szünet.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az engedélyokmány 
szövegét elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Gu
body képviselő úr módositványa elesik. 

* Gubody S á n d o r : Én ezen pótlékot szüksé
gesnek tartom. ^Felkiáltásoky Már el van fogadva a 
szöveg!) 

P a t a y I s t v á n : Gubody képviselőtársunk 
azon kezdte beszédét, hogy módositványát később 
indokolni fogja ; neki tehát joga van szólni. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek: én vártam képvi
selő úr szónoklatára; de miután ő meg nem kezdte, 
kötelességemnek tartottam a t. házat megkérdezni, 
vajon — miután a módositványt senki sem pár
tolta — elfogadja-e az eredeti szerkezetet ? A t. ház 
a szerkezethez ragaszkodván, Gubody képviselő 
úr módositványa elesett. (Helyeslés.) 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 18-dik sza
kasz 2-dik kikezdését.) 

. 
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HalmOSy Endre : Tisztelt ház! Ezen sza
kasz második pontjára megjegyzésem van. Az 
elsőbbségi kötvények jogi természete magával 
hozza, hogy azok nem csak a részvényesek irá
nyában, hanem a vállalat hitelezői irányában az 
elsőbbségi kötvényekre, mint társulati vagyonra 
nézve biztosítva legyenek. Eddig törvényeink nem 
ismernek törvényes módot, melyen az elsőbbségi 
kötvényeket biztositni lehet; azonban igen is van 
most egy mód, mióta a vasutak telekköny vezéséről 
szóló törvényezikk elfogadtatott. Azért azt hiszem, 
ezen elsőbbségi kötvények telekkönyvi biztosítását 
szintén ki kellene szabni: mert minden vevő, ki 
ilyen kötvényeket megvesz, arról is biztos szeretne 

( lenni, hogy minden elsőbbségi kötvény valósággal 
biztosítva is van, holott, ha telekkönyvbe nem lesz
nek bejegyezve, lehet, hogy magán hitelezők ko
rábban bekeblezik jogukat, és akkor az elsőbbségi 
kötvényeknek elsőbbségi joga veszve lesz. Ezért 
indítványozom ekkép szerkesztetni: „Elsőbbségi 
kötvények mindazáltal telekkönyvileg biztositan-
dők és csak. . ." A többi marad. 

Várady Gábor : Tisztelt ház! Én az előter
jesztett módositványt nem pártolhatom először is 
azért, mert az sehol ezen elsőbbségi kötvényekre 
nézve szokásban nincs. De a másik fontosabb ok 
az, hogy az magát a forgalmat teljesen mega
kasztja. Azoknak a kötvényeknek különben is a 
kormány felügyelete alatt kell állaniok; a kor
mány ügyel föl a fölött, mennyi kötvény bocsát-
tassék ki. Ezért ez indítványt nem pártolom. 

Borcsányi János : En azon okból nem 
pártolhatom a képviselő úr módositványát, mert 
az elsőbbségi kötvény magának a társulatnak 
vagyona. Már hogy a társaság magát a maga va
gyonáról biztosítsa, ez hallatlan. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár ; 
Tisztelt ház ! En részemről azt hiszem, hogy a 
szerkezetben mindenképen gondoskodva van arról, 
a miről egyátalában gondoskodni kell. Rendesen 
ugy szokott történni, ha megalakul valamely vas
úti társulat, a törvényhozás és a kormány engedélyt 
ad arra, hogy a tőke beszedése czéljából részvénye
ket bocsásson ki és azután kötleveleket. A kötleve-
lek tulajdonképen a társulat adósságát képviselik; 
de ugy a részvények, valamint a kötvények, me
lyeket kibocsáthat, szám szerint állapittatnak meg 
és felvétetnek az alapszabályokba, melyeknek 
megállapítására szintén a kormány beleegyezése 

I
szükséges. Midőn a vasút megépült, a mennyi 
adóssággal a társulat ezen vasutvállalatot terhelni 
kívánja, annyi a kormány által megállapittatik, 
és átalános, úgynevezett generál-kötvény szokott 
betábláztatni, s ennek alapján adatnak ki a részle
ges körlevelek. Mivel pedig semmiféle társulat, 
semmiféle vállalat a kormány beleegyezése nélkül 

semmit sem terhelhet: annálfogva biztosítva látom 
mindazon hitelezőket, kik vasúti kötvényeket vá
sárolnak, s azt hiszem, a szöveg változatlanul 
megmaradhat. (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A második pont elfogadtatik. 
H a l m o s y Endre (szólni akar. Felkiáltások : 

Nem szabad kétszer szólni!) 
E l n ö k : A 2-dik ponthoz méltóztatik szólni? 
Halmosy Endre : Ahhoz. 
E l n ö k : A második ponthoz már szólott kép

viselő űr, s azt a t. ház már el is fogadta. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 18-dik 

szakasz 3-dik kikezdését.) 
RadiCS ÁkOS : T. ház! Jöhetnek oly üzleti 

évek, midőn a pálya nem lesz oly jövedelmező, 
hogy az itt mértföldenkint biztosított, szerfelett 
magas tiszta jövedelmet fedezhetné, midőn tehát 
a hiányt az állam lesz kénytelen pótolni. Ily 
esetekben azután, ha az igazgató tanács illetéke az 
üzleti kiadásokba soroztatík, akkor az igazgató 
tanács tagjait ily esetben tényleg maga az állam 
fizeti. Ez iránt más engedélyokmányban intézke
dés szokott tétetni. Nehogy azonban a t. államtit
kár úr állításomat ismét kétségbe vonhassa, most 
már kénytelen vagyok néhány engedélyokmányt 
név szerint is megemlíteni: ilyen a lemberg-cser-
noviczi. ilyen az arad-károlyfehérvári, stb. Ezen 
engedélyokmányok annak idejében a bécsi biro
dalmi tanácsban lettek megvitatva, jóváhagyva, 
hol az igazgató tanács illetékeire nézve szintén 
előterjesztendő indítványom értelmében intézke
dés tétetett. Ennek folytán a 18-dik §. harmadik 
pontja után elfogadás végett ajánlom a következő 
szerkezet felvételét : „Az igazgató tanács illetéke 
az üzleti számadásokba nem vétetik be.a 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
Kénytelen vagyok azt az észrevételt tenni, hogy 
tisztelt képviselőtársam csakugyan mégis tévedés
ben van, mert a miket olvasott, nem az engedély
okmányban , hanem a statútumokban vannak. 
(Ugy van! Helyeslés.) Méltóztassék azt helyesebben 
elolvasni, és rá fog jönni, hogy ez tisztán a vég
rehajtás köréhez tartozó intézkedés, mely az alap
szabályok pontozatai közzé tartozik, mert ez a 
társaságnak, a megalakult társaságnak belső igaz
gatására és rendezésére vonatkozik; és hogy 
mennyi illeték fog az igazgató tanácsnak engedé
lyeztetni, mennyi nem? én e részben nem vagyok 
hajlandó más, talán Ausztriában létező példákra 
hivatkozni, vagy azokat útba igazitóknak tekin
teni. Hogy a kormány e tekintetben miként fog 
intézkedni, az függ attól, hogy az illető vállalkozó 
részvényesek, hogy ha egyszer igazgatóságuk 
megalakult, mily követelésekkel fognak előállni. 
Ezeket nem ismerem, és nem is tudom, mennyire 
lesz a kormány hajlandó ezen kivánataiknak eleget 

35* 
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tenni; azt azonban kijelenthetem, hogy e kérdés, 
e tárgy a képviselő úr hivatkozása daczára sem 
tartozik ide. 

Elnök : Elfogadja-e a tisztelt ház a módosit-
ványt ? {Nem.!) Minthogy a képviselő úr módosit-
ványa nem pártoltatik, az eredeti szöveg meg
marad. 

Következik a 19-dik szakasz. 
Csengery Imre jegyző {olvassa a 19-dik 

szakaszt, mely észievétel nélkül elfogadtatik. Olvassa a 
20-dik szakasz első Likezdését.) 

Gubody Sándor: A huszadik szakaszra a kö
vetkező módositványt vagyok bátor előterjeszteni. 
(Fehilvassa) : „Az engedélyezett vasútvonalra, meg
nyitása napjától számítva az engedély tartamáig, a 
vasútvonal építésébe s felszerelésébe befektetett s 
így a királyi minisztérium által kinevezendő Spe
ciális comité felügyelete s ellenőrzése alatt okmá-
nyilag igazolt tőkének 6% kamata biztosíttatik 
osztrák értékben • addig azonban, míg az egész vonal 
a közforgalomnak átadatnék, a forgalomnak átadott 
részre mértföld-számarányban mértföldenkint 20 
ezer o. é. forint tiszta jövedelem a megnyitás nap
jától kezdve biztosíttatik." 

En átalában véve nem tudok megbarátkozn i 
azon szokással, hogy papírban kiszámított, előleg 
befizetendő költség és sommás kamat biztosittas-
sék. Én, mint a napokban is kijelentettem, valóban 
sokallom a 700,000 frtnyi 5°/0-os tőkebiztositást, 
ámbár Hollán Ernő képviselőtársam statistikai 
adatokkal igyekezett megmutatni, hogy ez Euró
pában talán a legolcsóbb vonal. Nem lehet azon
ban átalában véve nekünk zsinórmértékül vennünk 
a külföldi vasutak költségét, mert ez mindig rela
tív. Például tudjuk, hogy Angliában a vasút kiál
lításának költségeinél a kisajátítás V4-be kerül, 
Belgiumban V6 -ba, Poroszországban 1/l 0 -be, nálunk 
pedig alig '{I00-ba, a mi oly kevés a vasútépítési 
költséghez képest, mint midőn a debreczeni diák 
kaprot küldött gazdasszonyának, hogy neki tú
rós derelyét csináljon. (Zaj. Szóló szava ritkán 
érthető.) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
Igen nagy érdekkel hallgattam különösen azon 
idézéseket, melyeket tisztelt barátom oly neveze
tes belga tekintélyekre tett, és csak azt sajnálom, 
hogy miért nem fogott oly belga embert, ki ne
künk oly olcsón megcsinálta volna a vasutat, 
(Derültség) : mert voltak itt belgák, tettek is aján
latokat, de sokkal magasabbakat, mint a melyek 
itt kiköttettek. Ha azonban sikerülne olyanokat 
találni, kik olcsóbban állitanák elő, meg lehet 
győződve a t. képviselő úr, kész karokkal fogja 
elfogadni a kormány ajánlatukat, és szívesen fog 
azoknak alapján javaslatot tenni a t. háznak. 
(Helyeslés.) 

RadiCS Ákos : Czélom mindenek előtt ki
mutatni, hogy a mértföldenkint biztosított tiszta 
jövedelem összege aránytalanul magas; azután, 
hogy a mértföldeukinti biztosítás a kérdés alatti 
vasútnál el sem fogadható. 

Ezen előrebocsátott állításaimat, minthogy 
biztos adat nekem sem áll rendelkezésemre, a tisz
telt államtitkár úr példáját követve, szintén össze
hasonlítások alapján fogom igazolni. 

Mielőtt ezt tenném, meg kell jegyeznem, 
hogy én a t. államtitkár úr összehasonlításait, 
melyeket e tárgyban tegnapelőtt tett, mér vadókul 
el nem fogadhatom. A nagyvárad-eszéki vonal 
tudtommal a legkönnyebben, legolcsóbban kiépít
hető vonalát képezi Magyarország vasúthálóza
tának. A Körös folyam és Ferencz-csatorna áthida
lását, a tiszai és dunai ártereknél szükséges na
gyobb földmunkálatokat és esetleg a Zombor s Er
dőd közti alagutat kivéve, az egész vonal hosszá
ban mintegy 38 mértföldön semminemíí térbeli 
vagy egyéb nehézség nem fordul elő. Hogyan 
lehet tehát Magyarországnak ezen legolcsóbban 
kiépíthető vonalát Németország, Francziaország, 
Anglia vasúthálózatának átlagos kiállítási költsé
gével párhuzamba állítani ? hogyan lehet az itt 
mértföldenkint biztosított tiszta jövedelem össze
gét elfogadhatlan összehasonlítások eredményei 
által indokolni akarni? ezt én valóban nem értem ; 
de érteni nem is akarom. (Jobb felöl nevetés.) Sőt 
meg vagyok győződve, hogy azon né hány tisztelt 
képviselő úr sem érti, kik nevetni méltó ztatnak. 

Hasonlítsuk már most össze a nagyvárad-
eszéki vonal e tárgyra vonatkozó adatait a magyar 
és osztrák pályák adataival : 

1. Az éjszaki vasút tesz 82.52 mértföldet, 
került 59.686.193 ftba; esik egy mértföldre 
723.470 ft. 

2. A déli vasúttársaságnak a magyar korona 
területén levő vonalai tesznek 98.8 mértföldet, 
került 68.571.923 ftba; esik egy mértföldre 
718.913 ft. 

3. A galicziai Károly Lajos-vasút tesz 46 
mértföldet, került 28.868.671 ftba; esik egy mért
földre 618'.255 ft. 

4. A reiohenberg-pardubiczi vonal tesz 2 5,88 
mértföldet, került 18.137.385 ftba; esik egy mért
földre 700.826 ft. 

5. A marcheg-pest-czeglédi, és szeged-temes
vári vonal tesz 91.50 mértföldet, került 61.995.001 
ftba; esik egy mértföldre 677.511 ft. 

6. A magyar éjszaki vaspálya tesz 16.7 mért
földet, került 9.393.351 ftba; esik egy mértföldre 
562.536 ft. 

Ezen előszámlált vonalak közül egy sincs, 
melynek oly kedvező térviszonyai volnának, mint 
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iá, nagyvárad-eszéki pályának, melyhez minden 
esetre a tiszai pálya áll legközelebb. 

7. A tiszai pálya tesz 76.49 mértföldet, került 
42.149.585 ftba; esik egy mértföldre 551.047 ft. 

Ha már most a nagyvárad-eszéki vonal kosz-
szát 44 mértföldre teszszük — nem vélem legalább, 
hogy hosszabb legyen — akkor a 36.000 forint 
mértföldenkint biztosított tiszta jövedelmet, és 
500 ft. mértföldenkint felvett törlesztési hányadot 
véve fel alapul, az egész vonal 1.584.000 ft. tiszta 
jövedelemmel és 22.000 ft. törlesztési összeggel, 
tehát összesen 1.606.000 ftig lenne biztosítva. Ha 
az egész vonalra ekként biztosított tiszta jövedel
met és törlesztési összeget a befektetendő töke 
5 és 2/io_ed kamatjául tekintjük, maga a befek
tetési tőke 30.884.615 ftot fog tenni; esik tehát 
egy mértföldre 7 Ü1.9 2 3 ft. 

A tiszai vaspályánál a befektetési tőke 5 és 
*/, „ kamatja van biztosítva vagyis mértföldenkint 
körülbelül 28.600 ft. 

Már most méltóztassanak tekintetbe venni : 
hogy a tiszai pálya töltései és bevágásai szé
lesebbek , mint a nagyvárad - eszéki vonal
nál tervezvék; hogy a tiszai pályánál a sínek 
lábankint 21 bécsi fontot nyomnak, mig ellenben 
itt csak 20 72 vámfontot, ez mértföldenkint mint
egy 4000 ft. különbséget tesz ; hogy, a tiszai hidat 
és az ártereken való vezetékeket kivéve, a mííépít-
mények és épületek kivétel nélkül téglából és kőből 
vannak épitve, mig ellenben itt, hogy az engedély
okmány szavaival éljek, időnyerést tekintve fából 
lesznek kiállíthatok; hogy a tiszai pálya két he
lyen kel át a Tiszán, holott itt a Dunán csak gőz
komp van tervezve; hogy a tiszai pályán a for
galmi eszközök mértföldenkint 80.000 ftot tesz
nek, emitt csak 55.000 ftot. Ha tehát a tiszai 
pálya tér-, közlekedési, építkezési viszonyait a 
nagyvárad-eszéki vasút nevezett viszonyaival 
összehasonlítjuk, és ha továbbá az általam imént 
elősorolt differentiákat is számításba veszsztik, me
lyek mértföldenkint mintegy 100,000 ftot [ tesz
nek , akkor véleményem szerint a nagyvárad-
eszéki vonalnál sem lehet mértföldenkint több 
tiszta jövedelmet biztosítani, minta mennyija tiszai 
vaspályánál van biztosítva, vagyis 28.600 ftot. 

A mértföldenkinti jövedelembiztositást azért 
nem fogadhatom el ezen vonalnál, mert a mért
földek száma nincs meghatározva, mert nem 
akarhatom, hogy a vonal kelletén tul meghosszab-
bittassék. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár 
(szólni akar.) 

RadiCS ÁkOS: Kérem, még nem fejeztem be. 
Nem tudok esetet arra, hogy valahol kamat-

biztosítás alapján engedélyokmány terjesztetett 
volna parlament elé, a nélkül, hogy a biztosított 

jövedelem összegét az illető miniszter részletes 
tervek és költségvetés.- tehát megbízható számítás 
alapján ne igazolta, ne indokolta volna; minden 
esetre hallatlan eljárásnak tartom a mértfölden
kinti biztosítást kimondani ott, hol a mértföldek 
száma, a vonal hossza még meg sincs határozva. 
Csak egy analóg esetet méltóztassék a tisztelt 
államtitkár úr felemlíteni, és én hajlandóbb leszek 
a kitett mértföldenkinti jövedelembiztositáshoz 
járulni, mert legalább azon megnyugvást merít
hetem belőle, hogy az ilyen szabályellenes eljá
ráshoz nem a magyar országgyűlés szolgáltatja, az 
első példát. 

Minthogy tehát, miként már említettem, e 
vonalnál még a mértföldek száma sincs meghatá
rozva, ennélfogva az állam részéről biztosítandó 
tiszta jövedelmet, mértföldenkint 28.600 ftot véve 
alapul , 44 mértföldre kívánnám öszletesen 
1.258.400 ftban kimondatni. 

Ezek után van szerencsém magát a követ
kező módositványt elfogadás végett a tisztelt ház 
elé terjeszteni. (Olvassa): „Azengedélyezett vasút
vonalra ennek megnyitása napjától számítva az 
engedély tartamáig évi 1.258.401) o. é. forint tiszta 
jövedelmet ezüstben akképen biztosit, az állam, 
hogyha az évi tiszta jövedelem a fenebbi biztosí
tott összeget el nem érné, a hiányt pótolni tar
tozik." 

Elnök: Jegyző úr még egyszer fel fogja 
olvasni a módositványt. 

Csengery Imre jegyző (felolvassa Radics 
Ákos mődositv anyái). 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
T. ház ! Képviselő úr a maga módositványát igen 

j alaposan indokolta és sok adatot hozott fel. Én 
azon kényelmetlen helyzetben vagyok, hogy ismét 
igen hosszadalmas statistikai számokra alapított 
fejtegetéssel kellene válaszolnom ; (Közbeszólások : 
Halljuk!) tudom azonban, hogy az nem igen 
nagy érdekkel bír. (Halljuk!) nem fogok tehát 
visszaélni a t, ház türelmével, hogy számtételek 
fejtegetésével igénybe vegyem idejét. Nagyon 
rövid leszek, csak néhány adatot fogok felhozni. 
{Halljuk !) 

Képviselő úr különösen felhozta a lajtántuli, 
csehországi és német példákat, és onnan merített 
adatokat. En részemről, megvallom, a jelen eset 
megítélésében is szivesebben veszem föl az adato
kat saját hazai viszonyokból, mert azokat sokkal 
alkalmasabbaknak tartom az összehasonlításra, 
és támogatni leszek képes épen azt, a mit a mi
nisztérium javaslatba hozott, oly analógiákkal, 
melyek tökéletesen megfelelnek azon vasútnak, 
melyről most épen szó van. Senki nem fogja 
kétségbe vonni és minden szakférfiú meg fogja 
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engedni azt, hogy az alföldi vasút — bármit ho
zott légyen föl a képviselő úr annak épitési és 
gazdálkodási viszonyairól — és a tiszai vaspálya 
épitésére nézve fenáll ugyanazon analógia, mely 
az államvasutra nézve, melv Pozsonytól Baziásig 
az országon keresztül megy. Épen ehhez ragasz
kodom én azért, mert épen ezért és erre vonatko
zólag hozta föl a képviselő úr azon számokat, és 
állitotta — a mit én nagyon sajnálok — hogy ő 
nem hajlandó az én adataimnak hitelt adni. Én 
nem is akarok a magam személyére vagy tudo
mására nézve hitelességet igénybe venni; de azt 
hiszem, hogy egy pénzügyi hatóságnak, de kü
lönösen a pénzügyminisztériumnak, mely a terhek 
fedezéséről felelni tartozik, melynek tudnia kell, 
hogy egy vasút után mennyit kell kamatbiztositás 
czime alatt esetleg pótolnia: utoljára tudnia kell 
azt is, hogy mennyibe kerül azon vasút. Már az 
én tudomásom szerint, melyet ebből a forrásból 
merítettem, azt mondhatom, hogy az államvasút 
átalában mértföldenkint 712.000 frtba kerül, és 
hogy az ez után nyújtandó kamatbiztositás 37,000 
frtot tesz. Ennek ellenében , ha jól emlékszem, 
képviselő úr 672,000 frtot emlit, mi csak mintegy 
100,000 frtnyi csekélységben tér el attól, a mit 
én mondottam. Ez az egyik állítás. 

Azt mondja a képviselő úr, hogy nem érti. 
mint lehet azt, a mit én ezen vonal épitési és gaz
dasági viszonyaira nézve felhoztam, párhuzamba 
tenni a német, vagy a franczia és angol vasutak
kal és még nem tudom, milyenekkel? Már, tessék 
megengedni, én meg szintén azt nem értem, hogy 
képviselő úr mint valami nevezetes érvet akarja 
felhozni, hogy ez előtt 10 évvel miként építettek, 
és hogy mi hogyan építünk most. A kinek átalá
ban dolga volt építésekkel, a ki foglalkozott ipar
vállalatokkal, a ki ismeri az áraknak emelkedését 
és a munkabérnek folytonos növekvését, az bizo
nyára egyet fog érteni velem abban, hogy a mos
tani viszonyok és azok között, melyek 10 év előtt 
léteztek, költségek meghatározása tekintetében 
hasonlatosságot felhozni nem lehet. (Helyeslés.) 
Tudom én is, hogy a tiszai vasúttársaságnak, nem 
ugyan, mint a képviselő úr mondta, 28 ezer 600 
és néhány frt, hanem helyesen és valósággal 
28.654 frtnyi tiszta jövedelem biztosíttatott; de a 
mint már volt szerencsém az osztályokban épen 
képviselő urnák e tárgyban felvilágosításokkal 
szolgálni, azokból a képviselő úr megérthette volna, 
hogy azon viszonyok, melyek közt a tiszai vas
pálya épült, most nagyon megváltoztak; hogy a 
tiszai vasúttársaság épitési alapjának egy neveze
tes tétele, mely még mai napig a bécsi hitelintézet 
cahieriben és irodáiban van , és a forgalomba 
még ki sem bocsáttatott, hogy épen azon neveze
tes tétel, az úgynevezett árfolyamkiegyenlitési 

tétel, a mely a mi vasutainknál majdnem 250 ezer 
forintot tesz, számításba sem jön. 

Nem akarom tovább folytatni előadásomat, 
mert ugy hiszem, kellőleg van indokolva a leg
utolsó idők tapasztalatai által, hogy nálunk ugy, 
mint a szomszéd államokban, kedvezőbb kikötés 
mellett, vasút az utolsó időkben nem épült. Ha 
bárki az ellenkezőről fog meggyőzni, én szívesen 
fogok neki engedni; de a meddig erre nem fog 
példát felhozni, soha sem fogom azt mondani 
ugyan, hogy ez a legjobb eredmény, melyet elérni 
lehetett, de nem fogom megengedni, hogy a jelen 
körülmények közt elvetendő és rósz kötésnek 
tartassék. 

Ennélfogva bátorkodom a szerkezet elfoga
dását a t. ház figyelmébe ajánlani. (Helyeslés) 

Nyáry P á l : Alig lehet, a ki kétségbe vonná, 
hogy ezen szerződési tervezetnek ez a legfonto
sabb pontja: legfontosabb azért, mert itt az összes 
államot kötelezzük 90 évre; ha pedig kötelezzük, 
szükséges mindenekelőtt megvizsgálni, hogy csak 
annyira kötelezzük, a mennyi szükséges azon czél-
nak elérésére, melyet kitűztünk. 

Egy módositvány olvastatott fel és indokol
tatott is, még pedig ugy, hogy azt átalános okos
kodással megczáfolni nem lehet. (Helyeslés a bal 
oldalon.) Indokoítatott legelőször az által, hogy a 
világon ez lesz a legelső eset, melyben parla
ment elfogad egy vasuttervezetet a nélkül, hogy 
hiteles kiszámítások terjesztettek volna elébe. Ez 
az első, és ugy hiszem, mindenki által elismert 
fontos tekintet. A másik tekintet az, hogy statisti-
kai adatokra hivatkozott egyik képviselőtársunk, 
a melyek ellenében a kormány képviselője itt csak 
átalánosságban felelt. 

Én azt hiszem — ha talán szabálytalan lesz 
is — mit indítványozni fogok, csak kötelességün
ket teljesítjük akkor, midőn ezen pont fontosságát 
belátva, annak megvizsgálása és az adatok össze
hasonlítása végett bizottságot küldünk k i , mely 
összehasonlítván az adatokat, melyeket az indítvá
nyozó előhozott, azon adatokkal, melyeket a kor
mány képviselője azok ellenében felhoz, terjeszszen 
elő jelentést, s akkor bátrabban szólhatunk hozzá, 
Mig ez meg nem történik, a nélkül, hogy a kor
mány eljárását gyanúba akarnám hozni, tiszta 
meggyőződésem szerint a tárgyhoz nem szólhatok. 
Bátor vagyok indítványomat ismételve a t. ház 
figyelmébe ajánlani. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
A tárgyak halmazában megfeledkeztem két pont
ról. Komolyan nem is vehettem azokat, mert kü
lönben válaszoltam volna. 

Azt állitotta a t. képviselő úr, hogy hiányzanak 
itt a részletes tervek, hogy az egész dolgozat 
csak amúgy nem tudom hogyan készült , s azt 
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sem tudjuk, hány mértföldről van szó. Amennyire 
fölöslegesnek tartottam az imént erre csak reflec-
tálni, most is minden választ feleslegesnek tar
tok erre nézve. 

A mi pedig t. képviselőtársam Nyáry Pál in
dítványát illeti: azt igen nagyon méítánylom, s 
épen azért, mivel méítánylom, mielőtt a vasúti tör
vényjavaslatok egyátalában a ház elé terjesztettek 
volna, épen a dolog fontosságánál fogva szüksé
gesnek tartotta a kormány felszólítani a t. házat, 
hogy e czélra külön bizottságot küldjön ki. A ház
nak határozatából választatott e végre egy 15 tagú 
bizottság, mely a háznak egy másik bizottságával, 
a pénzügyi bizottsággal egyetértőleg intézi e dol
gokat, és a képviselő úr megnyugtatására mond
hatom, hogy mind a két bizottságban, különleges 
ülésekben és együttes ülésekben, a legalaposabban 
megvizsgáltattak mindazon adatok, melyeket a 
kormány előterjesztett. Megvallom, ha a t. ház 
ugyanazon megnyugvást meríti ezen körülmény
ből, és épen ezen kettős bizottság jelentéséből, 
melynek alapján folynak most a tárgyalások, én 
ujabb bizottságnak kiküldését csak ugy tekinte
ném , mint idó'vesztegetést, mint időhalaBztást, 
mely a dolgok jelen stádiumában egyátalában nem 
volna kívánatos. Ennélfogva kérem, méltóztasssék 
e pontot elfogadni. {Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Nem kíván senki szólani ? 
SomSSich P á l : Azok részéről, kik ezen aján

latot, ezen kikötést vagy biztosítást nagyon ma- í 
gasnak és terhesnek tartják, azok részéről vártam : 
volna, bogy okoskodásaik folytán valami gya- ' 
korlati eredményt hozzanak k i : t. i. vagy azt ] 
mondják: ez oly terhes, ez oly drága, hogy e vas- j 
utat ily áron az ország nem fogja vagy nem akarja , 
épitetni • vagy pedig azt, hogy van egy társaság, j 
mely olcsóbban épit. De ha — mint elhatároztatott j 
— az ország az alföld-fiumei vasutat építeni akarja, j 
ruás részről pedig nincs társaság, mely azt olesób- j 
ban, kedvezőbben akarná építeni, melyet a kor- j 
mány, mint közege által kinyilatkoztatott, két kéz- ; 
zel fogna elfogadni: akkor nagyon otiosusak ezek i 
az okoskodások, és én részemről azt hiszem, hogy I 
gyakorlati eredményök nem lehet. Vagy azt kell [ 
mondanunk : Uy drágán nem építünk; vagy azt: ; 
van egy társaság, mely olcsóbban épit; és én j 
részemről kész vagyok az elsőre is szavazni, j 
ugyis félek, nagyon félek attól, bogy azon exalta- ! 
tió, mely az alföld-fiumei vasút mellett oly erősen ! 

nyilatkozik, hogy annak nyomása alatt minden 
áron építeni akarjuk azt, nagy áldozatba, sok te
herbe és sokáig tartó subventióba fog kerülni a I 
hazának. {Igaz!) I 

Azonban a t. ház bölcsesége máskép határo- j 
zott, s én meghajlok e határozat előtt. 

Csakis arra kérném azon urakat, kik minden 

pontra reflexiót tesznek és drágának tartják az épí
tést, méltóztassanak valami olcsóbbat, valami job
bat ajánlani, vagy mondják ki egyenesen, hogy 
ezen áron nem akarják ezen vasút fölépítését: kü
lönben valóban én, ki érteni akarok — mert bo
csánatot kérek, arra mosolyognom kell, ha valaki 
azt mondja, hogy valamit nem akar érteni —• ezen 
okoskodásokat nem tudom megérteni. {Tetszés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyőr: T. ház! 
Nem lehet szándékom az alföldi vasútról, s külö
nösen arról szólani, vajon építését és irányzatát 
czélszerünek tartom-e ? csupán csak azt kivántam 
kijelenteni, hogy a közlekedésügyi, illetőleg atech-
nikafrészre nézve a közlekedésügyi minisztérium, 
a pénzügyi részre nézve pedig a pénzügyi minisz
térium hozzájárulásával keletkezett ezen javaslat. 
Miután a t. ház, még a múlt évi július 1-ső napján 
hozott határozatában, ezen vasútvonal kiépítését az 
első rendű vonalak közé sorozá és mielébbi kiépí
tését kívánta, a minisztériumnak feladatul jutott 
egyrészt a vállalat létrejövetelét előmozdítani, 
másrészt pedig mindent elkövetni arra nézve, hogy 
létesitése az állam lehető legcsekélyebb terhelte-
tésével legyen lehetséges. Hivatkozom azon hosz-
szadalmas tárgyalásokra, melyek a minisztériumnál 
ezen vasútra nézve folytak, s állithatom, miszerint 
a biztosítandó összeg leszállítása czéljából minden 
arra vezető eszköz felhasználtatott, még pedig jó 
hitelű és biztos vállalkozók közt valóságos ver
seny L igyekezett a pénzügyminisztérium előidézni. 
Ezen szerződési tervezet egy ilyen több oldalról 
támasztott verseny folytán keletkezett. 

Annak megítélésére, vajon a biztosítás mel
lett létesítendő vállalat drága-e vagy nem? az 
elvállalandó teher aránylag nagy-e vagy nem? 
arra nézve nevezetes és mindenek felett tekintetbe 
veendő tényező a pénzpiacz időközi állása. 

Azon adatok, melyeket felhozott Fiúménak 
érdemes képviselője, ha állanának is, minthogy 
különböző időszakra vonatkoznak, teljes bizonyító 
erővel nem bírhatnak, miután egy nevezetes ténye
zőt kihagyott számítás alól. t. i. azt, hogy minden 
ilyen vállalatra nevezetes befolyást gyakorol 
a pénznek ára, t. i. azon kamatláb, mely mellett 
pénz kínálkozik a hazai vállalat létesítésére. Az 
előhozott példák közt legnagyobb súlyt látszik 
fektetni arra, mi a tiszai vaspálya építésére vonat
kozik, már pedig átalában tudva levő dolog, bogy 
midőn ezen vasút épült, a vasutvállalat létesítésére 
Ausztriában azon időben egy 5%-nak megfelelő' 
biztosítási összeg elegendőnek tartatott. 

Mennyire fontos a biztosítandó összeg megíté
lésénél az idő, melyben a biztosítás adatik, a végből 
szabad legyen egy más, saját tapasztalásomból merí
tett példára hivatkoznom. 1843-ban, midőn először 
került a magyar törvényhozás elé a kamatbizto-
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eitás kérdése — sajnos, hogy azon viszonyok közt 
a magyar országgyűlésnek határozata nem birt 
annyi erővel, hogy annak érvényt szerezhessen — 
azon időben tehát folytak tanácskozások, voltak 
ajánlatok több rendbeli vasutakra nézve, többek 
közt ép a Károlyvár felé vezetendő vonalra nézve 
is, és a kik az országgyűlés ezen időbeli tárgyalására 
emlékeznek, tudhatják, hogy akkor a pénz kínál
kozott 4°/0-nyi kamat biztosítása mellett, miután 
akkor az átalános kamatláb, mely mellett a tőkék 
még Ausztriában is elhelyeztettek, 4 % , később, 
midőn a tiszai és más pálya engedélyeztetett, 5 % 
volt. Es most — hivatkozva a birodalomban az 
utolsó időkben adott engedélyekre, de a hazánk 
területén is engedélyezett kassa-oderbergi, erdélyi 
és barcsi pályák engedélyezési okmányaira — 
határozottan merem állítani, hogy a kamatláb, 
azaz a pénz valódi ára, tetemesen magasabb, mint 
az, mi az alföldi pályára nézve javaslatba van 
hozva. 

De elfogadva számítási alapul a fiumei képvi
selő azon állítását, miszerint a tiszai pálya hasonló 
az alföldihez, és az 550,000 forintba került ruért-
földenkint, noha ezen számítást államtitkár úr hi
vatalos adatokból merített más adatok által kétség
be vonta: a pénzpiacz jelen állásánál a kamatláb, 
mely mellett a tőkék kínálkoznak, 7 i/2 % vehető, te
hát a niértföldenkint 550 ezer forint után ezen ka
matláb mellett adandó biztositásnak 41,250 forintot 
kellene tenni; s így ez is bizony ifja azt, hogy az 
általunk javaslatba hozott biztositási összeg mért
földenkint csekélyebb, mint bármely biztosítás, 
mely a birodalom más felében, de még annál is, 
mely az utóbbi években Magyarországban is té
tetett. 

Egyébiránt a mi illeti a fiumei képviselő úr 
azon fő ellenvetését, hogy itt csak mértföldenkint 
mondatik ki a biztositási összeg, ennélfogva az 
összeg nem tudatik : erre nézve bátor vagyok meg
jegyezni, hogy alig lesz vasútvonal, a melynél, 
habár részletesebb tervezete ki is van dolgozva, az 
épités folyama alatt kisebb-nagyobb irányban né
mi eltérő változás be nem következhetnék; de mi
vel minden ilyen változás mindig a kormány be
leegyezésétől függ, sőt gyakran a változás az ő ren
delete folytán történik, megvan a biztosítás arra 
nézve, hogy a vonal iránya a törvénynyel és az 
ország érdekeivel megfelelő leend, s felteszem azt, 
hogy a tisztelt ház meg van arról győződve, misze
rint a felelős kormány a vonal meghatározásánál 
mindig az ország érdekeit fogja szem előtt tartani. 
Különben e vonalnál a biztosítást máskép javaslat
ba hozni nem is lehetett : mert ezen vonalnak 
irányzata, a vég ponton a Duna áthidalása az en
gedélyezési szerződésben nem volt határozottan 
kijelölve, mert erre a törvényhozás határozata volt 

szükséges. Ezen indokok után azt hiszem, hogy 
bővebb részletezés nem levén szükséges, a mostani 
pénzügyi viszonyok között a biztosítandó összeg 
elfogadható. (Helyeslés. Maradjon !) 

E l n ö k : Miután a 20-dik szakasz első pont
jára módositvány adatott be, a mely pártoltatott 
is, szükségessé vált a szavazás. A szavazási kérdés: 
elfogadja-e a t. képviselőház a 20-ik szakasz első 
pontját a központi bizottság által beadott szövege
zés szerint ? A kik elfogadják, méltóztassanak fel-
állani. [Megtörténik.) A többség elfogadta. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 20. sza
kasz 2, 3 és 4-dik kikezdését, melyek észrevétel nélkül 
elfogadtatnak. Olvassa 5-dik kikezdését.) 

Várady Gábor : Styláris hiba csúszott be e 
pontnál. Nézetem szerint hibás a 2-dik sorban ama 
kitétel, hogy „a biztosított tiszta jövedelem összege, 
azon feltevés szerint állapittatik meg, hogy a pálya 
mértföldenkint szükséges forgalmi eszközök be
szerzési értéke 55,000 frtot fog képviselui.* U g y 
vélem, itt : „pályához tartozó" vagy „pályánál" 
kellene lenni: mert így nincs értelme: mert a be
szerzési értéknek van 55,000 frt kiszabva, nem a 
pályának. U g y kellene tehát tenni : „a pályához 
mértföldenkint szükséges forgalmi eszközök be
szerzési értéke." (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni e kiigazítást? 
(Elfogadóik!) A 20-dik §. 5-dik kikezdése Várady 
Gábor képviselő úr igazítása szerint fogadtatik el. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 20-dik 
szakasz 6-dik kikezdését.) 

K i r á l y i P á l e lőadó : E pontnak 3-ik sorá
ban, hol a szilárdabb anyagok helyettesítéséről 
van szó. a központi bizottság e két szót: „a kor
mány által" kívánja tétetni; minélfogva így lenne 
a szöveg : „szilárdabb anyagból helyettesitése a 
kormány által kívántatnék." (Helyeslés.) 

Gubody a Sándor : Ezen pontot egészen kiha
gyatni óhajtom: mert nem szeretem azon sok: wha, 
azonban, hogyha" stb. kitételt, mert ez mind olyan 
kibújósdi, mely bennünket oda vezet, kogy a biz
tositási összegnek nem lesz határa. Legtisztább a 
határozott: „fogadott bér, osztott koncz." Mert hi
szen, ha a forgalmi eszközökre számított összeg 
nem lesz elegendő, az azt fogja mutatni, hogy az 
üzlet szaporodott, mi ismét a társaságnak hasznos. 

E l n ö k : Méltóztatnak a központi bizottság 
szövegezését helybenhagyni ? (Elfogadjuk !) Ennél
fogva marad a központi bizottság szerkezete. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 21-dik 
szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Midőn ezen tervezet 
a központi bizottságnak előterjesztetett, még nem 
volt határozatilag megállapítva a Duna áthidalási 
pontja; említtetett Bezdán és feltételesen Erdőd is. 
Ez okból van itt is ezen két pont feltételesen elfő-
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gadva. A központi bizottságban azonban már az 
áthidalás pontjául Erdőd határozottan ruegállapit-
tatott. Ez szükségessé tette ezen pont megváltozta
tását, mi is mind két pontot illetőleg következőleg 
ezól: „Jelen engedélyokmány kiadása után az en
gedélyesek lehető legrövidebb idő alatt kötelesek 
a zombor-erdőd-eszéki pályaszakaszra vonatkozó 
részletes terveket és ezek alapján készülő költség
vetéseket a kormány elé terjeszteni. 

„És ha ezen előterjesztésből kitűnnék, hogy a 
zombor-erdőd-eszéki pályaszakasz az engedély-ké
rők által eredetileg tervezett zombor-bezdán-eszéki 
pályaszakasz ellenében több vagy kevesebb költ
séget igényelne, e szerint fog a mértföldenkinti 
kamatbiztositás a kiállítási tőke arányához képest 
felemeltetni vagy leszállittatni." 

S i m o n y i LajOS b : T. ház! Ezen szakasz 
azon alternatívát állítván fel, hogy ha a kormány 
elhatározza magát Bezdán helyett Erdó'döt, vagy 
pedig Bezdán és Erdőd közt valamely helyet ki
tűzni átkelési pontul: ennek következtében ezen 
szakasz igy tovább fen sem állhat. Ennélfogva 
azt hiszem, hogy miután átkelési pontul a t. ház 
akarata következtében Erdőd határoztatott és ezen 
határozathoz még a kormány óhajtása is hozzájá
rni : legczélszerübb lesz — ugy mint a központi 
bizottság előterjesztette — ezen szakaszt ugy fo
galmazni, hogy abban Bezdán meg se említtessék, 
hanem tisztán Erdőd tűzessék ki átkelési pontul. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
A mennyiben a központi bizottságban szerencsém 
volt indítványba hozni a 21-dik pont szerkezetét, 
ugy mint az most kiigazítva felolvastatott: kény
telen vagyok egyszersmind okát adni annak, mi
ért — habár maga az alternatíva mindenképen ki
záratott — tétetik mégis az előbbi bezdáni vonal
ról csak emlités is ? Ezt szükséges volt belevenni, 
mert az egész alku eredetileg azon vonalrajzon és 
arra támaszkodva történt, melyet a vállalkozók 
bemutattak és mely a szerint Bezdán felé vezetett 
volna. A mennyiben tehát most határozottan és 
világosan kiköttetik az, hogy ezen vonalra nézve 
csak Erdődnél lehet a Dunát áthidalni, erre nézve 
pedig uj költségvetésnek kell megtörténni, mi 
nyilván befolyással lesz arra, hogy mennyi kamat-
biztosítást kapnak a vállalkozók: a változásnak 
az eredeti tervhez képest kell megtörténni; és 
azért nézetem szerint szükséges kimondani, hogy 
a vállalkozók csak annyiban fognak több vagy 
kevesebb kamatbiztositást kapni, a mennyiben ezen 
nj vonal többe vagy kevesebbe fog kerülni, mint 
a mennyibe került volna az előbbi, melynek alap
ján az alku megköttetett. Bátorkodom tehát a 
központi bizottság szövegezését elfodatás végett 
ajánlani. (Helyeslés.') 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a 21-dik sza-
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kaszt a központi bizottság által javasolt szövege
zés szerint? {Elfogadjuk!) A 21-dik szakasz 
tehát el van fogadva. Következik a 22-dik szakasz. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 22. és 
28-dik szakaszt^ mely mindkettő -észrevétel nélkül 
elfogadtaük. Olvassa a 24-dik szakasz 1-sö ki-
kezdését.) 

Somossy I g n á c z : Nekem az első szakasz 
utolsó szavára van megjegyzésem, a mennyiben a 
„mellőzés" szót nem helyeslem, mert a hiányokat 
nem mellőzlik, hanem pótoljuk. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva igy lesz: ,,a mutatkozó 
hiányok pótoltassanak". 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 24-dik 
szakasz 2. 3. és 4-dik Mkezdését, melyek észrevétel nél
kül elfogadtatnak. Olvassa a 25-dik szakasz 1-sö ki-
kezdését.) 

RadiCS Á k o s : T. ház ! Az államvasuttár • 
saság fizet évenkint jövedelmi és kereseti adó fe
jében átlag egy millió 400 ezer forintot. Ezt csak 
példaképen akarom felhozni. Hogy mennyi esik 
ebből Magyarországra, mennyi nem, azt nem 
tudom, miután nem esett még értésemre, hogy a 
vasutakra nézve a segregatió végrehajtatott-e ? 
Már most vegyünk fel oly üzleti évet, midőn 
mértföldenkint a jövedelembiztositásban 10 ezer 
frt fogna hiányozni, midőn tehát a társaság az 
állam részéről kívánt biztosítást 10 ezer forintig 
venné igénybe : nagyon furcsa államgazdálkodás 
volna az, hogy ha az állam a pótlandó 10,000 frt. 
helyett az állam társaságnak cserében egy millió 
400 ezer forintot engedne át. Ennélfogva a 25-
dik szakasz 1-ső pontjára a következő módosit-
ványt ajánlom: ,,Áz első szakaszban körül irt 
vaspálya után a jelen okmány kiállításától szá
mított 4 éven át jövedelmi adó nem fizettetik; 
ezen időszak lejártával a vállalat után fizetendő jöve
delmi adó az üzleti számlába be fog vezettetni." 

Csengery Imre jegyző (ismételve felolv 
a módositványt.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Azt hiszem, mindaddig, mig az állam a biztosíté
kot csakugyan teljesiti, a jövedelmi adó külön szá
mításának értelme nincs, különben a mi az egyik 
zsebből Jkivétetnék, az a másik zsebbe tétetnék. 
Mihelyt az állam biztositéka megszűnik és a vasút 
activ lesz: az állam iránti kötelezettségét leróni 
köteles. (Maradjon a szerkezet!) 

Káro ly i Ede gr . : Ugyan azt akartam mon
dani, hogy az egyik zsebből kivétetik, a másikba 
betétetik; ennek pedig nicsen értelme. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 25-dik szakasz 
1-ső pontját a szerkezet szerint? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a 25-dik szakasz első pontja elfo-
gadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 25-dik 
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szakasz 2. 3. 4. és 5-dik kikezdését, melyek szó nél
kül elfogadtatnak. Olvassa a 26-dik szakasz 1-sö 
kikezdését.) 

Gubody Sándor: A 26-dik szakaszt óhaj
tanám kiegészíteni a következő módosítással. (Fel
olvassa) : ,,A 26. szakasz 1-ső pontjának ezen 
vég szavai u tán : „mely időszak lefolyásával ele
nyészik", beigtatandó a következő feltétel: „El
lenben, ha az engedélyezett vonal mellé harmad 
rendű s szárnyvonalak kiépítését a vidékiek érdeke 
szempontjából a kormány vagy az országgyűlés 
szükségesnek látja, azok kiépítését a vállalat ön
erejével minden biztosítás nélkül a k. ni. minisz
térium ellenőrzése alatt végrehajtani köteles/ ' 

Ezen módosítás indokolását fölöslegessé teszi 
Hollán Ernő államtitkár urnák nyomtatásban is 
olvasható következő véleménye: „Ha azon idő
ben, midőn az első vasutak épültek, előre láthat
ták volna a nagyszerű kifejlődést, melyre képe
sek, miszerint a közönséges utakat oly átalános-
ságban pótolnák, hogy ezen utóbbiak tisztán helyi 
közlekedésre vagy a vasúti állomásokhoz szolgáló 
szállításra maradnának fön: ugy bizonyára már 
az első engedélyeket is oly kikötésekkel adták 
volna ki, miszerint az egész hálózatról minden 
ágazataival együtt gondoskodva legyen a helj'ett. 
hogy pusztán nagy vonalakra engedélyeztek s a 
jövőre szükséges kiegészítéseket számba sem 
vették. Jelen állapotjokban hazai nagy vasutvona
laink bosszú folyamok ágyaihoz hasonlítanak, 
melyekben az élővíz megapadt, mert mellékes pa-
takoeskákból és csermelyekből nem táplálkoznak. 
De a mi annak idejében elmaradt, hatalmunkban 
áll, hogy utólag helyrehozzuk." 

Ennélfogva kérném a tisztelt házat, méltóz
tassék ezen hozzátételt elfogadni. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
Már az átalános vita alkalmával volt szerencsém 
kijelenteni, hogy én részemről méltánylom azon 
körülményt, melyet tisztelt barátom Gubody Sán
dor felemiitett. Elmondani már az átalános tár
gyalás alkalmával az okokat, miért nem tartom 
ezen esetre alkalmazhatónak azon elvet, melyet 
különben igen helyesnek tartok. Mivel ezeket 
akkor elmondtam és a tisztelt ház bele egyezett, 
igen kérném, méltóztassék a szerkezetet elfogadni 
ugy, mint azt a központi bizottság ajánlja. (Elfo
gadjuk !) 

E l n ö k : Méltóztatnak a 26-dik szakasz első 
pontját elfogadni'? [Elfogadjuk!) Elfogadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 26-dik 
szakasz 2-dik kikezdését, mely észrevétel nélkül elfo-
gaeltaíik. Olvassa, a 21-dik szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e lőadó: A központi bizottságnak 
ezen szakra ugyan módositványa nincs, de a meny
nyiben fentartja magának azt, hogy mától számítva 

30 év alatt ezen pályát az állam beválthatja, és a 
második pontban a fejeztetik ki, hogy ezen bevál
tási esetben a beváltást megelőző, legközelebbi 
hét év bevételeiből két oly év hagyassák ki, me
lyei: bevételei a legmostohábbak: a központi bi
zottság a méltányossággal megegyezőnek tartja 
azon óhajtását fejezni ki, hogy jobb lenne ugy 
tenni egymás mellé, hogy az egyik a legmosto
hább jövedelmű, a másik a legjobb jövedelmű 
lenne. Ezt az igazsággal és méltányossággal 
megegyezőnek tartja a központi bizottság; külön
ben ezen pontra módositványt nem tesz. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : A tisztelt ház a 27-dik szakaszt 
elfogadja s a központi bizottság óhajtását magá
évá teszi. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 28 és 29-
dik szakaszt, mellek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 30-dik szakaszt.) 

Besze J á n o s : T. ház! Az átalános vita 
alkalmával előhoztam a vonalakon munkálkodó 
több százezer munkás érdekében azon indítványt, 
hogy az élelmi szereket, szeszes italokat szabadon 
árulhassák, míg a munka tart az egész vonalon. Az 
idő drágasága miatt indokolni nem akarom ezt. 
Mindenikünk tudja, hogy a véres verítékével nap
számot megszerző munkásnak fő érdeke, hogy 
olcsón és jól kaphassa az élelmi szereket, és mun
kája után valamit szerezhessen is, a mit pedig egy-
átalában lehetetlennek vélek, ha monopóliumot 
csinálnak, bérlőket állítanak fel, és a raktárakban 
hónapokon keresztül megpenészedett kenyérrel és 
megromlott hússal táplálkoznak, és a munkások
nak mástól semmit venni nem szabad. Azért ké
rem a t. házat, hogy 31-dik szakaszul a szerző
désbe tétessék: „Mindaddig, mig a vasúti mun
kálatok tartanak, minden munka alatt levő vona
lon az élelmi szereket és szeszes italokat szabadon 
mindenki árulhatja1"'. (Nem törvénybe való !) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
T. ház ! Nem lehet nem méltányolnom azon fel
szólalást, melyre t. Besze barátomat a legneme 
sebb intentio vezérelte; és hiszem, a kormány bi
zonyára nem fogja figyelmén kivül hagyni, hogy 
ezen intentiónak megfelelőleg történjenek intéz
kedések ; azt hiszem azonban, ezen gondoskodás in
kább a végrehajtás köréhez tartozik, (Helyeslés) 
és nem annyira itt a szerződésben volna kikötendő, 
annyival kevésbbé, mert az egész szerződés in
kább csak a financiális operatió végrehajtásáról 
szól, mig maga a szerződés keretében történendő 
munkálatok csak apróbb vállalkozók által fog
nak végrehajtatni. í g y feladata a belügyminisz
tériumnak és egyátalában a kormánynak felügyelni, 
hogy a visszaéléseknek, melyek hazánkban is 
többször már elkövettettek, jövőre eleje vétessék. 
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E l n ö k : Senki sem szólalván fel pártolólag, 
ugy hiszem, a módositvány talán elesik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a függelék 
l-sö szakaszát.) 

Móricz P á l : A t. államtitkár úr azon elő
adása nyomán, melyet az osztályokban tett, ugy 
értesültem, hogy a földmunkálatok mintegy egy 
millió 8000 ftba kerülnek, bátor vagyok megje
gyezni, hogy ezen nagy összeg nem készpénzben, 
hanem csak kötvényekben fog az államnak visz-
szatérittetni. Méltóztassanak már most azon 
különbséget felvenni, mely a munkára nézve van 
inség idejében és jelenben, annálfogva, mint éjien 
az államtitkár úr is kifejtette, hogy azon föld-
munkálatok sokkal többet érnek most, mint akkor. 
De ettől eltérek; csak azon egy kívánságom van. 
hogy ezen összeg készpénzben fizettessék vissza. 
Különös, hogy midőn a pénzügyminisztériumnak 
egy millió beszerzésére több 100,000 frtot kell 
költenie, több évi hitelre ad ily nagy összeget. 
Ennélfogva azon módositványt vagyok bátor be
nyújtani, hogy ezen összeg készpénzben téríttes
sék vissza. 

K á r o l y i Ede gr . ; Meg nem foghatom, hogy 
e kérdést ily térre viszszük át : mert azon egy mil
lió, mely az állam részére ki fog fizettetni, azon 
társaságnak, mely az ajánlatot teszi, alkujában 
mint egyik feltétel vétetett föl, a mit csak ugy 
látok megváltoztathatónak, ha az egész alkutól 
elállimk ; ezt pedig, azt hiszem, nem tehetjük: 
ennélfogva a módositványt nem lehet elfogadni. 

BÓniS S á m u e l : Én nem szólok a módosit
vány érdemére magára; hanem ha az állana, a 
mit előttem szólott képviselőtársam mondott, akkor 
a szerződést nem is lehetne a ház elé jóváhagj7ás 
végett terjeszteni: mert ha a szerződés igy a felek 
között megállapittatott, minden pontjára nézve 
azt lehetne mondani, hogy ha a ház el nem fo
gadja, akkor a szerződés megromlik és igy nem 
is lehet azt bolygatni. Ezen elv ellen fel kell 
szólalnom. 

K á r o l y i Ede gr.: Nem ily értelemben akar
tam én azt mondani. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
Tisztelt ház! Méltóztatnak emlékezni, hogy az 
alföldi vasút létesítésére már ezelőtt két évvel ala
kult egy consortium. Ezen consortium a mun
kálatok megkezdése czéljából az állam-kínestárból 
előleget kapott különféle czimeken. Ezen előlegek 
mintegy egy millió nyolczezer forintra mennek. 
Igen természetes, hogy most, midőn ezen vasutak 
átruházása egy másik uj társaságra hozatik Ja
vaslatba, oly társaságra, melynek hivatása lesz 
ezen vállalatot egészben kezelni, ugyanakkor a 
kormánynak ki kellett kötni azt. hogy a mit elő
legképen már rá fordított, az ismét visszafor-
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dúljon hozzá megtérítés utján. Igen természetes 
volt, hogy midőn készpénzben történt az elő
leg, a visszafizetés szintén készpénzben történ
jék ; de méltóztassék figyelmezni hogy ezen eon-
cessió, melynél fogva megengedtetik a vállalko
zóknak, hogy névértékű, a kibocsátás napjától ka
matozó részvényekben is megtéríthetik ezen előle
geket, szintén oly pontja volt az alkunak, mint 
minden más. Ez tagadhatlan. Részemről is párto
lom azon nézetet és elvet, melyet tisztelt Bónís 
képviselőtársam fölemiitett, hogy nem arról lehet 
ugyan szó, hogy e szerződéshez, mivel az már 
megköttetett, kell ragaszkodnunk, mert hiszen az 
egész szerződés azon föltétel alatt köttetett, hogy 
a ház ratificátiója hozzájárul; de figyelembe veendő 
e részben azon körülmény is, vajon érdemes-e 
ily kötésért ismét az egész alkunak ujabb foly
tatásába bocsátkozni ? Ennélfogva, miután magá
nak ezen kötvénynek létrehozása igen sok idő-
halasztással járt, és már maga ezen mai napig való 
elhalasztása bizonyosan nem volt előnynyel az 
egész vállalatra nézve : bátorkodom ezen szakaszt 
ugy, a mint van, a t. ház figyelmébe ajánlani. (Ma
radjon .') 

Lónyay Menyhért pénzügyér: indítványt 
tevő képviselő urnák egy kifejezésérc bátorko
dom egy megjegyzést tenni. (Halljuk!) Azt mon
dotta, hogy ezen egy millió beszerzése néhány 
100,000 írtjába került a pénzügyminisztérium
nak. Ez — kérem — nem pénzügyi műtétei által sze
reztetett be, hanem az inség idejében, midőn a 
munkás kézuek keresetet kívánt adni az akkori 
kormán}^, ennek nagy része a közös pénzügymi
nisztérium által és kisebb részben az országos 
alapból fizettetett, tehát azon összegek nem köl
csön utján szereztettek be. Egyébiránt igen ter
mészetes, hogy ki kell kötni a visszafizetést. Ré
szemről, ha 63-ban és 64-ben a közös pénzügymi
nisztérium részéről még nagyobb összeg forditta-
tott volna ezen vasúti munkákra, annak csak 
örülni tudnék, mert az az országnak activái közé 
tartoznék. A szerződő fél és a kormány közti alku 
egyik föltétele volt, hogy ezen millió visszafize
tése részvényekben történjék; annálfogva ennek 
megváltoztatása uj tárgyalásokra vezetne s ez által 
ez ügy ismét elhalasztatnék, mit a t. ház bizonyo
san nem kíván. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja t. ház a függelék 1-ső 
szakaszát? (Elfogadjuk!) A t. ház a függelék 
első pontját elfogadja. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a függelék 
2-dik szakaszát.) 

Gubody Sándor: T. ház! A 2-dik szakasz 
1-ső pontjában ezen szót „lehetőleg" kihagyatni 
óhajtom, s e pont helyébe ezt kívánom tétetni: 
.,Az engedélyesek köteleztetnek a vasúti sineket 
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s más fölszerelési szükségleteket mindaddig, mig 
a hazában megszerezhetők, hazai gyárakból be
szerezni". Ezt a feltételt vasiparunkra életkér
désnek tartom. Most volna alkalmunk azt oda 
emelni, hová az más országban emelkedett; s 
készebb volnék a vasutak építését is halasztani, 
mig — habár országos segélylyel is — oda segí
teném a vasgyárosokat, hogy a vasutak minden 
szükségletét előállíthassák. 

Szontagh P á l (gömöri): T. képviselőház! 
Én a felolvasott pontot az államra nézve terhes
nek , a közgazdaság tekintetében károsnak és a 
hazai vasiparra nézve veszélyesnek tartom. A vám 
fele, melynek visszatérítése e pontban igértetik, 
ezentúl —mint tudjuk — a porosz vámszerződés sze
rint tesz 62 '/2 krt ezüstben, mázsánkint és mérföl-
denkint felvéve 12,000 vámmázsát, tenne 7500 frtot. 
Ezen itt fenforgő engedély mintegy 50 mértföld
nyi vaspályára kiterjedvén, tosz ezen vaspályate
rületre nem egészen 400,000 frtot. De mivel feltehe
tő, hogy ezen kedvezmény, mely itt. adatik, alig lesz 
megtagadható más vaspályái vállalatoktól, s fel
véve az egész vasúthálózatot, melynek több mint 
600 mértföldnyi a kiterjedése, a kerek összeg 2 V2 
millió forintot tesz, mely esetleg a budgetet terhel
hetné. 

Igaz, hogy csak esetleg, mert azon feltétel
hez van kötve, hogy és a mennyiben a vállalkozók 
ezen vasúti vas szükséglet őket külföldről behozni 
kénytelenek volnának. Azonban, ha valakinek ér
dekében van annak kimutatása, hog}^ állítólag 
kénytelen erre, az igen egyszerű és igen könnyű 
dolog ; ellenben igen nehéz annak megitélése, vajon 
ezen kényszerűség valódi-e vagy színlett '? avagy 
mesterkélve előidézett ? 

Legközelebbi példája ennek a pestvárosi víz
vezetés, hol az öntött vascsövek szállítási feltéte
leit egy idegen mérnök helyes ok nélkül annyira 
nehezítette, hogy senki, ki azok iránt kéz alatt 
nem lett megnyugtatva, nem vállalkozhatott, és hazai 
vasiparosaink, kiknek egy része hazafibüszkeségbő'l 
is hajlandó volt vállalkozni, ajánlatot sem tehetett. 

A feníorgó esetben a hazai sintermelés egy 
évben mintegy 5 — 600 ezer mázsát tehet, a 
velünk egy vámterületet képező' ausztriai iparo
soké két annyit , a vállalkozók összes három évi 
szükséglete pedig mintegy 600 ezer mázsát. De 
ha ezen szükségletnek csak egy negyed része köve
teltetnék két-három hónap alatt a hazai vasiparo
soktól, jelenleg, midőn átalában meglehetősen el 
vannak mindenütt foglalva, egy sem vállalhatná 
azt el, és akkor ezen állítólagos kényszerűség mind
járt be volna bizonyítva. 

Már pedig ugy áll a dolog, hogy még abban 
az esetben is, hogy ha itthon elegendő vas volna 
kapható, érdekében áll a vállalkozónak küldföld-

rői venni azért, mert a külfödi kőszén mellett ké
szült, de roszabb minőségű vas átlag mégis mint
egy 2 frttal olcsóbb. 

Ez ugyan nem a hazai ipar hibája, hanem 
azon sajnos körülményeké, hogy nálunk ezen ipar 
fölkarolására még eddig semmi sem történhetett, 
holott a külföldi kormányok ezen iparra nézve 
évek, sőt egy fél század óta mindent elkövettek, 
hogy azt minél jobban fej leszszék s hatalmasabbá 
tegyék, és ellátták e végből a segédeszközök minden 
nemével, különösen közlekedési eszközök tekin
tetében. Hogy ez utóbbi milyen fontos, elég meg-
jegyezni, hogy mig egy mázsa vas készül, négy 
mázsa nyers anyagot kell mozgatni. Hogy állunk 
e tekintetben? Fontaink hiányosak, mellékuta-
ink gyakran járhatlanok, s felsővidéki vasiparunk 
még egy ölnyi vaspályát sem bír felmutatni. 

Mindamellet a mi vasunk legalább is any-
nyival többet ér, mint a mennyivel drágább. 

De mivel a vasúti vállalkozóknak érdekében 
áll, olcsóbb, habár roszabb anyagot is használni, 
mert az épitkezési megtakarítások szokták a r ész
vények árkeletét megszabni: ennélfogva több 
mint valószínű, hogy a vasnak legalább nagy ré
szét akkor is a külföldről fognák hozni, ha az egész 
vámot kellend fizetniök. 

Ha már most itt ezen vámnak fele igértetik 
visszatérittetni, ez valóságos praemium, s annál bizo -
nyosabban az egész anyagot a külföldről fogják 
hozni, s az első esetet, midőn színleg fogják a kény-
szerüség'et igazolni, föl fogják használni, hogy ne-
csak egy évi, hanem az egész pályára kívántató 
szükségletet a külföldön eleve kötelezzék le, s 
igy későbben, ha a hazai vasipar akarná is, többé 
nem lesz módjában a verseny. (Igaz!) S ekként el 
lehetünk arra készülve, hogy a feltétel valósággal 
be fog következni s a fentebb emiitett harmadíél-
milliónyi vasúti kölcsön tételében rendkívüli budge-
tünket fogja terhelni. 

Ennél is nagyobb azon közgazdasági kár, 
mely ebből ránk háramlani fog. Összes vasúti 
hálózatunkra, a mint mondám, több mint 600 mért
földet véve föl, 7— 8 millió mázsa sin-vas, értékben 
50—60 millió forint kívántatik. Ez oly nevezetes 
összeg, mely valóban megérdemli a gondoskodást, 
a mely által annak lehetőleg legnagyobb részét bia -
tositsuk magunknak. S nem is ismerhetem azt el jó 
gazdálkodásnak, a mely csak annak kedvez, hogy az 
egész összeget a külföldre juttassa: mert habár 
közvetlen nem mi fogjuk fizetni ezen összeget; de 
ugy vagyok meggyőződve, hogy annyival szegé
nyebbek leszünk, a mennyit elmulasztunk értékesí
teni holt tökeinkből és másra nem fordítható munka
erőnkből, mely ekként elveszett. 

Igaz, hogy jelenleg a hazai ipar nem képes 
kiállítani a kívántató menniységet; de rövid idő 
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múlva képesítve lehet erre; s különösen Felső-Ma
gyarország vagyis Gömör szomszédos megyéiben 
ajánlkozik arra, ha létre jön az általa kérvényezett 
vaspálya, hogy egy pár év múlva nem csak az 
egész belszükségletet képes lesz fedezni, hárem 
még ezen felül egy pár millió mázsa esportra 
szánt és igy külföldivel versenyképes vasat ter
melni. 

Hanem ezen vasipar a jelen körülmények 
között ezen szakasz által komoly aggodalomba 
van ejtve. Jelenleg ugyan nincs panasz, mert ugy 
a vas, mint minden másiparczikk átalában jó ke
lendőségnek örvend; de mivel bizonyos. hogy 
a vasúti szükséglet az átalános vas fogyasztásnak 
igen nagy részét teszi, és jelenleg, lehet mondani, 
legnagyobb részét, ha netalán az átalános kelen
dőség az élénk gabona kivitelnek csökkenésével 
talán aratás után csökkenne, vagy megszűnnék, nem 
lesz majd vevő azon csekély készletre sem. mely 
jelenleg a belső szükségletre elégtelen; és igy mi
nél inkább igyekezett a hazai vasipar terjeszked
ni, hogy mentül hamarabb megfeleljen a kívántató 
nagyobb igényeknek, annál nagyobb válságba 
fog jutni. 

Ez pedig nem merő föltevés: hasonló eset 
történt 1858-ban. Akkor is azt mondták, hogy az 
engedélyezett, mintegy 500 mérföldnyi pálya vas
sín szükségletének fedezésére elégtelen lesz a belföl
di ipar , s megengedtetett, hogy ezen szükséglet
nek fele része az akkori vám felének elengedése 
mellett, mely akkor épen annyi volt. mint most 
az egész vám, behozassák. És mi volt következé
se? A hazai gyárak nemsokára munka nélkül, tét
lenül megállottak, a munkások ezer számra el
bocsáttattak, számos legelőkelőbb vasiparos tönk
re ment, a nyomor azon vidékeken, melyek lakosai 
a vasiparból éltek, majdnem végtelen volt, az or
szágból — az egész birodalmat értve— több mint 
40.000,000 ezüstpénz kiment, és ezzel a forgalom 
valósággal szegényebb lőn, a mit sok évekig kel
lett sajnosán éreznünk; és az átalános vas produc-
tió, mely az idő alatt Angliában 64 millió mázsá
ról kilenczvennégy millióra emelkedett , miná
lunk hat millióról öt millióra csökkent. 

Megengedem, hogy jelenleg a válság nem fog 
olyan nagy mérvben bekövetkezhetni, és mint ak
kor, 10 évig tartani, mert meg vagyok győződve, 
hogy a mi akkor történt, hogy t. i. az építkezés 
czim alatt még üzleti czélokra is hozatott be sín
vas, mo..t nem fog megtörténni; de a meggyengült 
és alig egy év óta föl sem üdülhetett vasipar má
sodszor egy másik olyan válságot nem is volna 
képes kiállani a nélkül, hogy tökéletesen tönkre 
ne menjen. 

Mivel pedig igen fontos, hogy az ország ön
álló saját vasiparral bírjon, különben nem tart

hatja fen sem békés oulfcurai előhaladásában, sem 
pedig harczképességének kifejtésében a külföld
től függetlenségét; s ha nem volna vasiparunk, 
áldozattal is kellene azt teremtenünk, mint ennek 
igen szép példáját mutatja fel a szomszédos kis 
állam Szerbia, mely nagy áldozatokat hoz azóta, 
hogy 1856-ban Ausztria oda a vas bevitelét meg
tiltotta : ennélfogva, mivel én ezen vasipart ezen sza
kasz által veszélyeztetve látom, és különben is terhes
nek és károsnak tartom e pontot, annak elhagyására 
szavazok. 

Ha pedig ezen második pont kihagyása nem 
történhetnék meg máskép, csak az elsővel együtt, 
akkor inkább maradjon ki az egész szakasz. Vegyék 
avállalkozókbárhonnan,akárabel-,akárakülföldön, 
szükségleteiket, csak azon csekély vám, mely alig ér
demli meg a védvám nevezetet, mely már alig tesz 
annyit, a mennyit a hazai vas különböző czimeken 
mázsánkint adót fizet, a melynek teljes épségben 
tartása biztosítva van a vám- és kereskedel mi szerző
désről szóló törvényünknek — ugy gondolom — ne
gyedik szakaszában,maradjonfön, és ne hiusittassék 
meg kivételes rendszabályok, vagy utólagos vissza
térítések által, legalább addig ne, míg a vasipar szá
mára szükséges vaspályák kiépülnek és a vasipar 
országosan fölkaroltatik. (Elénk helyeslés.) 

Azonban, t. ház. ha ezen szakasz igy nem 
volna mellőzhető, ha ez is már olyan megállapított 
kikötés, melytől eltérés már nem lehet : ez esetben 
egy módositványt vagyok bátor benyújtani, mely 
szerint tehát változtassák ez meg-. 

Ha, mint előbb mondottam, a fél vám vissza
térítése mértföldenkint 7500 frtot, tehát egyszer 
mindenkorra, avagy, mivel azt a vasúti kölesön
ből fogjuk fizetni, felszámítva azt azon kamatláb
bal, melybe az kerülne, nem tenne évenkint és mért
földenkint többet 500 forintnál. Én tehát azt gon
dolom, hogy sokkal jutányosabb volna azon na
gyobb összeget, melyre magunkat esetleg kötelez
zük, de oly viszonyok között, midőn ezen eset 
csaknem bizonyossággal bekövetkezendőnek vé
tethetik, egy feltétlenül elvállalandó kisebb öszeg-
gel megváltani. A vállalkozók azt nem utasít
hatják vissza, mert ezen pont szerint kötelesek 
volnának a vasat lehetőleg a belföldön beszerezni. 
{Halljuk!) Én tehát azon esetben bátor vagyok 
következő módositványt előterjeszteni: „Az enge
délyesek kötelezik magokat, hogy a vasúti sínek 
szükségletét lehetőleg a belföldön fogják beszerez
ni." Ennyi maradna az eredeti szerkezetből; ezután 
igy szólana a második pont: ,jMinthogy azonban, 
tekintve azon nagy sinszükségletet, mely előre 
láthatólag a belföldön jjépitandő vasutakhoz köze
lebb kívántatni fog, kénytelenek lesznek külföldi 
termékeket is használni, a külföldről behozott sinek-
és kapocseszközökért fizetett beviteli vám felének 
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visszafizetési cziméu a 20-dik §-ban 36,500 frtban 
kitett jövedelembiztositási összeg részökre 250 
frttal mértföldenkint fölemeltetik." 

Meg vagyok győződve, hogy ez által mind 
két fél csak nyerhet, a vasipar pedig megszabadul 
egy nagy veszély aggodalmától, s habozás nélkül 
neki vállalkozhatik a terjeszkedésre, hogy a kül
földi vasat mentül elébb elkerülhetővé tegye. 

Csengery Imre jegyző (felolvassa gömöri 
Szoníagh Pál módosttványát.) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
T. képviselőház! Ha van közgazdasági kérdés, 
mely figyelmünket megérdemli, s ha van különö
sen ipar, melynek felkarolására az országnak 
egész gondoskodását igénybe kell venni : ugy 
kétségtelenül épen minálunk a vasipar az. 

Tudjuk mindnyájan, hogy a lefolyt 18 év 
alatt is mily mostoha viszonyok közt volt kényte
len ezen iparág tengem. Ezen nézetből kiindulva 
a kormány azon volt, hogy különösen a közleke
dési eszközök tekintetéből segítségére legyen ezen 
iparnak, és hogy, midőn azt tapasztaljuk, hogy a 
monarchia túlsó felében nem rettennek vissza sem
mi áldozattól, hogy drága vasutak felállításával 
azon helyzetbe hozzák az ottani vasipart, hogy az 
európai piaczon versenyképességgel bírjon : akkor 
már a paritás elve is megkívánja, hogy nálunk az 
országban is megtétessék minden, különösen köz
lekedési eszközök előállításával is. mit az ország 
vasiparának felvirágozása megkíván. Ha igy gon
dolkozik a kormány, lehetetlen, hogy a mit eg3^ 
kézzel ad, azt a másik kézzel ismét visszavonja: 
lehetetlen, hogy midőn ily nézetből indul ki in
tézkedéseiben , javaslatba hozna oly kötvényt, 
mely súlyosan nyomná a hazai vasipart. 

Hogy e tekintetben a tisztelt házat felvilágo
sítsam, más részről képviselőtársamat aggodalmai
ra nézve megnyugtassam, szükség némely tényt 
felemlítenem, a mint azok előttünk feküsznek. 

Az első sinszükséglet, mely az országban mu
tatkozott az ujabb időben, volt az, melyet a kor
mány a nagyvárad-kolozsvári vonalra, tehát mint
egy húsz mértföldnyire kiadott pályázat végett 
hirdetett. Azokra kellett összesen 254 ezer mázsa, 
melynek szállítását a kormány 1869 april havára 
kötötte ki, tette pedig ezt azért, hogy hosszabb 
időszak kikötése által lehető legnagyobb verseny
re képesítse mind azon vasiparosokat , kik arra 
reflectálni hajlandók. A felszólítás következtében 
beérkezett az országból mindössze két hazai aján
lat : az egyik volt 80,000 mázsára, mázsáját 8 frt 
30 krral számítva, a másik 40,000 mázsára, má
zsáját 8 frt 60 krral számítva. Érkezett Ausztriá
ból is egyetlen egy ajánlat 70,000 mázsára, má
zsáját 10 frt 90 krral számítva. Tehát összesen a 
254,000 mázsa helyett csak 190,000 mázsára tör

tént ajánlat a birodalom mindkét feléből. Világos 
volt s a kormány kétségben sem lehetett az iránt, 
hogy ily köfülménj^ek közt a külföldhöz fordulni 
kénytelen. Miután tehát már ismételt felszólítás 
történt volna a hazai iparosokhoz, a külföldhöz 
fordult, s ennek eredménye a következő: vám nél
kül ajánltattak a sinek 5 frt 94 krral mázsánkint, 
ehhez hozzájő a vám, a mi tesz 1 frt 25 krt rná-
zsánkint. vagy ha a vámtételeknek valódi árát a 
szerint számítjuk ki, hogy körülbelül 20 % ágióval 
az 1 frt 25 kr egy 1 frt 50 krt tenne, Nagy-Vá
radra helybe szállítva vámmal s ágióval együtt a 
sínnek mázsája kerül 7 frt 44 krba, tehát a vám
mal együtt nevezetesen kevesebbe, mint a másik, 
melyet ajánlottak. 

Tudom jól, hogy van igenis külföldi vas, 
mely minőségre roszabb a hazainál; de hozzá 
teszem, hogy a kormány a külföldi vasversenynél 
tekintettel volt, hogy a lehető legjobb vastermék 
szállíttassák, és a mit megrendelt, Francziaország-
ban Creusot-ban rendelte meg, és ugy történt, hogy 
asinek gyártása minden fokozaton át a kormány 
külön őre által ellenőriztessék. Arra nézve tehát, 
hogy a sinek megfeleljenek ezerjóknak, aggodal
mam nincs. 

És nem is az olcsó árra magára fektettem a 
fő súlyt. Itt az országos közérdek a hazai vasipar 
érdekével jött összeütközésbe, mert az országban 
roppant szükségünk van arra, hogy minden idő
haladék nélkül a lehető leggyorsabban sok vasút 
épüljön, holott ennek ellenében tény az, hogy a 
legjobb vagy a legroszabb árak mellett is physicai-
lag lehetetlennek mutatkozik, hogy a hazai vasipar 
a következő néhány év alatt a szükségletnek megfe
leljen. 

Ennélfogva a kormánynak a kettő közt nem 
maradt más választása s igy természetesen a köz
érdek felé kellett hajolni, a nélkül mégis, hogy 
ezen intézkedéssel a vasipar jövőjét veszélyeztet
né. Ha ma a viszonyoknak megfelelőleg ezen pont 
föl is vétetik a szerződésbe, ebből korán sem kö
vetkezik az. hogy mindenesetben, minden adandó 
concessiónái ugyan e kikötés megtétessék, sőt 
meglehet, hogy a képviselő űr által ajánlott első 
vagy második módot alkalmazhatjuk a legköze
lebb kötendő szerződésben ; azon alakban azonban, 
a mint azt a t. képviselő úr második javaslatában 
indítványba hozta, én részemről azon tekintetből 
nem fogadnám el, mert ez mindenesetre ujabb ter-
heltetést hozna az országra, nem mostanra, nem 
azon időszakra, melyen most segiteni kell, hanem 
egy hosszabb időtartamra, mert e concessiő 90 
évre szól. 

Ezen okok előadása mellett, meg levén győ
ződve, hogy egyelőre ugy, mint ezen kötés történt, 
az országos vasipar nem veszélyeztetik, s mert 
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ezen kikötésnek ugy, mint történt, alaposságát két
ségbe vonnom nem lehet: ennélfogva bátor va
gyok a t. házat felkérni, méltóztassék ez esetben 
e kikötést ugy, mint történt, elfogadni. (Elfo
gadjuk !) 

Jendrassik Miksa : Szontagh Pál barátom 
a tárgyalás alatt levő szakaszra tett észretételeivel 
megelőzött. Az általa kifejtett aggodalmakban én 
is osztozom, egyéni kivánatom s javallatom az 
lévén, hogy a vitatás alá vont §-nak 1-só' pontjá
ból hagyassék ki e szó „lehetőleg", a2-ik pontban 
foglalt vámvisszatéritési kedvezmény j)edig ne 
adassék meg a külföldről behozandó vassínek 
után. 

A „lehetőleg" szó értelmének alkalmazása 
oly annyira ruganyos s tág magyarázatu, hogy ha a 
vasútépítő vállalkozó a belföldi, még annyira 
jóminőségü s elegendő mennyiségben kiállított 
vassíneket bár mi okból mellőzni fogna akarni, 
őt ebben a kormány legjobb akarata mellett is 
alig ha akadályozhatná, mivel, mint Szontagh 
Pál képviselőtársam szintén kifejté, azt különféle 
ürügyek alatt eléggé fogná igazolhatni. 

Az igen tisztelt államtitkár ár a belföldi s a 
lajtántuli országok vasiparának képességét a 
felépítendő vasútra szükséges sínek mennyiségét 
kiállíthatni, kétségbe vonja: azonkívül azt is mél
tóztatott állítani, hogy a külföldi sin olcsóbb. 

Tekintve azt, hogy a bemutatott 18 fi 8. évi 
állambudget szerint maga a kormány tetemes 
pénzbefektetések által az állami vasgyártást ter
jeszti ; tekintve továbbá a számos belföldi magá
nosok vasgyárainak élénkebb működését; tekintve 
elvégre azt, hogy egyes vasutaknak több éven át 
tartó építésénél az azokhoz szükségelt sineknek 
azonnali előzetes kiállitása épen nem szükséges : 
bizvást szabad remélni, hogy az évenkinti sinszük-
séglet a belföldi s esetleg a lajtántuli vasgyárak 
által igen is fedezhető lészen, mert ha gyártmá
nyuk kelendősége biztosítva lesz, a gyárak pro-
ductiv ereje mindinkább fokoztatni fog, meglévén 
a gyarapodásra szükséges tényezők oly annyira, 
hogy ha a belföldi vasipar kellő pártolásban ré
szesül, maga a két megye, Szepes és Gömör a 
vasiparának terjesztése tekintetében másik Bel
giummá válhatik. De hogy azzá válhassak, kell, 
hogy a vasipar pártoltassék, s hogy ne, mint egy
kor Bruck osztrák minisztersége idejében történt, 
szóval ugyan iparerejök kifejtésére buzdittassa-
nak a gyárak, más részről azonban a kifejtett 
erőtől, a befektetett tőkéktől elvonassék a gyü-
mölcsözés az által, hogy a külföldi gyártmány
nak, habár minősége nem jobb, elsőbbség ada
tik, s illetőleg versenyezhetése még az által is 
könnyittetik, hogy, mint jelen esetben tervezve van, 
vámkedvezésekben is részesittetik. 

De aránylag nem is olcsóbb a külföldi vas- : 

sin, mert azon árkülönbözetet, melyet az államtitkár 
úr felemlíteni méltóztatott, valóságos értékre nézve 
sokkal felülmúlja a belföldi vasunknak elvitázhat-
lan jobb minősége, melynél fogva ez sokkal tar
tósabb, mint a kőszénnel gyártott külföldi vas, 
melyből készült sinek sokkal hamarabb kopnak 
el, a miért is azokat sokkal elébb kell ujakkal ki
cserélni, mint a többnyire faszénnel készült tartó
sabb belföldi síneket. A sinek tartóssági ideje 
többletének értéke minden esetre sokkal felülmúlja 
a primitív beszerzési árak közötti csekély külön
bözetet. Ez oeconomicus tekintet minden esetre 
figyelmet érdemel oly vasúti vállalatnál, minő a 
kérdésben levő vasúti vállalat, melynek határo
zott összegű tiszta jövedelmezése az állam részé
ről garantiroztatik. 

Méltóztatott ugyan mondani az igen tisztelt 
államtitkár úr, hogy a külföldön készítendő sinek 
gyártása ellenőriztetni fog. De ez ellenőrködés 
ki nem zárhatja a kőszénnel való gyártást, mert e 
nemű vastól sem tagadható meg absolute a haszon-
vehetőség, jóllehet az aránylag sokkal alantabb 
minőségű gyártmány,és azt, merthaszonvehetősége, 
tartóssága rövidebb idejű, okvetlenül drágábbnak 
constatálja a nem a pillanatnyi eredményre szo
rítkozó, hanem hosszabb időszakra terjedő össze
vető számvetés. 

Mivel szerencséin nem volt a szőnveiren levő 
vasúti költség irányzatát megtekinthetni, nem tu
dom, ndnő árba számíttattak a megszerzendő siník. 
De feltéve, hogy a praelírainált árak a belföldi 
áraknál valamivel alacsonyabbak: ezen differentiaa 
vállalkozókra befolyással nem lehet, mert vállala-
tukba befektetendő tőkéjök kamatai oly állam 
részéről garantiroztatnak, melynek érdeke megkí
vánja, hogy a használandó sinek, habár drágább 
áron beszerezve, minél tartósabbak legyenek. 
A vállalkozó consortiumnak tehát az ellen kifogása 
nem lehet, ha a tárgyalás alatt levő engedélyezési 
okmány tervezetének e pontja megváltoztatik. 

Megkívánja pedig e módosítást a belföldi 
vasiparnak consolidatiója s további fejlesztése, 
mint oly országos érdek. melyet a látszólagos szem
pillanatnyi, egyoldalú s csekély költségmegtaka
rításnak alárendelni nem lehet, nem szabad, ha 
vasiparunk mindinkábbi gyarapodását s az azzal 
járó számos egyéb tekinteteket előmozdítani akar
juk , mit tenni ugy a kormány, mint a nemzet 
képviselete erkölcsileg köteles. 

A mennyiben pedig a külföldi sinek alkalmaz-
hatása ki nem zárathatnék , az azok után járó 
vámilletéknek bármi részben elengedése a belföldi 
gyártmánynak különben is nehéz versenyezteté
sét csak még terhesebbé tenné. 

Mindezeknél fogva méltóztassék a tisztelt 
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ház a honi vasipart ez alkalommal is ótalma alá 
venni. (Helyeslés.) 

N y á r y P á l : Bátorkodom a t. házat fölkérm, 
ajándékozzon meg bennünket, kiket ez a tárgy 
szerfelett érdekel, kegyes figyelmével, vagy pedig 
ismerje el, hogy ez oly fontos kérdés, mely felett 
holnap fogunk határozni. (Folytasstik !) 

Szontagh Pál tisztelt barátomnak gyakorlati 
fontos közgazdasági érvekre alapitott első módo-
dositványa az volt. hogy, mivel ezen czikk a ha
zai vasiparnak előnyt ád, és csak kivételkép en
gedi meg azt, hogy ha a hazai vasipar a kellő 
mennyiséget kiszolgáltatni nem volna képes, a 
vállalkozók idegen vasat is alkalmazhassanak, 
módositványa, rbondóm, az volt, hogy első része 
ezen pontnak maradjon meg, a másik pedig ha
gyassák ki azon oknál dbgva, mert ezen kifejezés 
8z első pontban „lehetőleg" eléggé biztositja a 
külső concurrenseket. 

Igen sajnálom, hogy t. barátom ezen indít
ványától eltért, és oly térre mer>t át, hová én őt 
követni nem akarom; de mivel szabályaink meg
engedik, hogy ha valamely indítványozó feladja 
indítványát, azt más átvehesse: én ezennel átve
szem az is ditványt ugy, a mint az először elénk 
terjesztetett, és röviden bár, de — azt hiszem — nem 
sikertelenül fogom indokolni. (Halljuk!) 

T. államtitkár úr indokolásának egész súlya 
ezen szavakban összpontosul. Megengedi, hogy ez 
esetben az országos érdek az, a mely a hazai vas
ipar érdekével jő összeütközésbe. f)e kérdem, t. 
ház, lehet-e nagyobb érdeke az országnak, mint 
az ipar érdeke? Ha épen nem volna vasiparunk, 
akkor szükségesnek látnám, hogy praemiumot tűz
zünk ki idegen vas behozatalára; de mivel vas
iparunk van, és protegálni nem akarjuk ezen vas
ipart, nem látom át, minő indokokból vezettethe
tünk oda, hogy hadat izenjünk vasiparunknak, és 
praemiumot tűzzünk ki arra, hogy idegen vas be
jöjjön. (Felkiáltás halfelöl: Ugy van!) 

Én azt gondolom, t. ház, hogy erre nézve bő
vebb indokolás nem szükséges, és azon reményben 
vagyok, hogy a t. kormány ezen egyszerű, de 
czáfolhatatlan erőnek engedve, bele fog egyezni 
abba, hogy ezen második rész kimaradjon: mert, 
a mint mondám — rövid szóval még egyszer is
métlem — protegálni nem akarjuk a hazai ipart, 
de nem akarunk praemiumot kitűzni arra, hogy a 
hazai ipart megbuktassuk.(Helyeslés a baloldalon). 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : T. ba
rátom Nyáry Pál előadására bátor vagyok néme
lyeket megjegyezni. 

Azt méltóztatott mondani, hogy hadat izenünk 
a vasiparnak. Azt hiszem, ez senkinek szándéká
ban nem lehet, legkevésbbé a kormánynak. 

Továbbá azt méltóztatott mondani: lehet-e 

nagyobb érdeke az államnak, mint a vasipar ér
deke ? Azt hiszem, lehet, és van sokkal nagyobb 
érdeke (Igaz!), mint egy különös iparág érdeke. 
Átalában az állam érdeke macával hozza, hogy 
minden ipar egyenlő virágzó állapotra jusson, és 
átalában minden iparág között a vasipar, melynek 
virágzása és készítményeinek olcsósága minden 
iparágra, a földmivelő ekéjétől kezdve a gyáros 
gépéig, nagy "befolyással van, megerősödjék. Ta-
gadhatlan tény, hogy a hazai vasipar múlt év óta 
még eddig soha nem tapasztalt virágzó állapotnak 
indult, miután átalában a vasárak nevezetesen 
emelkedtek. 

Szontagh Pál képviselőtársunk a Pest városa 
vízvezetékének létesítése végett adandó könnyeb-
bitésí mint a vasipar kérelmét-emiitette föl. Isme
rem e dolog állásának némely részletét. Miután 
Pest városának igen tisztelt képviselője Deák Fe-
rencz ez iránt kérvényt nyújtott be a város részé
ről : tehát minden adatról igyekeztem kellőleg 
értesülni. Ez esetben épen azon tapasztalatra ju
tottam, melyet államtitkár úr előadott: hogy azon 
bár nem sok, 100,000 mázsára menő szükségletre 
nyitott versenynek a hazai ipar megfelelni képes 
nem volt, nem csak a mennyiségre, de az árakra 
nézve sem, a mennyiben körülbelül 100% "kai ma
gasabb árakat kértek a hazai iparosok, mint aján
lottak a külföldiek. Pest városa nem is azt kí
vánta, hogy a külföldről sokkal olcsóbban nyer
hető vas vámmentesen hozassák be, hanem csak 
azt, hogy a vámtariffa ide vonatkozó tétele kellő
leg értelmeztessék, t. i. hogy az öntött vas-csövek 
a nyers vas osztályába soroztatván, mázsánkint 75 
kr vám mellett hozathassanak be. Ez volt a vá
rosnak kivánata, és ezt sikerült a minisztériumnak 
a másik minisztérium részéről kieszközölni. Tehát 
ezen eset koránsem mondható a vasipar sérel
mének. 

A mi egyébiránt a vasipart illeti, minden ed
digi adatok azt mutatják, hogy azon nagy szük
séglettel szemben, mely jelenben, különösen a vas
utak építésének kiterjedése , de egyszersmind min
den iparág felvirágzása folytán előállott - - és e 
részben magokra azon képviselő urakra hivatkozha
tom, kik vasiparral foglalkoznak, és a kik ezen ér
deknek védői — a magyarországi vasipar nem 
csak hogy megfelelni nem képes, hanem a múlt 
években fenállott árakhoz képest a mostaniak több 
mint 50%,-kai emelkedtek. 

Igenis van az államnak fontosabb érdeke, mint 
a vasipar érdeke: azon magas érdek t. i., hogy a 
minden iparra fontos vasnak ára kellőleg mérsé
kelve legyen. Pedig teljesen bebizonyított tény, 
hogy az összes jelenlegi bányatermelés mindaddig, 
mig ama vidékek kellő közlekedési eszközökkel el 
nem láttatnak, az országban levő jelen szűk-
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ségletnek — nem számítván ide a vasúti ujabb j 
szükségletet — megfelelni alig képes. 

Természetes tehát, hogy az államnak a vas
iparnál is nagyobb érdeke: gondoskodni arról, 
hogy a vasutak építésére szüséges sínek az or
szágba bejöhessenek, vasutak épülhessenek, és 
épülhessenek épen a vasipar érdekében minél 
előbb, mert csak akkor fog fejlődni és biztosíttatni 
a vasipar felvirágzása, ha számos ujabb vasutak
nak mielőbbi épitése folytán a szükség a sínekben 
állandó leszen, nem pedig időközi. (Helyeslés.) 

Azon megjegyzésem van még, hogy a vas
árak mesterséges drágítása az államnak nem fek
hetik érdekében, sőt ha kényszeríteni kívánna min
den vállalatot, hogy csupán magyar-osztrák vasra 
szorítkozzék, ennek következése az volna, hogy 
a vasárak, melyek most nevezetesen emelkedtek, 
még jobban emelkednének, és ez azt eszközölné, 
hogy a földmivelőtől kezdve a gyárosig minden 
ipar megadóztatnék egy iparág javára és érdeké
ben. (Élénk helyeslés.) 

Én azt hiszem, a magyar vasipar akkor fog 
egészséges fejlődésnek indulni, midőn rendkívüli 
védvámok által el nem kényeztetvén, képes leend 
nem csak az ország szükségletének a vaskészlete
ket illetőleg megfelelni, hanem a külföldi piaczo-
kon is győzelmesen kiállja a versenyt. 

Mivel tehát a jelen körülmények között a főér-
dek az, hogy a vasutak mielébb kiépüljenek ; mivel 
jelenben magok a vasipar iránt érdeklődők is elis
merik , hogy ezen iparnak jelenleg védelemre 
nincs szüksége, sőt hogy az soha sem volt oly vi
rágzó, mint az utóbbi évben: ennélfogva nincs ok 
ezen pont megváltoztatására. (Helyeslés.) 

Dapsy Vilmos: Ha haboztam volna eddig, 
az államtitkár úr előadása nem enged az iránt ha
boznom, hogy ezen szerkezetet, ugy a mint az je
lenleg áll, nem tarthatom elfogadhatónak. Az ál
lamtitkár úr fényesen bebizonyitá azt, hogy a kül
földi vas sokkal olcsóbban szállítható Magyaror
szágba, mint a mennyibe a Magyarországon ter
melt kerül. Az tehát már egy kedvezés a conces-
siót kérő társulatra nézve, ha olcsó vasat hozhat 
be. Ha e mellett, hogy a vállalkozóknak megen
gedjük, hogy olcsóbban hozzanak be vasat a ma
gyar ipar terheltetésével, még a beviteli vám fele 
részökre visszafizettetnék, ezt második concessiónak 
tekinteném. I ly kedvezményekkel ellátni a vállal
kozókat akkor, midőn már eléggé beneficiáltatnak 
egy olyan nagy évenkinti kamatbiztositás mellett, 
egyátalában nem látom szükségesnek. Nem aka
rom azt mondani, hogy az első szakaszban mondjuk 
ki, hogy egyedül csak Magyarországból előállitott 
síneket lehessen ezen vasútnál használni; de szük
ségesnek látom, hogy a 2-dik szakasz egészen ha-
gyassék ki. vagyis hogy a külföldről behozandó 

KÍPV. H. HAPLÓ. 186%. vn. 

vassínekre az egész vámtarifíá alkalmaztassék. 
(Helyeslés.) 

Stol l K á r o l y : Az épen előadott kedvezmé
nyeken kívül a ház asztalára letett kereskedelmi 
és vámszerződésben foglaltatik a vas áruk behozatali 
vámjának majdnem felére szállítása. Ez lenne tehát 
mindezekhez, miket tisztelt barátom előttem elő
adóit, még egy ujabb kedvezmény. S igy ha ak
kor, midőn ezen szerződés köttetett, ezen szállitás 
szóba nem jöhetett, most hozzá kell számitanunk; 
s hogy a vállalkozók még több kedvezményben 
ne részesüljenek: én is azt mondom, hagyassák ki 
az egész 2-dik pont. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Senki sem lévén fölírva, a kérdés 
megérett a szavazásra. Miután mind Szontagh Pál 
képviselő úr második módositványa, mind azon 
rnódositvány, a melyet Nyáry képviselő úr átvett, 
egyaránt elfogadja az első pontot, a 2-dik szakasz 
első pontja kérdés tárgya nem lehet. A kérdés csak 
az lehet, hogy a képviselőház a központi bizott
ság szövegezése szerint a 2-dik szakasznak 2-dik 
pontját elfogadja-e vagy nem? (Helyeslés.) Kérem 
azon képviselő urakat, a kik a 2-dik szakasz 2-dik 
pontját el akarják íogadni, méltóztassanak fölál-
lani. (Megtörténik-) Kérem most azon képviselőket, 
a kik el nem fogadják a 2-dik pontot, illetőleg azt 
kihagyni kívánják, méltóztassanak fölállani. (Meg
történik.) A többség a toldalék 2-dik §-ának 2 dik 
pontját kihagyatni kívánja. 

Csengery Imre jegyző (olvas sa a külön 
czikket.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a külön czikket? 
(Elfogadjuk !) 

E szerint az alföld-fiumei vasút nagyvárad-
eszéki része engedélyi okmányának tervezete átalá-
nosságban és részletenkint elfogadtatott. 

Tárgyalásainkat a mai napra, ha a t. ház ugy 
kívánja, befejezhetjük. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Van szerencsém a tisztelt háznak bemutatni az ál
lamköltségvetésnek még eddig egyedül hiányzó 
mellékletét, a részletezés III . füzetét, mely magá
ban foglalja a pénzügyminisztériumra és földteher-
mentesitésre vonatkozó részleteket. 

Ugy hiszem, a késedelmet kimenti a tisztelt 
ház előtt azon körülmény, hogy ezen részletezés 
egy jó vastag, 40 nyomtatott ívnyi kötetet tesz, 
ennélfogva minden eddig beterjesztett többi rész
nél nagyobb , tehát kinyomatása , az elégte
len nyomdai berendezés mellett, bizonyos időt igé
nyelt. Ugy hiszem, t. ház, ezen részletezés bizo
nyítani fogja, hogy nettó budgetet lehet előállí
tani oly móddal, hogy minden egyes áilamjövede-
lem részletei kellőleg felismerhetők legyenek, sőt 
a budget megítélése ily eljárás mellett köny-
nyebbé vál t ; de azt is remélem, hogy a részletek-

37 
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bői azon meggyőződést meritendi a tisztelt ház, 
hogy a pénzügyminisztérium saját kiadásainál ez 
átmenet és a rendezés nehézségei közt is igyeke
zett a szigorú takarékosság igényeinek megfelelni. 
Ezen részletezésből a kellő számmal kinyomott 
példányok, ugy hiszem, holnap ki lesznek oszthatók. 

Elnök: Kérem a t. házat holnap 10 órakor 

ülésre megjelenni, és pedig folytatólag a vasúti 
törvényjavaslatnak részletes tárgyalása végett ; 
mi ha befejeztetnék, a kérvények tárgyalása vé
tetik föl, a mi a mai napirendre volt kitűzve. Na
gyon kérem a tisztelt ház tagjait, hogy pontosan 
tiz órakor méltóztassanak megjelenni. 

Az ülés végződik d. u. 15/4 órakor. 

CCXXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 14-dikén 

G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvény bemutatása. Szünet. A ház elhatározza, hogyha nem lesz határozatképes számmal, a jelenlevők név sze
rint megszámláltatnak. Az alföld-fiumei vasútra vonatkozó törvényjavaslat részletesen tárgyaltatván, elfogadtatik. Ivánka Imre az al
föld-fiumei vasút építése ügyében kérdéseket intéz a kormányhoz. Kérvények elintézése, köztök a szász ispánra vonatkozóké. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef 6., Gorove István, Lónyay Menyhért, Wenckheim 
Béla 6. 

Áz ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : A jegyzőkönyvet Csengery Imre 
jegyző úr fogja vezetni. A szólni kívánók neveit 
Dimitrievies Milos jegyző úr jegyzi. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a május 
13-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

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

A Bukarestben lakó számos magyar alatt
valók a Romániában lévő konzulságot politikai 
és kereskedelmi tekintetből a magyar érdekeknek 
megfelelőbben szerveztetui és a hivatalnokok 
közé a dualismus- és paritásból kifolyólag magya
rokat is alkalmaztatni kérnek. Áttétetik a kérvényi 
bizottsághoz. 

T. ház! A t. ház tagjai nem jelenvén meg 
oly számmal, a melylyel óhajtandó lett volna a 
házszabályok értelmében is ily nagyfontosságú 
törvényjavaslat tárgyalására, azt hiszem, a t. ház 
beleegyezik, hogy az ülést 10 perezre felfüggesz
tem. (Helyeslés. Szünet.) 

(Húsz percznyi szünet múlva ).• Az ülés ismét 
megnyílik. 

BÓniS Sámue l : T. ház! Számos kérvény 
jött a ház elé, melyekben kéretik a ház intézke 
dáse arra, hogy a képviselőket a ház kötelességök 

teljesítésére szorítsa. Kiadattak ezen kérvények 
azon bizottságnak, mely a házszabályok elkészí
tésére küldetett ki. Hanem akármilyen szabályt 
hoz a ház, ha erkölcsileg kötelezve nem érzik 
magokat a képviselők, [Helyeslés) segítve a bajon 
nem lesz. Számtalanok teendőink, el vagyunk 
foglalva reggel, délután ; és ugyanezen okból 
kimondotta a t, elnök úr, hogy pontban 10 óra
kor kezdődnek az ülések. Fájdalom! megtörtént 
megint, hogy az ülést föl kellett függeszteni, mi
vel a képviselők teljes számmal nem voltak. Meg
vallom, jobb lenni másnál nem akarok, vagy 
legalább jobbnak látszani nem; de magamra a 
megrovást, a nem érdemlett megrovást megint 
örömest föl nem veszem. Ennélfogva kijelentem, 
ha megtörténik, hogy az ülés fölfüggesztetik, mert 
a képviselők határozatképes számmal nincsenek 
jelen, én ezután a képviselőknek név szerinti meg-
számláltatását fogom kívánni. (Helyeslés.) 

Elnök : E szerint megnyugszik a képviselő
ház abban, hogyha netalán előforduló alkalommal 
a képviselőház ülését azon szempontból, hogy 
elegendő tag a tanácskozásra meg nem jelent, 
fel kellene függeszteni : a jelenlevő tagoknak 
név szerinti fölolvasása történjék meg. 

Napirenden van a törvényjavaslat az alföld
fiumei vasút tárgyában. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az alföld
fiumei vasutat tdrgyazö törvényjavaslat czimét !). 

l) Lásd az Irományok 226-dik számának I-sö mellékletét. 
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Királyi Pál előadó . A czimre nézve nincs 
semmi észrevétel, 

B ó n i s Sámue l : T. ház! Miután a szerző
désben a czim kiigazittatott, azt hiszem, a törvény
javaslat czime is e szerint lesz módosítandó. (He
lyeslés.) 

Csengery Imre j e g y z ő : Tehát az enge
dély-okmány szerint : * „az alföld-fiumei vasút 
nagy vár ad-eszéki részének kiépítése tárgyában.* 

(Olvassa a törvényjavaslat 1-sö §-át.) 
K i r á l y i P á l e lőadó : A központi bizottság

nak ezen első szakasza, különösen az 5-ik sorban 
előforduló ezen kitételre : „valamint Baranyaváron 
át Villányra" módosítása van : t. i. a határozottabb 
értelem okáért kitétetni kívánja a vég pontot, t. i. 
Eszéket, s akkor a szerkezet így állana : „vala
mint Eszékről Baranya váron át Villányra kiágazó 
szárnyvonal építésére." 

Elnök : Elfogadja a t. ház a bizottság mó
dosítását? {Elfogadjuk!) Ennélfogva e szerint 
módosittatik a szerkezet. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 2— 9 §§-ait, melyek mind észretétel nélkül 
elfogadtatnak. Olvassa a 10-ik §. 1-sö kikezdését1 
mely szintén észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
ugyanezen §. 2-dik kikezdését.) 

Kirá ly i P á l e lőadó : A központi bizottság
nak ezen szakasz 2-ik pontjára nyelvbeli szaba
tosság tekintetéből van módosítása. E szerint lenne 
a szöveg : „Mindkét félnek azonban jogában áll 
a polgári eljárásban megbatározott bizonyítékok 
által igazolni azt, hogy" stb. 

Elnök: Elfogadja a t ház a központi bizott
ságnak e módosítását? (Elfogadjuk!) E szerint a 
10-ik szakasz 2-ik pontja a központi bizottság 
szövegezése szerint fog szerkesztetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a li-ik 
szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l őadó : A központig bizottság 
ezen szakaszt szintén nyelvbeli szempontból kö
vetkezőleg kivánja módosítani : „A kártalanítási 
összeg után a kártalanítandó részére azon időpont
tól kezdve jár 5 % kamat, melyben" stb. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság módosítását? (Elfogadjuk!) A 11-ik szakasz 
tehát a központi bizottság módosítása szerint fog 
szerkesztetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 12-ik 
szakaszt.) 

Királyi Pál előadó : A központi bizottság 
e szakasz második sorában az „illetékes" szó után 
beteendőnek véli e szót: „törvény", s igy lenne : 
,,illetékes törvényhatóság." (Helyeslés,) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e módositást? 
(Elfogadjuk !)E szerint a 12-ik szakasz a központi 
bizottság módosítása szerint fog szerkesztetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a is-ik 
szakaszt.) 

Halmosy Endre: A 13-dik szakasz utolsó 
pontja azt rendeli, hogy a kisajátítási eljárás befe
jeztetvén, 15 nap alatt a kárpótlási összeg a törvé
nyesen jogosultnak készpénzben kifizetendő*. Ezen 
rendelkezés nézetem szerint ellenkezik a vasutak 
telekkönyvezésére vonatkozó törvényczikk rende
letével, mely törvényczikk világosan elrendeli, 
hogy a kisajátítási eljárás befejezte után az össze
írás és kimutatás hitelesítendő, ezután a telek
könyvi hatóság köteleztetik a telekkönyvi érdekel
teket két havi határidő közt összehívni, és csak ak
kor lehet ezen eljárás befejezett. A 19-dik szakasz 
továbbá azt rendeli, hogy az illetőknek a kárpót
lási összeg kifizetendő. Ugyanis a 19-dik szakasz 
világosan igy szól: „ A m e l y területekre nézve a 
hirdetményi határidő lefolyása után se ellenvetés, 
se igénybejelentés nem történt: azokra nézve az 
illető törvényszék, mint telekkönyvi hatóság 8 
nap alatt a vállalat képviselőjét értesiti, hogy a 
kisajátítási kárpótlást azoknak, kikre az az egyedi 
kimutatásban irva van, s ugyanazon mennyiség
ben kiszolgáltathatja; egyszersmind pedig felszó
lítja, hogy 15 nap alatt vagy a kifizetésről szóló 
nyugtát a törvényszéknek bemutassa, vagy pedig 
az egyedi kimutatásban foglalt kárpótlást bírói le-
tétemény gyanánt a törvényszéknél tegye le." A 
törvényczikk ezen rendeletével ellenkezik tehát 
eme rendelkezés. A 16-dik szakasz 3-dik pontjá
ban és a 19-dik szakasz ugyanis rendelik, mikor 
történjék a kártalanítás. Én tehát e második pon
tot szükségtelennek tartom, s azért azt vagy egé
szen kihagyatni, vagy pedig, ha mégis valami 
rendelkezést kivannak tenni, ezen módositványt 
ajánlom: ,, A kisajátítási eljárás befejezése után, a 
megállapított kártalanítási összeg, a vasutak és csa
tornák telekkönyvezésére vonatkozó törvényczikk 
értelmében, az abban kiszabott határidő alatt, a tör
vényesen jogosultaknak készpénzben kifizetendő, 
illetőleg részökre a birói pénztárba teendő." (He
lyeslés.) 

Csengery I m r e j e g y z ő (felolvassa a módo
sitványt.) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
Halmosy képviselő urnák ezen észrevételét részem
ről is helyesnek és indokoltnak találván, módosit-
ványát magamévá teszem, s kérem a t. házat, 
hogy azt elfogadni méltóztassék. (Helyes! Elfo
gadjuk !) 

Tisza K á l m á n : Ü g y vélem, t. ház, a meny
nyiben Halmosy képviselőtársam előadását meg
érteni képes voltam, hogy jelen esetben aggodalom
ra nincs ok: mert ki van mondva, hogy a törvé
nyesen jogosultaknak fog kifizettetni a kártalaní
tás. Ha a törvény rendelkezik arról is, hogy 

37* 
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ki a jogosult? akkor annak fog kifizettetni vagy 
annak részére fog letétetni, a kit a törvény rendel; 
de szükségesnek látta a vasúti bizottság, hogy a 
kifizetés az eljárás után rövid időre rögtön meg
történjék : mert tudjuk régi időkből, hogy sokszor 
évekig kellett utána járni az illetőnek ; és szüksé
gesnek is tartjuk ezt azok megnyugtatására, ^kik
nek különben is nem jól szokott rendesen esni, 
hogy ügyök ketté vágatik. En tehát egyátalában 
nem látva itt sem veszélyt, sem ellenmondást, ké
rem, méltóztassék a t. ház a szerkezetet elfogadni. 
(Elfogadjuk a módositványt!) 

E l n ö k : Miután a 1 -d ik szakasz egészen 
e szóig: „kisajátítás'" elfogadtatott, legalább ész
revétel ellene nem tétetett: a kérdés az, hogy a 
szerkezet fogadtassék-e el, vagy a módositvány ? 
(A módositvány!) 

BÓniS S á m u e l : A tárgyhoz kívánok szólni. 
Ezen törvény azon esetről szól, midőn a tulajdonos 
kétségtelenül tudatik ; és azt rendeli, hogy annak 
15 nap alatt a kisajátítási [összeg kézpénzben kifi
zettessék. Azon esetről, midőn a tulajdonos vagy 
a kisajátítási összeg felett kétség van, rendelkezik 
azon törvény, mely a kisajátítást elrendeli. Ez 
megmondja, hogy ily esetekben a pénz hová té
tessék le. Kern szükség tehát azt itt megemlíteni, 
mert ez által csak zavar támad. (Helyeslés bal felöl.) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár; 
T. ház ! Halmosy képviselő úr módositványát ugy 
értettem, hogy 8 ezen határozottabb kikötést, mely 
a központi bizottság szerkezetében foglaltatik, 
mely szerint 15 napi határidő köttetik ki, felesle
gesnek tartotta, mert a ház által hozott másik tör-
vény erről világosan intézkedik. Ugyanis azon 
törvényben, mely a vasutak alá szükséges telkek 
megvásárlásáról és bekeblezéséről szól, világosan 
meg van határozva azon eljárás, mely az illető 
kártalanitandók irányában követendő. Azért tar
totta ő szükségtelennek itt ezen határozott kikö
tést, és azért nem is vonakodtam módositványát 
magamévá tenni. [Elfogadjuk! Maradjon a szer
kezet .') 

E l n ö k : A szavazás a szabályok szerint elő
ször is a szerkezetre történik. Ismétlem tehát: a 
kik a szerkezet vég pontját a központi bizottság 
szövegezése szerint meg akarják tartani, méltóz
tassanak felállani. (Megtörténik. Felkiáltások: Még 
egyszer kívánjuk a kérdést feltétetni!) Tehát még 
egyszer felteszem a kérdést. 

BÓniS S á m u e l : A kérdés elég világosan ;és 
a szabályok értelmében volt feltéve. (Helyeslés. El
lenpróbát !) 

E l n ö k : Kérem azokat, kik a szerkezet vég 
pontját el nem fogadják, szíveskedjenek felállani. 
(Megtörténik.) A többség az eredeti szerkezetet el
fogadja. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 14-dik szakaszát.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak ezen szakaszra módositványa van, a mennyi
ben a hatodik sorban ezen szó után: „alapját" hi
vatkozni akar a hatodik szakaszra, s bele tenni ezt: 
„ezen szerződés alapján, a 6-dik szakaszra való te
kintettel." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
E szerint a t. ház a törvényjavaslatot részle

teiben is elfogadván, a szabályok 74. szakasza ér
telmében a törvényjavaslat végleges megszavazása 
a holnapután tartandó ülésben fog megtörténni. 

I v á n k a I m r e : T. ház! Miután a törvényja
vaslatot az alföld-fiumei vasút nagyvárad-eszéki 
része iránt most szavazás által el méltóztatott fo
gadni, és nincs más hátra, mint annak végleges 
megszavazása: vagyok bátor a közlekedési és 
pénzügyi minisztériumokhoz kérdést intézni ezen 
vasutak többi részének kiépitése iránt és leszek 
bátor a kérdéseket felolvasni. (Olvassa) : 

„1. Való-e, hogy egyrészt a Licot de Nimes 
consortium, másrészt azon consortium, mely a 
várad-eszéki vonal-rész építkezésére szerződött, 
készeknek nyilatkoztak a vasutat Eszéktől Szisze
ken át Károlyvárosig ugyanazon feltételek alatt 
és- mértföldenkint ugyanannyi árért felépíteni, 
mint az most e vasút nagyvárad-eszéki részére 
megállapittatott ? Ha igen, van-e a minisztérium
nak kilátása, hogy a vasútnak e része 1871-ben 
szintén át fog adatni a forgalomnak ? 

„2. Mellőzve minden folyamatban levő alku
dozásokat : mikor kezdi meg a kormány és hány 
szakaszban egyszerre az alföld-fiumei vasút károly-
város-fiumei részének tettleges építését'? és hány év 
alatt véli befejezhetni ? 

„3. A különböző társulatokkal folytatott alku
dozásoknál szem előtt tartotta-e a minisztérium 
azon körülményt, hogy a forgalom az egész alföld
fiumei vasúton ugyanegy társulat kezében ponto-
suljon össze, s az Sziszektol Károlyvárosig ne té
tessék át a déli vaspályatársulat kezébe, hanem 
külön független vonalon kezeltessék?" 

Csengery I m r e j e g y z ő (még egyszer felolvas
sa az interpettatiót.) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
Az épen most felolvasott interpellatiót Írásban a 
minisztériumnak kiadatni kérem és a minisztérium 
arra a legközelebbi ülésben válaszolni fog. 

E l n ö k : Ki fog adatni. 
A kérvényi bizottság részéről fog jelentés 

tétetni. 
Halmosy Endre előadó (oh ássa akérvényi 

bizottság jelentését): Ugocsa vármegye közönségé
nek, továbbá Abauj vármegye egyetemének kér
vénye, a honvédelmi rendszernek törvény által 
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kívánt szabályoztatása tárgyában, végre ugyan
csak Ugocsa vármegye közönségének kérvénye a 
Ludoviceum és a magyar királyi testőrség helyre
állítását, ugy a Theresiánumbeli alapítványok 
felhasználását illetőleg, a honvédelmi minisztéri
umhoz használat és figyelembevétel végett át-
teendő. {Helyeslés) 

A nagykárolyi szőlőbirtokosoknak a hegy
vám országos megváltását eszközöltetni és a bornak 
palaczkokban való elárusitását engedélyeztetni ké
rő folyamodványa, a földmivelés-, ipar- és kereske
delmi minisztériumhoz átteendő. (Helyeslés.) 

Winter Gyula mártonfalvai lakos folyamod
ványa, miszerint az 1848. XXIII . t. czikk 16-dik 
szakaszának nyugdíjazási intézkedése a fizetés 
nélkül szolgált városi tisztviselőkre is kiterjesztes
sék : a belügyminisztériumhoz átteendő'. (Helyeslés.) 

Komárommegyei Guta mezőváros tanácsa s 
lakosai folyamodványa, minélfogva az angolai, 
ó-gutai, bálvány-szakálosi és több pusztai birtokok 
iránt 1807, 1826,1846. 1860-ik években részökre 
kedvezően keletkezett legfelső végzéseket és 
Ítéleteket kiadatni kérik; ugyanezen város közön-
Bégének esedezvénye több ottani lakostól az 
esztergami érsekség számára elfoglalt ingó és 
ingatlan javak visszaadásának eszközlésére vonat
kozólag ; végre ugyanezen város közönsége folya
modványa, miszerint az esztergomi érsekség által 
ellene törvénytelenül indított pereket megvizsgál
tatni és az úrbéri viszony iránt hozandó részletes 
törvény létrejöttéig megszüntetni kéri : az igaz
ságügyi minisztériumhoz intézkedés végett átteen-
dők. (Helyeslés.) 

Szalacsy Antal, jelenleg pesti lakosnak a ma
gyar kormány részére 1849-ben átvett 3029 po
zsonyi mérőnyi búza árát megtéríttetni kérő fo
lyamodványa a pénzügyminisztériumhoz átteen
dő. {Helyeslés.) 

Szab. kir. Pest városa közönségének folya
modványa, minélfogva az általa létesítendő víz
vezetékhez szükséges vaskészitménveknek kül-
földről vámmentesen lehető behozatalát, vagy leg
alább a vascsöveknek egvszerü öntvények gya-
nánti megvámoltatását engedélyeztetni kéiő, s a 
pénzügyi miniszterhez benyújtott esedezvényét a 
képviselőháznak pártfogásába ajánlja, különös 
figyelembe vétel végett és ajánlással a pénzügy
minisztériumhoz átteendő. (Helyeslés.) 

Az országos magyar iparegyesület bizottsá
gának az ipar- és kereskedelmi kamarákról szóló 
törvényjavaslat iránti folyamodványa, azon okból, 
mivel az idő közben szentesitett törvénynél fogva 
a kérelem tárgya már elintéztetett, levéltárba he
lyezendő. (Helyeslés.) 

Nagy-Szeben város képviselő testületének, 

ugy az erdélyi szász egyetemnek és Segesvár vá
ros több lakosának az iránti folyamodványára 
nézve, hogy Schmidt Konrád volt szász ispánnak 
nyugalomba tétele s helyére Konrád Mórnak ki-
neveztetése irányában a képviselőház részéről ő 
felségéhez felterjesztés intéztessék: a kérvényi bi
zottság véleménye következő. (Halljuk! Halljuk]!) 
Miután a közigazgatásnak a miniszteri felelősség
gel öszhangzásba hozatala tekintetéből az 1848. 
XXIX. t. ez. az elmozdithatlanság elvét a kormánv 
kinevezésétől függő közegekre nézve csak a bírói 
hivatalokra nézve szorította; miután továbbá 
Schmidt Konrád úr megválasztása és kinevezése 
nem törvényes kormány befolyása alatt és az or
szág alkotmányának felfüggesztése korszakában 
történt, egyébiránt is hivatalába a szokásos formák 
szerint be nem igtattatott; miután a szász ispáni 
állásból elmozdításnak ez nem első esete; s miu
tán az átmeneti korszak nehézségeit tekintetbe 
véve a képviselőház Erdély közigazgatási és igaz
ságszolgáltatási ügyei körül a felelős minisztérium
nak belátása szerinti intézkedésekre felhatalmazást 
adott, és másfelől miután az uj ispán kinevezé
sénél az ideiglenesség és törvényhozás további 
intézkedéseinek fentartása kimondatott: a kérvényi 
bizottság ezen folyamodványokat ő cs. apóst. kir. 
felségéhez a képviselőház által támogathatónak 
nem véleményezi és ezen kérvényeket az irattárba 
letétetni javasolja. 

B ö m c h e s F r i g y e s : Tisztelt ház! (Halljuk!) 
Sajnálom, nagyon sajnálom, hogy e három kér
vény tárgyában, mely állítólag1 nemzetem nevében 
adatott be, olyan egyén ellen kell felszólalnom, 
kivel e részben egyet kellene értenem. 

Azonban mentse ki felszólalásomat, hogy ez, 
igénytelen véleményem szerint, ugy nemzetem, 
mint az igazság érdekében történik. 

Rannicher képviselőtársam, midőn a szőnye
gen levő három kérvényt, a volt szász comes 
Schmidt Konrád elmozdításából származni vélt 
sérelem miatt, a ház asztalára letette, beszédében 
ugy tüntette fel e kérvényeket, mintha a bennök 
nyilatkozó fájdalmas hang' a szász nemzet túlnyo
mó többségének, sőt mintha az egész szász nem
zetnek jajkiáltása volna. Ezen eszme valóságát 
kereken tagadom. 

Szónok szerint a benyújtott sérelmi kérelmek 
elseje a szász nemzet egyeteme, másodika Szeben 
városának képviselő testülete és harmadika Seges
vár igen is tiszteletreméltó polgárai nagyobb szá
ma részéről emeltetett. Vizsgáljuk meg, ha a szó
nok e most nevezett kérvényzők háta mögé jogo
san és méltányosan állitotta-e a szász nemzet több
ségét, illetőleg magát az egész szász nemzetet 
vagy nem? ha volt-e joga amazokat ezzel azono
sítani vagy nem? 
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Szerintem, és a dolog köztudomása s általam 
is röviden fölemlítendő állása szerint is, bizonyosan 
nem; és hiszem, hogy kérvényezők illusión ala
pult fájdalomkiáltása ugy belé vész azon örömbe, 
melyet a szász nemzetnek csaknem az egész nem
zetet magában foglaló többsége a volt comes el
mozdításán és az ujon ideiglen kinevezttnek tapin
tatos kiválasztásán érez, mint az árva sóhajtás á 
zivatarban. (Éljenzés.) 

Azonképviselő testületek, melyekaszász terüle
ten létező városok és községekben ez idő szerint fen-
állnak, sem H-dik Endre alkotmány levelének, sem 
egyes törvényeknek, de az úgynevezett regulativ 
punctumoknak, tehát az akkori hatalom által mintegy 
60 év előtt octroyált egyoldalú rendeletnek kifolyá
sai. Mégis látszik : mert a nép nem csak minden köz
politikaitérről, de még a községi vagyon kezeléséből 
és a községet és népet közelebbről érdeklő egj éb 
érdekek elrendezése iránti befolyásbői szorosan ki 
lévén zárva, ezen emiitett képviselő testületek még a 
tagjaikat is, és pedig élethossziglanra magok egé-
szitvén ki, valóságos arisztokratiko-bureaukrati-
kus testületekké erősödtek, oly testületekké.melyek 
a felsőbbek, és jelesen a magistratus és még 
inkább a comes irányában határozott függő hely
zetben vannak. (Helyeslés. Ugy van '.) És innét van, 
hogy a nemzettel, melyet a szász nemzet demokrata 
intézményeihez képest a közvélemény szerint kép
viselniük kellene, kiváltkép az utóbbi években ren
des, sőt mintegy rendszeres ellenkezésbe jöttek 
(Ugy vaní), és az emiitett regulativ pontok által 
a burokratismus meghonosítására való sok évi 
erőtetés után is még számos olyan képviselő ta
gok találhatók, kik helybeli, hatalommal biró 
főnökeikkel szemben a néphez és a nép jogaihoz 
hivek maradtak, mi bizonyára dicsőségökre válik. 
(Igaz! Ugy vem!) 

Ezen, a nép és állítólagos képviselői közti ellen
kezés különösen kitűnik a politikai téren ; és oka an
nak, hogy a nép, mely érzi, hogy szabad alkotmá
nyos joga a fenemiitett rendelet által tetemesen meg 
van csonkitva •— mindenütt, a hol az értelmiség — 
helybeli burokratiája, vagy ha ugy szabad mon
danom , korlátlan intézkedési hatalommal biró 
aristokratiája ellenében komoly és nyílt, sőt még 
e terembe is áttelepített küzdelemben él. 

Ily tényállás mellett ki merné állítani, hogy 
az említett városi és községi képviselő testületek 
az általok per fictionem képviselni állított, de 
valósággal nem képviselt nép akaratának és véle
ményének kifejező tolmácsai volnának ? és hogy 
a vélemény, melyet nyilvánítanak, a képviselni 
állított nép szivében fogamzott közvélemény volna? 
Ezen helyzetből kifolyólag, valamint ezen városi 
és községi képviselő testületek nem képviselik a 
polgárok többségének véleményét: ugy az ezen 

testületek által a nép kizárásával választott szász 
egyetem sem képviseli a szász nemzet véleményét. 
(Tetszés.) 

Erre nézve pár példát legyen szabad felvilá
gosításul felhoznom. (Halljuk!) 

Midőn 1848-ban a szász nemzet képviselői a 
kolozsvári országgyűlésen egyértelmüleg és kivétel 
nélkül az unió mellett szavaztak, akkor az egye
tem a kerületek kihallgatása nélkül az ellen óvást 
tett; midőn az utóbbi években a nemzet nyilvá
nosan Erdélynek Magyarországgal egyesülését 
óhajtotta, az egyetem ezen közös óhajtás daczára az 
unió létrehozása ellen 1866 és 1867-ben ő felsége elé 
éles föliratokat terjesztett; és ha szabad magamról 
is beszélnem, (Halljuk!) igénytelenül egy példát 
hozok fel, melyet nem is említenék, ha nem volna 
oly döntő adat állitásom mellett. Midőn 1865-ben 
a kolozsvári gyűlésen az unió mellett szót emeltem, 
(Éljen !) akkor a brassói képviselő testület által sze
rencsétlen valék bizalmatlansági szavazattal tisztel
tetni meg, (Derültség!) néhány héttel azután pedig 
szerencsés valék ezen pesti országgyűlésre képvi
selővé választatni (Éljen !) és pedig ugy, hogy Bras
só városa és vidékéről, mintegy2000 választó közöl, 
kevés számú románokat kivéve, kik románokra 
szavaztak, nem volt 72-nél több, ki rám nem sza
vazott volna. (Éljen!) 

Mindezekből világos az, ami t mondtam, hogy 
t. i. a mint a városi és községi képviselő testületek 
nem képviselik az illető polgárok véleményét, épen 
ugy az egyetem a szász nemzetnek közvéleményét 
nem képviseli. 

A mi a kérvényeket egyenkint illeti : 
Segesvár városának — a mint mondatott — 

igen tiszteletre méltó polgárainak nagyobb száma, t. 
i. 152 nevében benyújtott kérvényre nézve megkell 
jegyeznem, hogy annak fontosságát a kellő mér
tékre redukálja azon körülmény, miszerint néhány 
héttel ez előtt magam szerencsés valék igen t. bel
ügyi miniszter urnák egy 400-nál több, épen Seges
vár városa, és talán azért, mert szabadelvűek, épen 
oly tiszteletre méltó polgárai aláírásával ellátott 
feliratot átadni, melyben forró szavakkal köszönik 
a volt comes elmozdítása és az újnak kinevezése 
iránti intézkedését. 

Szeben városa kérvényére vonatkozólag már 
a fentebb mondattakból kitűnik, hogy a mögött nem 
kell keresni a város polgárainak többségét, de igen 
is azon, fájdalom, a szász földön is megtermett és 
Szebenbe öszpontositott centralisták erőködését, 
kiktől, míg teljesen szabadelve alkotmányos rend 
a képviselő testülekre nézve is nem érvényesíttetik, 
csak is visszahatást lehet várni. (Helyeslés.) 

A mi a szász egyetem kérvényét illeti, legyen 
szabad elmondanom azon körülményeket, melyek 
között ezen kérvény létrejött. (Halljuk!) 
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A szász egyetem 22 tagból áll, minthogy a 
11 szász hatóság mindegyike két-két tagot választ 
ide. Midőn ezen szőnyegen levő kérvény egy 
hason tartalmú, 6' felségéhez felterjesztendő fel
irattal együtt tárgyaltatott, azon kérdésben, vajon 
az szabáiyszerüleg előbb a kerületekkel vélemény 
adás végett közöltessék-e? 5 tag jelen nem létében 
9 tag 8 ellen s igy egy szavazatnyi többséggel ha-
tároztatott el a rögtöni szabályellenes tárgyalás. 
Megjegyzendő e körülménynél az is, hogy a szász
városi követek ugyanazon órában, de mint előad
ták, a szavazás után, kerületeikből azon utasítást 
kapták, hogy az indítvány ellen szavazzanak, 
mit ha tesznek, az indítvány 10 szavazattal 7 sza
vazat ellenében megbukott volna. Ezután az áta-
lános tárgyalás 7 tag jelen nem létében történt, 
s a kérvény en bloc 9 tag távollétében fogadtatott 
el. Már pedig a régi egyetemi szokásnál fogva 
egy vagy két követ elmaradása csak kisebb 
érdekű tárgyaknál nézetett el; de hogy 5, 7, sőt 
9 tag jelen nem létében tárgyaltatott és végezte
tett volna el valamely fontos dolog, arra példa 
nincs, mivel a szász egyetem megalakitása szerint 
minden hatóság ínstructióval ellátott két követ 
által magát valósággal is képviseltetni kívánja. 
Magában a kérvényben is felemlittetik, hogy a 
c omes jelen nem létében őt a szcbeni polgármes
ternek kell helyettesítenie. De a jelen esetben 
sem a comes, sem a szebeni polgármester, hanem 
a szebeni követ elnöklete alatt tartatott a tár
gyalás. 

Már hogy az ily módon létrejött, kérvény 
az egész szász nemzet véleményének és akaratának 
tolmácsa lehessen : azt határozottan tagadom. 
(Helyeslés.) 

De hogy az nem is felel meg ennek : e vég
ből hivatkozom a szász terület kivétel nélkül min
den részéből a comes helyetteshez érkezett számos 
feliratokra és küldöttségekre, melyek által őt mint 
reform és alkotmányosság előcsillagát üdvözlik; 
hivatkozom azon szivélyességre, melylyel az ujonan 
kineveztetett comeshelyettest e napokban a szász 
fold minden részében fogadták; hivatkozom azon 
feliratokra, melyek közvetlenül az igen t. belügy
miniszter úrhoz érkeztek, melyekben a szászok 
köszönetüket nyilvánítják a kormány ezen intéz
kedéseért ; hivatkozom továbbá ezen (Előmutatja) 
1462 brassóvárosi és vidéki polgár aláírásával 
ellátott feliratra, mely ugyan a comes helyettes
hez, hanem annak nyilt kijelentésével intéztetett, 
hogy az igen tisztelt belügyminiszter úrnak is 
mutattassák be. Végre van szerencsém bemutatni 
még egy Brassó vidék polgárai és elöljárói által 
kiállított iratot, mely ezen elöljárói kívánat sze
rint a t. ház asztalára teendő le, melyben Brassó 

vidéke név szerint és nyilvánosan a jelen, szőnye¬ 
gen forgó kérelem ellen óvását jelenti ki. 

Mindezek után van szerencsém kijelenteni, 
hogy ép ugy ezen kérvények, mint más. ezekkel 
párhuzamos törekvések nem egyebek , mint a 
bureaukratikus aristokratia vagyis a hivatalos 
hatalommal bíró pártnak a népjog elleni erőkö¬ 
dése, mely pártnak vezére Schmidt Konrád vala, 
és mely párt, vezére elmozdítása által, hatalmát 
megrendülve érezvén, jajkiáltásával a népet ki¬ 
vánja felzuditani. 

Rannicher képviselőtársam, kisérő beszédében, 
valamint a beadott kérvényekben ugy tüntetik 
fel a comes elmozdítását, mint alkotmánysértést. 

Magam is hazafi vagyok, s ennélfogva köte
lességemnek tartom minden törvény megtartása 
fölött őrködni; de őszintén megvallom, jelen eset¬ 
ben sem törvény , sem alkotmánysértést nem 
látok." 

Nem akarok ezúttal a comesválasztás jogáról 
szólani, hanem jogi szempontból véve tekintetbe 
a comes elmozdítását, bátor vagyok kérdeni : 
való-e, hogy comes Salmen, a szász nemzetnek 
törvényesen beigtatott comese, még él ? való-e, 
hogy, Schmidt Konrád azelőtt neveztetett ki comes 
helyettesnek , mielőtt comes Salmen rendesen 
nyugdíjazva lett volna? és való-e, hogy Schmidt 
Konrád mint comes hivatalába sem felesküdve, 
sem beigtatva soha nem volt? És mivel mind a 
három való: önként következik , hogy Schmidt 
Konrád a szász nemzetnek törvényesen beigtatott 
comese soha sem volt, és ha elmozdittatott — 
mely elmozdítás különben is igen kedélyes módon, 
tudniillik nyugdíjazás mellett történt — (Derült
ség) ez által a szász nemzetre nézve semmi al
kotmánysértés nem követtetett e l . még pedig 
annyival kevésbbé . mivel nem is említvén az 
1848-iki XXIX-dik t. czikket, a hazai törvé
nyek az alaptörvények ellen vétkező consilariu-
sokra — milyen Konrád Schmidt mint főkormány
széki tanácsos volt — egészen másfélét szabnak, 
mint kegyeletes nyugdíjazást. 

Politikai szempontból Schmidt Konrád elmoz¬ 
ditását igen helyesnek kell tekintenem : mert, ki 
nem tudja, hogy ő, ha nem feje, legalább keze 
lába volt a centralista rendszernek, azon rendszer¬ 
nek, melyet itt jellemezni nem kívánok, de mely¬ 
nek következéseit még most is sajnosán érezzük ? 
Hogy tehát a felelős kormány azon egyént , ki 
ezen rendszernek keze lába volt, azért, hogy nem 
bízott benne, elmozdította, és helyét megbízható 
emberrel pótolta : azt bizonyosan mindenki ter
mészetesnek fogja találni, és ha e tekintetben hiba 
történt, ez csak az lehetett, hogy miért nem történt 
legalább 10 hónappal ezelőtt. (Derültség, Taps és 

• éljenzés.) 
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Tisztelt ház! A férfi jellem logikája meg
győzi a lelket; azonban én nem látok logikát ab
ban, hogy azon, nemzetembeli,1 szerencsére kevés 
férfiak, kik 1852-ben a törvényesen választott 
comes Salmen elmozdításán meg sem ütköztek, 
kik magokat az absolut időszakban oly otthonosan 
érezték, mintha abban születtek volna, kik 1861-
ben az alkotmánynak visszaállítását, ugy a mint 
az történt, annyira nem szerették, hogy a vissza
helyezett comes Salment macskazenével fenye
getni nem átalották, kik ellenben 1861-ben a comes 
helyettesnek törvényellenesen beigtatott Sehmidt 
Konrádot szívességgel fogadták, kik csak hamar 
ezután a szász nemzet jogát, birói illetőségeit, 
törvényhozási jogait, törvénykönyveit és egyéb 
igazait is terrorizmusnak áldozták fel, kik továbbá 
1863 ban és 1864-ben a szebeni úgynevezett 
országgyűlésen és a bécsi reichsrathban a hazai 
alaptörvények tönkre tevéséhez oly nagy szíves
séggel járultak, kik végre az utóbbi években, 
még 1865. 1866 és 1867-ben is, az alkotmány 
valódi visszaállítása ellen minden utón és módon 
működtek : hogy , mondom , ezen férfiak most 
egyszerre a törvényesség szentséges alapzatára és 
a törvény védelme alá álljanak , melyet eddig 
számba sem vettek. Nem szeretek gyanusitani, 
és a ház méltóságát szem előtt tartva, csak azt 
mondom, hogy logikájokat nem értem. 

Tisztelem ugyan azon elvet , miszerint a 
törvényt a hatalom ellen alkotmányos ótalom alá 

kell venni; de meggyőződésem az. hogy a jelen 
esetben erre és főképen az ő részökről szükség 
nincs, mivel a tisztelt minisztérium a kérdéses 
rendelet által se jog-, se alkotmány-, se törvény
sértést nem követett el. 

Pártolom ennélfogva a kérvényi bizottság 
javaslatát. (Élénk tetszés és éljenzés.) 

F a b r i t i u S K á r o l y : T. ház! Szabadságot 
veszek magamnak én is a jelen tárgyban a t. ház 
figyelmét kevés időre igénybe venni. (Halljuk! 
Halljuk!) 

Óhajtottam volna, hogy a felelős minisztérium 
intézkedése ellen irányzott kérelem elmaradjon ; 
mindamellett meg vagyok győződve, hogy ezen 
tárgynak nyilvános vitatása a szász viszonyokra 
jótékony hatással lesz. (Helyeslés.) 

Nem szenved kétséget, hogy megkisérlették 
a derék szász nemzetnek felizgatását oly egyé
niségeknek csalfa hitegetései által, a kik ré
gibb befolyással bírtak, mintha Sehmidt Kon
rád eltávolítása s Konrád Mór ideiglenes behelye
zése által a szász jogi élet veszélyben volna. Igaz, 
a helyhatóságoknál ez sikerülni látszott néhány 
körben, s név szerint Nagy-Szeben székben, s né
mely nagyravágyó izgató azon hiedelemre jött, 
hogy a minisztériumot megfélemlítés által ezen kor

mányintézkedés visszavételére fogja kényszeríteni. 
Azonban a szomorú tapasztalás által okult szabad
elvű polgárok, első sorban a segesvári, brassói és 
kőhalmiak, mindjárt átlátták a bureaucratia cseleit, 
s így annál kevésbbé voltak hajlandók arra, hogy 
a reactiónak, bár változott kiadásban való ismét
lését elősegítsék. ürömtelve köszönték a kor
mány ezen intézkedését, mint hajnalát a nélkülözött 
polgári szabadságnak (Éljenzés) s az idő óta a 
kinevezett ideiglenes szász ispán Konrád Mór kör
útja oly diadalmenethez hasonlított, minő elődei 
közöl egynek sem jutott osztályrészül. Hogy azon
ban azon kevesek mesterkéléseinek, kik a dolgok 
ily fordulataival meg nem elégedve, nem szűnnek 
meg az izgatást mindenféle csalfa hírek támasztá
sával táplálni, sőt jelenleg sem átallanak a rágalom 
és igaztalanság méltánytalan eszközeit, a belső és 
külső sajtó eszközeit felhasználni, hogy, mondom, 
ezen kísérleteknek vége vettessék: mulhatlannak 
tartom, hogy a fenforgó tárgyban és körülmények 
közt a t. ház a kormányt erélyesen támogassa; 
(Helyeslés) és ezen eljárás által ama kevés izgató
nak tudtul adja, hogy azon egyházi és világi egyé
nektől, kik az előbbi szinleges alkotmányosság 
kedvéért 1863—64-ben hajlandók voltak a szász 
nemzetnek legbecsesebb jogait áldozatul hozni, 
hogy, mondom, ezen egyénektől jelenleg megvár
ják, hogy a jelen alkotmányos kormány intézke
désének egész készséggel engedelmeskedni fognak. 

Minthogy a kormány mit sem tett, de ama 
tényéből kitetszőleg szándékában sincs tenni olyast, 
mi a szászok hazai alkotmányos jogait sértené; 
hogy az elkövetett önkények véget érjenek, mind 
e csalfa messiások előnye és izgatása megszűnjék; 
bátor vagyok a kérvényi bizottság véleménye mel
lett nyilatkozni. (Zajos helyeslés.) 

id. Teleki Domokos gr.: T. ház! Tagad-
hatlan, hogy azon jelenségek, melyek a közel idő
ben a szász nemzet keblében felmerültek, sok te
kintetben meglepők és feltűnők. (Ugy van! Halljuk!) 
A szász nemzet azon gyermek képét látszik mutat
ni, ki bár méltán szomjasnak tehető fel, mégis ha
ragosan visszataszítja a neki nyujto t enyhítő po
harat. E jelenség azonban csak azok előtt lehet 
megfoghatlan, kik a szász nemzet közelebbi fejlő
désével és jelen helyzetével ismeretlenek. A szász 
nemzet egy évek hosszú során megizmosult bu
reaucratia kigyóölelésének bilincsei közt van. 

Tagadhatlan, hogy a régi időkben, a nemzeti 
fejedelmek alatt, a szász nemzet sok hátratételnek, 
sok méltánytalanságnak volt kitéve; azonban mi
után az osztrák ház uralkodása Erdély felett meg
erősödött, azután is a szász nemzetre jobb idő nem 
következett. Ugyanis a némelykori megaláztatás 
szerepét az önmegalázás még sokkal szomorúbb 
szerepe váltotta fel. Az osztrák kormány legott fel-
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ismerte a szász nemzetben, hogy azt igen könnyen 
felhasználhatja a többi nemzet irányában alkot
mányellenes tervei eszközéül; és midőn ezt egy
felől megtette, a nagyon gyönge frigyessel szem
ben még arra sem érezte magát kötelezve, hogy a 
szász nemzet jogait, szabadságait megvédje. Egy
felől korlátolta, megnyirbálta szabadságait, más
felől pedig feltétlen engedelmességet követelt tőle, 
hogy czéljait az ország irányában az ő eszközlése 
által mindinkább érvényesíthesse. Ily szerepre, t. 
ház ! csak bureaucratia volt képes magát lealázni. 

í g y fejlődött ki a szász nemzet kebelében a 
bureaucratia. Az osztrák kormány ugyanis a múlt 
századnak csaknem egész folyama alatt a szász 
nemzet jogait hatalomszóval nyirbálta.; országolt, 
intézkedett felette ugy, mint tetszett; a század vé
gén 1795-ben rendezni kívánta; a rendezés abból 
állt, hogy a szász nemzetnek alkotmányos szabad
ságát, szabad választási jogát megsemesitette és 
helyébe az úgynevezett regulatiót hozta be. A re-
gulatió ideje óta, t. ház ! a szász nemzet történelme 
a szász burocratiának történelme; és ezen időszak
tól fogva a szász események közt csupán csak a 
szász burocratia fondorkodásaira találunk. A szász 
nemzet kebelében történtekről csupán csak a szász 
burocratia történelme szól. (Halljuk!) 

E század negyedik évtizede kezdetén, midőn 
Erdélyben az alkotmányos mozgalmak megindul
tak, e mozgalmak a szász burocratiát egészen ren
dezve, egészen megerősödve találták. És mit tett 
ezen mozgalmakkal szemben a szász burocratia'? 
Azt tette, hogy az ország alkotmányos fejlődésével I 
szemben egészen a kormány részére szegődött. 
Azon kérdésekben is, melyek rá nézve a leghomo-
génebbek voltak, a legegyszerűbb, legszabadel-
vübb kérdésekben is, vagy a kormány mellett 
állott vagy semlegesnek mutatta magát. Ezt tette 
a szász burocratia a legegyszerűbb fejlődési kér
désekben, például az úrbéri kérdésekben. 

Hogy a szász burocratia 1848-ban mit tett, 
azzal a t. ház figyelmét fárasztani nem kivánom : 
oly dolgok ezek, melyekre legjobb a feledékeny
ség fátyolát boritani. Egyébiránt, ha a forradalom
nak voltak erőszakosabb és véresebb kitörései: min
denesetre az intézés, a tervezés, a machinatió szere
pében igen nagy mérvben osztozik a szász burocratia. 

1850 óta egészen a legközelebbi korszakig a 
szász burocratia azt tartja feladatának, hogy vala
hányszor a magyar alkotmányos életre szebb na
pok derültek, mindig azon alkotmányos kisérletek 
ellen fordult. Valahányszor a magyar ég homá
lyosodott, mindannyiszor kezet nyújtott a szász 
burocratia a kormánynak abban, hogy hazánk 
függetlensége, hazánk alkotmányos fejlődése ellen 
a kormánynak eszközül szolgáljon. Ezt bizonyít
ják, tisztelt ház, az 1861-ki példák. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 s / s . VU. 

Ezen cselekvési módnak, ezen elvnek igen 
természetes következése az, a mit az itten előttünk 
felolvasott kérelmekből megérteni alkalmunk volt. 

A mi, tisztelt ház. magát a comesválasztástés 
a felelős kormánynak azzal szemközt való eljárá
sát illeti: csak két eseménvre kivánom a tisztelt 
ház figyelmét röviden felhívni. (Halljuk!) 

Hogy mennyire fontosnak tartatott régi idő
ben, és jelesen akkor is, amidőn az igen jól ismert 
Lipót-hitlevél kelt, hogy mily fontosnak tartatott, 
mondom, akkor a comes-választás : kitűnik abból, 
hogy azon hitlevél 9-ik pontjában tisztán említés 
történt a comes választásáról. A eomesválasz-
tás , hogy legfontosabb metamorphosisát em
lítsem. 2— 3 változtatáson ment keresztül, de min
dig a törvényes utón kívül, legfőképen az or
szág tudtán kívül a nemes szász nemzetnek vagyis 
jobban mondva a szász burocratiának megnyug
vásával, beleegyezésével történt. Mert jóllehet a 
comesi választás 4-dik stádiumában van, mégis 
hazánk törvénykönyveiben Lipót kötlevelének em
lített czikkén kívül egyetlen egy törvén}^ sem foglal
tatik abban, mely a szász comesválasztásról szólna. 

A másik eset az, hogy jóllehet a regulatió. 
melynek a szász nemzet és szász burocratia töké
letesen fejet hajtott, a szász nemzet comesválasztása 
iránt való jogát tökéletesen megsemmisítette: mi
dőn 1791-ben az országra ismét jobb és alkotmá
nyosabb idők derültek, ennek következtében ismét 
egy szász comesválasztás volt; de ezt azután, ezen 
comesnek halálozása után, ismét két oly comes 
váltotta föl, kik a kormánynak minden legkisebb 
változásánál önkényesen, a nemzetnek vagyis az 
országnak legkisebb befolyása nélkül tették azt. 

Innen lehet tehát, t. ház, átlátni, hogy a szász 
burocratia mily buzgalommal viseltetett a szász 
nemzet jogainak fentartása iránt közel másfél szá
zad óta; innen lehet, t. ház, méltán meghatározni 
mértékét annak, mi értékkel bír a szász burocratiá
nak a jelenlegi törvények és alkotmány mellett 
való fellépése akkor, midőn oly comesnek nyu-
galmaztatása ellen lép föl, ki hogy törvényesen 
választatott volna, merőben tagadom, ki egy más 
comesnek. ki hasonlóan nem törvényesen válasz
tatott, de mégis törvényesebb volt mint ő, elmoz
dításába beleegyezve, tétetett be a comesi hivatalba, 

Ezek igy állván, t. ház, ugy hiszem, hogy 
nem csak jogos, hanem a politika szempontjából 
és az exigentiák szempontjából sincs mit aggód
nunk felelős kormányunk eljárása miatt; hanem a 
szász burocratia merészségét és bátorságát csak 
onnan meríti, mivel talán reményli, hogy még — 
és pedig talán a közel jövőben — merülhetnek föl 
kellemetlen viszonyok, hogy hazánk fölött süthet 
még másféle nap is, melytől ők több meleget vár
hatnak, mint a mostanitól. 

38 
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Teljesen és tökéletesen meg vagyok győződ
ve, ha ezen szász burocratia csak egykissé fogja 
tapasztalni, hogy a jelen alkotmányos állapot va
lamivel állandóbb, mint volt 1861-ben: mint békés 
bárány, ezen viszonyoknak meg fogja magát adni 
ugv, mint régebben rajok nézve sokkal terhesebb 
viszonyoknak megadták magokat, s ezen viszo
nyokkal igenis könnyen ki fog békülni. Hogy 
pedig ez, t. ház, megtörténhessék, nézetem szerint 
semmi egyéb nem kivántatik, mint az, hogy az 
igen tisztelt felelős kormány ezen egyes ténynél 
ne állapodjék meg, hanem igyekezzék ezen utón 
tovább haladni, és miután ezen épület tetőzetén 
némi igen czélszerű változtatást tett, igyekezzék 
valamennyire az alapot is átalakítani. [Helyeslés) 

T. ház! A. nemes szász nemzet, minden politi
kai gyengeségei mellett, igen becsületes és igen 
tiszteletre méltó nemzet. Minden népnek leg
főbb két erényével bir: igen értelmes és szor
galmas. Már pedig azt hiszem, hogy minden nép 
a szorgalomban a nemzet legszebb erényeinek 
egyikét birja. 

Nem kell egyéb, csak az, hogy a felelős mi
nisztérium , akár intézkedései által, mire az in-
demnity világosan jogot ad, akár pedig törvény
hozás utján, ha az elsőt nem akarja, azon merőben 
alkotmányellenes választási módokat, melyek 
jelenben a szász nemzetet fogva tartják, s melyek 
jelenleg lehetővé teszik, hogy a bureaucratia ily 
hatalommal uralkodjék felettök, mondom, hogy 
ezen választási módot nem csak az ujabb kor igé
nyeivel, hanem magának a szász nemzet régi jo
gaival is inkább öszhangzásba hozza. Ha ez meg
történt, önként el fog enyészni a bureaucratiának 
a szász nemzet felett ily nagy, ily alkotmányelle
nes, ily káros befolyása; és mivel, mondom, a 
szász nemzet nem csak szorgalmas, hanem értel
mes i s : tökéletesen meg vagyok győződve, hogy 
a szász nemzet meg fogja érteni akár a felelős kor
mány, akár az országgyűlés ilyszerü intézkedésé
nek hatását, és akkor bizonyosan le fognak hul
lani róla azon bilincsek, a burocratia bilincsei, 
melyek most fogva tartják. {Helyeslés) 

Gul l József : Legelőbb is meg kell jegyez
nem, hogy a kérvényi bizottság előadását vagyis 
helyesebben ajánlatát ezen pillanatban hallom 
legelőször; tehát a mai tárgyalásra részemről 
nem is készülhettem el. Mindamellett nem szándé
kom azt indítványozni, hogy annak tárgyalása 
más napirendre tétessék át, ámbár ezen ügyet 
nem csak a szász törvényhatóságok lakosaira néz
ve, hanem elvileg mind azokra nézve fontosnak 
és érdekesnek tartom, kik az önkormányzatot 
minden irányban komolyan veszik. Azért nézetem 
szerint nem is volna első sorban az én felada
tom a kérvényezők tettét ótalmazni. Azonki ' 

vül megjegyzem, hogy én nyújtottam be ezen 
kérvények egyikét sem, és se keletkezésökre, se 
beadásukra semmi befolyással sem voltam. Ámbár 
tehát mindkét irányban személyesen engagirozva 
nem vagyok: mindamellett, a szász törvényható
ság egyik választó kerületének képviselője lévén, 
kötelességemnek tartom ezen ügyben felszólalni. 

Nem akarok személyes kérdésekbe belebo
csátkozni; mindamellett, hogy tévedések ne legye
nek, néhány észrevételt teszek a tényekre nézve. 

Valamelyik előttem szólott képviselő úrtól 
hallottam, hogy az egyetemi kérvény tán nem jött 
létre törvényes utón. Én bármi más utat törvé
nyesnek nem tarthatok, mint a fenálló törvényes 
rendeletek szerint létező testületek eljárását; a mi 
ezen kivül történik, az — meglehet — hogy köz
vélemény, de azt kötelező erővel bírónak elismer
nem nem lehet. 

Bátor vagyok még valamire figyelmeztetni: 
arra nézve, a mi a szavazók száma felett monda
tott, meglehet csak elfelejtette előhozni az illető t. 
képviselő' úr, hogy épen a két brassói követ tele
gramm által utasíttatva volt, hogy a kérvény mel
lett szavazzon, (Egy hang : Igaz!) és csak miután a 
tárgyalás megtörtént, mondották, hogy mandátu
mukat leteszik. Én semmi következtetést ebből 
nem akarok húzni, csak a tényt akartam említeni. 

Hallottam, hogy ez a burocratia eredménye 
volna. T. ház! azt hallottam eddig, hogy a kine
vezés által hivatalba jutott férfiak talán büro
kraták, de hogy azok, kik választás által jutnak 
hivatalhoz, hogy épen azok volnának bürokra
ták, azt sohasem hallottam. Ezenkívül bátor va
gyok megjegyezni még azt is, hogy ezen kérvé
nyekben tudtomra egy hivatalnok sincs aláírva. 
Másfelől bátor vagyok megjegyezni, hogy az 
ideiglen kinevezett comes azon diadalmas kör
utazás alkalmával főképen épen azon burocraták 
siettek az ideiglenes comes tiszteletére. (Derültség.) 

Átmegyek a kérvényi bizottság indítványára. 
(Halljuk!) 

Sajnálom, hogy az előttem szÓLÓ urak kény
szeritettek, hogy személyemről is beszéljek. (Hall
juk!) 1852-ben, a midőn az úgynevezett cs. kir. 
hivatalok behozattak, állásomtól elbúcsúztam, és 
csak akor tértem ismét be. midőn az alkotmá
nyos viszonyok ismét beállottak. Ezt azért tar
tottam szükségesnek fölemliteni, mert ezzel azt 
hiszem, hogy talán ilyen személyes megjegyzések 
irányában állást foglaltam. 

Ha jól értesültem, a kormány eljárását azért 
helyeslik, mert Salmen comessel szintén ugy 
történt volna. Meglehet, hogy én nem vagyok 
jól értesülve, de tudtommal b. Salmen úr udvari 
tanácsos volt, és mint olyan küldetett le és hiva-
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tott be hivatalába újból, nem csak, de mint olyan 
tulajdon kérésére nyugdíjaztatott is. 

Továbbá meg kell jegyeznem, hogy igaz 
ugyan, miszerint Schmidt Konrádot conies he
lyettesnek nevezték k i ; de hogy az egyetem őt 
csak ugy fogadta volna el : az — nem tudom, par
lamentáris kitételt használok-e ? — nem igaz, mert 
én magam személyesen nyilatkoztam ez ellen, 
kijelentvén, miszerint a nemzet reméli, hogy a 
comesválasztásra nézve alkotmányos jogát mentül 
elébb használhatni fogja. És valóban használta 
is, mert a fenálló törvények szerint a választás 
megtörtént, és ezen választás folytán ki is nevez
tetett Schmidt Konrád úr comessé. 

Hogy nem installáltatott — ez talán a tör
vényes kitétel — az igaz; de hogy az installatió 
mért nem történt meg? azt az előttem szólók 
megemlíteni elfelejtették. Tudtommal ez nem tőle 
függött, hanem — nem tudom ugyan, jól vagyok-e 
értesülve — nekem azt mondották, hogv az eskü
ben lett volna az akadály. Azonban akár mi ok 
miatt maradt el az installatió: abból, hogy a tör
vényességnek egy része hiányzik, nem azt követ
keztethetni, hogy azért az illetőt a hivatalból el 
kellene bocsátani — legalább én ezen logikát 
nem értem — hanem nézetem szerint ebből csak 
azt lehet következtetni, hogy az installatió utólag 
történjék meg. 

Mondatott még, hogy Schmidt Konrád a 
reichsrathban is volt, hogy nagy centralista. (Hall
juk!) Nem szoktam ugyan mások nevében szólani, 
hanem csak a magaméban; de abból, hogy valaki 
a reichsrathban volt — engedelmet kérek — nem 
lehet azt következtetni, hogy hivatalából el kell 
bocsátani. A tisztelt kormány nem is járt ugy el, 
mert tudjuk, hogy még a hétszemélyes táblán is 
ülnek elnökül olyan igen tisztelt férfiak, kik a reichs
rathban voltak. És ha nem csalódom, ülnek e 
padokon is oly urak, a kik hivatalnokok, ámbár 
a reichsrathban voltak. Ebből tehát nem követ
keztethetni, hogy az illetőket hivatalukból el kell 
bocsátani. 

A mi főleg a centralizatiót illeti, (Halljuk!) 
no azt hagyjuk el. (Nagy derültség.) Erről leg
jobb nem szólani! Szeretik azt leginkább a szá
szoknak szemére hányni, meglehet, nemzeti tekin
tetből. Nem tudom ugyan, de — legalább az én 
nézetem szerint — nem levén a szász nemzet 
oly helyzetben, hogy önállólag politikát csinál
hasson , ők azért mentek be a reichsrathba. mert 
kötelességöknek tartották. Nemzeti tekintetből 
alig mentek be. 

E szerint én részemről nem szavazhatok a kér-
vényi bizottság indítványa mellett, bár szeretném 
nemzetem érdekében, a melyet épen ugy szeretek, 
mint a hazát és mint mások az övéket, (Helyeslés) I 

szerettem volna, mondom, nemzetem érdekében, 
hogy ezek itt ne mondattak volna. (Közbeszólá
sok : Mi is jobban szerettük volna !) 

Azért bátor vagyok egy elleninditványt 
tenni, (Halljuk!) azt t. i., hogy a tisztelt ház 
legyen szives ezen kérvényeket az összes minisz
tériumhoz áttenni a végett, hogy intézze el a fen
álló törvények szerint. 

A mi ezen indítvány formális részét illeti, 
igaz. hogy e kérvény bemutatása alkalmával nem 
szavaztam azon indítvány mellett, mely a túlsó 
oldalról tétetett, ha nem csalódom, erdélyi képvi
selő részéről, és mely szerint a kérvények hasonlólag 
a minisztériumhoz átteendők lettek volna. Akkor 
azon meggyőződésben voltam, hogy ily indít
ványt még csak tárgyalni sem lehet elébb, 
míg valamely bizottságnak véleményadás végett 
nem adatott át. Ez által tehát nem vagyok ki
zárva abból, hogy azon indítványra visszatérjek: 
és így, a mint mondám, bátorkodom ezen indít
ványt tenni. Annak elfogadásával a tisztelt ház 
a tárgyban elvileg nem határoz ; de megvéd vele egy 
más elvet, melyet nézetem szerint mindegyiknél 
feljebb kell tartani, azon elvet t. i., hogy a tör
vényt addig, mig megváltoztatva nincs, tisztelet
ben kell tartani. 

Hátra van még, hogy a kérvényezőket véd
jem néhány állítás ellen, melyek nézetem szerint 
alkalmasak felölök nem helyes nézteket gerjeszteni. 

Ha jól értettem, az állíttatott, hogy az úgy
nevezett regulativum punctumokat fen akarják 
tartani. Szerettem volna, ha ezen szó itt fel nem 
említtetett volna. E rendeletek, tudtomra, szászok 
befolyásával is keletkeztek, és ha nem csalódom, 
épen brassói férfiak közbenjárásával is. Meglehet. 
nem jól tudom, de igy hallottam, igy értesültem; 
egyet azonban bizonyosan tudok, azt t. i., hogy 
a főkormányszéknél keresztülmentek és az ud
vari kancelláriánál hozattak e rendeletek: már 
pedig a guberniumnál és az udvari kancellái.iánál 
a szászok többségben semmi esetre sem voltak. 

Azonkívül még bátor vagyok megjegyezni, 
hogy az erdélyi rendek egy gyűlésén kérdés volt 
arról, hogy ezen regulativum punctumok törvé
nyesek-e vagy nem ? s ők oda nyilatkoztak, ha a 
szász nemzet meg van velők elégedve, ők is hely
ben hagyják. Hogy ez kipótolta-e a törvény 
kellékeit, azt nem akarom állítani ; mindamellett 
azok azóta érvényben vannak, s azóta esztendőkön 
keresztül történtek a választások, folytattatott az 
administratio s történtek a törvénykiszolgál
tatások. 

Ha nem csalódom, azt hallottam állíttatni, 
hogy a kérvénvezők azokat fen akarják tartani. 
Ez öncsalódás, legalább a tények nem igazolják 
ezen állítást. Azon egyetem, melynek kérvénye 
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ma tárgyaltatik, néhányszor beadott a kormány
hoz indítványokat ezen regulativum punctumok-
nak változtatása végett, de közölök egy sem in
téztetett még el. Épen azon egyetem, melyről ma 
szó van, be is adott egy kérvényt, ha nem csaló
dom, az igen t. minisztériumhoz a végett, hogy 
azon indítvány, a melyet ezelőtt egy néhány esz
tendővel beadott, midőn még az udvari kancellária 
fenállott, adassék neki vissza, hogy azt az idő 
kellékei és a változott közjogi viszonyok értelmé
ben megváltoztathassa. És bátor vagyok magára 
az egyik kérvényre hivatkozni. Ha nem csaló
dom, a segesvári polgárok nyíltan kimondják, 
hogy átlátják a reform szükségességét, és készek 
is, hajlandók is az idők kívánalmai és a beállott 
közjogi viszonyok szerint reformokat létesiteni. 
Azt tehát egyátalában nem lehet állitani, hogy 
a régi rendszert fen akarják tartani. Az egész 
különbség nézetem szerint csak abban áll, hogy 
ők törvényes utón akarnak reformokhoz jutni és 
nem egy regulativum punctomot a másik regu
lativum punctummal felcserélni. Azért nézetem 
szerint nem is lehet rólok mondani, hogy a kor
mánynak eljárásába akadályokat akarnának gör
díteni. Kézetem szerint épen ellenkezőleg áll a 
dolog. És csak az a különbség, hogy nem akar
nak csupán hódolatot, hanem szeretetet gerjeszteni 
a mostani rendszer iránt. 

Ezeket tartottam szükségesnek a kérvénye
zők érdekében felhozni. 

Atöbbire, a mi mondatott, nem refleetálhatván, 
ismételve felkérem a t. házat, szíveskedjék ellen-
inditványomat elfogadni, mely, a mint mondot
tam, oda megy ki, tétessenek át ezen kérvények 
az összes minisztériumhoz a végett, hogy intéztes
senek el a fenálíó törvények szerint. 

E l n ö k : T. képviselőház ! A t. képviselő úr
nak azon állítására, miszerint nem tudta, hogy 
mai'napon ezen kérvény tárgyalás alá kerül, követ
kezőleg ily nagy fontosságú dologhoz kellőleg el 
sem készülhetett: az ügyrend érdekében annyit 
van szerencsém válaszolni, hog}' a házszabályok 
80. szakasza szerint megkívánt módon a kérvények 
lajstroma az azon szakaszban meghatározott idő 
óta a ház asztalára le van téve, és e kérvények már a 
tegnapi napirendre ki voltak tűzve, tárgyalásuk 
azonban tegnapról mára halasztatott. Ennek követ
keztében csakis a képviselő urnák saját tetszésé
től függött volna e lajstromot megtekinteni, fHe
lyeslés.) 

Gull József : T. ház ! Szabad egyl szót szó
lanom ? (Felkiáltások : Nem lehet!) 

B e t h l e n János gr . : Megvallom, óhajtottam 
volna, ha e dolog tárgyalása minél rövidebben 
történt volna meg; még inkább óhajtottam volna, 
ha ezen tárgyat napirendre sem hozta volna az 

illető communitás ; miután azonban már ez meg
történt, miután a kérvényt benyújtott igen t. egy
kori kormányszéki, jelenleg miniszteri tanácsos és 
képviselő Rannicher Jakab úr jobbnak látta a kér
vényt nem csak benyújtani, hanem maga részéről 
is elfogadni mindazon elveket, melyeket a kérvé
nyezők kimondottak: kötelességemnek tartom le
hető röviden e tárgyra vonatkozó nézeteimet el
mondani. (Halljuk!) 

Én azt hiszem, t. ház, hogy a kérelem nem 
oly természetű, melyet, mint az előttem szólott 
segesvári képviselő úr mondotta, az egyik minisz
tériumtól az összes minisztériumhoz át lehessen 
tenni. A kérvény oly természetű, mely határozot
tan vádolja a minisztérium tettét, és azt mondja, 
hogy a minisztérium megsértette a szász nemzetnek 
törvényes szokásokban és szerződésekbea gyöke
rező jogait; a kérvény azt mondja, hogy a szász 
nemzet joga meg van sértve különösen az által, 
hogy a comesi állomás helyettesítés utján töltetett 
be, holott azt szerintök a szebeni király-bírónak 
kellett volna ideiglen elfoglalni. Továbbá a kérvé
nyezők abban is sértést találnak, hogy a minisz
térium azon leiratában, melylyel Konrád Mórt ki
nevezte, azon kifejezéssel élt, miszerint ezen kine
vezés csak ideiglenes, azon időig, mig a tör
vényhozás az ispánság hatásköre és választási 
módja fölött végleg intézkedni fog, mert szerintök 
Magyarország országgyűlésének ebbe nincs is joga 
beleelegyedni, hanem azt egyedül a szász nem
zetnek kell o felségével elintézni. Ezek a sérel
mek. Azt hiszem. oly nagy vádak ezek, hogy 
az országgyűlésnek kötelessége megvizsgálni, s 
ha a minisztérium sértőleg járt ei, a nélkül, hogy 
azt az alkotmányos szabadságnak fentartása meg
kívánta volna, a nélkül, hogy a szász nemzet ér
deke megkívánta volna: akkor a minisztérium tet
tét roszalni kell. akkor a kérvényezőknek igazat 
kell adni , és őket segíteni Ö" felségéével ezéljaik 
elérésében; ha ellenben az derülne ki. hogysem a 
törvények, sem a szász nemzet jogai meg nem sér
tettek . ha még inkább az derülne k i , hogy 
Schmidt Konrád, ama régi megrögzött bureau-
krata elmozditása ugyanazon nemzettől, mely át 
meg át volt hatva a reactió szellemétől, e határszél
ben szükséges volt: akkor a minisztériumnak 
indemnitás nélkül is meg kellett hogy tegye ezen 
lépést. 

A kérdés tehát itt az, megsértetett-e a tör
vény? Azt hiszem, erről nem szükség hosszan nyi
latkoznom , mert ez már elmondatott. Ott van a 
bizottság véleményében is, hogy az 1848-dik évi 
I-ső t. czikk 4-ik szakasza világosan csak azon hi
vatalnokokra szorítja az elmozdithatlanságot, kik 
biróí állomásban vannak alkalmazva; de a comesi 
állásra nézve senki sem fogja tagadni, hogy a co-
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mes legfőbb politikai hivatalnoka a szász nemzet
nek. Erre nézve nincs mit tovább fejtegetni. 

Hanem az illető beadványozók nagyobb súlyt 
fektetnek arra, hogy a comes választásos hivatal, 
az ilyeket tehát oda érteni nem lehet; és felem
iitette különösen a kérvényt benyújtó tanácsos és 
képviselő azt, hogy a mig jog jog, a törvény pe
dig törvény , azt meg kell tartani. Elfogadom 
szívesen ezen utasítást tőié, bár megvallom, egy 
kevéssé viszásan tűnik fel, hogy oly hathatósan 
beszélnek most a törvény sérthetlensége mellett 
olyanok, kik az előbbi években a leopoldi dip
loma eltörlésében oly nagy részt vettek s oly kész
séggel áldozták fel magát a szász nemzet alkotmá
nyát. {Helyeslés) 

T. ház! mindenekelőtt kijelentem, hogy ezen 
az utón nem követem. Én szoros bírálat alá kívá
nom vétetni a minisztérium tetteit, és azt, vajon 
oly hivatal-e ez, mely választástól 'függ? és me
rem állitani, hogy nem az. 

Itt a választás nem tisztán választás, hanem 
inkább, mondhatnám, kijelölés. A kinevezés, mit a 
törvény emlit, egyenesen ő felsége által, s pe
dig most már a felelős minisztérium közbejöttével 
kell hogy történjék : mert ugyanis a szász comes, 
mint tudjuk, régen szász ispán, *̂ olt a szebeni ki
rálybíró, ki egy személyben concentrálta e két hi
vatalt. Mi lett ennek eredménye ? Azon anomália, 
hogy a ki megválasztatott szebeni királybírónak, 
ugyanaz lett comes és lett a leopoldi diploma 
9-ik pontja szerint consiliarius is. Ezen. anomál 
állapot feltűnt a kormánynak 1796-bau. és mint 
akkor történni szokott, nem a törvényhozás, ha
nem rendelet utján akart ezen bajon segíteni. Se
gített is olyképen, hogy egy rendeletben elhatá
roztatott, hogy a két állás egymástól választassék 
el, de a comesi állást ő maga fogja betölteni. Ma
gok a kérvényezők is, mint itten állítják, nem el
lenezték akkor azt, hogy elválasztassék a két "ál
lás, de igen is ellenezték azt, hogv minden válasz
tási jogától megfosztassék a szász nemzet; és ők e 
miatt azután folyamodást terjesztettek a kormány
székhez és az országgyűléshez is ; de a kormány 
megállapodott előbbi határozata mellett, és csak 
1816-ban, 1826-ban és 1845-ben hozta valósággal 
a dolgot rendbe, és pedig 1845-ben annyiban tör
vényesen, a mennyiben akkor már kihallgattatta 
a szász nemzetet is, de annyiban szerintem tör
vénytelenül, a mennyiben nem az országgyűlésen, 
hanem ujabban is csak rendelet utján határozta-
tott el. Ugyanis megjelent egy rendelet, mely a 
szász nemzet kihallgatása és a communitások ki
hallgatása után ez ügyben rendelkezik: ez először 
azt rendeli el, hogy ha tnegürül a comesi állás, 
akkor a királyi kormányszék felszólítása kö
vetkeztében választás rendeltessék el a szebeni ki-
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rálybirói állomásra olyformán, hogy minden com-
munitás egy tanácsossal — s oda van még téve, a 
bírákkal — válaszszanak 6 — 6 consiliáriust. Ezen 
hat consiliáriust küldték a communitások a szebeni 
egyetemhez, a szebeni egyetem pedig leküldötte 
választás végett candidatióját a szebeni communi-

j tásnak választás végett, és ez utóbbi abból kül-
| dött fel egy három tagú candidatiót a comesre 
I nézve , kit ő felségének volt joga kinevezni. 
| Ezt senki sem fogja másnak mondani, mint kije-
; kölesnek, s e szerint is, mint kormánytól kinevezett 
I hivatalnok, elbocsátható lett volna. 
I De eltérek ettől is. 

A dolog Iegnevezetesb része az, hogySchmidt 
! Konrád nem is törvényesen megválasztott comes. 
| Ezt hosszasabban nem kívánom indokolni: kifej -
í tette ezt Bömches képviselőtársunk bővebben; 

én csupán Gull úr beszédére kivánok válaszolni. 
0 ugyanis azt állítja, hogy a közvélemény 

| nem ugy születik, a mint Bömches képviselőtár
sunk mondotta, hanem születik a szász communi-
tásbau. Ez helyes volna, ha azok a szász commu
nitások magok határoznának. De nem ugy van. 
Nem azok küldöttek Brassó vidékéről azon tele-

j grammot, a kik választottak, hanem küldötte a 
1 communitás, ez pedig csupán bureaukratikus tes

tület : s itt van a különbség, a mint ő szokta ma
gát kifejezni. Nem tudom, ugy értette-e? de én 

j tudom, hogy úgy van. 
Ezek voltak azok, a* mikre tekintettel kell 

lenni. 
Az van még a kérelemben, hogy sérelmesnek 

tartják, miszerint helyettesités utján történt a szász 
comes kinevezése. Erre sem terjeszkedem ki, mert 
ez ki volt már fejtve bővebben; csupán itt is Gull 
úrnak akarok válaszolni, mivel ő azt állította, visz-
szamenve a szász comes elmozdítására, hogy Sal-
men consiliariusnak tétetett, és ezzel vége volt min-

i dennek. Itt határozottan azt mondom, hogy igen 
is nagyon méltóztatik csalódni a t. képviselő úr. 
Mert Salmeu 1846-ban comessé választatott, és 

I pedig egészen törvényes formában, be is igtatta-
j tott. Később Salment 1852-ben felhívták a cassa-

tionshoí'hoz mint referenst. Oda, hoo-y miért ren-
I delték, a t. képviselő úr bizonyosan vagy nem 
j tudta, vagy nem akarta tudni. Azért rendelték fel, 
| mert akkor a szász bureaukraták oda ajándékoz

ták alkotmányukat Stadionnak, s az alkotmányos 
comest el kellett valahová tenni, és igy vitték 
fel Bécsbe referensnek. Ezen tényállás után báró 
Kemény Ferencz 18öl-ben mint kanczellár azt 
hitte, hogy a szász nemzetnek azzal valami szol
gálatot tesz, ha a törvényesen megválasztott co
mest visszahelyezi. De nem ugy volt: mert a szász 
nemzet örült volna ugyan ennek; de a szász bu-
reaukratia Salmenben nem találta fel a maga em-
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bérét s legottan ellene működött, s a mi példátlan, 
még Kemény kanczellársága alatt kieszközölte, 
hogy Salmen helyett Schmidt Konrád neveztes
sék ki. 

Ezt tán képviselő úr nem tudta; de tény, 
hogy nem törvényes formák közt jutott a comes
séghez Schmidt Konrád. 

Hogy ő maga sem tartotta magát törvényes co- j 
mesnek, világos saját beszédéből: mert székfoglaló | 
beszédében azt mondja, hogy ő maga átlátja, hogy j 
nem törvényesen jutott a comességhez; továbbá j 
azt mondja, hogy az eddigi alkotmány, nevezece- j 
sen a februári pátens létrejötte után tetemesen vál- ! 
tozott Erdély viszonya a monarchiához és Magyar- j 
országhoz; kimondotta, hogy a szász nemzet jo- | 
gait is csak annyiban tartja érvényben, amennyi
ben nem ellenkeznek ezen uj alkotmánynyal; ki
mondotta végre, a mi igen jellemző és magában is 
a minisztérium mellett szól, hogy szükséges, mi
szerint Eedély az alkotmányos Ausztriához csat
lakozzék. Ezeket mondotta Schmidt Konrád. 

De én tovább megyek, és azt állítom, hogy j 
magának a szász nemzetnek érdekében tette a mi
nisztérium a szász eomes elbocsátását: mert a 
szász ispán egyszersmind a nemzet pénztára fölött 
őrködni tartozik ; ő tartozik ellenőrködni az egyes 
városok és vidékek pénztára fölött. Még 1850-ki 
és ennél is régibb számadások halomra gyűltek, 
és ugy látszik, az egyetem gyűlésében határozta-
tott el, hogy a számadásokat revideálni kell. El is 
határozta ezt az egyetem, bizottságot is nevezett 
ki 5 de — hogy történt, hogy nem ? nem tudom, 
ezt csak az tudhatja, ki tagja volt azon bizottság
nak — elég annyi, hogy midőn azt követelték az 
illetők, hogy nyomassanak ki a számadások, 
delegálni akarták a többség által ama bizottságot. 
Azonban Brassó, Segesvár és Medgyes ez ellen 
felléptek, és azt kívánták, hogy ez mégis történ
jék meg, s meg is történt; de ezt akkor nem lehe
tett megtenni a nélkül, hogy ki ne nyomassanak. 
Egy jellemző nyilatkozatot tett akkor Schmidt 
Konrád. Azt mondotta t. i., hogy ama törvényha
tóságok, t. i. Brassó, Medgyes és Segesvár oly jo
gukat követelnek magoknak, melyekkel soha 
sem éltek : megtagadja tehát tolok azon jogukat, 
hogy számadásba vehessék a nemzet pénztárát. 
Azt mondotta továbbá, hogy ha azon váro
soknak pénztárát oly szoros bírálat alá vonnák, 
mint ők a nemzetét, abban bizonyosan oly hibák 
tűnnének ki, melyeket kiigazítani most senki sem 
tud. 0 mondta ezt, kinek kötelessége lett volna 
felügyelni. Azt monda továbbá, hogy az elmúlt 
15 év annyira bevégzett, hogy arra visszamenve 
senki ellen sem lehetne követeléssel fellépni. Már 
midőn egy nemzetnek főnöke, ki arra van hivatva, 
hogy a pénztárt ellenőrizze, ugy nyilatkozik, hogy 

fátyolt vet a multakra: az valóban szomoritó do
log. Politikai értelemben én is megteszem; de hogy 
az által legalizáljam a kihágásokat, ezt soha se 
tenném. 

Azt hiszem ezeknél fogva, hogy a miniszté
rium eljárása minden tekintetben correct, és telje
sen megnyugszom a kérvényi bizottság javaslatá
ban, bár szerettem volna határozottan kifejeztetni, 
hogy a minisztérium eljárása helyeseltetik. 

Még csak pár szót, t. ház! Az említtetik a 
kérvényben, hogy a szász nemzet aggódva nézte 
a minisztériumnak ezen lépését, bár eddigi lépései
vel teljesen meg volt nyugtatva. Én megvallom, 
ellenkezőt érzek: én most nem érzek aggodalmat, 
és mindaddig aggodalmakat éreztem, mig a mi
nisztérium e térre nem lépett, midőn azokat, kik
ben nem bizhatik, elbocsátja. Hiszem, hogy voltak 
aggodalmai némely bureaucratáknak, ezt tudom, 
mert jól esett nekik, hogy a reactió folytán mind
eddig húzták a fizetést. (Derültség. Helyeslés) Én 
elhiszem, hogy a minisztériumnak rokonszenvre 
van szüksége, de nem a szász bereaucratia, hanem 
a szász nemzet rokonszenvére. (Helyeslés.) 

Berzenczey László: T ház! {Eláll; Sz avaz-
zunk!) Engedjék meg, hogy ne álljak el! Alázatos 
véleményem csak az, {Halljuk.') hogy a jelen vita 
igen üdvös; én legalább igenis örvendek rajta, 
mert megmutatta az országgyűlés, hogy komolyan 
figyelmére méltat bármely sérelmet, bármi szem
pontból legyen is felfogva. Voltak idők, midőn 
épen nem akartak velünk beszélni. Hogy ezen 
kérvény most a ház elé került : csak azt akarnám, 
hogy azon urak, kiket a tárgy közelebbről érde
kel, mindannyian kifejtenék itt nézeteiket. 

Most csak röviden vagyok bátor kimondani, 
hogy szeretném, ha a minisztérium ezen jó példát, 
melyet a szászoknál alkalmazott, és mely miatt 
sokan felzúdultak, mielőbb megkezdené nálunk 
magyaroknál is. {Derültség. Helyeslés.) 

Nincs furcsább állapot, mint nálunk erdé
lyieknél. Fővárosunk kettő van : Kolozsvár és 
Pest. Kolozsvárt lakik egy felséges királyi kor
mányszék, Pesten csak méltóságos minisztérium. 
{Derültség. De bizony nagyméltóságú!) Végül van 
királyi táblánk és országos főtörvényszékünk, ugy 
mint volt Bach és Schmerling alatt, {Volt régeb
ben is!) 

T. ház! nem akarok részletekbe bocsátkozni; 
csak azt vagyok bátor tiszteletteljesen kijelenteni, 
hogy nem csodálkozom a szász egyetemen, ha az 
csodálkozik azon, hogy az ő comese kitétetett, a 
magyarok pedig megmaradnak hivatalaikban. 
(Derültség.) Csak ezt akartam röviden kijelenteni. 

Es most még Grull képviselő úr indítványára 
vagyok bátor megjegyezni, hogy szerettem volna, 
ha ezen tárgy fel nem vétetik; de ha a miniszte-
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• két-két tag, tehát összesen 22 tag választ. Kérdem 
már most, az ilynemű választás megállhat- emost 
az alkotmányos életben? Ismét azt mondom, nem. 
Éu azon véleményben vagyok, t. ház,hogy valam int 
a székely székekben az approbata constitutio szerint 
gyakorlatban állott királybíró választás az 1848 tör
vények folytán megszűnt, s a királybíró válasz
tás alá nem esik, épen ugy kell lenni a szászföldö n 
is : mert az 1848. törvény nem ismeri a comest 
másnak, mint administrationális tiszviselőnek. főis
pánnak ; ha pedig a comes főispán, akkor nem 
választható, hanem kinevezendő. 

Pártolom a kérvényi bizottság véleményét. 
J u s t h József : (Szavazzunk!) Azt hiszem, a t. 

ház feltesz annyi tapintatot rólam, hogy a dolog ér
deméhez nem fogok szólani. Azonban kötelességem
nek tartom, mint a kérvényi bizottság elnöke, felelni 
egy oly állításra, mely a túlsó oldalon könnyen — 
kiváltképen ott, a hol nemigen nagy rokonszenvek
kel viseltetnek irányunkban — oly magyarázatokra 
adhatna alkalmat, mintha a kérvényi bizottság kü
lön kedvezményt akarna tenni mások jogainak 
megsértésével. Griill képviselő úr azt monda, hogy 
ő csak ma volt szerencsés a bizottság véleményét 
először hallani — ezek voltak szavai — és így nem 
volt képes elkészülni hosszú szónoklatra. Ennek 
nem lehet más logikája, mint az, hogy azok az 
érdemes képviselő urak, kik ezen ügy mellett fel
szólaltak, a bizottság véleményéről informálva 
voltak. Elnök úr igen helyesen azon észrevételt 
tette, hogy a ház szabályai szerint a kérvények 
lajstromának a ház asztalán kell három napig fe
küdnie ; s én ehhez csak azt vagyok bátor hozzá
tenni, hogy nem csak ezen kérvények lajstroma fek
szik a ház asztalán, hanem a kérvények magok 
a bizottság véleményével együtt ott vannak már 
tíz nap óta a ház irodájában, s ha a képviselő urak
nak tetszett volna, megtekinthették volna. CAdo-
logra!) Ez is a dologhoz tartozik. 

Azon kivánatra, hogy ezen ügy tétessék át az 
összes ministeriumhoz, bátor vagyok azon észre
vételt tenni, hogy az egész mint panasz intéztetvén a 
minisztérium ellen : nem tudom, micsoda módon le
het azt odafenni? Tessék a háznak e fölött hatá-

rium ellen sérelmes ezen panasz, hogy az a mi
nisztériumhoz tétessék át : azt minden tisztelet, 
becsület mellett, melylyel viseltetem a tisztelt urak 
iránt — és meg kell vallanom, hogy igen nagy 
tisztelettel és becsüíéssel viseltetem irántok — még 
sem tartom helyesnek. 

Én azt gondolom, ne csak azt hallgassuk 
meg, ki mellettünk van, hanem azt is, ki ellenünk 
van; és épen azért szerettem volna, ha mégRanni-
cher képviselő úr is elmondotta volna nézetét. (De
rültség. Tetszés.) 

T. ház! Bátor vagyok röviden azon alázatos 
indítványt tenni, hogy legalább mi magyarok ne 
szóljunk többet a tárgy érdeméhez; hanem ma
radjunk , kérem, a központi bizottság véleménye 
mellett. (Helyeslés) 

P a p p Zs igmond: T. ház l(Szav:i:mnk.'Sza-
vazzunk!) Akkor Írattam fel magamat, mikor Gull 
képviselőtársam beszélt. (Ralijuk:) Figyelemmel 
kisértem előadását, inert gondoltam, hogy valami 
életrevaló eszmét fogok benne találni,mely etmegczá-
folni érdemes lesz; úgyde csak azt találtam előadásá
ban, hogy szemére veti némelyeknek, hogy a szász 
comest ugyancsak azok üdvözölték. 

Igen természetes, hogy a bureaucraták egy
mással rokonszenveznek és egymást kölcsönösen 
szokták üdvözölni. Itt egyébiránt nem az a kérdés, 
tájképen üdvözölték a comest; hanem az a kérdés, 
helyesen eselekedett-e a minisztérium, mikor 
az előbbeni szász comest hivatalától fölmentette? 
En azt tartom, helyesen cselekedett a minisztérium. 
És miért? Azért, mert a felelős kormány keretébe 
bele nem illő egyéneket minden esetre el kell moz
dítani, mert máskép a fenálló rendszer működése 
fenakadna. Már pedig jól tudjuk, és a minisztérium 
is tudja, hogy alkotmányos kormányzat keretébe 
Schmidt Konrád szász comes bele nem ülhetett. El 
kellett tehát bocsátani. 

Hogy pedig, t. ház, a kép teljes legyen, azon 
képviselőtársaimat, kik netalán a Duna mentén lak
nak és az erdélyi viszonyokat nem ismerik, felvi
lágosítandó, elmondom, hogy a szász területen, 
melyet ők illetéktelenül neveznek szász területnek, 
összesen 400,000 lakos van, ezek közöl 170,000 
szász, 200,000 felül román, a többi magyar. Tehát 
ezen szá,sz comes oly terület főnöke, melynek 
lakossága negyobb részben nem szász. Kérdem 
már most, hogy azon régi intézmény, mely szerint 
a szász eomesnek vettessék alá a nem szász több
ség, vajon fenmaradhat- e most is ? Azt mondom, 
nem, mert az 1848-ki törvények csak azon szaba
dalmakat és kiváltságokat hagyták meg, melyek 
a nemzeti szabadsággal nincsenek ellentétben. Ez 
pedig ellentétben van, mert a comes e szerint a 
magyaroknak és románoknak is eomese. 

A választás ugy történik, hogy 11 székből 

rozni. 
TraUSChenfelS E m i l : Röviden akarok szól

ni. Elismerem, hogy a dolog érdeméhez nem mond
hatok már semmit; elismertem ezt mindjárt azon ki
merítő, igazságos és jeles beszéd után, melyet igen 
t. képviselő úr Bömches Frigyes (Éljenzés !) elmon
dott. En készakarva hátrább maradtam, mert vár
tam, hogy talán több oldalról meg lesznek támadva 
azon állitások, melyeket Bömches képviselő úr 
oly találóan elmondott; miután azonban a többi 
szász törvényhatóságokból képvitelőtársaim közöl 
csak is Fabritius barátom szólalt föl pártolólag 
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Bömches Frigyes állításai mellett, s ezzel szemben \ 
támadólag csak is Gull szólalt föl, de ez sem tu-
dottjfelhozni olyant, a mivel ez állitásokat megczá-
folhatta volna és a mi az eddigi vitatkozás alatt | 
tökéletesen meg nem lett volna czáfolva : beszédem 
jogától elállók, kijelentve, hogy pártolom a bizott
ság véleményét, nem pedig Gull indítványát. {He
lyeslés.) 

DomokOS L á s z l ó : {Eláll!) Kellőleg kime
rítve látván a ma szőnyegen lévő tárgyat, röviden 
csak oda akarok nyilatkozni, hogy én nem a szász 
municipális jogok megsértését láttam a kormány 
ezen intézkedésében, hanem egyszerűen mellőzteté-
sét egy olyegyénnek, ki magát hazánk legsarkalato-
sabb alaptörvényeinek megsértésével ezen szász 
comesi közigazgatási állomásra képtelenitette. Mi- | 
dőn tehát a kérvényi bizottság javaslatát ezen 
tárgyban helyeslem, óhajtottam volna, hogy az 
említett bizottság előterjesztésében egyszersmind 
a kormány ezen intézkedésének határozott helyes-
lése is ki volna fejezve. 

Rannicher Jakab: T. ház! (Halljuk!)] 
Nagyon rövid leszek. (Halljuk!) Miután a szóban j 
forgó tárgy körül már egyszer kimondottam né- ' 
zeteimet, melyekhez nyugodt lélekkel most is ra
gaszkodom, nem vala szándékom vitát előidézni 
ez alkalommal. Megtörténvén ez más oldalról, 
helyesnek mégsem tarthatom az előidézett "vitát 
részemről folytatni. A kérdés, melyről itt szó van 
— ezt ismételnem kell — nem egyéni, hanem j 
alkotmányi kérdés, mely csak ugy mellékesen | 
minden tanulmányozás nélkül nem dönthető el. I 
Csak azért tehát, nehogy hallgatásom talán félre- ] 
magyáraztassák, kénytelennek érzem magamat ! 
kijelenteni, hogy fentartom jogomat ezen tárgy- I 
hoz akkor szólni tüzetesebben, midőn az erdélyi 
ügyekkel kapcsolatban kerülend szőnyegre. Addig | 
talán be fog hozatni Erdélyben is a sajtótörvény, 
és nyilvánnland a valódi közvélemény, melyről a 
mostani körülmények közt, a praeventiv censura 
uralkodása alatt szó sem lehet. 

Egyébiránt ezen teremben én csak választott 
egyenjogú képviselőket, hivatalnokokat pedig nem 
ismerek. Legyen tehát szabad kérnem, hogy en
gem jövőre mint képviselőt tessék megtisztelni. 
Hanc veniam damus, petimusque vicissim. 

Gul l JÓZSef {szólni akar.) 
E l n ö k ; T. ház! Mielőtt a t. ház a t. képvi

selő urnák megengedné másodszor is a szólási jo
got, jövőbeli igen sokszor fölmerülhető esetek te
kintetéből nagyon czélszerü lenne, ha a t. ház elhatá
rozná, hogy, mint a ház szabályai mondják, csak 
a valóságos indítványtevőket, vagy pedig azokat 
is, kik egyszerű módosításokat tesznek, megilleti 
a másodszori felszólalás. (Ez indítvány !) \ 

BÓniS S á m u e l : T . ház! Minthogy ez in
dítvány, valóságos inditvány , és nem módosítás, 
és mint olyan adatott is be : azt hiszem, hogy itt 
szó sincs róla, hogy a szabályok értelmében a 
szólás őt meg ne illetné. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek: itt nincs indít
vány, néni is volt beadva, és csak most hallom.; 
de ha méltóztatnak meghallgatni a tisztelt szónok 
urat, legyünk figyelemmel. 

Gul l József : Igen rövid leszek. Nincs szán
dékom mind azoknak felelni, a kik ellenem szólot
tak, de még azokra sem, miket egy tisztelt képvi
selő úr a nemzet beldölgairól előhozni szükséges
nek talált, ez nem tartozván ide. Nem válaszolok 
semmit arra nézve sem, a mivel egy itt jelen nem 
levő személyesen megtámadtatott. 

Nézetem szerint, ha valaki valamely törvényt 
sértett, egyéb ut nem marad fen, mint pert indí
tani ellene. (Egy szó: Úgyis kellett volna!) Nem 
ellenzem, de nézetem szerint egyedül alig marad
hatott volna. 

A mi magát az inditványt illeti, melyet bátor 
voltam tenni: csak egy észrevételre akarok vála
szolni. Azt mondotta valamelyik képviselőtársam 
ezen az oldalon, hogy az lehetetlen, mert a pa
nasz az egész minisztérium ellen van irányozva. 
Nézetem szerint a dolog nem ugy áll. Az egye
temi kérvény, igaz, hogy ő felségéhez is van irá
nyozva, hanem alkotmányos államban ő felsége 
csak a minisztérium közbenjárásával rendelkez
hetik. Tehát a kérelem tulajdonképen nem 
panasz, hanem folyamodvány a minisztériumhoz, 
hogy az ország törvényei szerint járjon el. 

A mi pedig a kérvényi bizottság jelentését 
illeti: nem azt mondottam, hogy nem volt napi
rendre kitűzve, hanem hogy a bizottság indít
ványa nem jutott máig tudomásomra, a mivel 
nem akartam vádolni senkit. 

E l n ö k : Nem levén többé senki szólásra 
följegyezve, a kérdést szavazásra tűzöm ki. Nem 
tudom, kivánja-e a t. ház, hogy a kérvényi bizott
ságvéleménye még egyszer felolvastassák ? {Nem!) 
E szerint méltóztassanak azok, MK a kérvényi bi
zottság véleményét elfogadják, felálíani. (Megtör
ténik.) A többség elfogadta. 

Miután a kérvényi bizottság véleményének 
határozatra emelése folytán Bömches Frigyes kép
viselő úr által Brassó városa nevében beadott, a 
Rannieher képviselő által benyújtott kérvény elleni 
óvás tul van haladva, csak tudomásul vétetik és a 
levéltárba tétetik. (Helyeslés.) 

Holnap ülés nem lesz. 
Ha a t. ház beleegyezik, a holnaputáni 

ülés tárgyai volnának: a részletekben elfogadott 
törvényjavaslatnak végleges megszavazása; továbbá 
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miután a í.-képviselők közt már ki van osztva, a ! Ha tehát a t. ház jónak látja, ezt is a holnaputáni 
főrendi háznak azon módositványa, mely a ma
gyar pénz veréséről szóló törvényjavaslatra vo
natkozik. Ki van osztva a magyarországi és hor
vátországi országos küldöttségek jelentése is. 

ülés tárgyául lehetne kitűzni. {Helyeslés.) Eset
leg pedig a kérvényi bizottság előadását lehet 
folytatni. 

A: ülés végződik d. u. 11/1 órakor. 

1868. május 16-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A közvádló ujabb engedélyt kér Böszörményi László képviselő kiballgathatására, illetőleg perbe fogbatására. 
Vojnics Barnabás szabadságot kap. Kérvények bemutatása. Radics Ákos Fiume, Berzenczey László és Dózsa Dániel az erdélyi vasút 
iránt interpellálják a kormányt, mely az utóbbiaknak azonnal válaszol is. Válaszol Ivánka Imre interpellatiójára is az alföld-fiumei 
vasutvon 1 iránt. Az alföld-fiumei vasútra vonatkozó törvényjavaslat végleg megszavaztatik. A főrendek módosítása a magyar pénzek
ről szóló törvényjavaslatra nézve eifogadtatik. Határozat a horvá küldöttség vasutügyi kívánatára nézve. Kérvények elintézése. 

A kormány részéről jelen van: Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. r. 101 » órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni, a szólani kívánók neveit Csengery Imre 
jegyző úr fogja jegyezni. A múlt ülés jegyző
könyve fog hitelesíttetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a május 
14-kén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Ráth Károly, mint a királyi ügyek 
igazgatója hozzám intézett kétrendbeli levelében a 
„Magyar Újságban" folyó év april 22. és 24-kén. 
ugy szintén május 9-kén megjelent három rend
beli czikkek miatt Böszörményi László képviselő, 
mint a „Magyar Ujság : : felelős szerkesztője ki
hallgatása s illetőleg perbe fogathatása iránt en
gedelmet adatni kér. A tizes bizottsághoz fog átté
tetni. (Közbeszólások: Olvastassanak fel!) Ha ki
váltja a t. ház a felolvasást. (Közbeszólások a jobb 
oldalról: Nem szükséges! Mások: Halljuk!) Mihályi 
jegyző úr fel fogja olvasni. 

Mihály i Péter j egyző (olvassa Ráih Károly, 
a királyi ügyek igazgatójának a képviselőház elnökéhez 
intézett két megkereső levelét.) 

E l n ö k : A tizes bizottsághoz fog véleményes 
jelentés végett áttétetni. (Helyeslés.) 

Halász Boldizsár: T- ház! Addig is, mig 
a bizottság véleményes jelentését megtenné: ké-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . VII. 

rem ezen kérvények kiuyomatását. (Közbeszólás 
a jobb oldalról: Nem szükséges!) 

Elnök: Azt hiszem, e levelek egyenesen a 
tizes bizottsághoz teendők át és ennek véleményes 
jelentése nyomatnék aztán ki. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Annak véleménye ma
gában véve semmit sem ér ; ezen levelekről kell 
tehát tudomást szereznünk : mert nem a bizottság 
véleménye fog nekünk irányt adni, hanem ezen 
acták. (Fölkiáltások: A bizottság jelentésével fog 
kinyomatni!) 

Elnök : Midőn a bizottság véleményes jelen
tése kinyomatik, egyszersmind ezen levelek is ki 
fognak nyomatni és a t. ház tagjai közt szét
osztatni, 

Vojnics Barnabás képviselő úr három heti 
szabadságidőt kér. Megadatik. 

Felső-Bánya sz. k. város közönsége a nem
zetiségi kérdést törvény által elintéztetni kéri. A 
nemzetiségi ügyben működő bizottsághoz téte
tik át. 

Eperjes sz. k. város közönsége a képviselők
nek az ülésekből kimaradása ellen kér intézkedé
seket tétetni. A házszabályok átvizsgálására 
kiküldött bízottsághoz utasittatik. 

Három és Miklósvár szék közönsége a nem
zetiségi kérdést mielőbb, Abauj megye felterjesz
tése szerint megoldatni kéri. A nemzetiség ügy
ben működő bizottsághoz tétetik át. 

39 
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Ugyanaz a hadsereg nemzeti lábra állítá
sát és a honvédelem szervezését kéri eszközöltetni. 

Szalacs község (Bihar megyében) a tisza-ér-
körösi csatorna létrehozatalát kéri. 

E két utóbbi kérvény a kérvényi bizottság
hoz utasittatik.^ 

RadiCS ÁkOS: T. ház! Nem lehet ezúttal 
szándékomban Magyarország és a fiumei szabad 
tengerparti terület közt fenálló közjogi viszony 
mikénti kifejlődése fölött részletes előadást tartani. 
Röviden csak azon tény megemlitésére szorítko
zom, hogy a fiumei szabad tengerparti kerület, 
mielőtt Magyarország közvetlen kiegészítő része 
lőn , önálló tengerparti államterületet képezett, 
független önkormányzati joggal birt, épen ugy 
alkotta statútumait és terjesztette megerősítés vé
gett ő felségéhez, mint a szomszéd Horvátország, 
kereskedelmi érdekeinek védelmére külön konzu
lokat tartott, külön irta alá a pragmatica sanctiót, 
szóval az önsorsa feletti rendelkezési jognak min
den kellékeivel birt. 

1777. évi július havában a fiumei szabad ten
gerparti kerület ünnepélyes óvást tett azon szerve
zeti kísérletek ellen, melyek Fiumét közigazgatási 
tekintetben a horvát helytartótanácstól, törvényke
zési tekintetben a báni táblától akarták függővé tenni. 

Mária Terézia az igazságos fejedelemnő te
kintetbe véve a fiumei szabad tengerparti kerület 
közjogi állását, nem késett e gyakorlatilag is té
vesnek bizonyult, egyoldalú szervezési kísérlete
ket megszüntetni, melyek által csak tág kapu 
nyittatott oly törekvések- és befolyásoknak, me
lyek egyrészt Fiúménak önkormányzati jogát 
sértették, másrészt a kitűzött nagyfontosságú czél-
nak, Magyarország önálló világkereskedelmi fej
lődésének nem előmozdítását, de függővé tételét, 
hogy ne mondjam, meghiusitását eredményezték 
volna. 

Az igazságos királynő 17 79. april 23-kán 
adta ki azon oklevelet, melyben a fiumei szabad 
tengerparti kerület kérelme- és óhajtásához képest 
ennek Magyarországba közvetlen bekebelezését 
elrendeli. 

Ezen oklevél Magyarország karainak és ren
déinek előterjesztésére s a fiumei szabad tengerparti 
kerület megújított kérelmére törvénybe igtatta-
tott az 1807. IV-dik törvényczikk által. 

A fiumei szabad tengerparti kerület jogilag 
soha sem tartozott Horvátországhoz, és ahhoz tar
tozni soha sem is akart. A belviszályok idején 
védtelenül hagyott helyzetében meghajlott ugyan 
az erőszak előtt de nem hódolt soha: jól tudta 
azt, hogy Magyarország előbb-utóbb visszaszer-
zendi állami függetlenségét, és hogy ekkor a ko
ronázott fejedelemmel együtt érvényt fog szerezni 
tudni felfüggesztett államjogainak, vissza fogja 

csatolni a szabad fiumei tengerparti kerületet is 
az anyaországhoz, melytől a fenálló államalap
törvények ellenére erőszakosan elszakittatott. 

Horvátország ezen álíamalaptörvények ellené
ben az 17 7 6. évi egyoldalú szervezési kísérletekre és 
az 1808-dik évben alkotott 8-dik statútumára tud 
és szeret hivatkozni, mely statútumban saját ke
reskedelmi és a jó szomszédsági viszony érdeké
ben megengedte, hogy a fiumei követek és kor
mányzó helylyel és szavazattal bírhassanak a zág
rábi tartománygyülésen. Úgyde Fiume soha 
sem kérta ezen engedményt, s csak egyszer 
vagy kétszer élt vele, akkor t. i., a mikor neki 
tetszett, a nélkül természetesen, hogy ezen statú
tumban kifejezett engedményt magára nézve bár
mikor törvényesen kötelező rendszabálynak te
kintette volna. Tegyük fel, hogy a fiumei szabad 
tengerparti terület, mielőtt Magyarország közvet
len kiegészítő része lett, a szomszédsági érdek, 
viszonyok folytán hasonló engedményeket tesz: 
még ebből nem következett volna, hogy Horvát
ország csakugyan köteles leend követeit a fiu
mei szabad tengerparti kerület közgyűlésére elkül
deni ; még kevésbbé,hogy e miatt Fiume közjogi igé
nyeket formálhatott volna Horvátországra nézve 
vagy viszont. Jöhetnek azonban oly idők, midőn 
azon körülmény veszélyes magyarázatokra ad
hatna alkalmat, hogy maga Magyarország felelős 
minisztériuma a fiumei szabad tengerparti kerü
letet, az országgyűlés elé terjesztett 1868-dik évi 
államköltségvetésben , a fenálló alaptörvények 
ellenére Horvátország rovata alá sorozta. 

Midőn én ezen törvénybe ütköző és nézetem 
szerint csak is elnézésen alapuló cselekmény el
len, nem csak mint országos képviselő, de külön-
leg mint a fiumei szabad tengerparti kerület kép
viselője is tiltakozom, van szerencsém a követ
kező interpellátiót intézni a tisztelt minisztérium
hoz. (Olvassa:) 

,,1) Miután a fiumei szabad tengerparti kerület 
Magyarországba történt közvetlen bekebelezése 
előtt önálló államterületet képezett, független ön
kormányzati joggal bírt, statútumait szabadon al
kotta, s ezeket épen ugy, mint a szomszéd Horvát
ország, egyenesen a fejedelem elé terjesztette meg
erősítés végett, kereskedelmi érdekeinek védel
mére külön konzulokat tartott, a pragmatica sanctiót 
mint önálló államterület külön irta alá, szóval a 
sorsa feletti önrendelkezési jog minden attribútumá
val birt, miután saját elhatározása, óhajtása és be
leegyezése az 1779. april 23-án kelt királyi okle
velében kifejezett fejedelmi hozzájárulás s az 1807. 
IV-dik t. ez. alapján lőn Magyarország kiegészítő 
része; 

,,2) miután a belviszályok idején e védelem 
nélkül maradt szabad tengerparti területnek erő-
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szakos elfoglalása a birtoklási jog alapjául annál 
kevésbbé szolgálhat, minthogy a fiumei szabad ten
gerparti kerület Magyarországhoz közvetlen köz
jogi kapcsolatának tettleges csorbítását jogosnak 
soha el nem ismerte, sőt az alkalmazott erőszak el
len minden alkalommal ünnepélyesen tiltakozott; 

,,3) miután az 1851. évi april 7-ón kiadott csá
szári pátens, melynek 7-dik pontjában a szentesi
tett alaptörvények ellenére e szabad tengerparti 
kerület Magyarországtól el és Horvátországhoz 
csatoltatni rendeltetik, Magyarország felfüggesz
tett államjogainak helyreállítása folytán hatályon 
kivül helyeztetett; 

„4)Miután a Magyarország és Dalmát-.Horvát-, 
Szlavonországok között fenforgó kérdések ügyében 
kiküldött magyar országos bizottság 1866. april 
havában ünnepélyesen kinyilatkoztatta, hogy : 
„Mindezeknél és azon határozott utasításnál fogva, 
melyet nekünk a magyar országgyűlés adott, újra 
kijelentjük, hogy Fiumét illetőleg Magyarország 
közvetlen területének 1848. előtti állapotát kíván
juk jövendőre is fentartani és helyreállítani s an
nak Magyarországtól a belviszályok idején fegy
veres erővel véghez vitt elszakitását jogosnak el 
nem ismerhetjük; 

,,5) miután az országgyűlés múlt évi april 
9-én hozott határozatában ezen kiküldött országos 
bizottság jelentését magáévá tevén, világosan ki
mondja, hogy :,,Azon nehézségekre nézve, melyek 
a területre vonatkozólag felhozattak, a magyar or
szággyűlés ragaszkodik saját küldöttségének e rész
ben az ország jogaira nézve kifejtett nézetéhez ; 

,,6) miután az 1848. V-dik t. ez. 5-dik §-ának 
104-dik pontja, a XXII. t. ez. 6-dik §-a, a XXVII. 
t. ez. stb., az 1865/7-diki törvények V n , VIII, IX, 
X. és XI. t. ez. által meg nem változtattak és meg 
nem változtathattak ; 

„7) miután a koronázás megtörtént és a meg
koronázott fejedelem az ország területi épségének 
fentartására és helyreállítására ünnepélyesen meg
esküdött ; 

,,8) miután a fiumei szabad tengerparti kerület
nek Magyarországhoz történt közvetlen bekeble-
zéséről szóló szentesitett alaptörvény csak a koro
názott fejedelem, Magyarország és Fiume kölcsö
nös megegyezése folytán lehetne megváltoztatni; 
de a mely alaptörvény megváltoztatását Fiume 
maga részéről soha sem óhajtotta, sőt ahhoz min
den körülmények között ezentúl is rendületlenül 
ragaszkodik; 

,,9) miután a fiumei szabad tengerparti kerület I 
független önrendelkezési és önelhatározási jogánál 
fogva szabad akaratból lett Magyarország közvet
len kiegészítő része; és igy saját beleegyezése nél- j 
kül el sem ismerheti a magyar országos küldöttség j 
abbeli jogát, hogy a horvátországi küldöttséggel a 

fiumei szabad tengerparti kerület felett még csak 
tárgyalásokba is bocsátkozhassék ; 

,,10) niután a fiumei szabad tengerparti kerü
let jogilag Horvátországhoz soha sem tartozott, 
mert tartozni nem is akart : ennélfogva felkérem 
a t. minisztériumot, méltóztassék nekem felvilágo
sítást adni az iránt , minő alapon és indokok foly
tán sorozta a fiumei szabad tengerparti kerületet az 
országgyűlés elé terjesztett 1868. évi államköltség
vetés 5, 8 és 9-dik füzetének 36, 59. és 69-dik fe
jezetében Horvátország rovata a l á? " 

Mikó lmre gr. közmunka-és közlekedési 
m i n i s z t e r : Méltóztassanak ezen interpellatiót a 
minisztériummal Írásban közölni. 

E l n ö k : A felolvasott interpellatió Írásban 
fog a minisztériummal közöltetni. 

Berzenczey L á s z l ó : Ne tessék megütközni, 
mert vasútról kell beszélnem. A t. közlekedési mi
niszter úrhoz kénytelen vagyok interpellatiót in
tézni, melyet küldőim kívánsága szerint marosvá
sárhelyi képviselőtársam Dózsa Dániellel együtt 
terjesztünk a közlekedési miniszter úr elé. 

Ne tessék rósz néven venni: mert tudom, hogy 
azelőtt, a régi időben, ha Erdélyről vagy a székely 
földről szóltunk, azért talán, mert ez akkor méguj 
dolog volt, kedélyes dolog volt; ma nem ugy áll 
a dolog, ma ez némelyek előtt kedvetlen tárgy. 
Ha szólunk Erdélyről, nem egy város vagy vidék 
közönségének, hanem egy nemzet érdekében szó
lunk, melynek geográfiai fekvéséből származott 
anyagi hátránya az egész országban eléggé isme
retes. Bátor vagyok felszólalni, hogy megtudjuk, 
mi lesz végre azon hires vasúti hálózatból, melyet 
sokan politikai tőke gyanánt használtak fel és akar
nak ma is felhasználni. 

Méltóztatnak tudni, hogy a bécsi ,Fehér Lónál' 
határozták el, hogy a gőzparipa ne Kolozsvár vá
rosa, hanem Szeben felé nyargaljon. Azt mondot
ták, hogy ez a magyar és szász nemzet közti 
kérdés. 

Most feláll egy harmadik válság. Mi eddig azt 
hittük, ha fölépül a kolozsvári vasút, lehetetlen, 
hogy az a székely földet ne érintse. A székely föld 
Erdélynek legtisztább magyar részét teszi, és még 
is, a mint a miniszter úr előterjesztéséből látjuk, a 
székely föld tökéletesen mellőztetvén, csakis két 
szárnyvonalat ígér vezettetni Hadrévtől Maros-
Vásárhelyig és Brassótól Gyergyó-Szent-Miklósig. 
Ezek mind megannyi zsákutezák. Ez, uraim! a 
székely földön nagyon rósz kedvet csinált. 

Röviden kivánok szólni, nem akarok nagy 
szavakat használni, politikai érveket felhozni; de 
ha ezen magyar minisztériumtól sem nyerhetjük 
meg a vasutat, mikilátásunk lehet a jövőre nézve, 
minek állandóságát sem tartjuk nagyon biztosított
nak. (Élénk ellenmondás.) Röviden topográfiai, geo . 

39* 
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gráfiai és kereskedelmi szempontból három okot 
leszek bátor felhozni. 

Először, mert Maros-Vásárhely Erdélynek 
központi városa és nézze meg bárki a térképet, látni 
fogja, hogy Kolozsvárról Brassónak Maros-Vásár
hely felé kell a vasútnak vezettetnie. De azt mond
ják, hogy a vasútnak odavezetésében elhárithatlan 
akadályok állnak útjában. Mi csak azt kívánjuk 
tudni, mik ez akadályok; de ezt még eddig senki 
sem vizsgálta meg. 

Tudjuk másodszor, hogy a vasútnak Kolozs
várról Torda felé való vezetésében tetemesebb aka
dályok vannak, mintsem Maros-Vásárhely felé ve
zető utón a Küköllő völgyén át. S igy bátorkodom 
azt kérni, vizsgáltassák meg azon vonal azért i s — s 
ez a második érvem — mert minden vasút az ipar 
emelésére építtetvén, azt a székely népnek,mint mely 
a magyar lakosságnak legtömörebb részét képezi — 
mert vegyük csak Nyárád vidékét, hol is egy mért
földre 21 község esik — nem csak, hogy szükségeik 
kívánják, de ott a vasútnak ipar, gyárak felállítása 
tekintetéből biztos jövője is lehet. 

Ezek átalános érveim, és a t. minisztériumot 
bátor vagyok kérdezni, mikor szándékozik előter
jesztést tenni aziránt, hogy a Kolozsvár-Brassónak 
menő vasút, hol fog elvitetni ? és van-e tudomása, 
és ha nincs, tanulmányoztatta-e a vonal helyzetét? 
és remélhetjük-e, hogy a vizsgálatok ott is meg
fognak történni ? 

Ez iránt vagyok bátor a közlekedési miniszter 
urat interpellálni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő {fúvassa az interpel
lációt.) 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter : 
Igen röviden fogok a t. képviselő uraknak vála
szolni. 

Tudva van a t. ház előtt, hogy a nagyvárad
brassói vasútvonalnak nagyvárad-kolozsvári ré
szén az előmunkálatok és számitások már a befe
jezés pontján állanak; sőt azon két szakasznál már 
a földmunkálatok tettleg el is készültek. A mint az 
előkészületi és mérési munka be fog fejeztetni, a 
kormány azon helyzetbe jövend, hogy azon mér
nöki erők egy részét, mely eddig ott volt elfoglal
va, a Kolozsváron tul eső rész tanulmányozására 
és a leghelyesebb irány ki puhatolására és a vona-
lozások megtételére fordithassa. Ezen munkálatok 
eredménye fogja meghatározni azon időt, melyben 
a minisztérium a törvényjavaslatot a t. ház elé ter
jesztheti. (Helyeslés.) 

Berzenczey Lász ló : Azon reményben, 
hogy, a mint miniszter úr monda, a tanulmányozá
sok felénk is fognak terjesztetni, megnyugtat mi
niszter úr jelentése. 

Mikó Imre gr. közmunka- és köziekedé 
SÍ m i n i s z t e r : Tisztelt ház ! Ivánka Imre képvi

selő urnák minap a közmunkaminiszteriumhoz 
intézett interpellátiójára a következőket van sze
rencsém kijelenteni : 

A közmunkaminíszterium a gróf Villermont-
féle társaságnak Licot de Nimes nevű képviselőjé
vel több idő óta hivatalos érintkezésben van a 
fiumei vonal engedélyezése czéljából. Közte s a 
kormány közt már hónapok óta folynak a tárgya
lások a nélkül, hogy azokat a mai napig végleg 
befejezni lehetett volna azon akadályoknál fogva, 
melyeket a közmunkaminiszterium képviselője az 
alföldi vasút ügyében lefolyt viták alkalmával 
bővebben kifejtett. Mindamellett a tárgyalások 
már odáig fejlődtek, hogy a minisztérium kebelé
ből alakult állandó vasúti bizottság a javaslatba 
hozandó concessiót alapjaiban megállapította. 
Még csak a szlavóniai vonalnak reambulatiója van 
hátra , hogy az engedélyezendő vasút költségei 
s az annak folytán elvállalandó tiszta jövedelem-
biztositás összegét meghatározni s alku szerint 
megállapitni lehessen. 

Az alföldi vasútnak engedélyesei, név szerint 
a magyar átalános hitelbank, az alföld-fiumei va
sútnak Eszéken túl Szlavónián keresztül eszközlen-
dő folytatására nézve, a minisztériumnál eddig 
ajánlatot nem tettek. 

Vannak igenis mások, kik e vonalnak ki
nyerendő engedélyére refiectáltak. s tudtommal 
még most is refiectálnak; de ezekkel komoly tár
gyalások sem megkezdve, sem folytalva nem lettek. 

Hogy mikor fog e vonal elkészülni, mikor és 
hány szakaszban fognak a munkálatok megkez
detni? mindez a létesítendő egyesség föltételei
től függ. 

A munka terjedelme- és természeténél fogva 
azonban előreláthatólag 4 — 5 évi határidőnél 
kevesebbet kikötni nem lehet. A szerződés végle
ges megkötéséig , a coneessionalis tárgyalások, 
valamint az épités maga, egyaránt fognak foly-
tattatni; a legnehezebb müveletek és építmények, 
mint alagutak és hidoszlopzatok stb. legelőbb 
vétetnek munka alá. 

A forgalom végre a szerint fog berendeztetni, 
hogy az alföld-fiumei vasúton a vállalkozó társa
ság saját vonalain önálló forgalmát maga kezelje, 
s hogy az semmi ponton a déli vasúttársaság for
galma^ felhasználására ne szoruljon. (Tetszés.) 

Atalán véve arról vélem biztosithatni a t. 
képviselő urat, hogy a kormány az alföld-fiumei 
vonalon a vonalozást, épitést ós üzleti berendezést 
a szerint fogja intéztetni, a mint az a t. ház inten-
tióinak s a haza érdekeinek leginkább megfelel. 
(Helyeslés.) 

Ivánka I m r e : T. közlekedési miniszter ur
nák felvilágosítása csak megnyugtatókig hatott 
reám. E g y észrevételt bátorkodom azonban még 
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koczkáztatni : t. i. igen lényegesnek tartom, hogy 
azon darab, mely Eszéktől Sziszekig, illetőleg a 

már létező vasutrész használatával Eszéktől Szi
szeken át Zágrábig megy, semmi esetre se legyen 
hosszabb, mint azon vasút, mely Eszéktől Villány
nak Zákány, Zágrábnak fog vezettetni, azaz a 
Dráva balpartján Trieszt felé vezető vonal ne 
ronthassa meg concurrentiájával azon vasutat, 
mely Eszéktől Fiúméba egyenesen megy, hogy 
igy ez utón a szállítás és a közlekedés minden 
esetre olcsóbb legyen, mint a másikon. 

Elnök : Napirenden van az alföldi vasút 
iránti törvényjavaslat végleges megszavazása. -

Csengery Imre jegyző (olva ssa az engedély
okmányt.) 

Elnök : Méltóztassanak azok, kik az enge
délyokmányt . függelékével együtt , elfogadják, 
fölállani. ('Megtörténik.) 

MadOCSányi P á l : T. ház! Bátor vagyok 
az engedélyokmányra észrevételt tenni. (Bálijuk!) 

Véleményem szerint a törvényjavaslat ren
delkezése is döntő ; de a mennyire a nyomtatvá
nyok kezeim közt vannak, a nyomtatvány egyik 
pontja és az engedélylevél ide vonatkozó pontja 
közt eltérés van. A törvényjavaslat 3.§-a t. i. igy 
szól : ..A vállalkozók iizletjoga a vállalatra nézve, 
a mennyiben az állam a szerződés 27. pontjában 
fentartott beváltási jogával élni nem akarna : 
a jelen törvény szentesítésétől számítandó 90 évre 
terjesztetik ki ." Itt az idő 90 évre van kiterjesztve, 
és kezdete akkor áll be. midőn ezen törvény 
szentesittetik. Az engedélyokmány 26.§-ában ezen 
idővel szemben 3 évi eltérés van. a mennyiben 
az engedélyezési okmány 26. §-a igy szól : ,,Az 
engedély tartama az üzletnek az egész engedélye
zett vonalon megnyitása napjától számítandó 90 
évre állapittatik meg." Mivel pedig a társaság há
rom év alatt köteles befejezni ezen vonalat N.-Vá
radtól a Dunáig : a különbség három év. A tör
vényjavaslat szerint, ugyanis ezen 90 év megszű
nik a törvény szeesitésétől számítandó 90 év 
múlva, az enged élytmány szerint pedig csak azon 
időtől számítandó 9 év múlva, midőn a vonal 
a forgalomnak átadatik. Azt kívánom tehát, hogy 
az engedélyokmány is ugy szerkesztessék, mint a 
törvényjavaslat 3. §-a. (Helyeslés.) 

Mikó Imre g közlekedési miniszter : 
Az észrevétel nagyon helyes, és az engedélyok
mányt a törvényjavaslattal öszhangzásba kell 
hozni. {Helyeslés) 

Elnök : A t. ház az engedélyokmányt és 
függelékét azon észrevétellel, melyet Madocsányi 
képviselő úr előadott, végleg elfogadja. 

Az engedélyokmány végleg megszavaztatván, 
következik a törvényjavaslat végleges megsza
vazása. 

j Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törmnyja-
\ váslatof.) 

E l n ö k : Kérem azokat, kik a törvényjavasla
tot végleg elfogadják . méltóztassanak fölkelni. 
(Megtörténik.) A törvényjavaslat végleg elfogad
tatván, Radics Ákos jegyző ú raz tamél t . főrendek
hez át fogja vinni. Egyszersmind a jegyző úr a jegy
zőkönyvek erre vonatkozó részét még a jelen ülés 
alatt fogja hitelesítés végett felolvasni. (Helyeslés.) 

Nem tudom, kívánja e a t. ház a határozati 
| javaslatokat is a mélt. főrendekhez átküldetni ? 
I (A* kell küldeni!) Tehát a határozati javaslatok is 
I át fognak küldetni a mélt. főrendekhez. 

A határozati javaslatok nem lévén törvények, 
i harmadik megszavazásuk nem szükséges. 

Következik a mélt. főrendeknek a pénzverés
re vonatkozó üzenetének tárgyalása. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a főre, dl 
háznak a magyar kir. pénzverdékben v-reb.ndŐ pén-

: zek alakja, béltartalma, és súlyáról szóló törvényjavas-
| latra vonatkozó határozatát tartalmazó jegyzőkönyvi 
I kivonatát, mely szerint az utolsó szakaszban e szava

kat: „magyar királyi" kihagyatni kívánja1). 
HaláSZ Bo ld iz sár : T. ház! Első alkalom 

ez, hogy a felsőház, mely magát ismét mélt. fő
rendeknek czimezi, aniryiidö után mint felsőház élete 
jelét adja. Az 1848-diki országgyűlés alkalmával, 
maga a felsőház törülte el az 1848-diki törvények 

! folytán azon czimet: ,.főrendek': és magát csak 
j felsőháznak kivánta czimeztetni: ugyanakkor meg-
| tétetett az inditvány is a felsőháznak reformjára 
| nézve, egyik főispán Ujházy László áitai. Azt az 
| akkori minisztérium örömmel elfogadta és meg-
i ígérte, ha lesz rá idő és alkalom, törvényjavaslatot 
! fog e tárgyban a ház elé terjeszteni. Nagyon jól 
I emlékszem rá. Szemere miniszter ugy fejezte ki 
i magát, hogy a felsőházat reformálni annyit tesz, 

mint megtartani. 
Ezt előre bocsátva, és remélve, hogy a tör

vényjavaslat előterjesztése csakugyan meg fog tör
ténni, mert a rendiség és képviselet egymás mel
lett meg nem fér : én igen rövid észrevételt fogok 
tenni a felsőháznak a pénzverés tárgyában tett 
ezen kívánatára. (Halljuk!) 

T. ház! A véletlen — a mi igen fájdalmasan 
esett — engem családom körében tartott vissza egy 
veszedelmes betegség miatt, s igy jelen nem lehet
tem, midőn épen ezen törvényjavaslat tárgyaltatott. 
(Közbeszólás: Már késő!) Már akkor is tettem volna 
észrevételt az iránt, hogy a magyar pénzen az oszt
rák császár az első helyen szerepel és a magyar 
király csak ugy mellékesen fordul elő. 

Én tehát, mivel a felsőház még csak nem is 
indokolja, miért nem kívánja e kitételt: „magyar 

') Lásd az Irományok 232-dik számát. 
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király i", hanem csak a szokásra hivatkozik: csak 
azt mondom, hogy bocsásson meg a t. felsőház, 
Magyarországnak joga van, még a legutóbbi közös
ügyes törvények szerint is, magát független önálló 
országnak tekinteni. 

Azt nem csodálnám, ha épen véletlenül kima
radt volna ez a szó: „magyar királyi," és a felső
ház azt kivánná, tétessék be ; de mivel ki akarja 
hagyni, és nem látom okát, hogy miért: én ellen
kezőleg azt inditványóznám, hogy igenis minden
ütt és minden alkalommal fejezze ki azt az ország
gyűlés kötelességszerüleg, hogy Magyarország ön
álló ország. 

íme, következni fog a hajózási szerződés, és 
bizony ott sem fordul elő ,,magyar királyi." 

Én tehát, nem akarván a t. képviselőháznak 
becses idejét hosszasan igénybe venni, (Halljuk!) 
igen röviden oda nyilatkozom, hogy megengedjen 
a felsőház, ha mi nem járulhatunk ezen kifejezés 
kihagyásához; sőt ha ott nem fordulna is elő, oda 
kívánnám tétetni. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Gajzágó S a l a m o n : Tisztelt ház ! En részem
ről egészen ellenkező véleményben vagyok, mint 
az előttem szóló, nem ugyan arra nézve, a mi a 
felsőház reformját illeti, mert azt hiszem, hogy idő
vel az be fog következni, és akkor tüzetesen hozzá 
fogunk szólani, hanem a jelen módositványra 
nézve, melyet a felsőház tett. Én azt hiszem, a fel
sőház sokkal szabadelvüebben járt el a törvényja
vaslat alkotásánál, mint mi. Mert valamint a felső
ház, ugy én sem tehetem fel, hogy ö felsége ily 
törvényt valaha Magyarországon még más minisz
ter által kivánna végrehajtatni, mint egyedül a 
magyar pénzügyminiszter által: ennek következté
ben mint tökéletesen oda nem illőt, sőt némely 
gyanusitásra okot adhatőt, azt a főrendi ház módo-
sitványa szerint mellőztetni kívánom. (Helyeslés?) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a felsőház módosítása elfogadtatik. 

Csengery I m r e j e g y z ő : A vasúti engedély
okmány 26-dik szakasza a változtatás értelmében 
általam tett szövegezés szerint a megállapított tör
vényjavaslat szövegével egyezőleg következő lesz : 
,. Az engedély tartama, a 2. §-ban idézett ideiglenes 
vasutengedélyezési szabvány 9. szakaszának 6-dik 
pontja alatt kimondott ótalommal uj vasút fölállí
tása ellen, a jelen törvény szentesitésétől számitan-
dó 90 évre állapittatik meg, mely időszak lefolyá
sával elenyészik." (Helyeslés.) 

E l n ö k : Napirenden van a horvát ügyben 
kiküldött bizottságnak jelentése, mely kinyomat
ván a t. ház tagjai közt szétosztatott. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a Magyar
ország sHorvá'-, Dahnátt- és Tótországok közt fónfor-

gó kérdések ügyében kiküldött országos küldöttség 
jelentésétl). 

E l n ö k : A kívánság első része már teljesítve 
van. Méltóztassanak a második részre vonatkozó
lag nyilatkozni. Kiván-e valaki a tárgyhoz szó
lani? 

Deák FerenCZ : Ezen jelentésnek és a hor
vát küldöttség kivánatának két része van. 

Egyik vonatkozik az alföldi vasútnak Eszékig 
terjedő és a ház által már megállapított részére. 
E részben az ő kívánságuk is teljesen megegyezik 
azzal, a mit a ház már megállapított. Csak örö
münket fejezhetjük ki a fölött, hogy Horvát-, Tót-
és Dalmátországok érintett kivánata a képviselőház 
óhajtásával oly szerenesésen találkozik. Erre nézve 
különös végzés — azt hiszem — nem szükséges. 

Kívánságuk másik része az ezután építendő 
vasútra vonatkozik; erre nézve ők óhajtanák az ut 
folytatására Sziszeket, Károlyvárost kijelöltetni, 
természetesen vég pontul Fiumét tűzvén ki, s azt 
mondják, hogy ez a lehető legrövidebb vonalon 
vezettessék Szlavónián keresztül. Ez a mi óhajtá
sunk is, és ezt határozatikig is kimondottuk. Ők 
azt mondják továbbá, hogy e vonal eshetőleg 
Zágráb felé vezettessék; de hiszen az nálunk sincs 
oly határozottan kitűzve. Azt kivánják tehát, hogy 
a második vonal kijelölésénél s megállapításánál 
az ő alkotmányos befolyásuk ne legyen kizárva. 
Erre a küldöttség azt mondotta: mi is ezt óhajtjuk : 
mert vagy tisztába jövünk addig egymással ez 
iránt és a kiegyenlítés által meg lesz határozva, 
hogy ezen közös ügy, minőnek ők is, mi is ezen 
vasutat tekintjük, miként kezeltessék közösen köz
tünk, és Horvátország közt: és akkor ezen kérdés 
is ugy fog kezeltetni; vagy azon nem reménylett 
esetre, ha némely kérdésre nézve, a teljes kiegyen
lítés elhúzódnék: a minisztérium minden esetre fog 
arra ügyelni, hogy kívánságuk teljesíttessék. Ezen 
vonalnak tovább vezetése vagyis Eszéktől Fiume 
felé vezetése első stádiumban a minisztérium kezé
ben van, és miután az előmunkálatok elkészültek, 
a szerződés megköttetett, kerül második stádium
ban az országgyűlés elé. Kivánjáguk ezen részére 
nézve azt mondhatjuk ki, hogy az a minisztérium
nak kiadatik, hogy a vonal kijelölésénél Horvát
ország méltányos kívánságát vegye figyelembe. 
Többet aligha mondhatunk. (Helyeslés.) 

Kívánságuk első részére nézve tehát örömün
ket fejezzük ki, hogy ugyanazon vonalt óhajtják 
Eszékig és Eszéken tul is, melyet mi már megál
lapítottunk. Kívánságuk másik részét átteszszük a 
minisztériumhoz, hogy a vonal kijelölésénél vegye 
figyelembe. (Helyeslés.) 

') Lásd tz Irományok 235-dik számát. 
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E l n ö k : Ez tehát a képviselőháznak határo
zata. {Helyeslés.) 

A mai jegyzőkönyvnek a vasúti törvényja
vaslatra és az engedélyokmányra vonatkozó pontja 
fog fölolvastatni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa az ülés jegy
zökönyvét.) 

E l n ö k : N e m lévén észrevétel, a jegyzőkönyv 
ezen pontjai hitelesíttetnek. 

A kérvényi bizottság előadói fognak jelentést 
tenni. 

BorOS B á l i n t e lőadó (olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését) : Alsó-torjai lakos , Könczey 
Sándor atyjától 1848. október 20-kán a szász-zalat-
naiak által elrabolt s 2513 forint 70 krra értékelt 
vagyonának ugyanazon elraboló község általi 
megtérítését eszközöltetni kérő folyamodványa az 
igazságügyi minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. (Helyeslés.) 

Megyery Kálmán és Natália nyitramegyei 
sopornyai lakosok, mint boldogult Megyery Ká
roly, a pesti magyar nemzeti színház tagjának 
gyermekei, édesatyjok érdemeinél fogva, kérik 
magokat vagy az országos vagy pediglen a pesti 
nemzeti színházi nyugdijalapból segélyezésben 
részesittetni. Kérvényük a belügyminisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Nagykun-madarasi lakos, Borsos János, volt 
ref. lelkész, több év alatt 109 frt 67 krra felszapo
rodott adóhátralékának, és az 1863-ik évi ínség 
alkalmával, 465 frt 99 krra menő kormányköl-
csönbeli tartozásának elengedését, végre bizonyos 
évi segélynek részére elrendeltetését eszközöltetni 
kérő folyamodványa a pénzügyminisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Kraszna vármegye közönsége a só árának 
alábbszálíitására vonatkozó törvényjavaslatnál, 
kéri figyelembe vétetni azon óhajtását : 1-ör, hogy 
a só-ár az országban létező minden aknánál egyen-
ló'sittessék; 2-or, hogy az aknai só-ár a lehetősé
gig minél lejebb szállittassék, s hogy annak má
zsája 3 frt 15 krnál fölebb ne emeltessék; 3-or, 
hogy a sókereskedésre nézve minden korlátozás 
és egyedáruság szüntessék meg, és legyen az sza
bad kereskedelmi áruczikk; 4-er, hogy ez idő 
szerinti marhasó készítése és áruba bocsátása szün
tessék meg, és e helyett a sóaknáknál találtató por
sónak a kősónál arányosan kisebb árban eladása 
és kereskedésbe bocsátása engedtessék meg. A kér
vényi bizottság a fent nyilvánított javaslatot az 
abban foglalt nézeteknek jelen viszonyaink által 
megengedhető alkalmazásának javaslatba hozatala 
czéljából a pénzügyminisztériumhoz áttétetni véle
ményezi. (Helyeslés.) 

Kraszna vármegye közönsége, a demokrata 
alapra fektetett 1848-iki alkotmány s ezzel együtt 

a felelős kormányrendszer életbe léptetésének, vala
mint a kor eló'haladásának megfelelőleg, a megyei 
intézmény ódon szerkezete átidomitását, s a fejlő
dés viszonyokkal öszhangba hozatala szükségét 
elismerve és tolmácsolva, múlt évi aug. 21-kén s 
következett napjain tartott közgyűléséből, 125 sz. 
alatt tett felterjesztvényben, a megyéknek tör
vényhozás utján rendezését égető szükségnek nyil
vánítva, annak sürgős megoldását kérelmezi, s 
ezen feliratában a kérdés megoldása iránti javasla
tát, tekintettel a megyei bizottságok alkotására s 
működési hatáskörére, figyelembe vétetni kéri. 
A beadott javaslat a hatóságok rendezésére vonat
kozó törvényjavaslat tárgyalásánál figyelembe 
vétel végett a belügyminisztériumhoz áttétetni vé
leményeztetik. (Helyeslés.) 

Kiskun-Laczháza közönsége kérvénye, mely
ben Pest városának, a honvédelmi minisztérium 
törvény szabta jogaiba leendő visszahelyeztetését 
pártoltatni kér i , a honvédelmi minisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Rozsnyóbánya város közönsége a honvédelmi 
kérdésnek törvény általi megoldását kérő kérvé
nye a honvédelmi minisztériumhoz áttétetni véle
ményeztetik. (Helyeslés.) 

Mohay János n.-ölvesi lakos és birtokos, az 
erdélyi legfőbb törvényszék előtt lefolyt perének 
a magyar királyi kúria által ujabb felvételét meg
engedtetni kérő folyamodványa az igazságügyi 
minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

Ilyefalvi lakos Balázs Illés 1849-ik évben a 
magyar hadsereg számára adott élelmi czikkek és ta
karmány árának kifizetését kérő folyamodványa a 
pénzügyminisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

Grömörmegyei kokovai lakos Jeszny János 
testvére ellen folytatott osztályos perének ujonan 
leendő felvételét megengedtetni kérő folyamodvá
nya az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni vé
leményeztetik. (Helyeslés) 

Ferenczy Sámuel középlaki birtokos Kolozs 
megyéből az absolut kormány alatt az 1849. 9-ik 
t. ez §-a megsértésével hozott azon rendeletet, mi
szerint a nyomásba eső földeket azon helyeken is 
hol határrendezés még nem történt és a földek 
elszórva találtattak, mindenki tetszése szerint fel
foghassa, átárkolás nélkül is szabadon használhassa, 
mint egyesre s a közre végtelenül ártalmast, föl
függesztetni és a legelső arányosítását Erdélyre 
nézve is kötelezőleg elrendeltetni kérelmezi. Elin
tézés végett az igazságügyi minisztériumhoz átté
tetni véleményeztetik. (Helyeslés) 

Mármaros megye több úrbéres község lakos
sága, kérvényükben az úrbéri maradványnak 
megyéjükben létező utaltságát és abból eredő 
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károsodásaikat, s egész községüknek boldogtalan 
helyzetét elpanaszolván , az úrbéri birtokrende
zés minden ágára határozott törvény alkotását 
kérelmezik. Használatul az igazságügyi minisz
tériumhoz áttétetni véleményeztetik. {Helyeslés.) 

A temesvári ipar- és kereskedelmi kamara az 
ország közigazgatási és közgazdasági átalakítá
sára vonatkozó emlékiratát bemutatja és abban 
kifejtett elveit és nézőpontjait az átalakítási 
törvények hozatalánál tekintetbe vétetni kéri. 
Használatul a közlekedési és kereskedelmi minisz
tériumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Liptó megye közönsége a dohány egyedáru
ság minden áron megszüntetését elhatároztatni 
kéri. Használatul a pénzügyi minisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. {Helyeslés.) 

Somogy megye közönsége a honvédelmi ügy
ben Arad városa felterjesztését pártoltatni kéri. 
Használatul a honvédelmi minisztériumhoz átté
tetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Somogy megye közönsége a köztörvényható
ságok önkormányzati jogkörének a felelős minisz
teri rendszerrel kiegyeztetését tárgyazó emlékira
tát benyújtja és figyelembe vétetni kéri. Használatul 
a belügyminisztériumhoz áttétetni véleményezte
tik. {Helyeslés.) 

Gömör megye közönsége Zemplén megyének a 
nemzetiségi kérdés megoldását tárgyazó felterjesz
tését pártoltatni kéri. A nemzetiségi ügyben mű
ködő országos bizottsághoz áttétetni véleményezte
tik. (Helyeslés.) 

Liptó megye közönsége előterjeszti,hogy ahaza 
alkotmányos boldogságának előidézésére a nemze
tiségi kérdésnek méltányos megoldását ő is szük
ségesnek találja, de arról is meg van győződve, 
hogy most már több évi előkészület, higgadtabb 
érzelem és véleménynyilvánulások után, az álom
látók és rajongók veszélyes esalképének mellőzté-
vel, e nagyfontosságú kérdés több bölcseséggel és 
érettebb megfontolással fog eszközöltetni, s a haza 
területi teljes épségének és a nemzetegység meg
óvásának szemmel tartása mellett kéri e kér
dést megoldatni és érvényre emeltetni. Használa
túi a nemzetiségi törvényjavaslattal foglalkozó or
szágos bizottsághoz áttétetni véleményeztetik. 
{Helyeslés.) 

Torda megyében kebelezett több mezőségi 
község birtokosai az Erdélyen keresztül vinni 
ezélba vett kolozsvár-brassói vasúti hálózatnak a 
már kibocsátott miniszteri terv szerinti megál
lapítását kérik. Használatul a kirendelt vasúti or
szágos bizottsághoz áttétetni véleményeztetik. 
(Helyeslés!) 

HalmOSy Endre e lőadó (olvassa a kér
vényt bizottság jelentését) Domonkos János mohácsi 
lakos, Góocs Gyula mohácsi ügyvéd által az el

lene elkövetett igazságtalanságokat orvosoltatni 
kéri. Intézkedés végett az igazságügyi minisztéri
umhoz áttétetni véleményeztetik. {Helyeslés.) 

Horváth Pál és István, Németh István és 
Győri András orosházi lakosok, az ujonczozás al
kalmával a megváltást vagy helyettesítést megen
gedtetni kérik. Elintézés végett a honvédelmi mi
nisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Nógrád megye közönsége, Kassa városának 
az ottani magyar színház évi segélyeztetését pár
toltatni kéri. Használatul a belügyi minisztérium
hoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Bács megye közönsége a budai népszinház 
évi 18,000 frt országos segélyben részesitését elha
tároztatni kéri. Használatul a belügyi minisztéri
umhoz áttétetni véleményeztetik. {Helyeslés.) 

Bars megye közönsége a budai népszínháznak 
évi 18,000 frt országos segélyben részesitését pár
toltatni kéri. Használatul a belügyi minisztérium
hoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.)/ 

Bars megye közönsége a honvédelem életbe 
léptetését, a hadsereg nemzeti alapon szervezését 
és a Ludovieeum eredeti czéljára fordítását esz
közöltetni kéri. Használatul a honvédelmi minisz
tériumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Traum Károly kassai lakos és elszegényedett 
czipész az általa 1849-ben a magyar hadsereg 
számára készített lábbeliek 1894 frt árának kifizeté
sét kéri. Intézkedés végett a pénzügyi minisztéri
umhoz áttétetni véleményeztetik. {Helyeslés.) 

Rudna községe a nemzetiségi kérdést vala
mennyi nemzetiség megelégedésére, mielőbb megol
datni kéri. Használatul a nemzetiségi törvényjavas
lattal foglalkozó országos bizottsághoz áttétetni 
véleményeztetik. {Helyeslés.) 

A kikindai kerület a nemzetiségi kérdést tör
vény által mieló'bb megoldatni kéri. Használatul a 
nemzetiségi törvényjavaslattal foglalkozó orszá
gos bizottsághoz áttétetni véleményeztetik. (He
lyeslés.) 

A szepesi 16 város közönsége a honvédelmi 
kérdést Arad és Pest városok által kijelölt elvek 
értelmében megoldatni kéri. Használatul a hon-
delmi minisztériumhoz áttéteni véleményeztetik. 
(Helyeslés.) 

Csongrád megye közönsége hód-mező-vásár
helyi sorozó járásának az 1867-ik évi ujoDezállitás 
alkalmával a provisorius hivatalnokok hibás eljárása 
folytán szenvedett rendkiviili sérelme azonnali 
orvosoltatását kéri. Elintézés végett a honvédelmi 
minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 

Tanárky Gedeon: T. ház! Ezen kérvény
nél bátor vagyok a t. ház figyelmét igénybe 
venni. 

Az ujonczozási bizottság még a provisorius 
kormány idejében — és itt a leggyengébb szóval 
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akarok élni — bizony nagy hanyagságot követett 
el Hód-Mező-Vásárhely kerületre és egy másik 
csongrádmegyei kerületre nézve. T. i. összeirta és el
készítette az előmunkálatokat, összeirta a hadköteles 
egyéneket; hanem egy fontos körülményt kifele
dett: t. i. nem irta össze az illető években születet
tek közül az azóta meghalt eg}Téneket. Ily módon 
terjesztettek föl a hibás adatok a honvédelmi mi
nisztériumhoz. A honvédelmi minisztérium, mint tud
ni méltóztatnak, az illetőséget az évben nem a nép 
arányára vetette ki, hanem a hadköteles ujonczok 
számarányához képest, Midőn ezen kivetés már 
ki volt mondva, és az idő rövid volt, mert az 
ujonczozásnak rögtön meg kellett kezdetnie, a 
honvédelmi minisztérium illető referense rögtön 
észrevette, hogy két kerületre nézve oly végtelen 
arány jönne ki, mely a többiekhez mérve túlságo
san nagynak tűnik fel. Jelesen a vásárhelyi kerü
letre nézve kijött 443 illeték, holott a sokkal népe
sebb Szegedre nem jött ki több 260-nál. És 
azaz előtti ujonczozásoknál Vásárhelyt 180,néha 
200 volt. Az idő arra, hogy uj tárgyalások ren
deltessenek el, hog-y netalán a hibának vécére le-
hessen járni, igen rövid lévén, az illető referens 
nem gondolt mást tehetni, mint maga fejéből le
húzott 100-at, és kivetett ennélfogva 343 ujonezot 
Vásárhelyre, és a százat elosztotta az ország többi 
kerületei közt. Midőn ez lement Csongrád megyé
hez, már akkor megválasztatván az alkotmányos 
tiszti kar, az e hibát rögtön észrevette, és felirt a 
minisztériumhoz. De az illető ujonczok vagy 34-nek 
hiján már meg lévén adva, a dolgon lényegileg 
segiteni nem lehetett. 

Tudom és felfogom mindazon nehézségeket, 
melyek katonai intézkedéseket illetőleg a honvé
delmi minisztériumnak útjában állanak. A hon
védelmi minisztérium mégis megtett mindent, 
mit e tárgyban véleményem szerint tenni le
het, t. i. biztositotta Vásárhelyt, hogy a jövő 
ujonczozás alkalmával, a mennyiban most illető
ségén túl adott, körülbelül százzal kevesebbet 
kellend adnia, és azon 34-et, kit minden erős 
és valóban szigorú ujonczozás daczára sem tudott 
Vásárhely kiállítani a 3-dik 4-dikkorosztályból, el
engedte. 

De mint látni méltóztatnak, még ezzel, ha a 
kerület irányában orvosolva volna az egyesek 
hanyagsága által elkövetett sérelem, az illető egyé
nek sérelme, kik mint családapák a 3-dik és 4-dik 
korosztályból is besoroztattak, elenyésztetve nincs. 
Ezeknek szülői folyamodtak ő felségéhez, és ő fel
sége átlátva valóságos sérelmöket, folyamodványu
kat signálta, és remélem, hogy az illetőkön legalább ; 
annyiban segítve lesz, hogy a családos emberek és ! 
magasabb korosztályúak el fognak bocsáttatni. 

Mindemellett bátor voltam a t. ház figyelmét 
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igénybe venni, és kérem, méltóztassék e kérvényt 
oly móclcu tenni át a minisztériumhoz, hogy leg
alább e tzó: „ajánlólag" tétetnék hozzá, a mi 
különben más kérdésekben is megtörtént. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Nem régen történt az, 
t. ház, hogy a Kiss Bálint kérelme tárgyában az 
illető bizottság épen azt ajánlotta, hogy a kérvény 
ajánlólag tétessék a minisztériumhoz. Volt szeren
csém akkor a t. házat figyelmeztetni, hogy a tör
vényhozás és a végrehajtó hatalom teendőit össze
keverni nem szabad, mert ez veszélyes; és akkor 
méltóztatott is a t. ház ezen elvet elfogadni, melyet 
ellenezni különben is igen bajos volna annak, ki 
a jogot magasabb szempontból fogja fel. fi gaz!) 

Igen nehéz lévén sokszor hallani a kervényi 
bizottság referensét, figyelmemet elkerülte egy 
dolog, melyet csak néhány nappal ezelőtt vettem 
észre. Ugyanis Pest város kérelme, melyben a 
vízvezetékhez szükséges vasakra nézve mentességet 
kér,pláne „kitűnőfigyelmébe" ajánltatik a miniszté
riumnak. Méltóztassék megbocsátani, ez beavatko 
zás a kormányzatba egyrészt, másrészt lehetőség 
arra, hogy a képviselőház magát compromittálja : 
mert ha valamely kérvényt a ház a minisztériumnak 
ajánl, nem lehet egyéb, mint utasítás. De lehet oly 
eset, hogy a minisztérium nem képes ezen utasítás
nak eleget tenni, például, ha financiális szempont
ból egykor vagy máskor azt kell mondania: „Non 
possumus": mi történik akkor? A képviselőház 
compromittálta magát, és magába az elvbe ütkö
ző végzést hozott. 

Méltóztassék tehát megbocsátani t. képviselő
társam, a ház egyebet nem tehet, mint a kérvé
nyekre nézve kimondani azt, hogy : ezek competen-
tiájához tartoznak, azok meg áttétetnek ide vagy 
oda; de sem az „ajánló", sem „kitünőleg ajánló", 
sem bármi más utasító formát részemről nem tar
tok helyesnek, (Helyeslés) 

Ismétlem ennélfogva, a mit akkor elfogadni 
méltóztattak : hogy az áttételen kívül semmi egyéb 
utasítás formával ne méltóztassanak élni. {He
lyeslés.) 

E l n ö k : Kivánja a t. ház, hogy egyszerűen 
vagy ajánlólag tétessék át? {Egyszerűen!) 

J u s t h József : Felfogásom szerint nem az 
a kérdés, t. ház, hogy mit méltóztatik határozni 
ezen kérvényre nézve, vajon ajánlólag tétessék-e 
át a minisztériumhoz vagy nem? hanem, a mint 
észrevettem előttem szólott képviselő úr beszédjé
ből, ő azt kivánja, hogy jövőre a ház soha se mondja 
ki az „ajánló" szót. Ez volt a kervényi bizottság 
véleménye is ; de engedelmet kérek, a ház már 
sokszor eltért ettől. Többször azon oknál fogva 
ajánlott valamely kérelmet a ház, mert azt hitte, 
hogy az „ajánlólag" szóban nincs kifejezve a ház
nak szilárd abbeli akarata, hogy a minisztériumnak 
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azt teljesítenie kell; s ez volt akkor az indokolás. í 
A kérdés szerintem most az, méltóz!atik-e a tisztelt 
ház kimondani, hogy jövőre semmi kérvény aján-
lólag ne tétessék át a minisztériumhoz ? mi ellen 
különben nekem semmi éazrevété\em.(Fölkiáltások : 
Kimondjuk!) 

BÓniS S á m u e l : Véleményem szerint nem 
kell a háznak olyasmit kimondani, de nem is le
het, a mivel jövő határozatait korlátolja; de nem 
is szükséges ezt kimondani, mert lehet oly eset, 
hogy a ház fel fogja az adatokat olvastatni, és 
azokból meg fog győződni valamely tárgynak 
ajánlhatósága vagy nem ajánlhatósága felől. (He
lyeslés.) Más oldalról, mielőtt az adatok felolvastat
nának, minthogy az ajánlás már érdemleges ha
tározat, abba avatkozni a háznak megint nem 
szükséges: hiszen ha a tisztelt ház valamely kér
vényt a minisztériumhoz áttesz, ennek kötelessége 
törvény és igazság érdekében intézni el a tárgyat. 
Ugy vélem tehát, hogy a jelen kérvény egysze
rűen tétessék át. (Helyeslés.) 

Elnök: A kérdés az, hogy a bizottság véle
ményét elfogadja-e a t. ház vagy nem? 

Deáky LajOS: En tovább viszem azon in
dítványt, melyben az van kimondva, hogy jóvá
hagyás, illetőleg ajánlás nélkül tétessenek át a 
kérelmek. Azt óhajtanám, hogy az illető átadott 
kérelmekről a minisztérium jelentést tegyen az or
szággyűlésnek, mert az országgyűlés felette áll a 
kormánynak. (Nevetés. Felkiáltások: Nem lehet!) 
Bocsánatot kérek, ha a kérvényezési jog meg van 
adva, akkor a kérvények felett először a minisz
térium, végleg pedig a ház határoz. (Nem ugy van!) 
A törvénynek őre maga az országgyűlés, és az 
országgyűlés utasíthatja a minisztériumot, hogy, ha 
netalán a (örvények ellenében történt volna vala
mely ügynek elintézése, azt orvosoltassa. Csak 
ezt akartam megjegyezni. (Nem lehet!) 

Bezerédj L á s z l ó : T. ház ! Aztgondolom, ha 
szabadon fen van is tartva kinek-kinek kérelmezési 
joga, de azért a ház nem avatkozhatik az adnii-
nisztrativa, illetőleg a végrehajtás körébe; és ha 
valaki elhibázza a kérelmezési utat és folyamodik 
a házhoz, holott a végrehajtó hatalomhoz kellene 
folyamodnia: azt gondolom, a háznak nincs hatal
mában, hogy annak körébe belevágjon. (Helyeslés.) 
Azt gondolom, mindenesetre mellőzendő az ilyen 
ajánlás, mert ezt a háznak méltóságával megegye
zőnek nem tartom. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát a bizottság véleményét kívánja 
elfogadni a t. ház? (Halljuk a bizottság véleményét!) 

H a l m o s y Endre e l ő a d ó : A bizottság véle
ménye ekkép szól: „Intézkedés végett a honvé
delmi minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik." 
(Htlyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztassanak fölállani, a kik a bi

zottság véleményét fogadják el. (Megtörténik.) A 
tisztelt ház a szóban levő kérvényt intézkedés vé
gett a honvédelmi minisztériumhoz teszi át. 

Halmosy Endre előadó: (olvassa a kéi '•vényi 
bizottság jelenléseit:) Kemény Lajos hunyadme-
gyei dévai lakos kérvényében s a hozzá mellékelt 
eredetiben a hunyadmegyei bizottsági közgyűlés
hez intézett kérvény másolatában előterjesztvén, 
hogy a hunyadmegyei törvényszéki lajtrom sze
rint Makray László képviselő ellenében 1856- 65. 
évekről szóló, 12 rendbeli vád rendeltetett a nél
kül, hogy a lajtromozásra való hivatkozásssal 
csak elsorolt vádaknak mikénti lefolyását említené 
avagy igazolná : kérelmezi, hogy Hunyadmegyé-
ből az érintett lajtrom hozassék fel s abból a kép
viselőház magának meggyőződést fogván szerezni, 
önként azon kérdést intézi a képviselőház elé: 
vajon Makray László ennyi vádkereset mellett le
ket-e képviselő ? Makray László ugyanakkor a 
képviselőház és később a kérvényi bizottsághoz 
beadott nyilatkozatában a hozzá mellékelt magán 
bizonylatokat, hunyadmegyei törvényszéki elnök 
Barola Jánosnak felhivatalos nyilatkozatával s az 
általa s Kemény Lajos b. által e részben fölkért 
becsületbiróságok az ő részére kedvező bizonyít
ványával Kemény Lajos b. vádjait alaptalan rága
lommal tüntetvén fel: nevezettet, mint a ki sze
rinte képviselői immunitását megtámadni meré
szelte, mint rágalmazót és becsületsértőt az illeté
ket fenyítő törvényszéknek átadatni kérelmezi- Vé
lemény: A kérvényben felhozott, de semmivel sem 
igazolt vádak, mint a megtörtént igazolás alkalmá
val föl sem hozottak, figyelembe nem vétetnek, 
ugy szintén nyilatkozónak az őt vádoló Kemény 
Lajos b. irányában emelt, törvényszék ele állitat-
tási kérelmének érvényesisése ez útra nem tartoz
ván : az összes tárgyiratok visszavételig a levél
tárba tétetni véleményeztetnek.(Helyeslés.) 

Gajzágó S a l a m o n : T. ház ! A jelen eset 
fényes tanúsága annak, hogy szabályaink értelmé
ben a legbecsületesebb ember sem mentesittetik, 
hogy, a mi minden ember előtt legszentebb, pol
gári becsülete itt a törvényhozás színe előtt és az 
egész ország hallatára meg ne gyaláztassák. Több 
ilyen eset fordult már elő, és a jelen is egyik fé
nyes tanúsága annak. Többször említtetett e ház
ban , hogy érzi a képviselőház a szabályok ezen 
hiányoságának nehéz voltát, és hogy mit sem 
óhajt, mint ezen szabályokon mihamarább segí
teni és a hiányokat pótolni. Mivel pedig szabálya
ink szerint csak bizonyos számú képviselő tagok
nak adatik meg azon jog, hogy a szabályokon 
módosítást indítványozhassanak: én részemről, 
bátorítva ezen eset által, fentartom magamnak 
azon jogot és a t. ház elnézéséből igényt akarok 

j formálni, hogy a szabályok különösen ezen pont-
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jának módositására nézve indítványomat előter
jeszthessem. {Helyeslés.) 

Bóní s S á m u e l : T. ház! A mennyiben a t. 
ház a szabályoknak újból átdolgozására bizottságot 
küldött ki, ha szükségesnek látja, hogy a bizottság 
ezen esetre is terjeszsze ki figyelmét: ezen utasítást 
talán a bizottsághoz lehetne kiadni. {Helyeslés.) 

E l n ö k : A vasút tárgyában a t, ház két rend
beli határozatának a méltóságos főrendekhez le
endő áttétele végett a jegyzőkönyvi kivonat elké
szült és hitelesítés végett fog felolvastatnii 

Mihályi Péter jegyző {olvassa a jegyzőkönyv 
ide vonatkozó pontját.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, hitelesítve van. 
Az osztályok t. tagjait felkérem, hogy a vas

úti törvényjavaslatok tárgyalása végett holnap 
délelőtti 10 órakor a szokott helyiségekben meg

jelenni szíveskedjenek. 

Bóni s S á m u e l : T. ház! Talán az osztályokra 
lehetne azt bízni, hogy üléseiket e tárgyban mi
kor kezdik meg. Nincsen semmi veszély abban, ha 
egy nappal tovább marad ezen ügyek tárgyalása. Ma 
nem lehetnek osztályülések . mivel bizottságok 
ülnek össze délután, és mivel az egész héten reg
gel és délután folytonosan ültünk, tehát azon az 
egy vasárnapon jó lenne kipihenni magunkat. Én 
azt hiszem, ha hétfőre maradnak is az osztályülé
sek, [Hitfön délután.') nem halad a dolog semmi
ben sem. 

E l n ö k : Ennél fogva hétfőn lesznek az osz
tályülések. 

A legközelebb tartandó ülés határnapja a 
szokott módon ki fog hirdettetni. 

Az ülés végződik d. u. 12'>, órakor. 

CCXXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 23-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Péchy Tamás szabadságot kap. Kérvények bemutatása. Deák Fereacz és társai indítványt nyújtanak be a vá
rosok és kerületek törvénykezési költségeire nézve. Tmku Ábrahám az erdélyi egyetem iránt interpellálja a kormányt. A főrendek üze
nik, hogy a képviselőház határozatát a gyorsiroda állandósítására nézve, továbbá a görög-keleti vallásuakra vonatkozó törvényja\ v.s-
latot, ezt módosítással, elfogadták. A központi bizottság jelentést tesz a hatvan-miskolczi, zákány-zágrábi és éjszak-keleti vasútvonalak 
iránt tett előterjesztésekről. 

A kormány részéről jelen vannak : Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Horvát Boldizsár.Lónyay Meny
hért, Wmckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja 
vezetni; a szólani kivánók neveit Csengery Imre 
jegyző úr jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve fog-
hitelesítés végett fölolvastatni. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a május 16-
kán tartott ülés jegyzökönyvének még h telesitlen pont
jait.) 

Elnök : Nincs semmi észrevétele a t. háznak 
a jegyzőkönyv ellen ? (Nincs .') A jegyzőkönyv hi
telesítve van. 

Péchy Tamás képviselő három heti szabad
ságidőt kér. Megadatik. 

Turócz megye közönsége a megyék önkor
mányzati jogát a miniszteri felelősséggel kiegyező 
alapon megoldatni kéri. A kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

Zólyom megye közönsége a nemzetiségi kér
dést az albizottság véleményétől eltérőleg kéri 
megoldatni. A nemzetiségi ügyben működő bi
zottsághoz tétetik át. 

Zala megye közönsége a győr-gratzi vasút
vonal helyett a buda-graczi vonalat kéri megál-
lapittatni. 

Ugyancsak Zala megye közönsége az alsó
ausztriai gottwitzi apátságba kebelezett zalavári 
apátságot vísszakebeleztetni és a jezsuita-rendnek 

40* 



316 CCXXXIII. OESZAGOí 

adományozott kapornaki apátságot a kath. egy
háznak visszaadatni kéri. {Helyeslés.) 

Árva megye közönsége a kassai színháznak 
országos alapból leendő segélyezését kéri. 

A Jász-kun kerület több lakosa 1848. évi 
XX-ik t. ezikk 4-ik szakaszában a képviselővé 
választatásra vonatkozólag hozott szabályokat ki
terjesztetni kéri. 

Ugyanazon kerület lakosai az 1848. évi Il-ik 
t. ez. 2-ik szakasza és XXVIII. t. czikk 2. szaka
szának kiczikkelyeztetését kérik. 

A Jász-kun kerület közönsége a Jász-kunság 
által 1745-ben kifizetett 515 ezer frt váltságdij-
összeg megtérittetését kéri. 

Pest város közönsége a Ludoviceumnak ere
deti czéljára alkalmaztatása és lefoglalt vagyoná
nak visszaadatása iránt Vas megye felterjesztését j 
pártoltatni kéri. 

Pest város közönsége a Duna-szabályozásnak 
Buda-Pest környékén azonnali megkezdését orszá
gos költségen eszközöltetni kéri. 

Hód-Mező-Vásárhely elöljárói és lakosai a j 
honvédelmi minisztériumnak törvényes hatásköré- j 
be leendő visszahelyeztetését kérik. 

Szatmár-Németi városa közönsége a felső- i 
tisza-ér- s körösi csatorna kiépitését országos segély- j 
lyel létesíttetni kéri, 

Kis-Kereki község elöljárói és lakói ugyanazt 
kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. i 

Tisza-Ujlak városa közönsége a szatmár-szi-
geti vasutvonalat Tisza-Ujlak felé kéri vezettetni. 
Á vasúti bizottsághoz utasittatik. 

Nagybánya város közönsége a kir. táblának 
kerületenkint felosztása esetére egynek székhelyéül 
Debzeczen városát kéri kijelöltetni. 

Ugyanazon város közönsége a részére járandó 
bordézma-kárpótlás megtérítését az 1848. évi I 
XIII. t. ez. 3. szakasza értelmében utólag eszközöl- J 
tetni kéri. 

Pozsony város közönsége az uj lakházak 
adóztatása tekintetében a buda-pestiekkel magát 
hasonló kedvezményben kéri részesittetni. 

Torontál megyébe kebelezett Pogány község 
lakosai az úrbéri maradványföldeknek kárpótlását 
országos alapból kérik eszközöltetni. 

Szikszó város lakosai a tagosítás alkalmával 
rajtok ejtett sérelmet orvosoltatni kérik. 

Abauj megyébe kebelezett Komlós. Holló
háza. Kajata s Pusztafalu községek lakosai az ál-
talok Bodnár Bertalan volt szolgabíró kezéhez le
fizetett, s ez által elsikkasztott vizifeeskendők árá
nak újból megfizetése alól magokat fölmentetni 
kérik. 

Boray Pál, Erdei István és Ter Sámuel örö-
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i kösei nagykárolyi szíjgyártók a magyar hadsereg 
részére 1849-ben átszolgáltatott szíjgyártói mun
kák kegyes kifizettetését kérik. 

Nagy Sándor hódmezővásárhelyi lakos a hon
védsereg részére kiszolgáltatott fölszerelésekért 
járó 3613 frt 8 kr követelését kifizettetni kéri. 

Filó Antal kerepesi lakos a magyar hadsereg 
részére kiszolgáltatott hús árának, 91 frt 36 krnak 
kifizettetését kéri. 

Weinmann Lipót ungvári lakos a honvédse
reg részére kiszolgáltatott többrendü szállítmányo
kért járó 12,713 frt 40 kr követelését kifizettet
ni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasittatnak. 

Berde Mózes : T. ház! Az erdélyi unitárius 
vallásközönségnek egy kérvényét van szándékom 
a t. képviselőháznak benyújtani; mielőtt azonban 
benyújtanám, méltóztassék nekem megengedni, 
hogy ennek tartalmát csak igen röviden vázolhas
sam. Kötelességemnek fo^om ismerni drága idejét 
és figyelmét csak igen rövid időre igénybe venni. 

A vallásos reformatió Erdélynek földjén, la
kóinak kedélyében, a tiltó törvényeknek ellenére, 
a legnagyobb készséggei fogadtatott, és egy pár év
tized alatt oly sebes fejlődést nyert, annyira ha
ladott, hogy 1568-ban már a Tordán tartott or
szággyűlésen Erdély codesébe ígtattatott a római 
katholikus, év. református, lutheránus és unitárius 
vallásúak teljes egyenlősége és viszonyossága. 
Megható és meglepő példája ez a civiiisatiónak, 
melyhez hasonlót Európa, népei nehezen mutat
hatnak fel azon időből. 

Erdély a vallásos szabadságnak classicus 
földjévé vált tehát, és népei és vallásfelekezetei köl
csönös és keresztyéni szeretettel ölelték szivükhöz 
egymást, egyházaik, intézeteik, collegiumaik virág
zásnak indultak, a tanulóknak száma sebesen nö
vekedett, kik a külföldi egyetemeket is sürüen lá
togatták, és a culturának e sokoldalú tényezői a 
műveltséget, az értelmességet, a szabadságot és 
mind ezekkel együtt a közboldogságot hatalmasan 
segittették elő. 

E korszak legdicsőbb és legszebb korszaka 
Erdélynek. Azonban 1693-ban a vallások egyen
lőségének és viszonyosságának megingatása meg
kezdődött Erdélyben is, és a vallásos fanatismus 
a durva erőszaknak jogtipró eszközeivel is támadta 
meg azt. Magyarhon területén már a protestantiz
mus jogtalan és erőszakos üldözése meg volt kezdve, 
a protestáns papok gályarabságra hurczoltattak 
volt; Erdélyben tovább folytatta azt, és ezen török 
gazdálkodást és irtóháborut egyenesen az unita-
rismus kiirtására és ingó ingatlan javainak, isko
láinak, templomainak elkobzására irányozta; és 
ezen gazdálkodásnak sikerült is, hogy azon virágzó 
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vallásközönség további fenmaradását lelke buzgó-
ságának és jelleme szívósságának köszönhette. 

De fátyolt vonok az unitárius vallásközönség 
e korszakának szomorú képére, elborítom vele a 
sebeket, melyek most is még begyógyulva nincse
nek ; és kijelentem, hogy midőn azon történelmi té
nyeket felidéztem, épen nem állott szándékomban 
szemrehányásokat tenni a multakért a jelenben élő 
ivadéknak, azon ivadéknak, melylyel ma keresz
tyén szeretetben, egyetértésben és békében élünk, 
hanem csak indokolni akartam a szegénységet, 
melylyel küzd, a szegénységet, melyet az erősza
kos spoliatio folytán kénytelen szenvedni. 

Az üldözés végét érte ő felségének II . József
nek humánus intézkedése által ug'van. de elkobzott 

javaik soha vissza nem adattak. Az 1791-diki or
szággyűlésnél emelték fel igazságos panaszukat, 
mutatták fel sérelmüket, és sürgették orvoslását; de 
ezen ügy országgyűlésről országgyűlésre halaszta-
tott s máig el nem döntetett; s ez is, mint több más 
égető kérdéseknek eldöntése. korunknak tarta
tott fen. 

Saját buzgalmokra és erejükre utalva kezdet
ték meg 1 791. innen uj életet restaurálni azon össze
gyűjtött fillérekből, melyeket mint szent áldozatot 
buzgó hivei raktak le és össze e szent czélnak ér
zetében és azon hitben, hogy az ivadék csendesen, 
biztosan bírhatja azt, mit az atyák alkottak; meg
kezdették tehát építeni fő- és aliskoláikat, templo
maikat, szervezni kezdték egyházi és iskolai ügyei
ket; de ezen működésűk fol várnában nehéz pénzügyi 
csapásoknehezültekrájok 1811. és 1849-ben a bank
jegyek elérvénytelenülése által. Az unitáriusok lel
kében 1848. reményt ébresztett fel: egy erős, biztos, 
jobb életnek remén) ét. Meghiúsult ez is annyira, 
hogy szegénységük, melyet az uj tanrendszernek 
kényszerű és költséges alkalmazása idézett elő, is
koláiknak bezáratásától kezdett remegni és csak 
roppant áldozattal és összegyűjtött filléreikkel bír
ták e csapást elhárítani, azon fillérekkel, melyek 
begyültek a hívek fejére kirótt adóból. 

Igen tisztelt ház! e vallásközönség cultus és 
közoktatási költségeit papjaira, iskolai tanítóira és 
eklézsiáira rója ki, mintadót, s ebből fedezi püspö
keinek, tanárainak, segédtanítóinak fizetéseit, kik 
theologiai semináriumukban, egy fő- és három al-
gymnasiumaikban oktatnak, a mennyiben csekély 
alapitványaikkal nem lehetne fedezni. 

Azonban meg kell itt említenem, hogy a kö
zelebbi császári absolut kormány önként felaján
lotta volt a segélyezést, nem csak, hanem valószi-
nüleg el is vállalta volna, de azt az érintett közön
ség elutasította ünnepélyesen, mert cserében auto
nómiáját és függetlenségét követelték, mert a ger-
manisatió átviteléhez, megtestesüléséhez óhajtott 
volna munkás czimborát megszerezni. Elutasitá, 

mondám, s azt hiszem, hazafiúi kötelességöket tel-
j jesitették. És e nehéz kötelességet teljesítette akkor, 

midőn küzdött az önfentartásnak nvomoraival, ak
kor, midőn az erdélyi testvér vallásoknak iskolái, 
püspökei, sőt egyes papjai is. a tanulókkal együtt, 
a reformált vailásközségén kivül százezerekkel 
dotáltattak. (Felkiáltások: Az indokolás nem tartozik 
ide! Napirendre!) 

E nyomasztó anyagi helyzetben találta a ma
gyar felelős minisztérium az erdélyi unitáriusokat. 
Leiköknek egész örömével üdvözölték azt, és e so-

I kat szenvedett szegény hazánknak ép ugy, mint 
minden más testületeknek, sőt magános emberek-
nek egy szebb jövendőt méltán jósoltak, és azt 
hitték, hinniök kellett, hogy az 1848-ki XX. t. ez., 
mely minden vallásnak egyenlőségét és viszonyos
ságát alapitá meg, mely Erdélyre is kiterjesztetett, 
az oktatás költségeit a méltányosság alapján az 
állam által rendeli fizettetni, tetté válik, és e haza 
minden fiának az igazság és méltányosság mérté
kével fognak mérni. 

Kétséget nem szenved, hogy hazánk érdeké
ben sok történt ez igen tisztelt minisztérium kine
vezésétől kezdve, sok kiáltó országos és magán sé
relem megorvosoltatott; de az unitáriusok sérelme 
nem csak megorvosolva nincs, hanem, a mint ők 
panaszolják és én érzem s vele együtt érzi az, ki a 
megsértett igazságért bárhol sértetnék, solidaritást 
érez, és érezni fogja, hiszem, a t. ház is, ujabb sére
lem üttetett rajtok a ház elé fektetett országos 
költségvetés által, mely most épen a pénzügyi bi
zottságnál tárgyalás alatt fekszik: mert abból ki
töröltettek, s ezzel az mondatott k i , hogy vagy 
nem léteznek, vagy a más vallásfelekezetek elő
jogokkal bírnak felettök. E törvénytelen és igaz
ságtalan tényben fekszik azon kiáltó sérelem, mely 
jelen panaszuk tárgyát képezi. 

É költségvetés Vl-dik füzete nyomtatott bi
zonyítványt szolgákat az unitárius egyházközön
ségpanaszának megdönthetlenségéről. Ennek 8. lap
ján indítványba hozatott ugyanis: a római és görög 
kath. egyház részére 80,000 frt, az ágostai egyház 
részére 16,000 frt, a helvét egyház részére 25.000 
frt, a görög-keleti egyház részére 50,000 frt, az 
unitáriusok részére 3000 frt, és ez is később kitö
röltetett. Tehát az unitáriusoknak semmi. 

Az említett VI. füzet 10. lajiján részletesen 
előadatik a balázsfalvi egyház görög-kath. püs
pöksége kanonokjainak, fizetés, lakbér, irodai áta
lány és a papnövendékeknek csak 10,160 frt. a 
szamosujvári g-örög-kath. püspöknek asztalpénz 
10,500 frt. efölött lakbér, irodai átalány, kanonok
jainak fizetés, ezeknek lakbér, papnövendékek, sőt 
papjai segélyezésére egyedül 30,000 frt tétetik 
előirányzatba. Sőt itt a költségvetés meg s en álla
podik, hanem a Szent Borbálához és Szent Ágoston-
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hoz czimzett bécsi közp. papnöveldében is 6 román 
ifjú számára 5000frtot indítványoz. 

A 14. lapon két iskolai tanácsosnak, kiknek 
eljárása semmi gyakorlati hasznot nem mutat, 4000 
forint. 

A nagyszebeni államgymnasiunmak 17,036 
írt a naszódi és balázsfalvi gymnasiumnak 8000 
frt, a balázsfalvi görög-katholikus pedagógiának 
3000 frtot tesz javaslatba, sőt még a podoliai ba
rátoknak is segélyt nyújt. 

A lutheránus püspöknek is 16,000 frtot, és 
megemlékezik elvégre a római gymnasiumokról. 
melyek államiaknak neveztetnek ugyan, de fekvő-
ségeiknél fogva inkább felekezeti, sőt inkább nem
zetiségi intézetek, és igy ezeknek tesznek szolgála
tot, (í'ölkiáltások: Az indokolás nem tartozik ide!) 

Segélyt nyújt a római katholikusoknak, és az 
ev. reformátusoknak is. (Nyugtalanság. Halljuk!) 

De az unitárius vallásközönségnek, mely 
108 anya, és 42 leány eklésiában, szervezett alsó 
és a fentebb érintett főiskolában évenkint 5055 
egyénnek adatott oktatást, ezek között 600 idegen 
v állásúnak, egy fillért sem ad cultus- és nevelési 
költségei fedezésére. Mi annál feltűnőbb, mert a 
szebeni gymnasiumnak egyedül 17,036 frtot és 
5 basilita diáknak 5000 frtot és két iskolataná
csosnak 4000 frtot vettek föl költségébe, és mind 
ezen segélyezéseket fedezi azon országos pénztár, 
melybe adóját az unitárius vallásközönség is fizeti. 

U g y vagyok már meggyőződve, és meggyő
ződésemben, azt hiszem, a t. képviselőház is oszto
zik, hogy vagy mindegyik vallásfelekezetet illeti 
az államsegélyezés, vagy egyiket sem : mert az 
1848. XX. t. ez. egyenlő joggal ruházta fel min
deniket ; de miután a többi vallásfelekezetek részére 
a kormány a fen megnevezett államsegélyt indítvá
nyozta, ellenben az országos költségvetésből még 
azon 3000 frt is kitöröltetett, mely kezdetben föl 
volt véve: az unitárius vallásközönség részére mél
tán és jogosan követeli, hogy az egyenlőség, az 
osztó igazság, a méltányosság és keresztyéni sze
retet alapján cultus- és közoktatási szükségei fede
zésére államsegély annyival inkább méltányosan 
adassék, mert a többi vallásfelekezetek közül aro
mái és görög katholikusok nagy kiterjedésű ura
dalmakat, úrbéri kárpótlásokat és alapítványokat 
bírnak fejedelmek kegyelméből, a lutheránusok pe
dig csak tizedváltságban az államtól bét millió fo
rinton fölül rugó kárpótlást kaptak 1861-ben; el
lenben az unitárius vallásközönség a fejedelmek 
kegyelméből nem csak semmit sem birt, de ezek
nek tudtával spoliáltattak. 

Ez értelemben szerkesztett kérvényét tehát 
midőn benyújtani szerencsém van, bizalommal és 
tisztelettel ajánlom ügyét a t. háznak igazságszere-
tébe, és kérem, méltóztassék ezt nem a kérvényi, 

hanem a pénzügyi bizottsághoz figyelembe vétel 
végett áttenni. 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház, hogy a bemuta
tott kérvény a pénzügyi bizottsághoz utasittas-
eék ? (Helyeslés.) A pénzügyi bizottsághoz téte
tik át. 

Sto l l K á r o l y : T. képviselőház! A nagy
bányai kincstári uradalomhoz ügynevezett fisca-
litáshoz tartozó községek, név szerint Lacz, Baj, 
Ny égre, Sürgye. Györké, Sándor, Oroszfalu, 
Pusztatelek, Dombrovicza román ajkú lakóinak 
elszegényedése nőttön nő, ijesztő mérvben szapo
rodik ott a proletáriusok száma. Ezen elszegé
nyedés oka a földadó, mely a felszólalások által 
mindig súlyosabbá, ma már elviselhetlenné vált, 
miután általa a tőke keményen megtámadtatott. 
A kért és várt enyhülés helyett mindig nagyobb 
nyomás következvén, csoda-e, ha a szánandó nép 
az állam közegeit ellenségeiül tekinti, ha bizalmá
nak forrása kiapadt ? Mint bányaigazgatósági 
előadó két ízben feltártam az elszegényedés okait, 
de figyelmeztetésem elhangzott. Múlt év agusz-
tus havában több község elöljáróinak bizalmas 
kérésére helyszíni szemlét tartottam, midőn a tul-
terheltetés már ismert okai, s magok az esetek 
szembeötlőbbé lettek, melyek közül felvilágosító 
iratomban többet, itt csak egyet mutatok fel, mi
után ugy is szándékom a magyar cataster revisió-
jára nézve indítványt tenni és azt tapasztalásból 
merített adatokkal igazolni. Györkefalu egy hold 
I. osztályú kaszálójának jövedelme 3 frt. 20 krra 
emeltetett, 9 p. kron hagyatott az egyetlen osz
tályú erdőé. Hetropty, Mocsira dűlőkben, me
lyek bár erdők, mint I. osztályú kaszálók telek-
könyveztettek, bír Bulye Péter 596 h. r. sz. a. 
159 6 /1 6 C 0 hold erdőt 631, 3 rendszeres öl faállab-
bal, mely az erdőnek megfelelő 2 frt. 16 kr. he
lyett I. osztályú kaszáló gyanánt 50 frt. 07 krra 
becsültetett. Fizet igy Bulye Péter egy osztályú 
ugyanazon mivelési ághoz tartozó területért 22-
szer annyi adót, mint a kincstár. Kitűnik már 
ezen egy esetből, hogy hib as a mivelési ág meg
határozása, hogy hibás az osztályba sorozás, de 
hibás a megneveztem 9 községben az osztályozás 
is, alap nélküli a jövedelemmeghatározás. 

Ezt előrebocsátva, felmutatom Dombrovicza 
közönségének azt tartalmazó kérvényét, hogy 
földadóval tulterheltetésének okait a tisztelt kép
viselőház előtt felvilágosítsam és adójok leszállí
tására alapot szolgáltassak. E kérvényt az elké
szítettem indokolással — melynek alapját tények 
képezik — midőn benyújtom, kérem a tisztelt 
képviselőházat, méltóztassék azt a kérvényezési 
bizottsághoz azért azonnali ellátás végett utalni, 
mert a szinérváraljai tagosítás után készült telek
könyv megvizsgálására földadósorozati bizottság 
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ugy is ki fog azon vidékre küldetni, mely azon 
alkalommal a helyszíni vizsgálatot a nagybányai 
fisealitáshoz tartozó kilencz községben is meg
tarthatja. ^ 

E l n ö k : Ezen kérvény a kérvényi bizottság
hoz tétetik át. 

Nyáry P á l : Én is bátorkodom két kér
vényt a t. ház asztalára letenni: az egyik Pest 
megye Promontor községe összes lakosságáé, a 
másik szintén Pest megye Ráczkeve városa néhány 
lakosáé. A promoutoriak kérik, hogy az 1856-
dik évben közbejött szőlődézsrnaválfság és annak 
terhei reájok nézve megszüntettessenek; a ráczkevei 
kérelmezők pedig azért esedeznek, hogy az orosz 
császári hadsereg részére 1849-ben teljesített elő-
fogatokért hátralevő' dijaik téríttessenek meg 
vagy pedig állami adójokba számíttassanak be. 
Ezen kérvények indokolását, ha erre szükség lesz, 
azon időre halasztóm, midőn a kérvényi bizottság 
jelentését elő fogja terjeszteni, {lilénk kelyedés.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetnek át. 
Dobrzánszky Adolf: Tisztelt ház! Liptó 

megye tót lakossága, áthatva azon tagadhatlan 
igazságtól, miszerint bármely állam csak a terü
letén lakó népek méltányos igényeinek kielégí
tése alapján válhatik erőssé és szabaddá, egy a 
nemzeti-égi kérdés mielőbbi megoldását szorgal
mazó s a 3 milliónyi tót nemzet e rószbeli kívá
nalmát tolmácsoló, egyébiránt ezerek aláírásá
val ellátott folyamodványt juttatott kezeimhez 
oly felhivással, miszerint azt a t. ház kegyes 
figyelmébe ajánljam. Minthogy pedig a kérelmezési 
jog — bármennyire vétkezzenek az ellen Szepes és 
Zemplén megyék minden alkotmányos mozgal
mat gátoló ideiglenes bizottságai — (Nagy zaj. 
Hallottuk már! Az már el van döntve!) tudtom
mal még nincs eltörülve; s minthogy nálunk 
nem is abban rejlik a veszély, (Micsoda veszély?) 
hogy az ország nem magyar nemzetei (Micsoda 
nemzetei? Zaj) az országgyűléshez folyamodnak . . . 
(Zaj. Nincsenek itt nemzetek!) Engedelmet kérek: 
vannak. (Nincsenek! Zaj.) Ismétlem tehát: hogy 
az országgyűléshez folyamodnak az ország nem 
magyarnemzetei. . . (Nagy zaj. Fölkiáltások: Nincse
nek!) Ez már egyszer meg volt vitatva. (Zaj.) 
Engedelmet kérek: a kik a nemzetek létezését ta
gadják, az 1861-diki országgyűlési felirat ellen 
szólanak. Méltóztassanak egyébiránt elolvasni nem 
csak a régibb törvényeket, hanem egy kitűnő 
képviselő e részbeli beszédét is. (Zaj. Felkiáltások: 
Napirendre!) Itt azon téren állunk. (Zaj.) 

Nem abban rejlik a veszély, hogy ezen nem
zetek folyamodnak az ország gyűléséhez, őszinte 
bizalommal feltárják orvoslást igénylő bajai
kat ; hanem abban rejlik a nagy veszély, hogy e 
folyamodások némely provisorius hatósági kö

zegek terroristicus eljárása által vakmerően meg
akasztatnak, és ez által a törvényhozás irányában 
nyilvánuló bizalom csirájában elfojtatik. (Zaj. 
Felkiáltások: Nem- tartozik a dologhoz !) 

Minthogy ez meggyőződésem, én a kérdés 
alatti folyamodványt a t. ház kegyes pártfogá
sába ajánlani, és ebbeli eljárásomat — miután látom, 
hogy ez itt-ott roszaltatik — egy pár, helyze
tünkre vonatkozó szavakkal indokolni bátorko
dom. (Nagy zaj.) 

T. ház! Nehéz idők elé nézünk, (Zaj) mert 
kün aharcz készül, illetőleg- folytattatik . . . (Hol?) 
Keleten Kandiában; ben a hazában pedig elége
detlenség uralkodik. (Hol?) Majd elmondom, ha 
ugy tetszik. 

Az ország népei, melyek a múlt provisorium 
ideje alatt azzal biztattattak, hogy a magyar ön
álló kormány életbe léptetése után megszűnik a 
dohány- (Zaj) és bélyegegyedáruság, megszűnik 
a fogyasztási adó. és az adók többi nemei is 
tetemesen le fognak szállíttatni, (Zaj. Persze!) most 
természetesen a jelen állapottal nincsenek meg
elégedve, midőn ebbeli remény őket meghiúsítva 
látják, sőt azok merő ellenkezőjét tapasztalják 
(Zaj. Ellenmondások) a nélkül, hogy a rajok váró 
nagyobb adók által a deficitekből kibontakoz
hatnának. 

Fokoztatik ezen elégületlenség egyrészt a 
véradó által, melynek szintén tetemes leszállítá
sát várták az ország népei, holott most félhivata
los hirek szerint attól kell tartaniok, hogy nem 
csak az évenkiut kiállítandó ujonczok száma nem 
fog kevesbittetni, hanem aligha nem fog a szol
gálati idő tetemesen felemeltetni. (Ellenmondás.) 
Fokozza ezt másrészt azon szomorú öntudat is, 
hogy ő felsége többi országaiban a polgárok 
egyéni szabadságát biztosító alaptörvények már 
régen meg vannak hozva; nálunk pedig még a 
kivándorlási és egyleti ügyek is a régi modor 
szerint vagyis a sok esetben igen kétes vagy leg
alább igen ruganyos szokás alapján kezeltetnek. 

De a népesség egyes osztályai sincsenek 
megelégedve, mert a vagyonosabb osztály a vi
szonyoknak várt consolidatiója helyett a lehető 
legroszabb igazságszolgáltatás és igazgatási za
varok hátrányait érezvén minden lépten. . . (Nagy 
zaj. Felkiáltások: Rendre kell utasítani!) U g y lát
szik, valamitől félnek, minek kimondásától is irtóz
nak. (Nagy zaj. Felkiáltások: Miért nem utasítja az 
elnök rendre ?) 

Elnök : Felszólítom a t. szónokot, hogy 
tisztán a tárgyhoz beszéljen. (Helyeslés.) 

Dobrzánszky A d o l f : Indokolnom kell 
felszólalásomat, miután több képviselő kétségbe 
vonta állításaimat. (Zaj. Elnök csenget.) 

A volt úrbéresek pedig vagy még tartanak 
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az úrbéri szabályozások kétes kimenetelétől, vagy 
pedig, a hol azon már túlestek, rendszerint keves
lik a nekik jutott legelő- és erdőrészt; de minden 
esetre csak a legnagyobb erö'feszitéssel teljesitik a 
községi, egyházi és iskolai mellékadózásokat, a 
nagy, évről évre szaporodó országfejedelmi adó 
mellett, és jó községi rendszer hiányában, ideigle
nes, sokszor a nép érdekével ellentétbe jövő megyei 
bizottságok uralma alatt. Nem is kívánok szó
lani itt a számos curialis zsellérekről, kiknek pre-
carius állapota országszerte amúgy is ismeretes; 
de figyelmen kivül alig hagyhatom a honvédeket, 
kik feltámasztattak ugyan, egy külön néposztály
ként, de kielégítve eddigelé nincsenek és jelen 
viszonyaink közt kielégittetésök alig is várható. 

Ehhez járul, tisztelt ház. hogy municipiumaink 
rendezve nincsenek, hogy a vallásfelekezetek ren
dezésének még csak kezdetén állunk, hogy daczára 
a végbement koronázásnak, még Dalmátország, né
mely isztriai részek, Gács- és Lodomér-országok 
(Derültség a jobb oldalon) bekeblezése iránt mi sem 
történt, (Közbeszólások: A napirendre! Zaj. Egy szó 
a jobb oldalon : Honnan tudja azt?) hogy Horvát
országgal és a határőrvidékkel tisztában nem va
gyunk, és hogy az erdélyi unió nagyfontosságú 
kérdése megoldva nincs. (Nagy zaj.) Pedig tornyo
sulnak a viharos felhők.. . (Közbeszólás. Hol?) Min
den felől : keleten, nyugaton , délen, éjszakon. 
És az eddig követett, a piros könyvből kiolvasható 
beavatkozási politikánknál fogva csakugyan fe-
nyegettetik hazánk nem annyira nagy hadseregek, 
mint inkább oly népszerű eszmék által, melyek
nek anyagi erővel ellenállani vajmi bajos, és sze
rintem csak is ugy lehet, ha a nagy tömeg vagyis 
a közvetlenül érdekelt népek más magasztos esz
me, t. i. a haza szeretete által lelkesittetnek. 

Igen, tisztelt ház, de az ember önző természe
ténél fogva rendszerint csak az szereti őszintén 
hazáját, csak az képes rendszerint vagyonával, 
vérével áldozni megmentésére, ki a hazai intézmé
nyek előnyeit is szabadon, azaz nemzetisége, val
lása, szóval egyéni létének csorbítása és jövőbeli 
veszélyeztetése nélkül élvezheti és élvezi. Miért is 
felette szükségesnek, só't mellőzhetlennek tartom, 
hogy épen az ország határszélén lakó tótok, oro
szok, románok, szerbek és németek méltányos 
nemzetiségi igényei mielőbb kielégíttessenek. 

Bizhatunk és bizzunk is az isteni gondvise
lésben, mely hazánkat épen tavaly, midőn Európa-
szerte rosz'volt a termés, bő terméssel megáldotta, 
s ez által lényegesen könnyített kormányunkon; 
de azért el ne bizakodjunk, mert e bő termés után 
következhetnek sovány évek, következhetik inség, 
minőt tapasztaltunk 1863-ban. 

Legyünk elismeréssel, tisztelt ház ! a keres
kedelmi, közmunkai és vallásügyi igen tisztelt mi

niszter uraknak azon fáradozásuk, azon tevékeny
ségük irányában, mely csakugyan képes volt a 
legnehezebb viszonyok között sok helyütt remé
nyeket költeni egy jobb jövő iránt; de meg ne 
feledkezzünk e mellett, hogy a viszonyok félreis-
merhetlen nehéz volta és az ezek közt az általam 
emiitett miniszter urak rendelkezésére bocsátható 
csekély eszközök nem sokára meghiusitandnak 
minden e részbeli haladási törekvést. 

Ha tehát e tekintetben sem várhatunk igen 
sok jót a közel jövőben; ha más irányban sem 
haladhatunk ugy, mint az kívánatos volna; és ha 
mindamellett, hogy mindig bő termésre nem szá
mithatunk, mégsem vagyunk képesek jelen viszo
nyaink közt a nép anyagi helyzetén könnyíteni : 
akkor, uraim! óvjuk meg hazánkat a keletről, 
nyugatról , délről és éjszakról közelgő viharok 
ellenében legalább ez által, hogy kielégítsük nem 
magyar honfitársainknak , mint egy közös haza 
egyaránt minden teherben részesülő fiainak leg
alább a szellemi haladás, vagyis a nemzetiség 
terén támasztott méltányos igényeit, és eszközöl
jük azt ugy, hogy a haza iránti szeretet egyaránt 
lángoljon az ország minden nemzete keblében, 
mert csak is igy válhatunk költséges hadseregek 
nélkül erősekké és szabadokká a szó valódi leg
nemesebb értelmében. 

Én mindezeknél fogva e kérdés alatti folya
modványt a t. ház pártfogásába ajánlom és azt a 
nemzetiségi bizottsághoz utasíttatni kérem. 

Andreánszky Boldizsár ; Az épen most 
előttem benyújtott kérvény ellen az illető szepes-
megyei községek részéről benyújtott tiltakozó 
nyilatkozatokat Szepes megye bizottságának meg-
bizása folytán van szerencsém a ház asztalára 
letenni. (Élénk helyeslés) 

Elnök : Mindkét kérvény a kérvényi bizott
sághoz tétetik át. 

Zsedényi E d e : A t. ház át fogja látni, hogy 
előttem szólott Bobrzánszky képviselő urat azon 
mezőre nem követhetem, a melyre ő lépett, nem 
követhetem azon szenvedélyes modorban, (Zaj. 
Fölkiáltások : Napirendre!) a melylyel ezen folya
modást benyujtá. (Fölkiáltások : Napirendre!) 

K e g l e v i c h B é l a gr .: Tartsa magát a ház
szabályokhoz ! 

Zsedényi E d e : Föl fogom olvasni a ház
szabályokat , melyek szerint addig is , mig elő
adásomat be nem végeztem , gr. Keglevichnek 
nincs szava. (Helyeslés.) Addig is tehát, mig e 
folyamodvány iránt a kérvényi bizottság jelenté
sét be fogja adni, épen a Szepesből kapott tudó
sítások folytán arra figyelmeztetem a tisztelt há
zat, hogy Szepes megyében levő több helységek 
és tót ajkú lakosok nevében folyamodványok 
írattak alá, mely aláírásokról az illető lakosok 

j 
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mitsem tudnak. Tehát azon reményben, hogy 
Dobrzánszky képviselő úr nem ezen hamis aláírá
sokkal ellátott folyamodványt adta be, fentartom 
magamnak akkor, midőn e folyamodást elolvasom, 
részemről indítványt tenni. 

B ó n i s Sámuel : T. ház! Annvi a teendőnk. 
annyit kell ez országgyűlésen elvégezni, hogy | 
alig van idő, mindazt elvégezni, mit az országgyü- j 
lésnek el kell intéznie. Én tehát kívánnám, hogy 
tartsuk meg a rendes napirendet. Szokásba jött j 
most, hogy a kérvények indokoltatnak, mielőtt j 
tárgyaltattak volna, sőt feleletek következnek az \ 
indokolásra : ez valóságos tárgyalás. Én tehát j 
kérem az elnökséget, méltóztassék a napirendet 
megtartatni. {Helyeslés.) | 

Deák FerenCZ : Elsőben is a házszabályokra ! 
akarok hivatkozni, és e részben teljesen egyetér- \ 
tek Bónis Sámuel képviselőtársammal. A házsza- I 
bályok azt mondják : „A kérvényeknek csak j 
tárgyai jelentetvén be. az illető jegyző által fel- 1 
olvasatlanul a kérvényi bizottsághoz tétetnek át." i 
Tartsuk meg e szabályt! Ezt nem ok nélkül hoz- j 
ták. Hiszen minden napirendnek, minden tanács
kozásnak vége van, ha az egyik a benyújtott kér- j 
vényt, mely még nem is tárgyaltatott, indokolja, ! 
a másik arra felel, és „de oumibus et quibusdam ; 
aliis* lehet beszélni minden rend és forma nél- ! 
kül. (Helyeslés.) Arra kérem tehát a r. elnökséget, j 
hogy mihelyt valaki a puszta tárgy előadásán ; 
kívül indokolásba bocsátkozik, utasitsa rendre, és j 
ha nem használ a rendre utasítás, vegye el tőle a j 
szót. Bárki, bármely tárgyban szól, tartsa magát ; 

a házszabályokhoz. (Hdycslés.) 
Ezek után bátor vagyok a t. háznak magam j 

és több képviselőtársam nevében egy indítványt 
benyújtani a szab. kir. városok, kerületek és ren
dezett tanácsosai biró városok törvénykezési 
költségeire nézve. Nem indokolom ezen indítványt, 
mert részint már a beadványban indokolva van. 
részint — ha szükséges — tárgyalásakor fogom 
indokolni. Csak arra kérem at . házat, méltóztassék 
ennek kinyomatását és a tagok közt szétosztásai 
elrendelni és tárgyalására határidőt kitűzni. 

Elnök: Ki fog nyomatni és szétosztatni). 
BeSZe JánOS: Még amul tévokt . hava 20 án 

egy határozati javaslatot voltam szerencsés a ház 
asztalára letenni, melyben megkértem a t. házat, 
hogy mindaddig üléseit szakadatlanul folytassa. 
mig az úrbéri maradványok megváltásának tár
gyában törvény nem hozatik. Hét hónapja múlt 
el annak, s nem sürgettem tárgyalását ezen indít
ványnak, mert meg voltam győződve, hogy sok 
fontosabb tárgynak kellett először az országgyűlés 
által elintéztetni. Hanem jelenleg, midőn tapaszta-

a ) Lásd az Irományok 23 7-dik számát. 

KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 6 5 / g . VII. 

| lom, hogy annyi sok a teendőnk, és tudom, hogy 
a házszabályok ólomsúlyu lassúságának szerve
zete sok dílgot leszorít, melyet egyébiránt a nem
zet legnagyobb buzgalommal be akarna fejeztetni, 
én minden teendők köze legfontosabb, legszüksé
gesebb, legkívánatosabbnak tartom, hogy a hazá
ban a sok száz meg százezer ember, kik még az 
úrbéri viszonyoknál fogva tökéletes nyugalmú-
ka nem nyerték, megnyugtassanak: azért ese
dezem, hogy ez-.n fontos ügynek tárgyalását mi
előbb a sorozandók közé sorolni, vagy pedig-, mint
hogy ki van nyomtatva és a képviselők közt kiosztva, 
tárgyalására határnapot rendelni méltóztassék. 

E l n ö k : U g y vagyok értesülve, hogy ebben 
a tárgyban beadvány fog érkezni a tisztelt házhoz : 
akkor fog tehát tárgyalási határnap kitüzetni. 
{Helyedéi.) 

Besze JánOS: Határidőt kapok-e előbbeni 
indítványomra? 

E l n ö k : Határnapot kitűzni e tárgyban a 
t. h iz nem kivan. Beadvány még ugy is fog tör
ténni e tárgyban, tehát akkor fog határnap is ki-
t űzetni. {Helyeslés.) 

Tinku Á b r a h á m : T. ház! Miután meggyő
ződtem, hogy a t. ház nagy türelmet mutatott azon 
képviselők irányában,kik a magyar nyelvet nem bír
ják eléggé, bátorkodom én is, ki, megvallom, nem 
vagyok nagyon jártas ezen nyelven, a tisztelt val
lás- és közoktatási miniszter úrhoz egy interpellátiót 
intézni. 

Minden erdélyi hazafi csak örömmel üdvözöl
hette a kormány azon intézkedését, hogy Erdély
ben egyetemet szándékozik felállítani; csak a ro
mán nemzet nem osztozhatott ezen örömben a nél
kül, hogy más részről fájdalmat ne érezzen. Fáj
dalma:. ;.:ett leginkább a Szeben körüli román 
lakosba.. A magas kormány, midőn Erdélyben 
egyetem;.!", k-lállhani szándékozó4!, felszólította a 
kolozsvári jogakadémia tanári karát, hogy e te
kintetben tervezet t-t terjeszszen fel. A mily egyol
dalú vala nézetem szerint ,< magas kormány eljá
rása e tekintetben, ép oi; mi volt v kolozsvári jog
akadémia tanár karának véleményezése: t. i. egy
oldalú és sereim, s. Azonban. • .• >z, nem akarom 
az egész tervezetet birálat r 1 ' uk; csak egyetlen 
egy pontját akarom érU^.ni. a mely leginkább 
sérti a román nemzete: Ugyanis :. bölcs kolozs
vári jogakadémia tanári kara azt ajánlja azon ter
vezetben, hogy aSzebenbenlétező virágzó állam-
noda osztassék fel, csak azon okból, hogy 1" C •• 
forintra menő dotátiója, nzujonasi alapítandó egye
tem költségeinek fedezésére fordíttassák. Ezen aján
lat azért sérti laginkább aromán nemzetet, mert a 
szebeni államtanodában absolut többséggel román 
fiatalság tanul. Én öt évről elővettem a lajstromot, 
és meggyőződtem. \- v;y évről évre nő a tanuló 
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ifjúság száma, kiváltkép a románoké, ugy, hogy j 
1862/5-ban az összes 257 tanuló között 148 román 
ajkú volt. s az utolsó években, t. i. 1866. és 1867-ik 
évben majdnem kétszer annyi tanuló volt e tano- j 
dában, úgymint 43 9, és ezek között 238 román. Ké- ; 
rem a t. házat, ne foszsza meg a román nemzetet ezen 
okvetlen szükséges intézettől. Ez nem egyéb, mint 
elnyomás, és nagyon nyugtalanítja a kedélyeket. 

Azért bátor vagyok a tisztelt vallás- és közok
tatásügyi miniszter úrhoz egy kérdést intézni, j 
Szándékozik- e a magas vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium azon esetre, ha Erdélyben egyetem j 
alapíttatnék, a szebeni állam tanodát feloszlatni? j 

Bátor vagyok interpellátiómat Írásban is be- | 
nyújtani. ! 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa az interpellá-

Eötvös Józs e f b v a l l á s és közoktatás 
ü g y i m i n i s z t e r : Méltóztassanak ezen interpellá-
tiót a minisztériumnak kiadni, mely rá maga idején 
válaszolni fog. 

E l n ö k : Ki fog adatni Írásban az illető mi
niszter urnák. 

A felsőház részéről jegyzője Sztáray Antal 
gr. úr üzenetet hozott át. 

Sztáray Antal főrendi jegyző (az elnöki 
szék elé áll): Méltóságos elnök úr! tisztelt képvise
lőház ! Van szerencsém a f. hó 16-án tartott főren
di ülés jegyzőkönyvét a gyorsiroda állandósítása 
ügyében hozott határozatra és a görög-keleti vallá
súak ügyében hozott törvényjavaslatra vonatkozó
lag, tisztletteljesen átnyújtani. 

Mihály i P é r e r j e g y z ö (olvassa a főrendi ház 
16-dikán tartott, ülésének jegyzőkönyvi kivonatát) 

E l n ö k : A görög-keleti vallásuakra vonatkozó 
törvényjavaslatra nézve a mélt. főrendek módosí
tást javasolván, jegyzőkönyvök ezen pontja ki
fog nyomatni1). 

A központi bizottság előadója, föl fogja ol
vasni a bizottság jelentését a hatvan-miskolezi, 
zákány-zágrábi és az éjszak-keleti vasutak ügyében. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a központi bi
zottság jelentését.) 

E l n ö k : A felolvasott jelentés, mellékleteivel 
együtt, ki fog nyomatni2), szét fog a tisztelt kép
viselő urak közt osztatni, és ha a tisztelt ház bele
egyezik, a jövő héten kedden tárgyaltatni. ('Felki
áltások: Hétfőn!) Nagyobb terjedelműek a nyom
tatványok, mintsem már holnap ki lehetne osztani. 
Ennélfogva méltóztassanak abban megnyugodni, 
hogy a tárgyalás csak kedden történjék. (Helyeslés.) 

A tízes bizottság tisztelt tagjait kérem, mél
tóztassanak az ülés után itt maradni. 

A költségvető bizottság tisztelt tagjait pe
dig kérem, méltóztassanak az ülés után az elnöki 
irodában összegyülekezni. 

Több tárgy nem levén, az ülést szétosz
latom. 

Az ülés végződik d. e. 11 l/a órakor. 

*) Lásd az irományok "288-dik számat. 
2) Lásd az. Irományok 239-dik számát. 
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CCXXXIY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 26-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Sulyok Mór lemondása bejelentetik. Nicolics Sándor szabadbágot kap. Kérvények bemutatása. A főrendek üze
nik, hogy az alföld-fiumei vasútvonalról szóló törvényjavaelatoí és mellékleteit némi módosítással elfogadták. A kormány törvényja
vaslatot nyujt be a honpolgárságról. A zákány-zágrábi, batvan-miskolczi s éjszak-keleti vasutvonalra vonatkozó törvényjavaslatok és mel
lékleteik tárgyalás alá vétetvén, mind átalánosságban, mind részleteiben elfogadtatnak. A költségvetés májusra megállapíttatik. 

A kormány részéről jelen vannak : Hónát Bol
dizsár. Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr.: későbben 
Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. c. 10 '/, órakor. 

Elnök : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét R á d a y László gr. jegyző úr fogja 
vezetni. A törvényjavaslat mellett szólni kívánók 
neveit Radics Ákos jegyző úr jegyzi, a törvény
javaslat ellen szólók neveit pedig Dimitrievics 
Milos jegyző' úr jegyzi föl. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihályi Péter jegyző (olvassa. a május 

23-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Nincs senkinek észrevétele'? (Elfo

gadjuk!) A jegyzőkönyv hitelesítve van. 
Sutyok Mór temesvári képviselő lemondását 

jelenti be. Temesvár város központi bizottsága uj 
választás elrendelésére fog felhívatni. 

Nicolics Sándor két heti szabadságidőt kér 
adatni. (Megadatik.) 

Trencsén megye közönsége a képviselőknek 
az ülésekből kimaradását megszüntetni kéri. A 
házszabályok átvizsgálására kiküldött bizottságnak 
fog átadatni. 

Három szék bizottsága Szatmár-Németi váro
sának a képviselőknek az ülésekben megjelenése 
iránti felterjesztését pártoltatni kéri, A házszabá
lyok átvizsgálására kiküldött bizottságnak fog 
kiadatni. 

Ugyan Háromszék bizottsága a budai nép
színházát országos segélylyel kéri gyámolittatni. 

Nyíregyháza város közönsége a honvédelem 
törvény utján leendő rendezését kéri. 

Munkács város közönsége a m. k. pénzügy-
felügyelőségi hivatalnak Munkácson hagyatását 
kéri. ! 

Ekér vények a kérvényi bizottsághoz utasít
tatnak. 

Kun László pesti lakos a bélyegadó kérdésé
nek czélszerü megoldásáról irt ..Emlékiratát" te
kintetbe vétetni kéri. 

E kérdés épen a pénzügyi bizottságnál tár
gyaltatván, a kérvény oda tétetik át. 

Nánássy IgnáCZ : T. ház! Választó kerüle
temhez tartozó Dorogháza község lakosainak egy 
része egy kérvény benyújtására kért fel. A t. ház
nak legközelebbi határozatát figyelemben tartva, 
se a kérvény újból előterjesztésébe, se indoko
lásába bocsátkozni nem szándékozom ; (Helyeslés) 
minthogy azonban a kérvényezők részint az 1848-ki 
IX-ik törvényezikk hibás magyarázatának, részint 
pedig az 1853-iki császári nyílt parancs tág keretű 
értelmezésének lettek áldozatai: 843 lélekből álló, 
91 család szomorú érdeke megérdemli a törvény
hozó testület atyáskodó gondoskodását. Ez okból 
van szerencsém ezen kérvényt a t. ház bölcs 
figyelmébe ajánlani. 

Elnök : A kérvényi bizottsághoz fog utasít
tatni. 

D o m a h i d y FerenCZ : Megbízatásom követ
keztében nekem is van szerencsém egy pár kér
vényt a t. ház elé terjeszteni és rajok a kérvényi 
bizottság figyelmét előleg is felhívni. Az egyik 
szatmármegyei Nyír-Megyes közönségének kér
vénye , melyben az úrbéri rendezés alkalmával 
elkövetett önkényes eljárás, terrorizálás és szabály
talanságokból eredt sérelmei orvosoltatását kéri. 
A másik Máramaros határán fekvő Sürgye falu 
közönségének kérvénye. Ez nyomorú község, 
mely egyedül juh- és kecskelegeltetésből él , és 
legeltetési jogában a kincstár által közigazgatási 
utón meggátolta tik. Kérik tehát régi joguk gya
korlatában, ugy a legeltetésben, mint a fáizásban 
meghagy atásukat. 

41* 
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Elnök: E kérvények a kérvényi bizottság
hoz tétetnek át. 

A felsőház részéről Sztáray Antal gr. úr. 
mint annak jegyzője, üzenetet hozott át. 

Sztáray Anta l gr. főrendi j e g y z ő (az el
nöki szék. elé áll:) liíélt. elnök úr ! tisztelt képviselő
ház i Van szerencsém a mélt. főrendek folyó hó 
23-án tartott ülésének jegyzőkönyvi kivonatát 
tiszteletteljesen átnyújtani. Tárgya az alföldi vasút 
nagyvárad-eszéki vonalára vonatkozó törvény
javaslat, melyben a mélt. főrendek némi módosit-
ványokat a t. képviselőház figyelmébe és szíves 
pártfogásába ajánlanak. (Éljenzés.) 

Ráday L á s z l ó gr . j e g y z ő (olvassa a jegyző
könyvi kivonatot.) 

Elnök : Ki fog nyomatni ') és szétosztás 
után a t. ház tárgyalási napot fog kitűzni. 

Horvát Boldizsár igazságügyminisster úr 
törvényjavaslatot kivan előterjeszteni. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház! A kormány nevében törvényjavaslatot 
van szerencsém letenni a ház asztalára a honpol
gárságról. Kérem a t. házat, hogy kinyomatását 
elrendelvén, a törvényjavaslatot az osztályok tár
gyalása alá bocsátani méltóztassék. 

Elnök : Ki fog nyomatni 2) , a képviselő 
urak közt szétosztatni, s azután az osztályokban 
tárgyaltatni. 

A zákány-zágrábi, hatvan-miskolczi és éjszak
keleti vasutak tárgyában beadott törvényjavaslat 
tárgyalása van napirenden. Királyi Pál mint a 
központi bizottság előadója fog e tárgyban jelen
tést tenni. 

K i r á l y i P á l e lőadó ('.hassa a központi bi
zottság jelentését a fenemiitett vasutak építése tár
gyában.'). 

E l n ö k : Atalánosságban méltóztatnak elfo
gadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a jelentés rész
leteire menjünk át. 

Bernáth Zsigmond : Azt hiszem, t. ház, 
a pontokat ugy kell felolvastatni, a mint itt az 
okmányban vannak, azaz ugy kell felolvastatni 
az okmányt, a mint meg lesz állapítva : mert az a 
dolog rendje. Ennélfogva alázatos kérésem az 
volna, méltóztassék az okmányt felolvastatni ugy, 
a mint az maradni fog. (Felkiáltások : Ez magától 
értetődik!) 

Bónis S á m u e l : T. ház! Az eddigi szokással 
az egyezik meg, hogy az okmány, a mint szer
kesztetett, felolvastatik, és azután a központi bi-

J) Lásd az Irományok 240-dik számát. 
2) Lásd az Irományok 241-dik számát. 
3) Lásd az Irományok 239-dik számát. 

zottság észrevételének felolvasása következik. Ta
lán tartsuk meg most is e szokást ? 

E l n ö k : Az okmány minden esetre föl fog 
olvastatni; csupán arról van szó, hogy a jelentés 
ezen részét atalánosságban elfogadja-e a ház? 
(Elfogadjuk!) 

Csengery Imre jegyző (olvassa az építési 
szerződés cz'mét '). 

K i r á l y i P á l e lőadó : A központi bizottság
nak a czimre nincs észrevétele. 

E l n ö k : Az építési szerződés czime elfogad-
tatik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az első 
szakaszt). 

K i r á l y i P á l e lőadó : A központi bizottság
nak az első szakaszra módositványa van, a meny
nyiben előfordul ezen kitétel ,,magyar királyi." 
Az országgyűlés közelebbi határozata folytán 
ugyanis e kifejezés ott, hol minisztereinkről van 
szó, kihagyandó : ennélfogva e szerződésben, hol 
e kifejezés „magyar királyi" az illető szakminiszter 
előtt előfordul, a bizottság azt kihagyatni kí
vánja. 

Nem különben a 6-ik sorban előforduló „al-, 
fölépitményei" helyett helyesebb kifejezés okáért: 
,,al- és fölépitményei" teendő; a fejezet utolsó so
rában előforduló „megköttetett" helyett pedig. 
mint magyarabb : „köttetett meg." (Helyeslés.) 

Elnök: Ennélfogva a központi bizottság 
által kivánt módosítás elfogadtatik, és a „magyar 
királyi" kifejezés kihagyatik. Elfogadtatik egy
szersmind a központi bizottság által javasolt többi 
módositás. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az építési 
szerződés második szakaszát.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
e szakaszt illetőleg a következő módosításokat 
hozza javaslatba. A második szakasz első pont
jának harmadik sorában a „bankvalutában" 
szó kimarad, s ugyan ezen pont utolsó szava : 
„betéternényezendő" helyett : „leteendő" Írassék. 
Szintén a 2. §. negyedik, vagyis utolsó pontjában 
a kezdő szó : „A hátralékos" helyett : „hátralevő" 
igtatandó. (Hclyesl's.) 

Elnök : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a t. ház a 2. §-t a központi bizottság 
által ajánlott szerkezetben fogadja el. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 3. §-t.) 
Királyi Pál előadó: A központi bizottság 

a 3. §-ban a „magy, királyi" szót kihagyatni, 
ugyanezen §. második sorában „megkeresések" 
helyett „megkeresésekre" tétetni véleményezi. 
(Elfogadjuk !) 

Lásd az Irományok 197-dik számának I. mellékletét. 
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Elnök : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a t. ház a 3. §-t a központi bizottság 
szerkezetében fogadja el. 

R á d a y Lász ló gr. j egyző (olvassa a szerző
dési tervezet 4-dik szakasz-t.) 

Királyi Pál előadó: A munkálatok meg
indításáról szóló 4-dik szakaszra nézve a központi 
bizottság következő rnódositásokat inditványoz. 
A 3-dik sorban előforduló ..alépítmény'' helyett: 
,.alépítményi"; továbbá az ugyané sorban előfor
duló „legkésőbb 2 !/2 hónap múlva" helyett: „leg-
felebb 2 / , hónap alatt"; a negyedik sorban „leg
később további 5 hónap múlva'' helyett: „legfe-
lebb további 5 hónap alatt" teendő; az 5-dik sor
ban „a m. királyi'1 kimarad; a 6-dik sorban „mi
nisztériumnak" szó. „miniszterhez" szóval cseré
lendő fel. Ugyanezen szakasz második pontjá
nak 1-ső sorában a „m. királyi" kimarad; ugyan
csak ezen sorban előforduló „minisztérium" ebbeli 
szavakkal „minisztereknek felterjesztésre hozandó" 
tétellel cserélendő fel. Szintén a 4-dik szakasz 
3-dik pontjának 2-dik sorában „következésekért" 
helyett: „következésért" teendő; a harmadik sor
ban „m. királyi" kimarad; a 4-dik sorban „magá
ban értetik" helyett: ..önként értendő" Írassék. 

Elnök: Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság javaslatát? (Elfogadjuk!) A 4-dik szakasz a 
központi bizottság szerkezetében fogadtatott el. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az 5-
dik szakaszt.) 

Kirá ly i P á l e lőadó: A bevégzési határ
időkről szóló 5-dik szakaszra nézve a központi 
bizottság két szót módosíttatni inditványoz: t. i. 
„minden építkezések" helyett, miután „minden" 
mint számnév után egyes számnak kell követ
kezni, helyesebben: „minden építkezés," és „be-
végzendők" helyett: „bevégzendő" teendő. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a központi bi
zottságnak az 5-dik szakaszra tett módosításait ? 
(Elfogadjuk!) Az 5-dik szakasz a központi bizott
ság módosításaival fogadtatik el. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 6-dik 
szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A központi bizott
ság a 6-dik vagyis az „Arak és fizetési módo
zatok" szakaszára következő módosítást ajánl: 
A 6-dik szakasz első pontjának harmadik sorá
ban a „bankvalutában" szó kihagyatik. LTgyan-
ezen szakasz 2-dik pontjának szövege helyett, 
következő szerkezet hozatik javaslatba: ,,Eze:) 
árban nem foglaltatnak se a jelen szerződés 
alapját képező vonalzás költségei, se azon kisajá
títási költségek, melyeknek fedezése a feltétel
könyv értelmében a kormányt illeti." Ugyanezen 
szakasz 3-dik pontjának 2-dik sorában ezen szó 
helyett: , .pályadarabokat'', mint helyesebb és eddig 

is használt szó „pályaszakaszokat- ' teendő. Ugyan
ezen pont 3-dik sorában előforduló „összekötik" 
szó „kötik össze" szóval, mint magyarosabbal cse
rélendő fel. 

Ugyancsak a 6-dik szakasz 4-dik pontjának 
első sorában előforduló „feltétel-füzet" helyett: 
„feltétel-könyv", továbbá a második sorban,,mun
kanemek" helyett: „munkanemeknek" teendő. 

Az ötödik pont helyett ugyanezen szakasz
ban a következő szerkezet hozatik javaslatba. 
„Az elszállításra adatott sínek átvételi bizonyít
ványaira, tengerentúli szállításnál azonban ezen fe
lül még a tengeri biztosítási jegyeknek is felmu
tatása mellett adatnak a vállalkozóknak részlet
fizetések, és pedig egy sin után 12 frt, azaz tizen
két forint osztrák értékben." 

Ugyanezen szakasz fi-dik pontjának első 
sorában az „ugy" szó kihagyandó. A 7-dik pont
ban. „A fizetések" helyett: „Minden fizetés," s 
ugyanezen sorban „teljesíttetnek" helyett: „telje
síttetik" írandó. A 8-dik pont első sorában, 
„végérvényelés" helyett, mint helyesebb „vég-
kiegyenlítés", s a második sorban : „3 hónap 
múlva" helyett: ,.3 hónap alatt" teendő. A 9-dik, 
vagyis utolsó pont első sorában előforduló „ma
gas kormány" kifejezésből a „mag*as" kiha
gyandó ; ugyanezen sorban „a vállalkozóknak" szó 
helyett:„vállalkozóktól", „érvényelt^helyett: „vég
leg kiegyenlített"; a második sorban „kifizetését"he-
lyett: „teljesítését", „feltétel-füzet" helyett: „felté
telkönyv" igtatandó, s az ugyanezen sorban elő
forduló „vállalkozóknak" szó kihagyandó. 

Elnök: Elfogadja a t h áz a központi bizott
ságnak e módosításait? (Elfogadjuk:) Tehát e 
szerint fog a szerkezet kijavíttatni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 7-dik 
szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak e szakaszra nincs semmi észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a javaslat e 
pontját? 

Nyáry P á l : Midőn az alföldi vasútra vonat
kozó szerződést tárgyaltuk, annak utolsó pontjá
ban foglaltatott körülbelül az, a mi itten a 7-dik 
szakaszban adatik elő. Én akkor bátor voltam 
felszólalni, és felszólalásomat s érveimet helyesek
nek találta a t. ház többsége, s a külső vasnak 
behozatalát csak a rendes körülmények közt en
gedte meg, azaz vám mellett. Itt ugy látom, 
hogy megint praemium van kitűzve a külső vas 
behozatalára. Én azt gondolom, hogy talán nem 
is lesz szükséges hosszasan indokolni és az időt 
tölteni axiómák bizonyítgatásával. Épen azon 
okok, melyek ott arra birtak bennünket, hogy 
praemiuinot ne adjunk a külső vasnak, s ez ál ta 
ne tegyük roszabb helyzetbe belső vasiparunkat' 
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épen azon okok állanak itt is. Ennélfogva ezen 
szakaszt, mely szerint e vám fele a kormány 
által fog viseltetni, kihagyatni indítványozom. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Nyáry Pál t. képviselőtársam megjegyzésére bá
tor vagyok válaszolni, hogy e szerződési pontban 
nem az foglaltatik, a mi az alföldi vasútra vonat
kozó engedélyezési szerződésben. 

Azon alföldi vasúti kamatbiztositási engedély
ben ki volt mondva azon előny, hogy a külföldről 
hozandó vastól csak fele vámot fog fizetni a társu
lat ; itten pedig az mondatik, hogy a behozandó 
vámtétel felét a magyar állam a vállalkozó épí
tőnek meg fogja téríteni. Ha tehát az építési 
szerződés 7-dik pontja kihagyatnék, abból egye
nesen az következnék, hogy ha a szerződést létesí
teni kívánjuk , a vállalkozóknak meg kell adni 
ugyanazon összeget kártérítés fejében, mely ezen 
7-dik pont által czélozva volt, mert mindaz, ki a ha
zai vasiparnak sinvasakban előállítási képességét 
ismeri, be fogja látni, hogy a tervezetben volt vas
utakat belföldi sinekkel előállítani nem lehet. A 
tapasztalás ugyanis tanusitja, hogy Magyaror
szágban az összes vasipar 350,000 — 400,000 má
zsa sinvasat képes előállítani; ennek nagy részét az 
állampálya gyára a Bánságban, más részét pedig a 
kincstári roniczi gyár készíti. Várni pedig a vas
utak építésével addig, míg a vasipar nálunk annyira 
ki lesz fejlődve, hogy e szükséges síneket előál
líthassa , annyit tenne, mint a vasutak átalános 
építését elhalasztani. (Igaz! a középen.) 

Ez levén az ügy állása, minthogy az ország 
anyagi érdekeinek előmozdítására legfontosabb té
nyező a vasúti hálózat mielőbbi kiépítése, azt, bár 
ipar érdekében, akadályozni czélzserü nem lenne. 
Ha vasutat kívánunk, a sinvas behozatala nélkülöz-
hetlen: nincs tehát indok a 7-dik pont kihagyásá
ra : mert ha ezt ismét méltóztatnak itt kihagyni, 
másrészt meg a szerződést foganatosítani kívánják, 
másként alig lehet intézkedni, mint ugy, hogy a 
behozatali vám felével felező építési áremelés adas
sék a vállalkozóknak a kormány részéről létesitendő 
egyesség utján. 

A másik eset, melyre hivatkozás történt, t. i. 
az alföldi pályái kamatbiztositási engedélyezés al
kalmával hozott határozat, a jelen esettől külön
böző, mert ez esetnél átalában mértföldenkinti ga-
rantiáról. a jelen esetben pedig bizonyos áron való 
építésről van szó. 

Ennélfogva nem tartanám czélszerünek, ha e 
szakasz egyszerűen kihagyatoék. (Helyeslés.') 

Szontagh P á l (gömöri) : T. ház ! Sajnálom, 
hogy nem találhatok megnyugvást igen tisztelt 
pénzügyminiszter úr mostani előadásában, mert 
én különbséget csakugyan nem látok azon szakasz 
közt, mely az alföldi engedélyokmányban kiha-

| gyatott, meg e közt. Ott t. i. az volt mondva, hogy 
i a mennyiben vassínek szükségleteiket a külföldről 
! behozatni kénytelenek volnának, a fél vám részökre 
I visszatérittetnék; itt pedig az mondatik, hogy 
! a fél vámot ők, felét pedig az állam fizeti: 
j minden tekintetben tehát az államnak a fél vám 
i megfizetésébe kerülne e szerződés. Ezen te-
j kintetbe előttem a dolog tökéletesen egy. 
i De különbséget látok az ottani vállalkozók 
! és az itteni vállalkozók közt, t. i. annyiban, 
: hogy az alföldi pálya vállalkozói a vaspályát 
I nem csak épitik, hanem 90 évig használni 
| is fogják, ezen vállalkozók pedig egyedül épitik. 
| E különbség azonban, épen a kérdésnek sark

pontját tekintve, meggyőződésem szerint in
kább az eredeti szerkezet kihagyása mellett, mint 
ellene szól, a mit egy pár szóval igen röviden fel 

i is fogok világosítani. 
Előre bocsátom, hogy jelen felszólalásom, va

lamint a t. háznak múltkori határozata, mely az 
alföldi engedélyokmány függelékének módositá-

| sara vonatkozik, bizonyára nem a vállalkozók 
| érdeke ellen, mint inkább a hazai vasipar ér-
| deke mellett volt intézve, és igy, ha ilyen vagy 
| hasonló kedvezés terjesztetnék elő, de füg-
í getlenül attól, vajon a vállalkozók külföldről hoz-
| zák-e be a vasszükségletct vagy sem? avagy ha 

e helyett méltányos kárpótlásra tétetnék ajánlat: 
előre is kinyilatkoztathatom, hogy pártolni fognám, 
a mint, hiszem, e részben elvtársaim nagy része szin
tén pártolni fogná. 

Tehát a dolognak nem ezen oldalát értve, ha
nem egyedül csak a vasipar tekintetéből felvéve, 
ugy vagyok meggyőződve, hogy ezen fél vám ki
fizetése akár visszatérítése vagy is mértföldenkint 

I 7,500 ftnak a vállalkozók javára leendő kifizetése 
azon feltétel alatt, ha nem belföldről veszik vas
szükségleteiket : sokkal haíározattabb praemiumot 
képez ezen esetben, mint képezett volna az alföldi 
vállalkozókra nézve. Igen természetesen: mert 
azok nem csak venni fogják a síneket, hanem hasz
nálni is,mig ezek csak venni fogják; azoknak tehát ér
dekükben lesz a hazai, sokkal jobb minőségű és bizo
nyosan két annyi ideig tartó síneket venni, ha mind
járt valamivel nagyobb árt fizetnének is érte: de ezek
nél ezen érdek nem létezik. 

Hogy példával világosítsam fel a dolgot: Hol -
Ián államtitkár úr minapi előadása szerint a franczia 
sinekmázsája 7ft. 44 krbakerül jelenleg. Igaz. hogy 
a hazai vasiparnak,mely tiz év óta hasonló eredmény-

I nek nem örvendett, mint az idén, termelése most; 
valamivel drágább ; de alig egy év előtt körül belül 
6 ftrért volt kapható, és igy feltehetem, hogy egy év 
múlva 7 frt. lesz az ára, s nem lehetetlen, (hogy a 
külföldi vas jelenlegi árát akkor is megtartja. Akkor 
mi lesz a következése ? Az. hogy midőn az alföldi 
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vállalkozók inkább fogják a hazait venni minősé
génél fogva,ezen hatvan-miskolczi és zákány-zág
rábi vállalkozók még akkor is a jobb minőségű 
és olcsóbb magyar síneket mellőzni fogják, mert 
a vám felét megkapván, még akkor is 40—50 — 
60,000 frtnyi előnyben fognának részesülni. 

Tehát határozottabban kifejezve levén itt a 
praemium, és minthogy a t. háznak múltkori határo
zata épen azt kívánta megváltoztatni, a miben a kül
földi vas javára praemiumot látott, és minthogy ezen 
praemium a hazai vasipart most igen kedvező, de 
bizonytalan ideig tartó viszonyok megszűntével 
csakugyan pangásra kárhoztatná, de a legjobb 
esetben is bizonyosan megzsibbasztaná azon nap
jainkban megindult örvendetes vállalkozási szelle
met, mely czélul tűzte ki magának, hogy a legrö
videbb idő alatt elegendő és a külföldível verse
nyezhető vasat állítson elő , és minket nagyobb 
időre vissza fogna vetni ennek elérésében : 
ennélfogva én szintén hozzájárulok Nyáry t. 
képviselőtársam indítványához, hozzá téve a 
már múltkor előadott indokokon felül azt, hogy 
legalább az én csekély felfogásom szerint ezt csak
ugyan a következetesség is ajánlja. 

Bátor vasrvok még1 igen t. pénzü£vniiniszter 
úr előadására egy megjegyzést tenni. 0 t. i. azt 
monda, ha mi addig várnánk, mig a belföldi vas
ipar képes lenne elegendő vasat szolgáltatni, ez 
annyit tenne, mint a kérdést elhalasztani. De itt 
nincsen tilalomról szó, sem arról, hogy bárki 
követelje, miszerint a hazai vaspályák csak honi 
vasból építtessenek. Szabad behozni bárkinek a 
külföldi vasat; egyedül arról van szó, hogy azon 
csekély 1 írt. 25 krnyi vám maradjon meg, mely 
hogy nem is védelem, bizonyítja az, hogy e vám 
egész megfizetése mellett is a külföldi vas most 
mégis olcsóbb, mint a honi. Arról van szó, hogy 
e csekély vám legalább addig tartassék meg, mig-
a törvényhozásnak ideje és módja lesz felkarolni 
a honi vasipart; és arról, hogy legalább addig a 
XVI-dik törvény 4-dik szakaszát, mely azt mond
ja, hogy a fenálló vámárszabások teljes épség
ben maradnak, tartsuk meg. 

Pártolom tehát Nyáry Pál inditványát. 
BÓniS S á m u e l : A 7-dik szakaszt, t. ház, 

én is kihagyatni óhajtom még pedig azért,mert töké
letes analógiát látok a két eset közt; só't ezen 
szerkezetet még roszabbnak tartom, mint a mely 
az alföldi vasút tárgyában elénk terjesztetett. Ott 
ugyanis az mondatott, ha a vállalkozók kény
tele! ek lennének külföldi vasat használni, felét a 
vámnak a minisztérium megtéríti; itt pedig csak 
az mondatik, ha a külföldről fognák fedezni a szük
ségleteket, a fél vám elengedtetik. Ez épen ugy 
totszik, mintha bátoritaná a ház őket, hogy a ma-

í gyár vas mellőzésével külföldről vegyék szükség-
j léteiket. Már magában ezért is rósz a szerkezet. 
j Hiszen igaz, hogy ezen vasúti vállalkozók vala-
' mivel kedvezőbb feltételek alatt szerződtek, mint 
j amazok; hanem én azt tartom, hogy ha a kormány 
I szükségét látja annak, vagy hogyha lehetetlen 
1 a vállalkozókkal ugy megegyezni, hogy ezen fél 
j vám ó' általok figyelembe ne vétessék: akkor, ha 
| a haza e terheket kénytelen volna viselni, a kormány 
j terjeszszen ez iránt a ház elé javaslatot; de ezen sza-
j kaszt, ugy a mint van. meghagyni nem óhajtom. 
I mert ha meghagynók, az alföldi vasút tárgyá-
j ban hozott határozatunkkal nem csak ellentétbe 
I jönnénk, hanem tágitanánk is rajta, mert i t t a 
| kitétel is olyan, hogy bátoritja inkább az illetőket 
; a belföldi vas mellőzésével a külföldi vas behoza-
I tálára. 

Tisza K á l m á n : Én a vasipar érdekeihez 
; most tüzetesen szólani nem akarok, mellékesen 
j csak azt jegyezvén meg, hogy meggyőződésem 
; szerint a vasipar pártolásának módja nem abban 
! rejlik, hogy a határvámokat tartsuk meg, vagy 
! emeljük még nagyobbra; egyébként a tisztelt, 
í nem közvetlenül előttem szólott képviselő úr is 
• igen jól tudja, hogy e czél a jelen vámmal a si-
i nekre nézve még csak elérve sem lenne; hanem 
í azt tartom, miről hihetőleo- nem sokára lesz alkal-
I műnk szólni, midőn a hazai vasipar érdekeit bizo-
: nyosan egész lélekkel föl fogom karolni.hogy nekünk 
| a vasipart mielőbb kellend protegálnunk: köz-
I lekedési eszközök létesítése által. (Elénk helyeslés.) 

A mi magát a kérdést illeti: nem a vasipar 
I szempontjából, hanem a ház következetességének 
I szempotjából én is óhajtom, hogy ezen pont kiha-
| gyassék. A t. ház, midőn az alföldi vasút építésére 
| vonatkozó törvény és engedély-okmányl tárgyalva 
! Ion, méltóztatott, nem azon indokból, mintha drágá-
| nak tartotta volna azon engedélyt, és ez által ke-
i vesbiteni akarta volna az illető vállalkozók hasz
nát, de elvi indokokból megtagadni a fél vám megté
rítését. Én tehát azt tartom, hogy következetlen -

! ség színében tűnnék fel a ház, hogy ha most ezen 
| fél vám megtérítését ily módon elhatározná. 

De minthogy más részről azt is tudom, hogy az 
| illető vállalkozók költségeik felszámítását bizonyo-
: san arra alapítva tették, hogy ezen fél vám meg-
| térítésének kedvezményében részesülni fognak — 
i mert, nem csak a t. miniszter úr előadásából, de 
", gondolom, magán utón is meglehetősen tudjuk. 
| hogy ha ma vasutat akarunk épiteni, valósággal 
; és tényleg a sineket külföldről kell hozatni — mint-
í hogy, mondom, ezt ők számitásaikba bizonyosan be-
j vették : azt óhajtanám, hogy ezen pont ugy vál-
; toztattassék meg, 'hogy a fél vám elengedése, vagy 
I visszatérítése nem adatik ugyan meg, de a meny-
| nyiben a vállalkozók azon összeget, melyet ez ál-
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tal megkímélnének, számításaikba felvették, ezen 
öszzeg lesz nekik más utón kipótolandó. így, gon
dolom, a következetlenség szinét nem fogja a t. 
ház magára venni, másfelől a vállalkozók nem 
fognak panaszkodhatni. harmadszor az országra 
egy krajczárral sem fog több teher háramolni, 
mint ha a fél vámot visszatérítették volna. 

PulSZky FerenCZ : T. képviselőház ! Debre-
czen városa érdemes követének mostani előadása 
figyelmessé tett engem egy nagy kérdésre: arra 
t. i. hogy ő most a ház következetességére appel-
lálva, fölteszi, hogy mi az alföldi vasútra nézve 
tett szavazatunk által a védvámrendszert már el
fogadtuk. 

Tisza K á l m á n : Egy szóval sem mondottam ! 
PulSZky FerenCZ: Én itt azon nagy kér

dést látom: védvám-e, vagy szabad kereskedés? 
Ezen kérdés lappang a másik kérdés alatt. Átlátja 
f. i. Debreczen városa egyik kerületének érdemes 
képviselője, hogy itt a vállalkozókra nézve semmi 
különbséget sem tesz, vajon ezen §-ban megad
juk-e nekik a fél vám visszafizetését, vagy pedig 
az előbbi §-ban & helyett, hogy azt mondjuk: 
339,500 fii, mondjuk : 347,000 frt: mert körülbe
lül 7 ezer ötszáz forintot tesz a különbség. O ezt 
egyre veszi; hanem fen akarja tartani az elvet, hogy 
mi semmi esetre vámot vissza nem fizetünk. 

Minthogy tehát többé nem anyagi haszonról, 
nem az ország részére teendő megtakarításról van szó 
—• mert akár igy fizetjük, akár ugy, de minden 
esetre fizetnünk kell: nem lehet szó másról, mint 
az elvről. Mi tehát ezen elv? Az, hogy a külföldi 
vas behozatalát semmi esetre ne könnyítsük. De 
hogyan áll a dolog? ü g y , hogy a honi ipar,mely
nek felvirágzását a képviselők közül senki se 
kivánja inkább, mint én, nem képes most annyi 
sínt előállítani, a mennyi a sok vonal közül csak 
egynek is szükségét kielégíteni képes legyen, 
akármit tegyen. 

Kn azt hiszem, hogy ép ugy, mint Tisza Kál
mán ; i gtársunk monda, ugy kell segíteni lég
ink;':: d vasijjtiron, hogy adjuk meg neki a szük
séges közlekedési eszközöket, adjuk meg a vasuta
kat. Hiszei z C- jzámukra, az ő javokra hozzuk 
be a s''K-k a külföldről, hogy ők olcsóbban pro-
ducé hassanak vasai é> a küllőiddel versenyez-
In .. :k mire most nem képesek. 

Maga azon képviselő úr is. ki itt a vasipar 
érdekét oly erélyesen felkarolt;] és képviseli, maga 
igen jól tudja, hogy ezen pillanatban az egész or-
y?,{>•_': nem képes annyi sínt előállítani, hogy a 
szükségletet kielégítse. A legfőbb két gyár közül, 
melyek síneket előállitnak, az egyik az államvas
pályáé, a másik a kincstáré magáé. Nem tehetjük | 
fel, hogy maga a kormány a kincstár jövedelmét ] 
akarná kisebbíteni, és ha roniczi gyárában annyit | 

'LES. (Május 26. 1858.) 

állithatna elő, mennyi a szükségletet fedezné, e 
i pontot bizonyosan nem vette volna íel; de nem 
í lehet a belföldön annyi sint előállítani, a mennyi 
! kell. 

A fő dolog az, hogy nem akarjuk megakadá
lyoztatni, hogy a vasutak építése előre ne halad-

! jon. Ugyanazért szükséges, hogy egy lépéssel to-
| vább menjünk a szabad kereskedés pályáján, t- i. 
I hogy a külföldi vasnak behozatalát könnyitsük. 
I Ha jelen esetben kitöröljük ezen szakaszt, 
| ennek logikai következése, mint,igen bölcsen meg-
jegyzé előttem szóló képviselő ú r , az, hogy a 
hiányt más utón kell megtéríteni. Mert itt nem 
olyan vállalkozókról van szó , a kik megtartják a 
vasutat, és jövendőbeli haszna fejében azt mond
ják, hogy az építést olcsóbban fogadják el. Itt 
olyan vállalkozókról van szó, a kik vállalkoznak 
bizonyos ut építésére, kik azt sinekkel felszerelik, 
a kik megcsinálták számításukat, a kik azt mond
j ák : „Megcsináljuk 339.500 forintért mértfölden
kínt, hanem arra még szükséges, hogy a külföldi 
vas vámjának felét a kormány nekük visszatérítse." 
Ha a kormány ezt vissza nem téríti, nem lehet az 
összeg- 339.500 forint, hanem lesz több. Itt tehát 
csak elvről lehet szó. Az elv pedig nem lehet 
egyéb, mint védvám vagy szabad kereskedés. 

Én a szabad kereskedés mellett levén, esnem 
is kívánván, hogy az elvkérdés incidentaliter dön
tessék el; továbbá, mert nem tartom azt, hogy 
praejudicáltunk előbbi határozatunkkal ezen nagy 
kérdésnek: ezen okoknál fogva a 7-dik szakasz 
megtartását egész kiterjedésében ajánlom. 

Ivánka Imre: T. ház! Igen sajátságos, ha 
valaki okoskodása;: olyan praemissákra alapítja, 
melyeket itt senki bem hozott fel, Ugy tudom, 
senki se hallhatta azt, hogy Tisza Kálmán kép-

í viselőtársunk a védváni mellett szólalt fel; sőt el
lenkezőleg kimondá, hogy védvám által nem akar 
segíteni a vasiparon. Tehát arról szó sem volt, 

í hogy valaki ez oldalon a védvám mellett s a sza 
j bad kereskedés ellen beszélt volna. 

It t protectióról van szó, még pedig a külföldi 
j vasipart-rmények behozatalának protectiójárói: 

mert. ha szükségesnek látta a kormány azon vám
szerződésekben és vámszabályokban , melyeket 
megállapított, a vasipar terményeire egyátalában 
vámot határozni, és most, különös kivételes ese
tekben, azon vám felének visszatérítését decretálja, 
ez által protegálja ez esetben a vasnak behozását. 

Itt az a kérdés, hogy főelvet mellékesen ne 
döntsünk el, amint igen bölcsen jegyzé meg előt
tem szólott tagtársunk. 

Azt sem hallottam, hogy azt indítványozta 
volna Nyáry Pál vagy Tisza Kálmán barátaim 
egyike, hogy a szerződő társulattól vonassék el 
azon összeg, melyre e czimeu számított; hanem a 
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lényeges az, hogy meg ne adassék behozatal esetén 
a protecfió : ez pedig nagy különbség. (Közbeszólás^: 
Mindegy!)kzth&\lottam: „mindegy." Kérem, ez nem 
mindegy. Mert ha valaki azt mondja: „Te akkor 
fogsz kapui 7500 frtot, ha külföldről hozatsz va
sat," vagy pedig: „7500 írttal többet adok, ha 
akárhol veszed azt" : ez igen nagy, igen lényeges 
különbség. 

Azért pártolom az előttem szóló Tisza Kál
mán t. barátom véleményét. (Helyeslés a bal ol
dalún.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Teljesen osztozom azon nézetben, melyet Tisza Kál
mánképviselő úr avasipar tekintetében kiíejtett,mert 
én is ugy vagyok meggyőződve, hogy nem egyes 
szakaszoknak a törvényjavaslatból való kihagyásá
val lesz a hazai vasiparon segítve, hanem az által, ha 
álmagyar vasipar tökéletesített közlekedési eszkö
zökkel lesz ellátva, illetőleg, ha a vasúthálózat azon 
völgyekben is, melyek vasiparral foglalkoznak, mie
lőbb ki lesz épitve,és haennek kiépítése akkép fog esz 
zöltetni, hogy azon főakadály, mely hátramara
dásának legfőbb oka, el fog hárittatni, t. i. olcsó 
tüzelő szerrel, fával és szénnel fog kellő mérték
ben elláttathatni. Mindaddig, míg ezen czél, a va
sútvonalak ezen irányban való kiépítése által, nem 
lesz elérve, a magyar vasipavon bármely protectió 
által is, ha kétszer akkorára emeltetik is a vám, se
gítve nem lesz. Helyesen jelezte Debreczen város 
érdemes képviselője a vasipar baját, és hiszem, 
hogy azon képviselők, kik kitünőleg a vasiparos vi
dékek érdekét képviselik és tolmácsolják, el fog
ják ismerni a most emiitettek igazságát. 

Egyébiránt a hazai vasipar hátramaradá
sának vassiuek készítésénél nyilvános és vilá
gos bizonyítványa volt azon eredmény , mely 
a nyilvános verseny folytán mutatkozott, mi
dőn a nagyvárad-kolozsvári és károly vár - fiu
mei vasutvonalakra beszerzendő sinekre nézve 
a közlekedési minisztérium nyilvános versenyt 
hirdetett ki. Méltóztatnak emlékezni , midőn a 
közlekedési minisztérium a vassínek beszerzésé
ről kívánt gondoskodni, a legnagyobb nyilvános
sággal, Írásban és újságban nem csak az összes 
magyar vasipart, de a birodalom másik felében lé
tező vasipar is nyilt versenyre volt fclhiva: és 
mit eredményezett ezen felhívás? Azt, hogy azon 
összes mennyiség, melyet kiállitani minden biro
dalmi vállalkozók együttesen hajlandóknak nyilat
koztak, 195,000 mázsát tett. Ez pedig, szemben az 
építendő vasutakkiterjedésével,oly csekélység, mely 
tekintetbe is alig vehető. 

Továbbáméltóztassanak aztis tekintetbevenni, 
hogy a hazai vasipar az árakra nézve sem verseny
képes. Ugyanis akkor, midőn a külföldi vas öt 
forint néhány ImíjczárértkináltatikN.-Váradra szál-

KÉPV. H. NAPLÓ. 186s/8- va-

liíva, akkor, mint a mostani ajánlatoknál bizonyult, 
ahazai vasipar 8 frt. 30 kr .—8 frt 60 kr. mellett is 
csak csekély összegek előállitására ajánlkozik. 

Mindezek indokolják, hogy a jelen körülmé
nyek között, ha azt kívánjuk, hogy felépüljenek a 
vasutak, a külföldi vasiparhoz kell fordulnunk: mert 
különben nem fogjuk beszerezhetni a szükséges vas 
anyagot, holott azt a hazai vasipar előállítani nem 
képes. 

Egyébiránt szolgáljon a vasiparral foglalko
zó vidékeknek megnyugtatására, hogy rövid idő 
mulvaazon helyzetben lesz a minisztérium—sőt már 
e végett tárgyalások is folynak— hogy azon irány
ban építendő olcsó vasutak iránt törvényjavaslatot 
terjeszthet a t. ház elé. Ez legbiztosabb módja a 
vasiparnak nem csak emelésére, hanem átalában 
olyan fokra emelésére, melyet elérve, a külfölddel is 
versenyezhetni képes leend. 

Megvallom, a dolgok ilyen állása mellett nem 
tudom felfogni Ivánka képviselő úr azon állítá
sát, hogy ezen szakasz megtartása annyit tesz, 
mint a külföldi vas irányában a protectiót kimon
dani. A külföldi vas versenyére nézve ne feled
jük, hogy nem csak a behozatali vám, mi 1 frt. 25 
krt tesz ezüstben, nevezetes tétel, a mely, minthogy 
a külföldi áru belértéke 4—5 forint egyenlő egy 
az érték után kivetett 30°/0-es védvámmal, ezen 
védvámboz számitandó még a nevezetes ösz-
szegre menő szállitási költség is, mi, tekintve a 
távolságot, ismét 1 forintot halad, tehát a külföldi 
vas csak az esetben versenyezhet a honi iparral, 
ha nevezetesen olcsóbban képes áruját előállítani: 
van tehát védelme, még pedig nagy védelme a 
honi iparnak; s ez adatok ellenében nem értem, 
mibépeu lehet azt állitani. hogy a külföldi vasipar 
száudékoltatik védetni. 

A mi magát a tanácskozás tárgyát illeti; ha 
a t. ház nem kívánja a 7-dik szakaszt meghagyni, 
nem marad más hátra, mint Tisza Kálmán kép
viselő úr módositványát elfogadni, még pedig 
azért, mert ha egyszerűen kihagyatik ezen szakasz: 
mit jelent az? Nem jelent mást, mint azt, hogy 
a t. ház a kötött szerződést nem hagyja helyben, 
mivel ennek folytán nem adja meg azon árt, 
melyet az előállítási költségekre a minisztérium az 
épitő vállalkozóval kötött. Ugyanis nem csak kész
pénzben fizetendő az építési ár, hanem a vámked
vezményben is, mely mértföldenkint 7500 frtra 
számitható : a mi oly lényeges feltétel, mely az 
egész szerződést megszüntetné. Ha tehát a 7-dik 
szakasz kihagyását méltóztatnak kívánni, akkor 
természetes, hogy helyébe másik szakasznak kell 
jőnie, mely szerint a minisztérium felhatalmazta-
tik, hogy a fél vám megtérítésével felérő összeg 
iránt a vállalkozókkal egyezkedjék ; és a tisztelt 
ház tagjai meg lehetnek győződve, hogy ezen 
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egyezkedésnél, illetőleg kiszámításnál a minisztéri
um az ország érdekeit szem előtt fogja tartani. A 
számítás igen egyszerű: az összes sinek nehézsége 
kiszámítható és meghatározható, ugy a fél vám 
megtérítése is, mi alapját képezendi az ujabb 
egyességnek, mely a vállalkozókkal kötendő. Ré
szemről ezen módozatban nehézséget nem látok, 
és ha a t. ház kívánja, a 7. pont e szerint módo
sítható. (Helyeslés.) 

LÓnyay Gábor : Remélem, hogy Tisza 
Kálmán képviselőtársamnak ezen nézete és indit-
ványa elfogadtatik. 

Eri mindössze csak arra érzem magamat 
felhiva, hogy Pulszky képviselőtársam szavaira 
kinyilatkoztassam, hogy midőn a védvámrendszer 
nagyon népszerű volt, még akkor sem voltam 
annak barátja; annyival kevésbbé vagyok most 
busz és annyi év után. De hogy a kormány, vagy 
maga az országgyűlés, ha szabad mondani, kijátsza, 
és egyeseknek, vagy társulatoknak alkalmat s 
módot engedjen, hogy a létező vámszabályzatot 
kijátszani engedje: abba részemről se most, se 
jövőben nem fogok beleegyezni, a törvény kiját
szására módot és alkalmat engedni nem fogok 
soha. (Helyeslés.) 

K i r á l y i P á l e l őadó : Mint szerencsém volt 
a tárgyalás kezdetén kijelenteni, e szakaszra a 
központi bizottságnak modósitványa nem volt, és ki
jelentettem ezt szokás szerint, mint olyan szakaszra, 
mely ellen a bizottságnak észrevétele nincsen; 
de állásomnál fogva, miután ezen szakasz megtá
madtatott, szükséges, hogy megismertessem a t. 
házat azon indokokkal, melyek ezen szakasz meg
tartására birták a központi bizottságot. (Halljak!) 

A pénzügyminiszter és a közlekedési minisz
ter urak bizonyos társasággal szerződést kötöttek, 
a föltételeket megállapították a zákány-zágrábi és 
hatvan-miskolczi vasútvonalra nézve, és a föltéte
lek egyike, hogy az egész vonalra nézve bizonyos 
összeget, a mit az állam nekik fizetni fog, meg
szab. A második föltétel, hogy megszabja azon 
összeget is, melyet egy mértföldért fizetni fog; és 
harmadszor, hogy megszabja az időt, a mely idő 
alatt ezen két vonalt a közönségnek átadni kötele
sek. A szóban levő pont rajok nézve kedvez
ményi pont, a miből azt következtethetjük, hogy 
épen azért egyeztek meg azon összegben, mivel 
a hetedik §. kedvezése megengedte ezen összege 
elfogadását. Ha már most mi ezen összeget ki
hagyjuk, vagy oly értelemben szavazzuk meg, 
mint Tisza' Kálmán inditványozá, ebből az fog 
következni, hogy vagy nem fogják fölépíteni 22 
hónap alatt, vagy azt mondhatják: Nekünk ebből 
ennyi hasznunk lett volna mértföldenkint. 

A másik, a miért ebbe nem egyezhettünk, 
azon egyszerű indokból történt, mert a központi 

bizottság előtt tudva van, hogy mennyi vasat 
hoznak be az építésre, és a behozott vas vám a súly 
szerint fog visszatérittetni. Ha pedig átalában 
fölhatalmazzuk a minisztériumot, hogy más utón 
bonificálja a szerződőket, az ő hasznuk kívánja, 
hogy, mint vállalkozók, olyan összeggel kívánják 
megtoldani az összeget, mely bizonyosan nagyon 
jó lenne, mert a vám ezen szakasz szerint a vállal
kozóknak elengedtetnék. 

A központi bizottság ezért kívánta ezen tételt 
fentartatni. 

N y á r y P á l : Az én indítványom vonatkozott 
a 7-dik pontnak kihagyására. Mivel ugy veszem 
észre, hogy a kik ellenezték, beleegyeznek ; hanem 
azon esetre, ha talán a szerződő felek a kárpótlást 
magoknak vissza akarják fizettetni, most akarja 
kijelenteni a t. ház azt, hogy a minisztérium uta
síttassák oly módon, mint Tisza Kálmán és pénz
ügyminiszter úr is mondották : minthogy ez igy 
van, én tökéletesen beleegyezem azon mődosit-
ványba, melyet Tisza Kálmán barátom ezen érte
lemben elő fog terjeszteni, azon kikötéssel minden
esetre, hogy ezen 7-dik pont kihagyassék. 

StOll K á r o l y : Gyakran megemlittetett a 
napokban az, hogy Magyarország jelenleg nem 
képes vasszükségletét fedezni. Magyarország vas-
érczekben igen gazdag ország : honnan van tehát, 
hogy jelenleg a szükségletet nem fedezheti ? Tud
juk, hogy épen azon előnyök , melyek az ötve
nes években a külföldről behozott vasnak adattak, 
száz és többre menő olvasztó kemenczék tönkre 
jut ta t tak; a minek az lett a következése, hogy a 
vasnak ára annyira felszökött, a mint mai napig 
is áll. Az igaz, hogy a szükség ingerli a vállalko
zókat, hogy az föntartassék; de van-e bizalma, 
és lehet-e bizalma, hogy azon 100 és 100 kemencze 
újból felépíttessék, mikor olyan katastropha követ
kezik be , mely a vasiparosokat tönkre teheti ? 
Igen sajnálom, hogy ezen szakasz a vasiparra vo
natkozólag a szerződésbe egyátalában bejutott; 
de minthogy azt veszem észre, hogy az egész ház 
hajlandó e tekintetben méltányos lenni , a már 
megkötött szerződésekre nézve csak azt vagyok 
bátor kérdezni, vajon, midőn ezen szerződések 
megköttettek, volt-e tekintet arra, hogy a vasnak 
behozatalánál a vám felére fog leszállittatni? vajon 
midőn ezen szerződések megköttettek, volt-e te
kintet arra, hogy a vasbehozatali vám mennyire 
fog menni ? Ha nem volt erre tekintet, nagyon 
kérném, hogy ez azon alkalommal vétessék majd 
tekintetbe, mikor kimondjuk a kártérítés mennyi
ségét. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
T. ház! Én csak azon egy kérdésre akarok vála
szolni, melyet előttem szóló t. képviselő úr tett, 
vajon volt-e ezen szerződések megkötése alkalma-
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val arra tekintet, hogy mennyire fog menni a 
vasbehozatali vám ? s volt-e akkor tekintet a kilá
tásba helyezett vámleszállitásra is ? E részben is
mételve azon számokat kell felsorolnom, melyeket 
már múlt alkalommal volt szerencsém felemlíteni. 
A számítás t. i. következő alapon történt : a kül
földről behozott ginek mázsánkint vám nélkül 
ajánltattak 5 frt. 94 krral, a vám pedig 1 frt. 25 
krral vétetett fel; tehát már az uj vámszerződéssel 
kilátásba helyezett vámleszállitással; ebhez hozzá 
számíttatott az előrelátható 20% áremelés; s igy 
ezen szerződés megkötésénél 1 frt. 50 krral véte
tett fel a vám olyképen, hogy már most nagyban 
állitva elő, a sínek vámmal, szállítás és szállítási 
költséggel együtt mázsánkint 7 frt 44 krba kerül
nek. Ezen tételek eloszlatják a tisztelt kép
viselő úr azon kételyét, hogy vajon a kormány 
akkor, midőn e szerződés megköttetett, ezen vám
leszállitásra tekintettel volt-e? Csak ezt akartam 
felvilágosítani. 

Berzenczey László : T. ház! Nem csak a 
hazai ipar tekintetéből, hanem arra nézve is, mit 
képviselő úr mondott, hogy több vashámor tönkre 
ment, van erre példa, és ezt nem kellene feledni, 
mert most nem régen történt. Ott vannak például 
Karinthia nagyszerű hámorai, melyek midőn az 
államvasút, a semeringi s a triesti vasutak épültek, 
biztosítva voltak, hogy hazai vassal fognak a sinek 
elláttatni; s azután az osztrák kormány a franczia 
társaságnak adta át — bizonyosan azért, hogy azu
tán ezen társaság pénzével a francziákat meg
verje. Ennélfogva azt hiszem, nem csak saját hazai 
iparunk, hanem a többi osztrák tartományok ér
dekében is nem jó hatást fog szülni, ha mi az ide
gen vas behozatalát pártoljuk, mert a franczia 
társaság legelőbb is csakugyan ezzel tette tönkre 
az osztrák vasipart. Ez történt t ény! Hogy tehát 
mi is ezen vád alá ne essünk, bátor vagyok Tisza 
Kálmán inditványát pártolni. 

K e g l e v i e h B é l a §T: Csak pár szót kívánok 
szólani. Engem tökéleteseerkielégit azon indokolás, 
melylyel Lónyay miniszter úr és Tisza Kálmán 
képviselő úr éltek; de részemről nem mulasztha
tom el, azon tételek ellen felszólalni, melyeket 
más oldalról hallottam, hogy t. i. ez hazai iparunk 
kárára volna. Uraim! higyék el, ha helyesnek 
tartják azt, hogy ezen szakasz kihagyassék, ne
hogy a külföldi vasindustriát pártolni látszassunk, 
ez j ó ; de mindenekelőtt árva kérem, hogy hozas
sanak be mindenekelőtt síneket, mert az egyetlen 
mód, hogy vasiparunkat emeljük: a vasutak épí
tése ; pedig saját vasiparunkkal képtelenek va
gyunk akár száz mértföldet is épiteni. 

E l n ö k : Azmépitkezési szerződés7-ik pontjá
nak, meg vagy meg nem tartásáról levén szó, 
mindenekelőtt méltóztassanak azok, kik megtarta

ni kívánják, felkelni. (Zaj. Közbeszólás : Nem ez a 
kérdés!) Kérem, mindenekelőtt arra kell szavazni, 
hogy a szerkezet megtartatik-e vagy nem ? azután 
fog következni Tisza Kálmán képviselő úr módo-
sitványa, melyet Nyáry Pál képviselő úr indítvá
nyával is elfogadott. 

BÓniS S á m u e l : T. ház ! A kérdéshez aka
rok szólani. Sokkal correctebbnek láttam volna, 
ha először olvastatott volna fel Tisza Kálmán 
módosítása, mert arra nézve, hogy rá szavazzak-e 
vagy nem az eredeti szövegre? reám nagy befo
gás sa l van az, hogy a módositvány mikép van 
szerkesztve. Azért kérem először ezen módosit-
ványt felolvastatni. 

Kurcz György : En egyátaláb an nem va
gyok egy véleményben az előttem szólott Bónis 
képviselőtársammal. Bevett szokás és rend, hogy 
mindenekelőtt a központi bizottság javaslatának 
elfogadására történik a szavazás, (Zaj) azután kö
vetkezik az, hogy vajou a módositvány ugy, a mint 
beterjesztetett, elfogadtatik-e, vagy másként módo-
sittatik? En tehát kérem az eddigi rendet meg
tartani. 

Tisza Kálmán : T. ház ! Tökéletesen igaz, 
hogy szavazni kell először a szerkezetre; de az is 
épen oly tökéletes igaz, hogy mielőtt az ember 
szavazhatna,tudni kell,mire kell szavaznia? S igy 
azt gondolom, hogy Bónis Sámuel képviselőtár
sunknak tökéletesen igaza volt, midőn olyan módo-
sitványról van szó, mely még egyátalában nem 
is olvastatott fel. Tehát azt gondolom, a dolog 
rendé az, hogy a módositvány olvastassák fel, az
után szavazzunk először a szerkezetre, s ugy a rnó-
dositványra. (Atalános helyeslés.) 

Ráday László gr. jegyző (felolvassa Tisza 
Káhián módositványát) : „Módositvány a 239-dik 
irományhoz 1-ső mellékletül csatolt építési szer
ződéshez. A 7-dik §. hagyassák k i ; de egyúttal 
határozatilag utasítsa oda a t . h á z a minisztériumot, 
hogy a vállalkozókkal a reájok e miatt háramló 
nagyobb költség kiegyenlítése iránt egyességre 
lépjen." 

E l n ö k : Méltóztassanak felállani azon t. kép
viselők, kik a 7-dik szakaszt meg kivánják tartani. 
(Senki se áll fel.) A 7-dik szakaszt a t. ház nem kí
vánja megtartani; ennélfogva kimarad. Követke
zik Tisza Kálmán képviselő úr módositványa. 
Azok, a kik a most felolvasott módositványt elfo
gadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A 
t. ház Tisza Kálmán módositványát fogadja e l : 
tehát a 7-dik szakasz kimarad, s ezen módositvány 
határozati formában fog szerkesztetni. Az eredeti 
szöveg 8-dik szakasza most 7-dik szakasz lesz 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 8-dik 
szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
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e szakasz második sorában a „magy. királyi" szót 
kihagyatni kívánja. (Helyeslés.) 

Ráday Lász ló gr j e g y z ő (olvassa a szerző
dés 9-dik szakaszát.) 

Királyi Pál előadó : A központi bizottság 
az első szó helyett: „minden e szerződésből", azt 
kívánja tenni : „az e szerződésből." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a 9-dik szakasz e szerint módosittatik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa «10-dik 
szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e lőadó : E szakaszra a köz
ponti bizottság által következő módositványok 
hozatnak javaslatba. Az első sorban „szerződés" 
szó helyett: „szerződésnek" ; „példánya" helyett: 
„példányai" igtatandó; az előforduló „magyar 
királyi" szó kihagyandó. Ugyanezen pont utolsó 
sorának utolsó szava „elkészíttethetik" helyett: 
,készíttethetik el." Szintén ezen pont második ré
szében ezen sajtóhiba „magyar áruk" helyett: „ma
gyaráza t -ó t kér a bizottság betenni. Ugyan
ezen szakasz második pontja helyett szabatosabb 
értelem végett következő szerkezetet hozza javas
latba a bizottság : „különböző magyarázat ese
tében a szerződésnek és mellékleteinek értelmére 
nézve az eredeti magvar szöveg lesz döntő." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) E 
szerint e szakasz ekképen igazítandó. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a ll-dik 
szakaszt) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A l i . szakaszra a köz
ponti bizottságnak következő észrevételei vannak. 
Az első pontban e kifejezés „aláiratilag elismert" 
a következővel helyettesítendő: „aláírásával meg
erősítendő;" a második pontban „magyar királyi I ; 

helyett: „magyar állam," s az előforduló feltétel
füzet helyett: „feltételkönyv" teendő. A D) alatti 
pontban ,,pályaköteles" helyett: ,,pályatöltések
nek" igtatandó, és az aláírásoknál a „magyar ki
rályi" elhagyandó. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
Szakál L a j o s : Minthogy itt a szerződés mel

lékletei előszámláltatnak, s ezek között megemlit-
teük a feltételfüzet: a feltételkönyvre nézve, 
a mint most már kereszteltük, óhajtanám, mert 
már ugy is épen most van tárgyalás alatt a hat
van-miskolezi vasútépítési szerződés, ne szakítsuk 
külön az összefüggő dolgokat, hanem tárgyal
juk a VIH-dik mellékletben foglalt határozati ja
vaslatot is. 

E l n ö k : Előbb a törvényjavaslat tárgyaltatik, 
és azután jön a sor a határozati javaslatokra. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a határozati ja
vaslatot a huda-fiumei vasútvonal zákányi Jeiágazási 
pontjának általtétele, s zágráb-károlyvárosi pályasza

kaszának kisajátítása tárgyábanl) és ezután a közp. 
bizottság jelentésének illető részét.) 

SÜmeghy FerenCZ: Mielőtt a központi bi
zottság ezen előterjesztésére, t. i. a határozati javas
latra határozni méltóztatnának, nekem az e tárgyra 
vonatkozó törvényjavaslathoz egy beadott módo-
sitványom van, melyet ezzel kapcsolatban kívá
nok tárgyaltatni, mert módositványom épen a 
határozati indítvány 1-ső pontjára vonatkozik. 

Ráday László gr. jegyző (nlms sa a módo-
süványt): „Módositvány a Zákánytól Zágrábig és 
Hatvantól Miskolczig terjedő vasutvonalak épí
tése tárgyában a központi bizottság által szöve
gezett törvényjavaslatra nézve : 1-ör. A czimezés-
nél a „Zákánytól Zágrábig" helyett teendő: ,,A 
Nagy-Kanizsától Zákányon át Zágrábig" ; 2-or. Az 
l-ső §. vég szava után beigtatandó : „azon hozzá
adással, hogy a budapest-fíuinei vasútvonal ki-
ágazása Zákánytól Kanizsára áttétetvén, a Kani
zsát Zákánynyal legrövidebb irányban összekötő 
vasútvonal is tárgya lesz a vállalkozó által kötele
zett építésnek." 

SÜmeghy F e r e n c z : T. ház! Midőn a tör
vényhozás hazánk közlekedési eszközeinek létesí
tésére pártktdönbség nélkül egyhangúlag megsza
vazta a 60 millió kölcsönt, és a befolyandó összeg
ből épitendő vasutak közt első helyen kijelölve az 
ország központját, Buda-Pestet Fiúméval, egye
düli tengerpartunkkal összekötő vonalt: tette azt 
egyedül azért. hogy hazánk kereskedelmi for
galmának a magyar tengerpart felé valódi magyar 
érdekből uj irányt adva, a világkereskedelem
mel ez utón összeköttetésünk által önálló és füg
getlen kiviteli kereskedelmünknek, mint államisá
gunk egyik feltételének alapját tegye l e ; más 
részről pedig, hogy Fiúménak, tengeri kereskedel
münk egyetlen kikötőjének felvirágzását eszkö
zölve, a világkereskedelem színvonalán Trieszt 
irányában versenyképességét biztositsa; s végre, 
hogy az absolut kormányzat korszakában nemzeti 
önállóságunk és kereskedelmünk függetlenségének 
rovására Trieszt érdekében létrehozott vasúti ösz-
szeköttetések eg)>-edáruságát ellensúlyozza. 

A mélyen tisztelt közlekedési minisztérium ál
tal a zákány rágrábi vasútvonal építtetése tárgyá
ban Weikersheim és társa bécsi bankárházzal kö
tött, s törvényjavaslat kíséretében beczikkelyezés 
végett bemutatott szerződés megitélésénél minde
nekelőtt azon kérdéssel kell tisztában lennünk, va
jon megfelel-e a kitűzött vonal és építési mód a tör
vényhozás intentiójának ? és remélhető-e, hogy 
a hazánk fővárosát Fiúméval összekötő vasútépí
tésbe fektetni czélba vett tőke a nemzet javára 
gyümölcsözőleg lesz elhelyezve? 

*) Lásd az Irományok 239-dik számának II. mellékletét. 
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Ezen kérdésekre én lelkiismeretet megnyug
tató választ a beczikkelyezés végett előterjesztett 
szerződésben nem találván, képviselői állásomból 
folyó kötelességemnek tartom az ügynek ily mesz-
szire haladott stádiumában is feltárni a tisztelt ház 
előtt aggodalmaimat, hogy azoknak, ha a többség 
helyeslésével találkoznak, érvényt szerezhessek, ha 
pedig aggodalmaim tán helytelenek, vagy túlságo
sak lennének, a magas kormány és tisztelt képvi
selőtársaim indokolt ellenvéleményéből magam
nak megnyugvást meríthessek. 

A tárgyalás alapjául bemutatott törvényja
vaslathoz mellékelt vasútépítési szerződés válto
zatlan elfogadása által azon czéít, melyért az or
szággyűlés hazánk fővárosának Fiúméval vasút 
által összeköttetését az országos kölcsönből első 
sorban eszközöltetni kívánta, elérve nem látom 
azért, mert a törvényjavaslatban és szerződésben 
kijelölt vonal a vasútépítéseknél mindenekfölött 
szem előtt tartani kellő rövidségi főtekintet mellő
zésével a főváros és Fiume közti összeköttetésre 
Kanizsán tul is a déli vasuttársulatnak kiválóan 
magyar kereskedelmi érdeket épen nem képvi
selő kanizsa-trieszti vasutvonalát Mura-Kereszturig, 
B onnét a Dráva partján délkeletnek vissza a 
keresztur-barcsi mellékágát veszi igénybe Záká
nyig, mely 4 mérföldet meghaladó vonalon a Ka
nizsa s Fiume közti vasúti összeköttetés % mértföld
del hosszabb, s igy a szállítás is azon kétségtele
nül költségesebb lesz, mintha a tervezett három
szög elhagyásával a fiumei vonal Kanizsánál ki
ágazva a surdi völgyön keresztül egyenesen 
Zákányba a két végpont közt legrövidebb vona
lon vezettetnék, 

Ismerem a mélyen tisztelt közlekedési minisz
térium ellenvetését, melylyel e téren találkozom. 0 
ugyanis tervezeti vonalának védelmére hazánknak 
épen nem kedvező pénzügyi jelen helyzetében 
alkalmilag azon érvet hozza fel, hogy midőn bi
zonyos két pont közt, minta kérdéses esetben, Ka
nizsa és Zákány közt vasúti összeköttetés már lé
tezik, ennek mellőzésével az állampénztárnak ter
hére egy egészen uj , tán egy millió forintba ke
rülő 2 '/E mérföld hosszú vonalnak, habár az a 
létezőnél valamivel rövidebb volna is, építését nem 
látja indokolhatónak. 

Bár mennyire méltányoljam is a mélyen tisz
telt minisztérium által szem előtt, tartott takaré
kossági vezéreszmét; de miután a buda-pest-fíu-
rnei vasúti összeköttetés minél előbbi létrehozata
lának eszközlésénél a törvényhozás elhatározá
sára nem tisztán pénzügyi szempontok, hanem in
kább politikai és nemzetgazdasági fontos okok 
gyakorolták a döntő befolyást: részemről én a 
fő ezélt, melyért már milliók forognak kérdésben, 
tán épen ezen, csak látszólag fölös egy millió 

meggazdálkodása által koczkáztatni nem látom 
helyesnek, annyival kevésbbé, mivel, miut mon
dám, a jelen esetbeni beruházás csak látszólag fö
lös : mert a Kanizsa és Zákány közti kérdéses 2l/t 
mértföld vasút építésére fordítandó tó'ke kamatjá
nak legnagyobb részét födözi azon nyeremény, 
mely ki- és beviteli kereskedelmünknek évenkint 
5 millió mázsára menő különféle tárgyai után, 
ha azok a vonal rövidsége és az olcsóbb szállítás 
biztosítása által Fiúmén keresztül vitetnek a világ
kereskedésbe az e helyen 1 '/a mértfölddel rövidebb 
vonalon, a szállítási bérből az ország részére meg
gazdálkodható. 

A budapest-fíumei vasúti összeköttetés rövid
ségének rovására eső hátrányán kivül van még a 
miniszteri törvényjavaslatnak és szerződésnek ag
godalmamat növelő más hiánya, mely miatt 
igénytelen nézetem szerint a tervezett zákány
zágrábi vasútnak államköltségen kiépítése által 
nincs megfelelve a nemzet azon intentiójának, 
melyért Buda-Pestnek Fiúméval vasút általi össze
köttetését az országos kölcsönből első sorban esz
közöltetni kívánta. 

Államiságunk egyik követelményének, füg
getlen kereskedelmünknek egyetlen magyar ten
geri kikötőnkön át a legrövidebb és legolcsóbb 
utón a világkereskedelemmel érintkezésbe hoza
tala s ez által nemzetgazdaságunk emelése, Fi
ume versenyképességének biztosítása, és a kivi
teli kereskedelmünket Trieszt felé közvetítő déli 
vasuttársulat egyedáruságának ellensúlyozása le
vén a czél, melyért Buda-Pestnek Fiúméval a 
legrövidebb irányban vasút általi összeköttetését 
a törvényhozás országos kölcsönből eszközöltetni 
elhatározta: ha a kitűzött czélt a kivitel által 
koczkáztatni nem akarjuk — miután a buda
pest-fíumei vasúti összeköttetésre a legalkalmato-
sabb tért egy más irány a trieszti kivitel részére, a 
déli vasuttársulat Kanizsáig- már lefoglalta — mid
hatatlanul szükséges, hogy a még rendelkezésünkre 
álló felénél hosszabb vonalon a déli vasuttársulat 
vonalából a kiágazási pontot olyan helyre jelöljük 
ki. mely kiviteli kereskedelmünk tárgyainak az 
ország egy nagy részéből tekintélyes gyülhelye. s 
mely lakosainak a kereskedelem terén tanúsított 
életképességénél s vagyonosságánál fogva hivatva 
van Fiume . felé irányzandó kereskedésünknek 
közvetítésére. A kiindulás és vég pont közti vo
nal megállapításánál figyelnünk kell, hogy azon 
kiviteli kereskedelmünk tárgyait fenakadás és ide
gen érdekbe ütközés nélkül szállíttathassuk lehető 
legolcsóbban a vég czélhoz. Forgalmi üzlete pedig 
a vonalnak ugy legyen berendezve, hogy az ó ren
deltetésével ellenkező irányú vonalakkal a versenyt 
minden eshetőségek közt kiállva, midőn egyfelől 
külkereskedésünknek legrövidebb és legolcsóbb 



334 CCXXX1V. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Május 26. 1868.) 

közvetítésére eszközül szolgál,másfelőlbiztos kilátást 
nyújtson arra, hogy a létrehozására forditott nem
zeti vagyon nem ruháztatott inproductiv vállalatba. 

Már pedig, ha a tárgyalás alatt levő törvény
javaslat szerint a buda-pest-fiumei vasúti összekö
tetésre Kanizsán tul is még Mura-Kereszturig, s on
nét a barcsi vonalon vissza Zákányig teljes há
romszögben a déli vasuttársulatnak kész vonala 
használtatik, és a kereskedelmi élénkség félreis-
merhetlen jelentőségéről nem csak ország szerte, 
de a külföldi piaczokon is ismeretes . Kanizsa vá
ros helyett a minden kereskedelmi fontosságot nél
külöző jelentéktelen Zákány falunál történik a 
kiágazás, és ettől a tervezett irányban vezettetik 
a vonal Zágrábba, onnét pedig ismét a déli vasut
társulatnak Zágrábtól Károlyvárosig az absolut 
kormányzat alatt számításból utunkba épített 
vasutvonalán, mint független kiviteli kereskedel
münk félreismerhetetlen akadályán keresztül ko-
zatik összeköttetésbe az állam költségén épitendő 
károlyváros-fiumei vasútvonallal: méltó aggodal
mam van a fölött, hogy a minisztérium által 
tervezett zákány-zágrábi vasútvonal az önálló vo
nalak minden kellékeitől megfosztott , teljesen 
alárendelt szárnyvonala lesz a déli vasuttársulat
nak , oly annyira, hogy a forgalmi üzletnek is 
e vonalon minden képzelhető versenytárs nélkül 
okvetlenül azon vasuttársulatnak kezébe lehet, 
csak kerülni , melynek nemzetgazdaságunkra 
zsibbasztólag ható egyedáruságát kellene ellensú
lyozni, hogy megfeleljen azon rendeltetésének, 
mely magyar tengerpartunkkal egyenes vasúti 
összeköttetésünknek egyik legfontosabb feladata. 

Ilyen kilátás mellett, t. ház! méltán tartok 
attól, hogy a déli vasuttársulat birtokába kerít
vén a kanizsa-fiumei vonal forgalmi üzletét is, a 
trieszti vonalon hazánk határán tul még 45 mért
földön foganatba veendő vitelbérleszállitás és 
egyéb az üzlet körül legrövidebb idő előtt Német
ország felé tapasztalt ügyes fogások által könnyen 
ki fogja egyenliteni azon 14 mértföld különbsé
get, mennyivel Fiume Kanizsához közelebb van, 
mint Trieszt, és akkor a kereskedő világ előtt egye
dül irányt adó anyagi érdek, az olcsóbb szállítás, 
nem levén többé Fiume felé érezhető, az eddigi 
kereskedelmi összeköttetéseinél fogva amúgy is in
kább Trieszt felé hajtó dunántúli kiviteli kereske
delem követni fogja eddigi irányát Trieszt felé, 
minek természetes következménye lesz, hogy a 
tisztelt képviselőháznak legközelebbi határozata 
szerint kiépítendő eszék-villányi szárnyvonalon 
át ugyanazon piaczra szivárgó alföldi termesztmé-
nyekkel csak hátrányára versenyezhet, s midőn 
egyfelől az országos költségen építendő károly
város-fiumei drága vasutvonalunk csak az alföldi 
kivitel egy részének közvetítésére szolgálván, alig ' 

lesz jövedelmező, a kanizsa-károlyvárosi vona
lon pedig a déli vasuttársulat] tak a zákány-zág
rábi tervezett vasútépítésre fordítandó tőkénket 
veszélyeztető kamatbiztositást fizetünk, másfelől 
a déli vasuttársulatnak trieszti vonala hazánk 
két nevezetes termelő vidékének kivitelét és az 
osztrák kereskedelmet is közvetítvén, dus nyerményt 
biztosit. 

Ezen közérdekű hazai szempontokon kivül 
vannak még számos vidéki és helyi érdekek, me
lyeket érvül a kanizsai kiindulási pont mellett 
felhozhatnék; nem akarhatok azonban a tisztelt 
ház béketürésével visszaélni: azért csak a felhozott 
okokra támaszkodva, kérem a tisztelt házat bea
dott módositványom elfogadására, azon kijelentés
sel, hogy a központi bizottságnak a zágráb-ká-
rolyvárosi vasútvonal kisajátítására vonatkozó ha
tározati javaslatát pártolom. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
T. ház ! Zala megyei Kanizsa városa érdemes kép
viselője indokolta azon módositványát, melyet a 
zákány-zágrábi vasútnak a központi bizottság ál
tal is elfogadott és ajánlott iránya ellenében kí
vánna elfogadtatni. Mielőtt ehhez hozzászoknék, 
szükséges tüzetesen előtüntetnem az eszmét, magát 
a kérdést, a melyről szó van. (Halljuk!) 

Arról van szó : megmaradjon-e azon forgalom 
közvetítésére tervezett vonalnak első része Kani
zsáról Kottórin át Zákányra, vagy a t. képviselő 
úr módositványa szerint épittessék-e külön Kani
zsáról a surdi völgyön keresztül Zákányra egy 
vonal ? Mielőtt a mellette és ellene szóló érveket 
elősorolnám, röviden magát a tényleges állapotot 
kell föltüntetnem. 

A. kitérj edési különbség, a hosszúság — nem 
ugy, a mint a t. képviselő úr állitja, 2 és 1/i mtfld, 
hanem a közmunka-minisztérium hivatalos adatai
ból összeállítva pontosan mintegy 4 és fél mért
földnyi kiterjedésben — a két vonal közt 500 ölnyi 
a különbség, tehát majdnem semmi. (Ellenmon
dás.) Ha nem tetszik ez adatokat elfogadni, a hite
les adatokkal szolgálok. 

A másik körülmény ez : az első és a minisz
térium által javaslatba hozott vonalon az emelke
dési viszonyok ugy állanak, mint egy a 300-hoz, 
holott a módositvány által javallott vonalon, mint 
1 a 150-hez. 

Ezenkívül a módositványbai javalt vonalnál, 
az én tudtommal legalább, mintegy 90 lábnyi 
bevágás szükséges, ugy, hogy ezen adatok után 
bátran merem állítani, h o g y h a ma egymásmelleit 
felépítjük mindkét vonalat, melyek a legtávolabb 
pontnál csak egy mértföldnyi távolban állnak 
egymástól, néhol pedig csak \ mértföldnyire : a 
módositvány által javalt vonal merően parlagon 
marad, senki se fog járni rajta, és nemhogy ér-
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dekében állna az országos közforgalomnak ezen 
vonal kiépítése , de sőt, mint ma a körülmények ál
lanak, mondhatom, hogy tökéletesen kidobott 
pénz, haszontalan költség lenne kiépítése. Ha a 
magam rokonszenve után indulhatnék, magam is 
— nem tagadom vonzalmamat —• legelső sor
ban Kanizsa városa érdeke mellett emelnék szót; 
de kötelességemben állván a közérdeket venni te
kintetbe, és azt a t. ház előtt feltüntetni, (Helyeslés) 
legutolsó részleteiben ugy kívánom feltüntetni a 
dolgot, a mint valósággal áll. (Helyeslés.) És azt 
hiszem, Kanizsa város érdekének is inkább meg
felel azon szöveg, melyet a központi bizottság el
fogadott s melyet a minisztérium magáévá tett, 
melyben tisztán és világosan ki van jelentve, hogy 
a mely esetben azt a növekedő forgalom szüksége 
ki fogja mutatni, hogy e vonal építése czélszerü 
és a haza érdekében álló, ezen módon a miniszté
rium utasittassék, hogy annak kiépítésére javasla
tot terjeszszen a ház elé. 

Szerintem ez a szabatos eljárás, annyival in
kább, mivel a háztól kívánni nem lehet, hogy ma in
tézkedjék olyan kérdésről, melyre nézve kellőképen 
felvilágosítva nincs ; nem lehet határoznia olyan vo
nal felett, melynek térviszonyai még felmérve nin
csenek. Mindezeknél fogva én a központi bizottság-
javaslatát a t. ház figyelmébe és pártolásába aján
lom. (Elénk helyeslés.) 

E l ű ö k : Nem levén senki felír V8.) cl kérdés az, 
elfogadja-e a ház a határozati javaslatot a központi 
bizottság véleményezése szerint? A kik elfogad
ják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) Ennél
fogva a határozati javaslat a központi bizottság 
véleménye szerint elfogadtatik. 

Ráday László gr. jegyző (oh >assa a határo
zati javaslatot a hatvan-miskolczi vasútvonalnak 
Gyöngyös városát közelebb érintése, s ugyanabból Eger 

felé egy szárnyvonal építése tárgyában1). 
K e g l e v i c h B é l a g r . ; A központi bizottság

nak a hatvan-miskolczi vasútvonalnak Gyöngyös 
városát közelebb érintése és ugyanabból Eger felé 
egy szárnyvonal építése tárgyában beadott hatá
rozati javaslatában két elv van kimondva: az egyik 
az, hogy a Hatvan-Miskolcz felé vezető fővonal a 
lehető legkisebb költséggel építtessék; és annak 
figyelembe vétele mellett tekintet legyen arra is, 
hogy egyrészt Gyöngyös városa vasúti összeköt
tetésben részesüljön, nem különben Eger szárny
vonal által köttessék össze. 

Én részemről előre is kijelentem, hogy tökéle
tesen osztozom a központi bizottság ezen nézetében, 
hogy azon fővonal, melyet pest-miskolczi vonalnak 
nevezünk, az országos érdeknek megfelelö'leg, le
hető legrövidebb idő alatt építtessék ki. Óhajtom 

J) Lásd a 239. su. iromány III-dik mellékletét. 

azt is, hogy ezen két hevesmegyei város igényei 
figyelembe vétessenek; de épen azért — habár 
nem vagyok is hevesmegyei váiasztókerületbeli 
képviselő — igen is szivemen hordom, mi akár az 
egész megyének, akár egyes részeinek igényeit 
tartja szem előtt; mindamellett azonban azt is 
óhajtom egyúttal nem mellőzni, mi az országnak 
összes érdekét képviseli. 

Midőn tehát felszólalok ez alkalommal, azt 
óhajtom, hogy a központi bizottságnak határozati 
javaslata ugy módosíttassák, a mint, hogy—miután, 
mondom, ugy vagyok meggyőződve, hogy ez volt 
a központi bizottságnak vezérelve — hogy az álta
lam felemiitett irányban fejezze ki nézetét. Ugyan
is én a határozati javaslatban nem látom elegen
dően megóva ezen szavak által, ezen igényt, hogy 
a hatvan-miskolczi vonal a lehető legrövidebb le
gyen, másrészt pedig, hogy ennek figyelembe vé
tele mellett azután jelesül Gyöngyös város vasúti 
összeköttetésére is terjesztessék ki a kormánynak 
nézete. 

Ez lényegben az, mit megjegyezni kötelessé
gemnek tartottam, s ugy hiszem, a ház is figye
lembe fogja venni. 

Bátor vagyok módositványomat beadni és 
felolvasását és elfogadását kérni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a mődo-
sitványt): „A központi bizottság által a hatvan-
miskolczi vasútvonalnak Gyöngyös városát köze
lebb érintése s ugyanabból Eger felé egy szárny
vonal építése tárgyában beadott határozati javaslat 
1. számmal jelölt szakaszában, a hetedik sorban 
ezen szavak „kormány által javaslatba hozott" 
hagyassanak ki. E helyett tétessék: „hatvan-mis
kolczi." Ugyanezen szakasz végén pedig folytató
lag mondassák : „azaz oly módon intézkedjék, 
hogy a fentebbi szempontok figyelembe vétele után, 
akár egy szárnyvonal által szándékoltatnék Gyön
gyös városa a fővonallal összeköttetni, akár pedig a 
fővonal fogna Gyöngyös városához közelebb ve
zettetni : e két módozat közül minden esetre az al
kalmaztassák, a mely, Gyöngyös városa igényei
nek kielégítése mellett, a fővonal lehető legrövidebb 
irányának megfelel, s az országnak aránylag leg
kevesebb költségébe kerül." 

Kovách Lász ló : T. ház! A tisztelt módo-
sitványbeadó képviselő urnák módositványa kö
rülbelül olyan átalánosságokatfoglalván magában, 
melyeket minden országos közlekedési eszköznél 
szem előtt tartani a háznak kötelessége : bátor 
vagyok e módositvány ellen fölszólalni, mert szük
ségét be nem látom, s a központi bizottság előter
jesztésében az ország azon érdekeit, melyeket az 
előttem szóló t. képviselő úr módositványa által 
megóvni kivan, vélekedésem szerint teljesen meg 
vannak óva, mit bátor leszek a következő néhány 



336 CCXXXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Május 26,1868.) 

sor felolvasása által — vélekedésem szerint — be
bizonyítani. Ugyanis az mondatik a szövegben: 
„Miután a felmérések és műtaní kiszámítások meg
történte, illetőleg felülvizsgálása nélkül a kérdést 
méltányosan eldönteni alig lehetne, t í — azon kér
dést t. i., melyet Gyöngyös és Eger e részben a 
tisztelt házhoz intézett — „a vasúti bizottság véle
ménye odajárul, miszerint a vonal ezen részének 
végleges megállapítása függőben hagyatván , a 
közmunka- és közlekedési miniszter oda utasíttas
sák, hogy ha az által, hogy Gyöngyös városnak 
kérelme teljesíttetik, a vasútvonal a minisztérium 
által ajánlottnál tetemesen hosszabb vagy költsé
gesebb nem lesz, s az országos forgalom érdekeit 
más szempontokból sem veszélyezteti, az építést 
Gyöngyös város kívánságának megfelelőleg esz
közöltesse." Minthogy ekkép azon szempontok, 
melyek hazai érdekeknek neveztetnek, teljesen meg
vannak óva : ezen módosítás szüksége nem áll be. 
En tehát pártolom az eredeti szerkezet elfogadását. 
(Fölkiáltásuk : Elfogadjuk !) 

Csiky Sándor : Nekem ezen határozati ja
vaslatot tekintve nem lehet más kérésem a t. ház
hoz, mint az,hogy Eger városának határán keresztül 
Miskolezig vezettessék ezen összekötő hatvan-mis-
kolczi vasútvonal, nem pedig azért, mert miután 
mind ezen t. háznak bizottsága, sőt mind az egyes 
osztályok, mind maga a kormány megállapodtak, 
sőt a szerződés is meg levén kötve, ellenkező irány
ban, ugy látom, a kérés, melyet a t. házhoz ezen 
vonalnak elfogadása iránt intéznék, már ezúttal 
alig lenne teljesitheiő. Azonban, t. ház, azt látom, 
hogy a központi t izottság által a ház elé terjesz
tett határozati javaslatban némi kétely még forog 
fen azon kérdésre nézve, vajon mily módon fog 
építtetni ezen vasút, t. i. vajon országos költségen-e, 
vagy pedig magánosok által társulatilag alakí
tandó és összeadandó pénzekből fog-e ezen vasút 
építtetni? En tehát aztkérem, hogy ezen szakaszba 
minden esetre megvilágosító s egyszersmind az 
aggodalmat is, mely felmerült irányában, meg
nyugtató szavak tétessenek belejelesen ezen kité
telnél . valamelv legalkalmasabbnak mutatkozó 
ponton t. i. a 2-dik szakasz 10-dik sorában ez szú
rassák be : „egyidejűleg és szintén országos költsé
gen építendő szárnyvonal ábal hozni kapcsolatba." 
A többit, mit a határozati javaslat tartalmaz, ré
szemről elfogadom, s kérem a t. házat, méltóztas
sék minden kétely elhárítása tekintetéből ezen 
módositványt elfogadni. 

A l m á s y Sándor: T, ház! En részemről a 
Keglevich Béla gr. képviselőtársunk által beadott 
módositványt pártolom. Pártolom pedig olyan hoz
záadással, hogy határozottan mondassák ki, hogy 
a Hatvanból kiinduló pont legrövidebb legyen. En 

nem tartom czélszerűnek azon kanyarulatot meg
tenni, a mely Halászig bemegy, sőt az ujabb ter
vezet szerint Halászt meg is kerül i : mert ha azt 
veszem, hogy mi a szükségesebb, mi a czélszerűbb, 
nem helyeselhetem, hogy ezen vasútvonal által a 
termelő vidékek egészen mellőzve lesznek. Ilyen 
termelő vidékek: Árokszállás, Visznek s több 
község, melyek majd ezen vasutat az utak járhat-
lansága miatt nem használhatják. Ezen vidék e 
vasutat Hevesig nem használhatja, mert a fuvar
bér, a mit jelenleg fizetnek Pestig,tesz 80 krt., 1 frtot, 
drága időben 1 írt. 20 krt is. Halászig a vasútig 
kénytelenek fizetni 40 krt, s innen a vasúti szállí
tásért 60— 70 krt. í gy tehát a nagy termelő vidék 
ezen vasúti vonalt nem használhatja távolság te
kintetéből. De Gyöngyösnek, ha csak azt nem vesz-
szük tekintetbe, hogy sok folyamodást adtak be 
s nagyon szorgalmazták a vasutvonalat, kénytele
nek vagyunk megvallani, hogy boránál egyebe 
nincs, mely átalában véve kivitelre nem is használ
ható (Elénk ttlenmondás jobbról) s igy mint kiviteli 
czikk nem is alkalmas. Azért igen kérem a t. házat, 
hogy az egyeneses vonalnak megtartása mellett 
legyen, mert különben a Tárna gazdag termo vi
dékét elvonja a vasút használásától. (Helyeslés 
balról.) 

Tisza K á l m á n : Részemről csak pár szóval 
vagyok bátor kijelenteni, miszerint Keglevich 
Béla képvselőtársuuk módositványát pártolom, és 
pedig igen egyszerű oknál fogva: mert vagy áll az, 
hogy Gyöngyös város érdekének — miszerint ne 
szárnyvonalat kapjon, hanem a fővonal menjen 
el közel alatta — eleget lehet tenni a nélkül, hogy 
az országos érdek szenvedne, vagy nem. Ha áll 
az, hogy eleget lehet tenni, akkor ezen határozati 
javaslat alapján is Gyöngyös városának elég fog 
tétetni a fővonal utján ; ha nem áll az, hogy az or
szágos érdek megsértése nélkül enaek eleget lehet 
tenni, akkor természetesen Gyöngyöshöz nem fog 
a fővonal vitetni, hanem szárnyvonalt fog kapni. 
De én azt gondolom, hogy bármennyire óhajtjuk 
is mindnyáján a haza minden egyes részének ér
dekeit előmozdítani: mégis mindenekfelett áll az 
ország érdeke. Ezen indokoknál fogva pártolom 

j Keglevich Béla gróf barátom módositványát. 
I Királyi Pál előadó: T. ház! A központi 
t bizottság által előterjesztett határozati javaslat 
| első pontja ellen tisztelt képviselőtársunk Keg-
; levicb Béla gr. módositványt adott be, mely mó-
| dositványnak alapja megóvni az országos ér
deket, mely abból származnék, ha Hatvanból 

i Miskolezig a legrövidebb utón fognák a pályát 
I vezetni. A központi bizottság szerkezetében ezen 
: érdek tökéletesen meg van óva. (Helyeslés) Mert 
i mit mond a központi bizottság határozati javas
lata? Ugyanazon országos érdekből indulva ki, 



CCXXXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS.(Május 26. 1868.) 337 

figyelemmel Gyöngyös népes város kérelmére, arra 
hatalmazza fel a kormányt, hogy a szerint intéz
kedjék, és csak annyiban teljesítse Gyöngyös váro
sának kérelmét, a mennyiben ezen kérelemnek tel
jesítése által a kormányilag ajánlott vonalnak se 
hossza, se költsége tetemesen szaporodni nem 
fog. (Tetszés.) 

Már most. ha azon módositvány fogadtatnék 
el, melyet a t. képviselő úr benyújtott, t. i., hogy 
ezen vonal rövidsége szempontjából mondaná ki 
a ház már most azt. hogy Gyöngyösnek közelebb 
vezetése talán szárnyvonal által eszközöltessék : én 
azt hiszem, ilyen szárnyvonal eszközlése az ország
nak nagyobb terheltetésébe kerülne, mint azon 
vonal, melyet a központi bizottság most javas
latba hoz. 

Én tehát ezen módositvány által kevésbbé 
látom ezen rövidséget megóva, mint a szerkezet 
által. 

Csiky Sándor képviselőtársam észrevételét 
nem pártolom részemről azért, mert azon vonal 
országos költségen leendő kiépítését már most ha-
tározatilag kimondani még idő előttinek tartom, 
s azt hiszem, midőn a kormány terve a ház elé fog 
terjesztetni, akkor fog a ház ahhoz hozzászólani, or
szágos vagy magán költségen épittessék-e e vo
nal? (Helyeslés.) 

P o d m a n i c z k y F r i g y e s b . : E kérdés meg
ítélésénél, ugy tartom, nem járnánk el helyesen, 
ha Egert egy vonalba helyeznők Gyöngyössel, 
a mennyiben az egri szárnyvonal nagy jövővel 
bír, mert Egeren tul is lehetend azon vasutat ve
zetni majd idővel, hogy ha az ipar kifejlődik, 
melynek most kezdete van csak letéve azon szárny
vonalban , melyről most szó van. Ugyanezt 
Gyöngyösről nem lehet mondani: mert ha szárny
vonalat ksp is, az ott megakad, és onnan soha 
tovább nem fog mehetni, mert kereskedelmi, ipar
és termesztési tekintetben Gyöngyös soha se 
fogja elérhetni Eger álláspontját, már csak azértsem, 
mert Gyöngvös mögött nincsenek azon elemek : fa, 
vasipar stb., a melyek Egernek jövő állását biz-
tositják. Első s főczél szerintem az, hogy a hat-
van-miskolczi pálya lehetőleg egyenes vonalban 
vezettessék. Méltóztassanak megengedni, ezen pá
lyán már láttuk példáját, hogy azt mondották, 
miszerint egy kis eltérés nem fog oly nagyon 
sokba kerülni, és nem lesz oly nagyon alkal
matlan a fővonalra nézve. Emlékeztetem azokat, 
kik a magyar éjszaki vaspályának kezdetét, azon 
egy pár mértföldet, mely készen van, ismerik, mi 
lett e pályából az által, hogy Gödöllőre bementek. 
Nagy különbség támadt itt'is az által, a mennyire 
én ismerem a helvi viszonyokat. Ioraz, azt mond-
ják. hogy azon esetre, ha a költségek nem nevel
tetnek, közelittessék meg Gyöngyös. Igen, de a 
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költségek roppant mérvben növekednek, hogy 
ha a tere nem olyan, mely a költségtöbbletet 
megkívánja. Ilyen pedig Gyöngyös. 

Én pártolom Keglevich Béla indítványát, és 
azt kívánom, hogy a hatvan-miskolczi vasút lehe
tőleg a legegyenesebb vonalban vitessék. Hogy 
ha az ország Gyöngyösnek mindemellett szárny
vonalat akar adni, ám tegye meg, csak hogy 
az másodrendű legyen ; de első rendű követelmény 
az, hogy a hatvan-miskolczi vonal egyenesirány
ban vezettessék. (Helyeslés balról.) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : Mint inditványozó 
csak azt vagyok bátor megjegyezni, hogy Ki
rályi Pál t. előadó úr nem helyesen mondta, 
hogy ezen határozati javaslatban már elég van 
téve annak, a mit én módositványom által elérni 
óhajtok. Tévedni méltóztatik: mert a határozati 
javaslatban az mondatik, hogy ha a kormány 
által tervezett vonalnál nem rövidebb, nem hosz-
szabb, és nem kerül tetemesen többe, azon 
esetre vétessék figyelembe Gyöngyös városa ér
deke az által, hogy közelebb hozatik hozzá a 
hatvan-miskolczi vonal. De én nem e tekintetből 
fogom fel a kérdést, és azt hiszem, helyesen: mert 
az eredeti tervezet, tekintettel Gyöngyös városa 
iránt már messzebb vitetett Hatvantól, mig ha 
szorosan ahhoz tartja magát a kormány, hogy e 
vasutat Hatvantól Miskolczig egyenes vonalban 
viszi, akkor bizonyára különbözni fog e vonal 
attól, mely most a központi bizottság által irány
adóul vétetett, és bizonj^ára nem egynehány öl, 
hanem az összes pest-miskolczi vonalon már fél 
mértfőid lesz a különbség, a mit a közlekedési 
minisztérium igen helyesen fog tudni, épen ugy, 
mint jól tudta azt, hogy mi különbség van olyan 
két vonal közt, mint a kanizsai és a zákányi. Én 
részemről leglelkesebb szószólója volnék annak, 
hogy a vidékek vasutat nyerjenek- de a lelkese
dés annyira el nem ragad, hogy a hatvan-mis
kolczi vonalai, mely Miskolczot Pesttől amúgy 
is távolabb teszi a pest-hatvani vonal által, még 
messzebb vezettessem, és több költséget rójak az 
országra az által, a min kivül az összes forgalom 
Miskolczig drágittatik. Módositványom által Gyön
gyös vidékének érdekét sértve nem látom, s azért 
ujolag ajánlom a t. ház figyelmébe. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
Tisztelt előttem szólott képviselőtársam méltán és 
helyesen hivatkozott rám, mint a kinek nem csak a 
mostani gyakorlatból, hanem előbbi időkből is van 
ismerete azon viszonyokról, melyek közt a hatvan-
miskolczi vonal terveztetett. 

A mi különösen azon szempontokat illeti, 
melyeknek figyelembe vétele mellett a kormány 

43 
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maga hozta javallatba a hatvan-rniskolczi vonalat, 
a következőket kell fölemlitenem. [Halljuk!) 

A b=Ltvan-miskolezi vonalat mindenkor ugy 
tekintette a kormány, mint egyik nevezetes kiegé
szítő részét az országos hálózatnak és a nemzet
közi forgalomra szánt legfontosabb vonaliránj^ok 
egyikének. Ilyennek meghatározásánál nem lehet 
más irányadó, mint az, hogy ilyen vonal vég pontjá
hoz minél egyenesebb, minél rövidebb utón vezet
tessék. (Hdyeslés.) De nem lehet soha ilyen vonal 
tervezeténél szem elől téveszteni azt se, hogy 
midőn szomszédságában vannak fontosabb, na
gyobb népességű helyek, a mennyire az országos 
közforgalom csonkítása és csorbítása nélkül ezen 
mellék- vagy szomszédságában lévő helyiségeknek 
és lakott helyeknek érdekei is bevonhatók, vagy 
befoglalhatok ezen nagy országos forgalomba, ha 
az országos érdek ez által sérelmet nem szenved, 
akkor ezek is tekintetbe vétessenek. í g y történt 
különösen ezen vonal irányának megállapításánál. 
Ennek hosszában két nevezetes helység találkozik: 
Gyöngyös és Eger, melyek aránylag csekély tá
volságra esnek e vonal hosszában. Nem volt szán-
doka a közmunkaügyi minisztériumnak mindkét 
helyre nézve szárnyvonalakat hozni javaslatba, 
hogy ezek segedelmével foglaltassanak össze a fő
vonallal. Miért? Mert a szárnyvonalak segedelmé
vel eszköslött forgalom mindig alkalmatlanabb és 
költségesebb. Nem maradt tehát egyéb hátra, mint 
a két hely között elhatározni azt, hogy az egyik 
szárnyvonallal köttessék össze, a másik pedig, a 
mennyire a főirányt nevezetesen nem hosszabbítja, 
azt lehetőleg megközelítse. í gy például történt, 
hogy Egerre nézve, mely a főiránytól távolabb 
esik fekv'sénél, de azon hivatásánál fogva is, hogy 
onnan a fővonal a gömöri vastelepek felé tovább fog 
vitetni, az határoztatott, hogy szárnyvonal által 
köttessék össze; ellenben Gyöngy ősre nézve, mely
nek tekintélyes forgalmát figyelmen kívül hagyni 
nem lehetett, a minisztérium azt javasolta, hogy a 
vonal oda lehetőleg közelvezettessék, föltéve, hogy 
ez által a költségek nevezetesen nem szaporodnak 
s a vonal hossza nem növekszik. Ezen indokok 
mellett, s ezen körülmények tekintetbe vételével 
ajánlotta a minisztérium a maga javaslatát, ugy a 
vasúti, a pénzügyi, valamint a központi bizottság
ban, és mindezen tényezőknek figyelembe vételé
vel határozott ezen hármas fórum. 

Mindezeknél fogva bátor vagyok a miniszté
rium javaslatát, melyben a t. ház teljes megnyug
vást találhat, a t. ház figyelmébe és pártfogásába 
ajánlani. (Helyeslés.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Én az országos érde
kek mellett szívesen figyelembe veszem a helyi 
érdekeket is ; de csak azon esetben, ha a helyi érde
keket bizonyos pénzösszeggel kiegyenlíthetem. 

De van más szempont is, t. i. az idő, mely a pénz
nél is nagyobb kincs: ezt veszem figyelembe, és a 
helyi érdekeknek az által kívánok eleget tenni, 
hogy — mint már Egerre vonatkozólag indítvány 
tétetett a kormány által is — történjék meg az 
mind Egerre, mind Gyöngyösre nézve, mert meg
nyerjük azt, a mi legdrágább, az időt, és a helyi 
érdekeknek is eleget teszünk. Én részemről hoz
zájárulok, hogy a szárnyvonalak országos költsé
gen építtessenek. (Szavazzit/nk!) 

E l n ö k : Nem levén senki felirva, a kérdés 
az, hogy az Eger és Gyöngyös városok kérelme 
következtében hozott határozati javaslatot a köz
ponti bizottság véleményével egyetértőleg elfo
gadja-e a t. ház vagy nem? A kik elfogadják, 
méltóztassanak felkelni. {Megtörténik.) Méltóztas
sanak most felkelni azok, kik el nem fogadják. 
[Megtörténik.) A többség a javaslatot a bizottság 
véleményével együtt elfogadja. 

Következik a törvényjavaslat tárgyalása. 
R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a tör

vényjavaslat czimét). 
Kirá ly i P á l e l ő a d ó : A czimre nézve nincs 

a bizottságnak észrevétele. 
R á d a y LáSZlÓ gr. j egyző (olvassa a tör

vényjavaslat 1-sö és 2-dik szakaszát.) 
K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A központi bizott

ságnak 4i törvényjavaslat 1-sőés 2-dik pontjára kö
vetkező észrerevételei vannak. Az 1-ső szakasz 
csak a 2-dikkal összefoglalva képezvén egészet, e 
tekintetből a két szakaszt összefoglalandónakjavalja. 
Ez esetben az első sor kezdő szavait „magy. kir." 
kihagyatni; ugyanazon sorban „minisztérium0 

helyett: „miniszter" tenni javasol; a szakasz 
utolsó sora pedig a 2-dik szakaszszal igy lenne ösz-
szefoglalandó: „ezen alapon nevezett vasutvona
lak országos költségen rendeltetnek kiépíttetni." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e módositványt? 
(Elfogadjuk!) A központi bizottság módosítása 
tehát elfogadtatik. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 3-dik szakaszát.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó ; Ezen szakasz utolsó 
előtti sorában, hol az összegről van szó, a köz
ponti bizottság az összeg után oda akarja tétetni: 
„osztrák értékben". 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen módosítást elfo
gadni? (Elfogadjuk!) Ezen szakasz a központi 
bizottság módosítása szerint fog kiigazittatni. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 4-dik szakaszát.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Ezen 4-dik szakasz
nak — mely a módosítás folytán 3-dik — első sorá
ban ezen szó után „alföldi", melyből az ibetuelha-

*) Lásd az Irományok l ö7 -d ik számát. 
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gyandó, a következő szavak írandók: „fiumei vas
út nagyvárad-eszéki része". Ugyanezen sorban 
•a „rendelkező" és „törvény" szavak közé „1868" 
igtatandő. 

Elnök*. Méltóztatnak ezen módosítást elfo
gadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva ezen szakasz 
a központi bizottság módosításai szerint lesz szer-
keztendő. 

Ráday Lász ló gr. j e g y s ö (olvassa a tör
vényjavaslat 5-dik s:akas:át.) 

Királyi Pál előadó: A központi bízottság 
ezen utolsó szakaszban, mely ezentúl a 4-dik lesz, 
a „törvényhozó test levéltára" helyett, a mennyi
ben ilyen jelenleg még nem létezik, inkább 
azt akarja tétetni, a mi van, t. i.: „az országos 
levéltár". 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Tehát a jjtörvényhozó test levéltára" he
lyett : „országos levéltár" fog tétetni. 

Vadnay Lajos: T. ház! A központi bizott
ság mindig figyelemmel volt a kötigék helyes 
használatára, vajon azok elől vagy hátul alkal
maztassanak-e ? s azt hiszem, itt csak elnézésből 
történt, hogy az utolsó sorban „felügyeljen" téte
tett e helyett: „ügyeljen fel*. {Helyeslés!) 

Elnök : Elfogadja a t. ház ezen módosítást ? 
{Elfogadjuk!) Ennélfogva a ^felügyeljen" szó fel 
fog cseréltetni azzal: „ügyeljen fel". 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a központi bi
zottság jelentését a magyar éjszak-keleti vasútvonal 
engedélyokmányára vonatkozólag '). 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa az enge
délyokmány 1-sÖ §-át2). 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó ; T. ház! A mint mél
tóztattak az előterjesztésből megérteni, a központi 
bizottság ezen engedélyokmány tervezetét a vasúti 
és pénzügyi bizottságok által az osztályoknak 
átszolgáltatott pontozatok alapján szerkesztette 
össze. Ez tehát a központi bizottságnak saját 
munkája levén, rá részletes módosításai nincse
nek. Ha tehát az egyes szakaszokat tárgyalni 
méltóztatik a t. ház, itt az előadó módositványokat 
nem fog ajánlani: mert a központi bizottság mó-
dositványai vagy a szakaszokban már benne fog
laltatnak, vagy a szakaszoknak el nem fogadása 
esetében már ott megvitattattak. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 2-ik 
szakaszt.) 

Csengery Imre : Itt a 3-ik bekezdés utolsó 
előtti sorában, valószínűleg sajtóhibából, elmaradt 
ezen szó : „mint"; kérem tehát ezen szót a szö
vegbe bejegyezni: ,diogy innét,mint ez utóbbinak 
második vágánya," sfb. 

*) Lásd a 2 39-dik számú iromány illető részét. 
") Lásd az Irományok 239-dik számának V. mellékletéi. 

Elnök : Méltóztatnak ezen szó közbeszurásá-
val elfogadni? (Elfogadjuk!) El van fogadva. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 3-dik 
szakaszt.) 

N y á r y P á l : A most felolvasott szakasz 
utolsó bekezdésében épen az foglaltatik, a miről 
az alföld-fiumei vonal tárgyaiban és itt a legköze
lebbi alkalommal ma határoztunk: az t. iM hogy 
azon tekintet, mely itt kiköttetik a külföldi vasra 
nézve, egészen mellőztetik: azt gondolom, ezen 
utolsó bekezdésnél is hagyassák ki, és terjesztessék 
ki erre is azon határozat, melyet előbb hoztunk. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : A 3-ik szakaszt méltóztatnak elfo
gadni azon észrevétellel, melyet Nyáry Pál képvi
selő úr ajánlott? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a 3-ik 
szakasz ilyképen elfogadtatik. 

Ráday László gr. jegyző (oktassa a 4-ik 
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa. 
az ő-ilc szokás t.) 

Tisza K á l m á n : Nem akarok módositványt 
tenni, hanem a t. házat egy tévedésre vagyok 
bátor figyelmeztetni, mely ezen engedélyokmány 
szerkezetébe becsúszott. Ezen engedélyokmány
nak alapul szolgált a márczius 4-ikén felvett jegyző
könyv, és így magának a központi bizottságnak 
czélja az volt, ezen egyezményi okmányt azon 
jegyzőkönyv értelmében szerkeszteni, hozzá véve 
még a pénz- és vasügyi bizottságnak módositvá-
nyait is. Azonban arra nézve, hogy különösen az 
engedélyokmánynak 1-ső szakaszában megnevezett 
vasút mikor lenne megnyitandó, se az egyik, 
se a másik bizottságnak észrevétele nem vol t ; 
annak tehát ugy kellett volna mind a törvényja
vaslatba, mind az engedélyokmányba átjönni, 
mint az a márczius 4-ikei egyesség szerint a jegy
zőkönyvben megállapittatott. Azonban azon körül-
mény forog fen, hogy a törvényjavaslat, melyet 
a központi bizottság előterjesztett, és az engedély
okmány, se egymással, se a márczius 4-ikei jegyző
könyvvel meg nem egyezik. Én azt gondolom, ez 
nem is módositvány, hanem kérelem, hogy a t. 
ház méltóztassék elrendelni, hogy a márczius 
4-ikei jegyzőkönyv értelmében rectificáltassék. 
Ugyanis a márczius 4-ikei jegyzőkönyv értelmé
ben ezen 5-ik pontnál igy kellene a vasutak meg
nyitására vonatkozó határozatoknak állani: „1870-
dik évi okt. 1-jéig a debreczen-szatmár-németi 
tekeháza szigeti , 1871-dik évi máj. l-ig a teke-
háza-csapi, az 1871-dik évi okt. l-ig pedig az 
1. §-ban megjelölt többi pályákat." 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
Részemről is ugy tekintem, hogy a mit Tisza Kál
mán képviselőtársunk felhozott, nem módositvány, 
hanem utalás egy számtételi hibára, a mennyiben 
három határidőről van szó, mely külön három vo-

43* 
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italnak kiépítésére vonatkozik, és miután a köz
ponti bizottság több adatból, több irományból volt 
kénytelen azt összeállítani, ilyen hiba könnyen be
csúszhatott. Ha méltóztatnak megbizni a közmun
kaügyi minisztériumot, hogy ezen hibákat össze
hasonlítva helyreigazítsa, a dolgon segítve lesz. 
Én részemről ugy tekintem, hogy a vállalkozókra 
nézve kötelező csak azon okmány lehet, melyetők 
aláirnak. A mennyiben tévedések fordultak elő 
akár a törvényjavaslatban, akár az engedélyok
mányban, vagy mind a kettőben, ezen két okmány 
hibáit ki kell javítani az eredeti szövegből, me
lyet a vállalkozók kötelezó'leg aláírnak- {Helyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : Ha a t. ház azt méltózta
tik elrendelni, hogy azon hibákat, melyek becsúsz
tak ezen szerződésbe, a közlekedési minisztérium 
az eredeti jegyzőkönyvhöz alkalmazva, hozza 
helyre, akkor minek revideáljuk ezeu engedély
okmányt? Én igen helyesnek tartom a központi 
bizottságnak azon javaslatát, hogy a vasúti és 
pénzügyi bizottságok ne csupán jegyzőkönyveiket 
adják be, hanem kimerítő jelentést tegyenek az 
egész tárgyról; de átalános elvül nem szeretném 
elfogadni azon eljárást, hogy midőn a vállalkozók
kal az engedélyi okmány előre megállapítva nin
csen^ központi bizottság egyszersmind engedélyok
mányt szerkeszszen, mert az engedélyezési okmány 
egyesség,az egyességnek pedig mindkét fél hozzájá-
rultával kell megtörténni. Ha ezen eljárás követhető, 
ez csak akkor követhető, ha legnagyobb pontosság
gal vétetnek által szó szerint a vállalkozókkal tör
tént előbbi megállapodások az engedélyokmányba. 
Miután ez itt nem történt, s tudva van, hogy a 
marcz. 4-ikei jegyzőkönyvben foglalt megállapodás 
nem az, mi az 5-ik szakaszban foglaltatik, a vállal
kozókkal megállapított megállapodásokat ezen en
gedélyezési okmányba itt most mindjárt szóról 
szóra bele kell igtatni, mert ezen engedélyezési 
okmány szolgál már most irányul magára a köz
lekedési minisztériumra nézve. Óhajtanám tehát, 
hogy a központi bizottság előadója e szakaszt a 
marcz. 4-ikei jegyzőkönyv szerint kiigazitva terjesz-
sze a ház elé. (Helyeslés) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : T. ház ! Előttem szó
lott t. képviselő úrnak megjegyzéseire nekem,mint 
előadónak, szintén vannak észrevételeim: mert azt 
lehetett kivenni szavaiból, mintha a központi bizott
ság abban különös mulatságot talált volna, hogy 
a vasúti és pényügyi bizottság által előterjesztett 
pontozatokból engedélyokmányt készítsen. Ellenke
zőleg a központi bizottság kénytelen volt azon 
pontozatokat ugy, mint vannak, előterjeszteni, s 
olyan megállapodást terjeszteni a ház elé, hogy fá
radság nélkül a tárgyalást egymás után lolytat-
hassuk. Csak ezen nézet birta a központi bizottsá
got arra, hogy mindazon pontozatokat, a jegyző

könyvi megállapodásokat alapul véve, egy ter
vezetet készítsen, szem előtt tartva a t. ház által 
a nagyvárad-eszéki vonal tárgyalása alkalmával 
megvitatott és elfogadott tervezetet. Azonban, igaz, 
megtörtént, mit pl. Tisza képviselő úr felemiitett, 
t. i. hogy, mint ő mondja, egyik vagy másik tétel 
nem egyezik meg a megállapodással vagy a jegy
zőkönyv tartalmával. Emberek vagyunk, és mint 
ilyenek ilyen hibát elkövethetünk, de a t. ház azért 
tárgyalhatja, s a kik a hibát látják, észrevéte
leket tehetnek, s a szerint a kijavitás megtörtén
hetik. (Zaj.) De azt hiszem, hogy a központi bizott
ság nagyon megrövidítette és könnyítette a mun
kát akkor, midőn a pontozatok és jegyzőkönyvi ki
vonatok helyett kész tervezetet terjesztett a t. ház 
elé. (Zaj.) 

BÓniS Sámue l : Azt már fölösleges érzé-
kenykedésnek tartom, hogy ha megtörtént a hiba, 
és a ház ki akarja igazíttatni, azt vádképen magára 
veszi valaki. A hiba megtörténvén, ezt természete
sen ki kell igazítani; s ez nem lehet senkire nézve 
sérelmes. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ezen szakasznak ezek szerint kiiga-
gazitott szerkezete holnap fog a t. ház elé terjesz
tetni ; de azért most folytathatjuk a többi pontok 
tárgyalását. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 6—19-
dik szakaszait, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak). 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 20—29-
dik szakaszokat, melyek szintén észrevétel nélkül elfo
gadtatnak). 

E l n ö k : Tehát az engedélyokmány, a fen
tebb függőben hagyott pont kivitelével, el van 
fogadva. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a központi bizott
ság további jelentését.) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a határozati 
javaslatot a bodrogközi vonalrészre vonatkozólag 2). 

K i r á l y i P á l e lőadó : A mint a jelentésből 
méltóztattak érteni, ezen határozati javaslatból 
az első pont tévedésből kimaradt, mit én pótlólag 
bátor vagyok jelentésünk értelmébea formulázva 
felolvasni. (Olvassa a kiigazított szöveget.) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
T. ház! Nekem is van egy rövid észrevételem. Az 
itt velünk nyomtatásban közlött határozati javas
lat 2-ik alineájára nézve nincs észrevételem, mert 
az teljes összhangzásban van azzal, mit a központi 
bizottság tárgyalás után javaslatba hozni szándé
kozott; de van észrevételem a 3-ik kikezdésre 
nézve, hol az mondatik : „Nem különben intéz
kedjék a kormány, hogy a földterület kisajátítása 
ezen bodrogközi vonalrészen egyelőre csak egy 
vágánya töltésre eszközöltessék." A szándék nem 

*) Lásd az Irományok 239-ik számának Vl-dik mellékletét, 
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az volt, hogy a bodrogkőzi vonalra nézve alkal
maztassák az egy vágányu töltés , és nem erre 
főleg, hanem a hegyaljai vonalra, t. i. arra, mely 
a B. pont alatti vonalból kiágazva S.-A.-Ujhelyen 
át Zomborig vezetendő. Hogy tehát ez tüzeteseb
ben meg legyen nevezve, én ezen határozati javas
latban ezen vonalt olyképen óhajtanám megjelöl
tetni, hogy mondassák ki : „Nem különben intéz
kedjék a kormány, hogy a földterület kisajátítása 
a C. pont alatt megnevezett vonalra nézve stb." 
Akkor ez tisztán lesz kifejezve. (Helyeslés.) 

V a y B é l a b . : T. ház! Itt két helyt fordul 
elő ,,Csap-Sátoralja." Azon helységnek neve nem 
Sátoralja, hanem Sátoralja-Ujhely vagyis tulaj
donképen Ujhely, és csak azért mondatik Sátor-
alja-Ujhelynek, hogy más Ujhelytől megkülön
böztessék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen határozati javas
latot Királyi Pál előadó úr hozzáadásával, vala
mint Hollán államtitkár úr és Vay Béla képviselő 
úr igazításával elfogadni? (Elfogadjuk!) Tehát 
ezen határozati javaslat e szerint fog módosíttatni. 

Következik a magyar éjszak-keleti vasút tár
gyában előterjesztett törvényjavaslat. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a magyar 
éjszak-keleti vasút kiépítését tárgyazó törvényjavaslat) 
1-sö és 2-dik szakaszát, melyek észrevétel nélkül elfo
gadtatnak. Olvassa 3-dik szakaszát, ezt már a köz
ponti bizottság szövegezése szerint2). 

K i r á l y i P á l e lőadó : Minthogy jegyző úr 
ezen szakaszt a központi bizottság szövegezése 
szerint olvasta, nem tartom szükségesnek a köz
ponti bizottság észrevételét előadni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen szakaszokat a köz
ponti bizottság szövegezése szerint elfogadni ? (El
jogadjuk!) Ezen szakasz a központi bizottság szöve
gezése szerint fog szerkesztetni. 

Mihály i Péter j e g y z ő (olvassa, eredeti szöve
gében, a törvényjavaslat 4. szakaszát, melyre nem tör
ténik észrevétel. Olvassa 5-dik §-át.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! TJgy gondolom, 
ez itt is ép ugy, mint az engedélyokmányban, ki 
lesz igazítandó a márcz. 4-ikei jegyzőkönyv ér
telme szerint. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház az 5. szakaszt 
Tisza Kálmán észrevételével? (Elfogadjuk!) Elfo-
gadtatik. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 6-ik sza
kaszt.) 

Királyi Pál előadó : A központi bizottság 
ezen szakaszra következő módositványt tesz. A 
második sorban ezen szó helyett „határidőkig" ez 

*) Lásd az Irományok 198-dik számát. 
*) Lásd az Irományok 239-dik számának VII. mellékletét. 

j ön : „határidők alat t ;" ezen szó után pedig „meg
felelő" ezen szó jöjön bele : „tettleges." 

Elnök : Elfogadja-e a t. ház a 6. szakaszt a 
központi bizottság módosítván vaival? (Elfogadjuk!) 
Elfogad tátik. 

Mihály i Péter j e g y z ő (olvassa a 7-dik sza-

K i r á l y i P á l e lőadó : A központi bizottság
nak ezen szakaszra következő módositványai van
nak. Az első sorban ezen szó helyett „beszerzését" 
teendő lenne: „kisajátítását"; az 5 ik sorban e he
lyett „földterület" teendő lenne : „terület kisajátí
tása"; a 6-ik sorban ezen szó helyett „beszerezni" 
ez jönne „eszközölni." 

ElnÖk : Elfogadja-e a t. ház a 7. szakaszt a 
központi bizottság módosításaival? (Elfogadjuk!) 
Elfogadtatott. 

Mihályi Péter jegyző (61 vassá a 8-dik sza* 
kaszt.) 

K i r á l y i P á l e lőadó : A központi bizottság
nak következő módosításai vannak. Ezen szó he
lyett „időpontontul" jönne : „időponttól kezdve." 
A hatodik sorban ezen szó után „azonnal" ezen 
szavak jönnének : „minden kártalanítás nélkül." 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a 8. szakaszt a 
központi bizottság módosításaival ? (Elfogadjuk !) 
Elfogadtatott. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 9. szakaszt, 
melyre nem történik észrevétel. Olvassa a lOdik sza
kaszt.') 

K i r á l y i P á l e lőadó : A központi bizottság
nak ezen szakaszra következendő észrevételei van
nak. Az első szó után ez teendő : „itt engedélye
zett," és a nyomban utána következő „vasútra" 
szó helyett „vasutvonalokra;" e helyett „megnyi
tás" „megnyitásuk;" az ötödik sorban az „ezüst" 
szót kihagyatni véli, és a 6-ik sorban ezen szó 
után „jövedelmet" ezen szót kívánja tétetni 
„ezüstben." 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a 10. szakaszt 
a központi bizottság módosításai szerint? (Elfo
gadjuk !) Elfogadtatott. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a ll-dik sza
kaszt) 

K i r á l y i P á l e lőadó: E szakasz első sorában 
a második szónál „engedélyi" az i betű kitörlendő; 
a 2-ik sorban pedig „engedélyezett" szó utánbete-
endők ezen szavak : „és jó karban átbocsátandó;" 
ugyanezen szakasz 9-ik sorában „belszerelményék
kel" helyett: „belszerelménynyel", az ezen szakasz 
utolsó sorában „ingó- és ingatlanságokkal" helyett: 
„ingó- és ingatlansággal" irandó. Ugyané sza
kaszmásodik pontja helyett, helyesb értelem, sza
batosabb kifejezés és félremagyarázás kikerülése 
végett, a bizottság a következő módosított szerkeze
tet hozza javaslatba: „Azonban az engedély eltelté-
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nek, vagy a pálya harminca év után lehető bevál
tásának esetére is, az állam által kiszolgáltatott 
előlegeknek és ezek kamatainak visszatérítése után, 
tulajdonosai maradnak az engedélyesek mind a 
vállalat saját kereseteiből alapított tartalékalap
nak, és künlevő activ követeléseknek, mind a 
vállalat saját vagyonából emelt épületeknek, mi
lyenek a coakskemenczék, öntödék, gép- és egyéb 
gyárak, pajták, dockok, melyeknek megszerzésére 
vagy előállítására a kormány által azon határozott 
kijelentéssel hatalmaztattak fel, hogy azok nem 
fogják a vaspályának semmi hozzátartozandőját 
képezni." {Helyeslés) 

Vadnay LajOS : Nem tennék észrevételt, ha 
nem látnám, hogy a központi bizottság oly nagy 
pontossággal jár el. De midőn látom, hogy a 13. 
szakaszban maga igy javitotta ki, hogy : ,, minden 
(egyéb helyettjmás jogokra és kötelességekre nézve" 
8tb. ugy tartom én is, hogy „egyéb" mást tesz, 
mint ,,más," mert „más" az, minek határozott neve 
van, mig az „aliud" határozatlan valami, ez tehát 
nem lehet .,egyéb," aliud, hanem „más." Ennél
fogva óhajtom, hogy a következetességet megtart
ván, igy tegyük a 11. szakasz második bekezdése 
9-ik sorában i s : „gép- és más gyárak." (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 11. szakaszt a 
központi bizottság és Vadnay Lajos képviselő úr 
módosításaival ? (Elfogadjuk!) El van fogadva. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 12-ik sza
kaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
ezen szakasz 5-dik sorában a „magyar királyi" szót 
kihagyatni indítványozza; továbbá a 9-ik sorban 
egész szó után a következő szavak ; „befektetési 
Összegét képező összes részvények harmiacz száza
lékának" kihagyandók, s helyettük a következők 
igtatandók be : „részvénytőkéje harmincz százalé
kának." 

Elnök : Méltóztatnak ezen szerkezetet elfo
gadni? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Mihály i P é t e r jegyzŐ(ofoassaa í 3. szakaszt.) 
Királyi Pál előadó : A központi bizottság 

ezen szakasz első sorában „egyéb" szó helyett : 
„mást" indítványoz tétetni. (Helyeslés.) 

Elnök : El van fogadva. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 14-dik sza

kaszát, melyre nincs észrevétel.) 
Elnök: Tehát a törvényjavaslat utolsó sza

kasza is el van fogadva. 
Királyi Pál előadó (d vassá a központi bi

zottság jelenteiének végétJ). 
Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a feltétel-

könyvre dCierjeszleti határozati javaslatot ~). 
v) Lásd az Irományok 239- ik ezámát. 
z) Lásd az Irományok 239-ik számának VÍII-dik mellekletét. 

Szakál LajOS: Tisztelt ház ! Ezen határo
zati javaslatnak harmadik bekezdésére vagyok 
bátor észrevételt tenni, s e végett a ház türelmét 
egy perezre kikérem. E határozati javaslatban két 
dolog czéloztatik.Az első az.hogya „feltételkönyv-" 
re, a másik pedig,hogy af. é. april 20-ikai kormány
rendeletre a felhatalmazás megadassák. E czél má
sodika a tiszta formulázással el van érve, de az 
elseje nincs: mert a szöveg igen átalános és azért 
homályos. A központi bizottság jelentésében 
ki van emelve a „ feltételkönyv", és a vitat
kozások folytán tudjuk,hogy miről van szó ; de a ha
tározati javaslatban, mely a feltételkönyvre vonat
kozik, csupán ennyi: „abemutatott szabályokat."Ez 
nagyon átalános j ki kell tehát magyarázni, megne
vezni, megkeresztelni ama szabályokat: és ez czélja 
indítványomnak, illetőleg módositványomnak.Mire 
hatalmaztatik a közlekedési minisztérium fel ? Itt 
meg kell nevezni a dolgot tisztán és világosan, mint 
ez a központi bizottság jelentése fejezetében mégis 
történt. Ennélfogva a harmadik bekezdés 4-ik sorá
nál ezen szó u tán: „megalkothatná", közbeszúratní 
indítványozom tisztább magyarázat kedvéért e sza
vakat : „ az átalányösszegért kiadandó vonalak épí
tését és felszerelését szabályozó, általa bemutatott 
feltótelkönyvet", e szót pedig: „szabályokat" 
kihagyatni. 

E l n ö k : A határozati javaslatot elfogadja a 
t. ház ? A kik a határozati javaslatot ugy, mint fel
olvastatott, elfogadják, méltóztassanak felkelni. 
(Megtörténik. Szakái Lajos is feláll. Derültség.) Nem 
tudom, kívánja-e a t . ház. hogy a beadott rnódosit-
vány felolvastassák? 

Nyáry P á l : Szakái elállott az indítványtól! 
Szakál LajOS: Nem állottam és nem ál

lok el! 
Bón íS S á m u e l : Miután az elnökség még nem 

jelentette ki, hogy a szerkezet megtartatik, kívánom, 
hogy arra történjék szavazás, vajon Szakái Lajos 
úr módosítván}'át elfogadja-e a t. ház vagy nem? 

G h y c z y K á l m á n : Mielőtt szavaznánk, tudni 
kellene, mire szavazunk ? és igy csakugyan szük
séges volna, hogy Szakái képviselő úr módositvá-
nya újra felolvastassák. 

Nyáry P á l : T. ház ! Azt gondolom, már most 
nem szükség szavazni, mert havalaki módositványt 
vagy indítványt tesz. s azt nyilatkozata vagy az 
eredeti szövegre tett szavazása által visszahúzza, az 
nem lesz többé módositvány. De szabályaink szerint 
az indítványozó által is megbuktatott indítványt át
veheti más i s : és ha valaki van, ki azt az indit-
ványt átveszi, ugy az többé nem Szakái inditvá-
nva, s ebben az esetben lehet a kérdést uira feltenni. 

Szakál Lajos : Engedelmet kérek; hogy nyi
latkoztassam. Az uralgott rendkívüli nagy lármá
ban voltaképec nem tudtam, mi történt? (De-
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rültség.) Én vissza nem vontam s vissza most sem 
vonom módositványomat, mert azt jól meggondol
tam, s figyelembe vételét szükségesnek tar tom: 
kívánom tehát újra is annak fölolvastatását. 

Ráday Lász ló gr. j egyző (olvassa Szakéi La
jos módositványát.) 

Várady Gábor : A mi Szakái képviselőtár
sunk indítványában foglaltatik, tökéletesen analóg 
e tárgyban már határozat erejére emelkedett 
más ilyen czimmel vagy fejezettel. Ez csak styla-
ris módosítás ugyan, de mivel egészen szabatos, 
én hozzájárulok s elfogadom. (Helyedén.) 

i E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház Szakái képviselő 
I úr ezen módositványát ? (Elfogadjuk !) 
I Be levén fejezve a tárgyalás, nincs egyéb hátra, 
! mint a törvényjavaslatok végleges megszavazásá

nak határnapját holnaputáni 10 órára kitűzni. 
Még a költségvetési bizottságnak van jelen-

| tése. 
Beniczky Gyula előadó (olvassa af.£. má

jus havára szóló költségvetési előirányzatot.) 
Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadj<uk!) 

j Az elnökség tehát ehhez képest fog intézkedni. 
I Holnap 10 órakor ülés tartatik. 
I Az ülés végződik d. u. 2 '/4 órakor. 

CCXXXY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 27-én 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Vita a jegyzőkönyv felett. Kérvények bemutatása. A központi bizottság jelentést tesz a rémet vámegylettel kö
tött kereskedelmi szerződésről. Székely Gergely a sepsiszentgyörgyi volt katonai elemi iskola helyiségeinek átadása iránt interpellálja 
a kormányt. A kormány felel Gűll József interpellatiójára az erdélyi sajtóviszonyok iránt és Stoll Károlyéra a Lázár Sándorféle sikkasz
tási kérdésben. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy \ 
Gyula gr., Eötvös József h., Gorove István, Horvát \ 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla ö. 

Az ülés kezdődik d. e. ÍO1^ órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Ráday László gr. jegyző lír fogja 
vezetni; a szólam kivánók neveit Mihályi Péter 
jegyző úr jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a má
jas 26-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Tisza Kálmán : A jegyzőkönyvre az az ész
revételem van, hogy a hol a sínekről van emléke
zés, az is kimondatott a tegnapi ülésben, hogy az 
a rész kihagyatik az engedélyokmányból; de 
ugyanazon határozat, mely a hatvan-miskolczi és 
zákány-zágrábi vonalra nézve hozatott, ezen vo
nalra is kiterjesztetik. 

Ráday Lász ló gr. jegyző; Méltóztassék meg

hallgatni: ez benne van a jegyzőkönyvben. (Újra 
elolvassa a jegyzőkönyv illető pontját.) 

Tisza K á l m á n : Nem jól hallottam előbbi 
Elnök: Kincs más észrevétel a jegyző

könyvre ? 
Halász B o l d i z s á r : T. ház! Kétségtelen, 

fl°gy a jegyzőkönyvnek a történtek bű tükrének 
kell lenni. Sulyok Mór képviselőtársunk lemon
dása ugy van a jegyzőkönyvben felvéve, h o g y : 
„olvastatott Sulyok Mór országgyűlési képviselő 
lemondó levele;" pedig Sulyok Mór lemondása 
csak szóval jelentetett be az elnök által. Mutatja 
ez, hogy jegyző úr ugy szerkesztette a jegyző
könyvet, a mint kellett volna történni: mert csak
ugyan mindnyájunknak, sőt az egész hazának ér
dekében áll tudni, hogy valamelyik képviselő mi
ért mondott le ? (Felkiáltások: Nem tartozik indo
kolni! Nagy zaj.) Engem a t. Láznak ezen zúgás ál
tal kijelentett nem helyeslése meg nem győzött. 
En részemről igen érdekesnek tartom tudni, hogy 
egy országos képviselettel megbízott egyén miért 
mondott le? (Hiszen nem tartozik indokolni! Zaj.) A 
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mi a házszabályokat illeti, már egy alkalommal volt 
szerencsém a t. házat figyelmeztetni, hogy a ház
szabályok igent ifi mondanak, nemet is. A ház
szabályok 31-dik §-a azt mondja, hogy a beje
lentett indítványok, javaslatok, kérvények stb. 
csak kivonatilag tudatnak a házzal, s akkor napi
rendre kitüzendok; a 79-ik házszabály pedig azt 
mondja, hogy a jegyző által felolvasatlanul a 
kérvényi bizottsághoz tétetnek át. Az egyik sza
bály tehát azt mondja, hogy felolvastassanak, a 
másik pedig, hogy csak kivonatilag közöltessenek. 
A ház szabályai e szerint nem tiltják, a közérdek 
pedig azt hozza magával. Ezt tehát csak a jövőre 
nézve kívántam a t. ház figyelmébe ajánlani, és 
én részemről minden esetben tudni kívánom, hogy 
egyik képviselőtársam miért mondott le ?(Zaj. Fel
kiáltások: Nem tartozik indokolni!) Én jövőre a le
mondó leveleket felolvastatni óhajtom, és ezt sza
bályul kívánom kimondatni addig is, míg a ház
szabályok revideáltatnak. [Helyeslés a szélső bal 
oldalon.) 

Ráday László gr. jegyző: Igen sajnálom, 
hogy Halász Boldizsár úr képviselőtársamnak 
azon kifejezését, hogy én ugy tettem fel a jegyző
könyvet, a mint kellett volna történni, nem a mint 
történt, mint bókot megköszönve, kénytelen va
gyok visszautasítani: (Derültség) mert én ugy tet
tem föl a jegyzőkönyvet, a mint a dolog történt, 
s ugy olvastam föl, hogy : ,,bemutattatott az elnök 
úr által Sulyok Mór képviselő lemondó levele." A 
mi a t. képviselő urnák a lemondási okmányok 
felolvasására tett észrevételét illeti: e tekintetben 
a háznak eljárása különböző volt. Ha méltóztat
nak emlékezni — mert én pl. tisztán emlékszem 
— Ragályi Ferdinánd képviselőtársunk lemondása 
alkalmával felolvastuk a lemondási okmányt , Kos
suth Lajos lemondása alkalmával pedig nem ol
vastuk föl. Tehát a háznak e tekintetben még meg
állapodása nincs. Ezért nem is ismerhetem el, 
hogy a megrovás kiérdemelt lett volna. (Napi
rendre !) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! A 'házszabályok 
újból kidolgozására ki van küldve a bizottság; 
majd ha az munkáját beadja — mert bizonyos, hogy 
a munkálatban a kérelmekre és lemondásokra 
vonatkozólag is lesz vélemény adva — akkor 
lesz helye a felszólalásoknak e tárgyban. (Helyeslés.) 

P a t a y I s t v á n : De a nevetésnek soha sincs 
helye ok nélkül. (Nagy derültség) 

Elnök l Bemutatom az idő közben beérkezett 
kérvényeket. 

Nagy-Károly mezőváros a tisza-ér-kőrösi csa
torna létrehozatalát kéri. 

Ugyanazt kérik Ottomány község Bihar me
gyében, és Pálfalu község Szatmár megyében. 

Tóth Mátyás, Varga Bálint. Somodi József és 

Tót István, Pest, Pilis és Solt t. e. vármegyékbe 
kebelezett Ordas községe lakosai, az 1849-ik év 
márczius havában a császári hadsereg által elége
tett három teherszállító hajójok megtéritíetését 
kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Bojthor Endre , a képviselőházi irodaigazga
tója, a képviselőház hivatalnokai és tisztei megbí
zásából a képviselőház hivatalnokai és tisztei ál
landósítását és nyugdíjazását a ház által határoza-
tilag kimondatni kéri. E kérvény a ház költségvető 
bizottságához tétetik át. 

Gömör megyébe kebelezett Sajó-Keszi község 
több úrbéres lakosai földesuraik által úrbéri ter
mészetű birtokaik törvénytelen elfoglaltatását meg
gátoltatni kérik. 

Mellyes Belizár nagy-marosvárosí hites jegyző 
és ottani lakos, az országos gyarmatosítás terveze-
zetét a tisztelt képviselőház rendelkezésére aláza
tos tisztelettel beszolgáltatja. 

E két kérvény a kérvényi bizottsághoz uta-
sittatik. 

Bujanovícs képviselő úr, mint a központi bi
zottság előadója, a Poroszországgal kötött keres
kedelmi szerződés iránt fog jelentést tenni. 

Bujanov ic s Sándor e lőadó (olvassa a köz
ponti bizottság jelentését a Poroszországgal kötött ke
reskedelmi és vámszerzödés, a hozzácsatolt A, B, C 
alatti mellékletek és a zárj'egy'zökönyv tárgyában1). 

E l n ö k : T , ház! A ház jóváhagyása remé
nyében intézkedések történtek a jelentés rögtöni 
kinyomatása iránt. Ez megtörténvén, e jelentés a 
t. ház tagjai közt ki fog osztatni, és ha a ház bele
egyezik, a holnap délelőtt 10 órakor tartandó ülés
re napirendre kitűzetik. (Helyeslés.) 

Van még a mélt, főrendeknek két rendbeli 
üzenete is : egyik vonatkozik a görög-keleti fele
kezetűek egyházi ügyeire, a másik az alföld-fiu
mei vasútra. Ha a t. ház beleegyezik, ezen két fő
rendi üzenet is a holnapi ülés napirendjére tűzetik 
ki. (Helyeslés) 

A harmadik tárgy lenne több szab. kir. városi 
országos képviselő urak indítványa, melynél fogva 
e városok rendőrségi és törvénykezési költségei 
az ország pénztára által vétessenek fel. Ennek tár
gyalása is, ha á t. ház beleegyezik, holnapra 
tűzetik ki. (Helyeslés) 

Székely Gergely képviselő úr interpellátiót 
kivan intézni a cultusminiszter úrhoz. 

S z é k e l y G e r g e l y : Közoktatási miniszter 
úrhoz bátorkodom egy interpellátiót intézni; s 
minthogy tárgya t. képviselőtársaim mindenike 
előtt kellően ismeretes alig lehet, mélíóztassa-

l ) Lásd az Irományok 2 i 2-dik számát. 
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n a k megengedni, hogy azt lehető röviden előad
hassam. 

Hazánk történelmében a 18-dik századból 
vérbetükkel vagyon feljegyezve a gyászemlékü 
siculicidium per, minek következtében a szabad 
nemes székely nemzetnek egy része rendes határvé
di katonáskodás terhével sújtatott, s az által, hogy 
az ős idők óta egyenjogú nemzetnek csak egy 
részére terjesztetett ezen iga ónsulya, az absolutis-
mus divide et vinces elvének elég tétetett; de hogy 
intézményét biztositsa is, szüksége volt a székely 
nemzet alkotmányos szabad érzelmét aláásni, a 
nemzetet németesitni s vak engedelmes katonai 
szellemet terjeszteni. Ezen czélokból, s azért is, 
hogy katonákat képezhessenek, alapíttattak e ka
tonai kormányok által német elemi s magasb ka
tonainevelő intézetek. Ilyen vala Sepsi-Szent-Györ-
gyön is az úgynevezett „Granz-Norrnal-Schule". 
1858-ban az akkori kormány által minden intéze
tek megszüntetni és a vidéki polgárok többsége 
vallásfelekezeteinek tanodái czélokra kiosztatni 
rendeltetvén, a sepsi-szentgyörgyi a helvét hitűek 
illetékébe juttatni határoztatott. Szükségesnek 
tartom azt is megemlíteni, hogy Erdélyben a 
bevett vallások teljes jogegyenlősége approbata és 
compilata törvényeink által már biztosítva levén, 
nevelési ügyeikben a protestáns vallások teljes ön
álló kormánynyal bírtak; mely jogok felett később 
is lehetőleg őrködtek, s már 1848 előtt is az er
délyi helvét hitűek, számarányukhoz képest, buzgó 
adományaikból annyira igyekeztek ellátni nevelési 
czéljaikra szükséges intézetekkel magokat, mint 
Európa népeinek nagyobb része; azonban az 1850 
utáni években az egyház, szükségét látva a nehéz 
körülményhez képesti ujabb áldozatoknak, fen-
álló tanodáit lehetőleg segítette, s még a mellett 
a Rikán belüli egyházközgyülés kezdeményezé
sére Háromszék honfi buzgalom népének 100,000 
forint áldozata és jelentékeny könyvtár jővén ren
delkezése alá, az erdélyi mélt. egyház főtanács 
engedélyével egy reáltanodával egybekötött 
algymnasiumot alapított s azt 1859-ben életbe is 
léptette. 

A mélt. egyházi főtanács azon algymnasium 
igazgatására ruházta a „Granz-Normal-Sckule" ke
zelését is, s ez, annak helyiségére számítva, tan
osztályai helyiségeit ideiglen a templom várkama
ráiból alakitá. Azonban azon szín alatt, hogy az 
erdélyi r. k. püspökség csakis az alaptőke egy 
részéhez jogigényt formált, habár e más feleke
zetek illetőségöket még 1858-ban tettleg kezökre 
kapták, gyakori sürgetések daczára ezen kérdés 
mai napig megoldatlan maradott, és a ,,Granz-
Normalscbule" ugyan azon szervezettel, mint 1848 
előtt, sőt ugyan azon igazgató alatt, máig is fen-
tartatott, és a vidéki honfiak buzgalmából alakult 
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ev. ref. gymnasium elemi osztályait mig mindig 
ideiglenes és czélnak meg nem felelő tanszobákban 
kénytelen tartam, s több felől tornyosuló körűimé: 
nyék miatt ezen helyiség meg nem nyerhetése ese
tében lételét láthatjuk veszélyezve. 

Égető volt a kérdés, és magas volt remé
nyünk, midőn a magyar felelős kormány kezébe 
láttuk kerülni az igazgatást; tisztán reméltük, 
hogy eljövend azon idő, midőn e részben is igaz
ságot szolgáltat nekünk. 

Csak igazságra hivatkozom, t. ház, mert jo
got nem említek. Jogtalan volt a katonai kor
mány, nem volt törvényes, nem volt jogos azon 
kormány se, mely azt megszüntette; de ha mind 
azokat, miket azon kormány alapított vagy meg
szüntetett, a többiek részökbe kapták, igazság az, 
hogy a reformátusok is megkaphassák; és ez any-
nyival égetőbb szükség, mivel a helyiség hiányá
ban a Sepsi-Szent-Györgyön alapított algymna-
siumnak további fenállhatása is kétessé válik. 

Ennélfogva következő interpellátiót bátor
kodom cultusminiszter úrhoz intézni. {Olvassa :) 
„Miután köztudomás szerint az erdélyi volt határ-
véd-ezredek czéljaira alapított katonai elemi is
kolák még 1858 különböző vidékek pol
gárainak többsége arányában, vallásfelekezetek
nek osztatván ki, a sepsi-szent-györgyi „Granz-
Normal-Schule" név alatt ismeretes katonai német 
elemi iskola a helvét hitűek illetékébe juttatni 
határoztatott. tettleges átadása 10 év óta csakis azon 
szin alatt halogattatott, mert a róm. kath. püspök
ség az alaptőkének egy részéhez jogigényt formált, 
de a helvét hitüeknek a helyiség iránti teljes jo
gát nyilvánosan soha senki kétségbe nem hozta; 
miután ezen helyiség megkapbatása a sepsi-szent
györgyi, 1859-ben életbe lépett ev. reform, al-
gymnasiumra nézve fontos kérdés: szándékozik-e 
a n. m. közoktatási miniszter úr akadály és hala
dék nélkül igazságot szolgáltatni olyformán, 
hogy valamint ehhez ha,1 onló más iskolák még 
1858-ban az illetékesnek itélt felekezeteknek át
adattak, ugy ezen sepsi-szent-györgyi „Granz-
Normal-Schule" -nak helyisége (az alaptőkére nézve 
talán még függőben levő kérdések méltánvos 
megoldása előtt is) a helv. hitűek tanodái czéljaira 
átadassék? hogy már a folyó évi szeptember 1-só' 
napján kezdendő tanévre az ev. ref. igazgatás 
alatti nevelő intézetek tanterve ahhozképest alkal
maztathassák?" 

Eötvös Józse f b. va l lá s - és közoktatás
ü g y i m i n i s z t e r : Ez igen fontos interpellátiót ké
rem kiadatni, és arra a felelet jövő héten meg fog 
adatni. 

E lnök l Az éjszak-keleti vasút egyes szaka
szainak mikor leendő megnyitására a t. ház teg
nap uj szerkezetet rendelt beadatni. A szerkezet 
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ma nem készülhetvén el, holnap fog a t. ház elé 
terjesztetni. 

Horvát Bold izsár i g a z s á g ü g y i m in i sz 
t e r : T. képviselőház! Gull József képviselő úr a 
május 4-ikén tartott országos ülésben az erdélyi 
sajtóviszonyok tárgyában interpellátiót intézett a 
minisztériumhoz. 

Ezen interpellátió két kérdésre oszlik : először 
kérdi a tisztelt, képviselő úr, van-e tudomása a 
kormánynak arról, hogy Erdélyben, különösen pe
dig Nagy-Szebenben a sajtó irányában az előző 
vizsgálat, a megintés gyakoroltátik ? másodszor, 
vajon hajlandó-e a kormány az erdélyi sajtóvi
szonyokat a mai kor követelményeihez és az al
kotmányosság igényeihez képest átidomitani ? 

A mi az első kérdést illeti: köztudomású dolog, 
hogy Erdélyben még az 1852-ik évi sajtórendsza-
báíyok vannak hatályban. E sajtórendszabályokat 
nem a magyar minisztérium léptette életbe, hanem 
átvette azokat, mint a korábbi kormányrendszer 
hagyományait. E rendszabályok értelmében a kor
mány közegeit megilleti azon jog, hogy a sajtó irá
nyában a megintést gyakorolják. A kormány egyes 
esetekre vonatkozólag soha se adott utasítást kö
zegeinek az iránt, hogy a megintés eme jogával 
éljenek; azonban nem veheti rósz néven a kormány 
se a törvényhatóságoktól, se pedig saját köze
geitől, ha ezen jogot mindazon esetekben gya
korolják , melyekben az alkotmány és a közrend 
érdekei követelik. E joghoz kénytelen a kor
mán) egyelőre még ragaszkodni azon elvénél 
fogva, mely szerint nem akar fenálíót lerombolni 
addig, mig helyébe jobbat nem képes állitani. 
Meglehet, hogy ezen elv mellett még egy ideig 
itt-ott intézményekkel kell megküzdenünk, me
lyek a kor követelményeit nem elégítik k i ; de 
sokkal nagyobb rósz volna „tabularasat" csinálni, 
még mielőtt ujabb alkotásainkat képesek volnánk 
létre hozni. Hogy az erdélyi hatóságok e megin
tés jogával visszaélést követtek volna el, vagy 
hogy ezen jogot nagyobb szigorral gyakorolták 
volna Kagy-Szebenben, mint Erdély egyéb része
iben, arról a kormánynak semmi tudomása nincs. 
Meglehet, nagyobb számmal fordulnak elő e meg-
intések Nagy-Szebenben, mint másutt Erdélyben, 
mit nem tudok, de nem is akarok tagadni. Bizto
sithatom azonban a t. képviselő urat, hogy ezen 
esetben a megintésnek oka bizonyosan nem a 
kormány közegeiben és nem a törvény hatóságok
ban, hanem az ottani hírlapirodalom kezelőiben 
fekszik. 

Egyébiránt különös örömmel constatálja a 
kormány, hogy nemes szász testvéreink az 1852-
dik évi sajtórendszabályokat, a melyeket eddig 
nyugalommal és resignatióval tűrtek, megunták, 
és hogy az alkotmányos szabadságnak egyik fő 

követelményét és biztositékát: a sajtószabadságot 
elvégre Erdélyben is meghonosittatni óhajtják. É s 
legyen meggyőződve a t. képviselő úr, hogy szász 
testvéreinknek eme nézetei és vágyai a kormány 
nézeteivel és vágyaival teljesen találkoznak. Ennél
fogva második kérdésére vonatkozólag van sze
rencsém kijelenteni a t. háznak, hogy a kormány 
már ezelőtt néhány hónappal megtette a kellő 
eló'intézkedéseket az iránt, hogy mihelyt a polgári 
perrendtartásban tervezett bírósági szervezet tör
vény erejére emelkedik, és mihelyt a kormány 
tudni fogja, hogy Erdélyben hol és hány fö tör
vényszék lesz felállítandó : a sajfcóbiróságokat 
azonnal életbe léptethesse, és pedig ugy, hogy az 
1848-ik évi XVIII . t. ez. az esküdtszéki intéz
ménynyel együtt Erdélyre is kiterjesztessék. (Elénk 
tetszés.) 

BóniS S á m u e l : Összeköttetés ben azzal, mit 
a tisztelt igazságügyi miniszter úr mondott, a meny
nyiben t. i. a törvénykezési rendtartás életbe lépte
tésétől tette függővé Erdélyben a sajtótörvények 
életbe léptetésének lehetőségét : bátor vagyok az 
elnökséget felkérni, hogy sürgetni méltóztassék 
azon munkának kinyomatását, hogy az legalább 
a tagok között szétosztassák. (Helyeslés.) 

Berzenczey L á s z l ó : Midőn Deák Ferenez 
képviselő úr azon indítványt tette, hogyan le
hetne most előleg törvényjavaslatot terjeszteni 
elő arra nézve,-hogy módosittassék a regi sajtótör
vény Erdélyben, előbb mintsem az unió ügye el
intéztetnék, vagy más intézkedések a polgári tör
vénykezésre nézve behozatnának, azt voltam bá
tor előadni, hogy a legrövidebb ut az volna, ha a 
magyarországi sajtótörvény Erdélyben is beho
zatnék, a mi, ugy láttam, a ház helybenhagyásával 

I találkozott. Most az igazságügyminiszter úr kije
lentése szerint ez ismét elhalasztatnék, a mennyi
ben kapcsolatba hozatik a polgári perrendtartás
nak nem tudom mikor történendő elkészülésével. 
Hivatkozom a ház határzatára, melyet Deák Fe
renez indítványa folytán hozott, és a mely szerint 
előleg és mielőtt a polgári perrendtartás és az 
unió iránt intézkedés történnék, a magyarországi 
sajtótörvény Erdélyre is kiterjesztessék. Az iránt 
kérek tehát fölvilágosítást, miért ignorálta az igaz
ságügyminiszter úr a ház ezen határozatát ? 

H o r v á t Bo ld izsár igazságügy i minisz
ter : A t. képviselő úr engem félreértett, ha ugy 
méltóztatik szavamat magyarázni, mintha az unió 
törvényétől akarnám függővé tenni a sajtóbirósá-
gok fölállítását. Nem ezt mondottam, hanem azt, 
hogy mihelyt a polgári perrendtartásban tervezett 
bírósági szervezet Erdélyben életbe lesz léptethető, 
a sajtóbiróság azonnal föl fog állíttatni. Kissé 
messzebb távolban van azon kor, melyben az es
küdtszékek minden törvényhatóság kebelében föl 
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lesznek állithatók. Ez csak akkor lesz lehető, ha 
az esküdtszékek és a velők kapcsolatos közvádlói 
intézmény hatásköre nem csak a sajtóvétségekre, 
hanem a bűnvádi eljárásra is ki fog terjedni. Addig 
azonban, míg a büntető perrendtartás el nem ké
szül, s a mig az esküdtszék csak a sajtó vétségek 
eseteire terjed ki : ilyen bíróságok fölállításában 
kénytelen vagyok csak a főtörvényszékek székhe
lyeire szorítkozni. Minthogy pedig nem tudom, hogy 
a főtörvényszékek, az úgynevezett királyi táblák 
Erdélyben mennyi számmal és hol fognak felállít
tatni? ha most intézkedném, azon eshetőségnek ten
ném ki magamat, hogy az ilyen felállítandó sajtóbi-
róságot későbben ismét fel kellene oszlatnom, a 
mit örömest kikerülnék. A minisztérium a maga 
tervezetében a mostani főtörvényszékeket Erdély
ben meghagyatni kívánta; azonban az országos 
bizottság nézete e kérdésre nézve a minisztérium 
nézetétől eltért, és e bizottság azt indítványozta, 
hogy Erdélyben csak egy királyi tábla állíttassák 
föl. Mielőtt tehát ezen kérdés megoldatnék, most. mi
ntán ezen eltérés megvan a minisztérium és az orszá
gos bizottság nézete közt, nem tartanám tanácsosnak 
a sajtóbiróságok szervezéséhez hozzáfogni. De ez 
által a sajtószabadságnak Erdélyben nem praeju-
dicálunk semmit. U g y hiszem, minthogy a ház min
den egyes tagja pártkülönbség nélkül a polgári 
perrendtartás mielőbbi életbeléptetését a legsürge
tőbb követelménynek tekinti : nincs okunk kétel
kedni a fölött, hogy legfölebb két-három hónap 
alatt az uj bírósági szervezet, s azzal együtt a saj
tóbiróságok Erdélyben életbe fognak léptettetni. 
(Tetszés.) 

E l n ö k : Kimondhatom tehát, hogy a t. ház e 
választ megnyugvással fogadja. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
Ezelőtt néhány hónappal Stoll Károly képviselő 
úr bizonyos Lázár Sándor sikkasztása iránt szin
tén interpellátiót intézett az igazságügyi minisz
terhez. 

Én ezen tárgyban a fejlemények egy részéről 
.már magán utón értesítettem Stoll képviselő urat. 
A másik részről most magán, utón szintén szeren
csém lesz őt értesíteni, elvül azt tartván, hogy 
mindazon interpellátiókra, melyek nem vonatkoz
nak országos érdekű tárgyakra, hanem inkább 
magán természetűek, ezentúl magán utón fogom 
megadni a felvilágosítást, és a tisztelt háznak csak 
akkor fogok felelettel alkalmatlankodni, ha az 
illető interpelláló képviselő úr a magán utón adott 
felvilágosítással nem volna megelégedve. (Helyeslés) 

E l n ö k : Bónis Sámuel képviselő úr előbb 
tett észrevételére bátor vagyok azon felvilágosítást 
adni, hogy a kérdéses munkálat kinyomatását 
sürgettem, s ennek következtében 23 iv már ké
szen van ; most sürgetni fogom a még hátralevő 

rész kinyomatását is, és reménylem, hogy az egész 
a pünkösdi ünnepek után azonnal ki fog a képvi
selő urak közt osztatni. 

Tisza K á l m á n : Tisztelt képviselőház ! Az 
igen tisztelt igazságügyi miniszter úr azt méltóz
tatott mondani, hogy az inkább magán természetű 
interpellátiókra magán utón fog választ adni, és 
csak ha az illető nincs megelégedve, fog a házban 
is válaszolni. Bocsánatot kérek, de megvallom, 
hogy ezen eljárást rendén levőnek nem tartom: 
mert én ugyan igen helyeslem, és magam részéről 
kész is vagyok követni azt, hogy minden magán 
érdekű interpellátióval a ház ideje el ne raboltas-
sék; de azt hiszem, hogy havaiamely interpellátió 
a házban tétetett, felelni is a házban kell reá. {He
lyeslés a bal oldalon.) 

Horvát Bo ld iz sár i gazságügy i minisz 
t e r ; Bocsánatot kérek: én ezen elvet egész ter
jedelmében el nem fogadhatom. Történhetnek 
interpellátiók egészen magán jellemíí ügyekben, 
és meglehet, az illető interpelláló később maga is 
visszavonja interpellátióját, miután a miniszter 
neki magán utón kellő felvilágosítást adott. Hogy 
azonban a t. ház ellenőrködési jogát nem akar
tam kijátszani, bizonyítja épen azon kijelentésem, 
hogy azon esetre, ha a tisztelt interpelláló képvi
selő úr tovább is ragaszkodnék interpellátiójához, 
a tisztelt ház előtt a felvilágosítást megadni 
késznek nyilatkoztam. Ismétlem, hogy ezen nyi
latkozatom által a tisztelt ház jogának legkevésbbé 
sem akartam praejudicálni, hanem tettein ezt 
gyöngédségből, discretióból a ház irányában, 
nehogy most, nndőn annyira el van foglalva 
országos érdekű kérdésekkel, idejét magán jellegű 
ügyek előadásával fecséreljem. (Helyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : Én sem fogadhatom el 
részemről azon véleményt, melyet igen t. igazság
ügyminiszter úr kijelentett. Mert magán tárgyban 
is foroghat fön közjogi sérelem, és ennek megbi-
rálása nem az egyes képviselőt, hanem az egész 
házat illeti. {Helyeslés.) Ha a t. ház megengedi azt, 
hogy magán ügyben itt nyilvánosan interpellátió 
tétessék: a következetesség azt hozza magával, 
hogy a válasz rá szintén itt nyilvánosan történjék; 
ennélfogva én, ha most nem is teszek észrevételt 
arra nézve, a mi ez esetben történt, mégis jövőre 
nézve igen kérem a t. igazságügyminiszter urat, 
hogy minden hasonló előfordulandó esetben mél
tóztassék válaszát itt a házban nyilvánosan elő
terjeszteni. 

Horvát Boldizsár igazságügyi minisz¬ 
t e r : Bocsánatot kérek a t. képviselőháztól, hogy 
kénytelen vagyok előttem szólott képviselő úr 
megjegyzéseire válaszolni. Nem mondottam én azt 
hogy közérdekű tárgyakat akarok elvonni a t . 
ház figyelme elől, hanem tisztán magán jellegű, 
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tárgyakról szóltam. E tekintetben némi analógia 
van az interpellátiók s az indítványok közt. Minden 
képviselőnek joga van indítványát visszavenni; 
ellenben minden képviselő szintén fel van jogo
sítva a visszavont indítványt magáévá tenni; és 
ha találkozik akárki a t. ház tagjai közül, ki Stoll 
képviselőtársunk interpellátióját magáévá teszi: 
én azonnal kész vagyok előadni a választ. {He
lyeslés.) 

S t o l l K á r o l y : Az ügy felvilágosítása végett 
bátor vagyok annyit előadni, hogy ez nem annyira 
magán ügy, mint inkább az államot közelről 
érdeklő ügy. Mert egy nagyszerű sikkasztásról 
van szó, midőn az államnak mintegy 50—60 — 70 
ezer forint visszatérítése forog szóban. De most 
nem sürgethetem a választ erre nézve, mert épen 
most állunk azon ponton, hol talán olyan komimé

vá kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Miké Imre gr., Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 :/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Csengery Imre jegyző úr fogja 
jegyezni; a szólani kivánók neveit Ráday László 
gróf jegyző úr jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

Ráday László ;gr. jegyző {olvassa a má
jus 27'-kén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k i Nem levén semmi észrevétel, a jegy
zőkönyv hitelesíttetik. 

Kudlik István Trenesén megye baáni kerü
letének képviselője a magyar királyi ítélő tábla 
birájává neveztetvén ki, képviselői állásáról le-

, ÜLÉS. (Május 28. 1868.) 

nyék jöhetnének nyilvánosságra, melyek épen tán 
a megtérítést veszélyeztethetnék. Ezért én a múlt
kor a miniszter urnák nekem adott felvilágo
sításában megnyugodtam. Egyébiránt minden 
esetre a ház elé fog kerülni a végleges megoldásra 
vonatkozó felvilágosítás. 

Berzenczey László: T. ház! Csak annyit 
vagyok bátor megjegyezni, hogy a ki interpellál,, 
előleg vegye számba, hogy csak olyan dolgokat 
hozzon a ház elé, melyekre a felelet nyilvánosan 
megadható. 

E l n ö k : A tizenötös bizottság t. tagjait kérem, 
hogy ülés után méltóztassanak tanácskozás végett 
itt maradni. 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 
A jövő ülés holnap d. e. 10 órakor lesz. 

Az ülés végződik d. e. l l \ órakor. 

mond. Trenesén megye központi választmánya 
fel fog szólittatni uj képviselőválasztás eszközlése 
iránt. 

Krassó megye közönsége a nemzetiségi kér
dést a haza integritása és állami egységének ép
ségben tartása mellett törvényhozásilag mielőbb 
elintéztetni kéri. A nemzetiségi kérdésben kikül
dött bizottsághoz tétetik át. 

Vitencz mezőváros és Dejte község a hatá
rukban elszaporodott magas vadak kiirtását kéri 
elrendeltetni. 

Nagorszky Bódog meghonosult magyar pol
gár magát a magyarországi telekadó tagositási 
hivatalhoz áttétetni kéri. 

E két kérvény a kérvényi bizottsághoz té
tetik át. 

Napirenden van a Poroszországgal kötött 
szerződés tárgyában a központi bizottság által 
készített jelentésnek tárgyalása. 

CCXXXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 28-án 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Kudlik István lemondása a képviselőségről bejelentetik. Kérvények bemutatása. A vámegylettel kötött keres
kedelmi szerződós tárgyaltatván, elfogadtatik. A hatvan-miskolczi s zákány-zágrábi, úgyszintén az éjszak-keleti vasutakról szóló tör
vényjavaslatok végleg megszavaztatnak. A főrendek módosításai a görög-keleti vallásuakat, valamint az alföldi vasutat illető törvény
javaslatra nézve elfogadtatnak. A városok és kerületek törvénykezési költségeire vonatkozó indítvány a kormányhoz utasittatik. 
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B u j á n o v i c s Sándor e l ő a d ó : T. ház! Mi
előtt a középponti bizottságnak a Poroszországgal 
kötött vám- és kereskedelmi szerződésről szóló je
lentése felolvastatnék, bátorkodom a t. házat né
mely nyomtatási értelemzavaró hibákra figyel
meztetni , előleg is kérvén azoknak kiigazítását; 
az illető szakaszoknál különben bátor leszek azokra 
a t. házat ismételve figyelmeztetni. 

Az első és legnagyobb értelemzavaró hiba 
az első lap 5-dik bekezdésében van, hol egész sor 
kimaradt. Ugyanis, a hol mondatik: „A máso
dik bekezdés első sorában ő esászári királyi apos
toli" helyett teendő" : kimaradt ez: „ő császári 
és királyi apostoli". „A harmadik ezikk" stb. 

A hetedik bekezdés 1-ső sorában „21-dik 
czikk" van hibásan „24-dik" helyett. 

A másik, a mire a t. házat figyelmeztetni 
bátorkodom, már nem sajtó-, hanem tévedésből 
becsúszott hiba. A tizedik bekezdésben t. L, hol 
a központi bizottság jelentésében az van ja
vasolva, hogy a C. alatti mellékletben a 2-dik sza
kasz 9-dik sorában „Ausztriában" helyébe teendő 
„ő császári és királyi apostoli felsége mindkét ál
lama területén", helyesen a következő szavakat 
kell tenni: „a császári királyi országokban és a 
magyar korona országaiban". (Helyeslés.) 

Ezek kiigazítását előre is kérve, bátor leszek 
ezeket az illető helyeken ismételve előadni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a központi 
bizottság jelentését a vámegyleti államokkal kötött 
kereskedelmi szerződés tárgyában1). 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök : 
T. ház! Nincs szándékom a szőnyegen levő szer
ződés anyagi oldalához szólani, hanem a t, ház 
engedelmével csak azokat kívánnám röviden meg
említeni, a mik azóta történtek, mióta ezen szer
ződés a kormány részéről a ház asztalára letéte
tett. (Halljuk 1) 

Méltóztatik a ház emlékezni, hogy midőn t. 
barátom a kereskedelmi miniszter a Poroszország
gal kötött vám- és kereskedelmi szerződést a ház 
asztalára letette, a kormány nevében kijelentette 
azt is, hogy a benne foglalt czimeket, különösen 
pedig a területi megnevezéseket nem tarthatja 
olyanoknak, melyek Magyarország állami és köz
jogi állásának megfelelnek. Kijelentette továbbá, 
hogy e tekintetben ő felsége külügyminisztériumá
tól felvilágosítást kért, és ennek eredményét a t. 
házzal közölte is. 

Akkor azonban nem Ígérhette a kormány, 
hogy a másik szerződő felek által elfogadott ne
heztelt czimeket már ez alkalommal megváltoz
tathassa. 

Annál örvendetesebb kötelessége a kormány-

*) Lásd az Irományok 242-dik számát. 

nak jelenleg a t. ház tudomására hozni, hogy idő 
közben ő felsége kegyesen helyben hagyni mél
tóztatott, hogy ezen szerződés már azon változá
sokkal, melyek a központi bizottság jelentésében 
foglaltatnak, terjesztethessék a minisztérium által 
a ház elé, és ha az elfogadtatik, igtattassék Ma
gyarország törvényei közé. 

Jelentem továbbá, hogy ennek következtében 
a külügyminisztérium részéről ezen kivánt változ
tatások a porosz kormánynyal pontonkínt közöl
tetvén, ő felsége a porosz király kormánya egy 
május 24-éről kelt jegyzőkönyvi megállapodás 
által a kivánt változtatásokban, a maga és az 
általa képviseltek részéről megnyugvását fejezte 
ki. (Tetszés.) 

Ennek következtében bátor vagyok a t. ház
nak a központi bizottság véleményének elfogadá
sát a kormány részéről is ajánlani. 

A mi a formát illeti: erre nézve a kormány a 
központi bizottság által ajánlott módot a maga 
részéről is teljesen helyesnek ismeri el ; arra ké
rem tehát a t. házat, hogy a kérdéses szerződést 
mindenek előtt jóváhagyni méltóztassék; a mi
nisztérium pedig fentartja magának, hogy közelebb 
rövid törvényjavaslatot terjeszszen a ház elé 
ezen szerződésnek a megállapított szövegben 
leendő beczikkelyeztetésére nézve. (Helyeslés.) 

Végre, a mi a központi bizottság azon kíván
ságát illeti, hogy a czim kérdése végképen álla
pittassók meg : e tekintetben a kormány nagy 
súlyt fektet arra, hogy ezen kérdés minden irány
ban, különösen Magyarország közjogi állásának 
irányában is kielégitőleg és mielőbb oldassák meg; 
e tekintetből tehát a kormány oda fogja irányozni 
törekvését, hogy ezen megoldás mentül előbb és 
a lehető legczélszerübb módon eszközöltessék. 
(Tetszés.) 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Midőn a jelenleg 
tárgyalás alatt levő szerződés mellékleteivel együtt 
a ház asztalára letétetett, látva, hogy abban olyan 
czimzések és elnevezések vannak, melyek foly
tán azt Magyarországra tartozónak elismernem 
nem lehetett, el voltam határozva indítványozni a 
t. ház előtt, hogy e szerződést egyszerűen azon 
utasítás mellett küldje vissza a benyújtó miniszté
riumhoz, hogy a czimek és elnevezéseknek az 
ország állami létének és közjogi helyzetének meg
felelőkkel kicseréltetését eszközölje, s ugy terjeszsze 
ismét a ház elé. Mert ámbár magokat a vám
tételeket, mindamellett is, hogy nem mennek oly 
messzire, a mily messzire nézetem szerint az or
szág érdekében menni kellene, de miután egy 
helyes irányban, a szabad kereskedés irányában, 
tesznek előre egy lépést, elfogadhatóknak tar tom: 
még sem lehetett szándékom beleegyeznem abba> 
hogy Magyarország olyan czimek és elnevezések 
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mellett értethessék, a melyek mellett csak ugy 
lehetne értetnie, hogy ha nem önálló állam, ha
nem más államtól függő tartomány volna. Most a 
központi bizottság jelentése, a czimek és elnevezé
sekre nézve, örömmel ismerem ezt el, lényeges és 
jó irányú változtatásokat tett. E változtatások 
következtében nem tekintem többé feladatomnak, 
hogy a szerződés elfogadását gátolni igyekezzem. 

De midőn ezt nyilvánítom, egyúttal — miután 
én is azok közzé számítom magamat, kik az 1867-
dik évi alakulásokkal ugyan sok tekintetben meg
elégedve nincsenek, de kik hazafiúi kötelességök-
nek tartják addig, míg azoknak olyan részeit, me
lyeket nem helyeselnek, alkotmányos utón meg
változtatni lehetne, kihúzni a fenálló törvények
ből mind azon következtetéseket, melyeket azok
ból hazánk érdekeire és hazánk önállóságára 
való tekintettel kihúzni lehet — kénytelen vagyok 
teljes őszinteséggel nyilvánítani azt is, hogy az 
elnevezéssel ugy is, mint az most a központi bi
zottság által előterjesztetik, teljesen megelégedve 
nem lehetek: nem lehetek azért, mert meg vagyok 
ugyan győződve arról, hogy midőn az ausztriai 
császár és magyar apostoli király két államáról 
van szó, azt nem is lehet máskép érteni, minthogy 
e két állam egyike semmi más államtól nem függő 
magyar állam ; mindazonáltal részemről teljesen 
kielégítve csak akkor lehetnék, ha ez nem csak 
mintegy elrejtett modorban, hanem teljes nyílt
sággal volna kimondva, és ha ezen önálló magyar 
állam határozottan megneveztetnék. 

Midőn azonban ezt kijelenteni kötelességem
nek ismertem, egyúttal ismétlem, hogy tekintetbe 
véve a tagadhatlanul hazánk függetlensége értel
mében történt változtatást, nem szándékom az 
ü g y további menetelét gátolni; sőt azon remény
ben, hogy a minisztérium módját fogja találni, 
hogy ezen czimzési és elnevezési kérdések mi
előbb ugy tisztáztassanak, hogy ne csak hazánk 
önállósága elleni következtetést azokból vonni ne 
lehessen, sőt inkább épen azok által hazánk
nak törvényes önállása és állami léte ben és 
kün constatáltassék: a részletes tárgyalásnál is, 
— kivéve, ha tán néhol tévedésből a czimek az 
előadottak szerint ki nem igazíttattak volna — 
észrevételt tenni nem szándékozom. 

Keglevich Béla gr: T. ház! Azok után, 
miket előttem szólott képviselőtársam és elvbará
tom Tisza Kálmán elmondott, nem lehet szándé
komban ismétlésekbe bocsátkozni; nem is szán
dékom a t. ház türelmét hosszasan igénybe venni; 
csak igen röviden egy megjegyzést kívánok tenni. 
Először is helyeselve Tisza Kálmán nézetét, ahhoz 
hozzá akarok járulni, és röviden kifejezni először, 
hogy részemről sem tartom feladatomnak és szándé
komban nem lehet, a ház előtt lévő szerződés létrejöt

tét akadályozni; másodszor pedig igen röviden el
mondani azt, hogy mi benyomást tett rám a ház 
előtt fekvő szerződésben letett két fogalom hallása: 
egyik a magy. kir. czim, másik a magyar állam 
terület eszméje. Midőn ez fölemlittetik, mintegy 
önként és logikailag nem valami elvont fogalomra 
következtetünk, hanem arra ugy, mint a hogy a 
magyar ember érti és értelmezheti, való meglé
vőre következtetünk, és akkor lehetetlen tekinte
tünket nem irányoznunk azon vidék felé, melyet ugy 
ismerünk, mint a magyar tengerpartot, és keressük, 
de megvallom, hogy híjába, a magyar állam jelvé
nyeivel ellátott magyar hajórajt; keressük, de 
szintén híjába e fogalomnak megfelelöleg a magyar 
állam és király hadseregét, de ismét siker nélkül; 
szintúgy keressük, de meg nem találjuk e foga
lomnak megfelelöleg a magyar nemzetet a kül-
nemzeteknélképviselő megbízottakat. Megengedem, 
sőt elismerem, hogy ezen czimezés, és azon fogalom, 
mely alatta értetik, tökéletesen megfelel azon köz
jogi iránynak, melyre az 1867-iki évben léptek. 
Azt is megengedem és elismerem, hogy mindazok, 
a kik annak létre hozatalában közreműködtek, 
annak következményeit helyeslik ; hogy azok ugy 
e czim használása által , mint annak akkénti 
magyarázata szerint, a hogy az a mostani állapot
ban lehet, teljesen ki vannak elégítve. De nem ugy 
én részemről, és ezt kifejezni szükségesnek tartom, 
mert azon követelmények és következmények, a 
melyeket én vonok le ezen czimzésből és magyará
zatából, képezik közjogunkra vonatkozólag politi
kai meggyőződésemet. 

Ezek után, a miket röviden — és, a mint előre 
bocsátottam , a ház türelmét igénybe venni nem 
akarva — megjegyeztem, kevés mondani valóm 
maradthátra.lsmétlésekbesemakarvánbocsátkozni, 
helyeslem egész kiterjedésében Tisza Kálmán 
elvbarátom azon nézetét, hogy tartalmaz e szerző
dés sok olyant, mit hazánkra üdvösnek és czélszerü-
nek tartok. Azért a tárgy további fejtegetésével 
felhagyok, s Tisza Kálmán véleményéhez csatla
kozván, abban ismerem feladatunkat, hogy a küzd-
térről ez alkalommal elvonulván, a vámszerződés 
létrejöttét ne akadályozzuk, hanem oda fordítsuk 
erőnket, hogy mind azt, a mit a magyar királyi 
czim és a magyar államterület elnevezése alatt 
érthetünk, ugy a hogy értelmeztem, hova előbb 
az életben is, nem csak elvben, a magunkénak 
vallhassuk, kivihessük. 

S i m o n y i E r n ő : A mi ezen szerződésben 
előforduló czimekre nézve az előttem szóló képvi
selő urak által mondatott, azzal én is tökéletesen 
egy értelemben vagyok; de nem nyugbatom meg 
azon modorban, melyben ezen szerződés a ház 
elé hozatott: mert nem mondhatom, hogy Magyar
ország ezen szerződésben akként lett volna képvi-
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selve, a mint érdekelve van. A t. képviselőház és 
az országgyűlés által a múlt évben hozott XII-dik 
törvényczikk 8. §. azt mondja, „hogy a birodalom 
diplomatiai és kereskedelmi képviseltetése a kül
föld irányában, és a nemzetközi szerződések 
tekintetében felmerülő intézkedések mindkét fél 
minisztériumával egyetértésben és azok beleegye
zése mellett, a közös külügyminisztérium teendői 
közé tartozik." E szerződés tehát a magyar minisz
térium beleegyezése mellett és annak egyetértésé
vel a közös külügyminisztérium utján köttetett. 
Mi befolyása volt abba a magyar kereskedelmi 
miniszternek, annak itt semmi nyoma sincsen. 
Most hivatva vagyunk, hogy ezen szerződést hely
ben hagyjuk. I)e mi történt? Ezen szerződés több 
mint egy év óta, mint azt a hírlapokból is tudjuk, 
már tárgyalás alatt van, és csak e hó 24-én vasárnap, 
midőn d. u. osztályülésre összehivattunk, került elő
ször a magyar képviselőház elé. Akkor oda tették 
ezen csomó irományt számtalan vámtételekkel és 
számadatokkal, és azt mondták : Már most néhány 
nap alatt fejezzétek be, mert ezen szerződés már 
folyó évi június hó 1-én életbe fog léptetni. 

Volt-e ezen szerződésnél, mely Magyarország 
legfontosabb érdekei felett 10 évre határoz, Ma- j 
gyarország kellően képviselve ? Semmi tekintetben ] 
képviselve nem volt. Látjuk belőle, hogy a porosz J 
király, Poroszország és a német szövetség részéről j 
is Bajorország és Szászország képviselve voltak. 
Magyarország részéről senkit sem látok. Azt látom, > 
hogy ő cs. királyi apostoli felsége, mint Ausztria j 
császára, s mint Magyarország királya képviselve 
volt gróf Wimpfen és Depretis Cognato urak által. 
Hogy micsoda befolyást gyakorolt a magyar ke
reskedelmi miniszter ezen kereskedelmi szerződés 
megállapítására, arról semmi legkisebb tanú
ság sincs. 

Ezen szerződés a ház asztalára tétetik minden 
előmunkálat nélkül, és mi arra vagyunk felszó
lítva, hogy helybenhagyjuk azon vámtételeket, 
melyek megállapittattak a nélkül, hogy legkisebb 
módot kaptunk volna a felett ítélhetni, vajon ezen té
telek alaposak-e,és igazságosan állapittattak-e meg ? 

Azon egyetlen körülmény van, melylyel ajánl-
tatik ezen szerződés ugy a központi bizottság, 
mint a kormány által, hogy jobb, mint az előbbi 
szerződés volt. 

Megengedem — ámbár az előbbi szerződés 
nem levén velünk közölve, nem vagyok képes 
mondani, hogy jobb-e vagy nem? — de megen
gedem, hogy némely tételeiben legalább jobb, 
mint volt az előbbi; és ezen oknál fogva nem is 
szándékozom se módositványt beadni, se visz-
szavetését indítványozni; hanem kötelességemnek 
tartom a kormányt felszólítani, hogy legalább 
jövőre, midőn ily fontos tárgyakról határoz, a 

kormány intézkedjék oly módon, hogy a képvi
selőház is azon helyzetben legyen, hogy arról maga 
ítélhessen, és az előterjesztett adatok után véle
ményt mondhasson arra nézve, vajon helyes volt-e 
a kormány eljárása vagy sem ? vajon a vámtételek, 
melyek hazánk anyagi körülményeit a legnagyobb 
mérvben érdeklik, jogosan és igazságosan voltak-e 
megállapítva vagy sem ? 

Az ilyen szerződéseknél szokásos, hogy mielőtt 
megköttetnének, összehivatnak a gyárosok, és 
véleményük meghallgattatik. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Nem volt rá idő! 

S i m o n y i E r n ő : Történt-e ilyesmi Magyar
ország, vagy Ausztria részéről ? nem tudom; de, 
hogy történnie kellett volna, az bizony os: mert ha 
nem történt, semmi alapmunka nem létezik, és 
akkor Ítéletet mondani a munkálat jósága vagy 
roszasága felett nem lehet. 

Vannak e szerződésnek némely czikkei, me
lyek nem egészen megnyugtatók ; vannak czikkei, 
melyek nem egészen világosak. Ez utóbbiakra 
nézve — azt hiszem — segítve volna, ha az eredeti 
szerződés is ide mellékeltetnék, a mint ez a köz
ponti bizottság jelentésében is ki van mondva. 

De vannak ezen szerződésnek olyan tételei is, 
melyeket a kereskedésre nézve egyenesen károsak
nak tartok. Például itt a XVIII-dik czikkben az 
mondatik: „Kereskedők, gyárosok és más ipar-
üzők, kik ki tudják mutatni, hogy azon államban, 
melyben laknak, az általok gyakorlott üzlet után 
a törvényes adót fizetik, ha akár személyesen, akár 
szolgálatukban álló utazók által vásárlásokat tesz
nek, vagy magokkal vitt mustrák mellett megren
deléseket keresnek, a másik fél területén ezért 
semminemű további illetékek fizetésére nem köte
lezhetők." Itt tehát az kívántatik, hogy a keres
kedő vagy gyáros, ki más országba, t. i. a másik 
szerződő fél országába megy kereskedni, mutassa 
ki, hogy saját országában adót fizet. Én nem tu
dom, mire szolgál ez ? nem tudom felfogni ezen 
szakasz alapját. Talán az czéloztatik vele, hogy 
házalók és kontárok megakadályoztassanak nagy 
kereskedők firmája alatt üzletet csinálni ? Hiszen 
senki se fog megrendelést tenni olyan egyénnél, ki 
nem képes bebizonyítani, hogy gyára van, vagy 
különben módjában áll azon czikkeket, melyeket 
nála megrendeltek, előállítani. Ezek nem az állani 
felügyelete alá tartozó dolgok, hanem a kereske
dők közti kölcsönös bizalom tárgyai. 

Annál nagyobb ellenvetésem van pedig ezen 
szakasz ellen, mivel ezen szakaszszal egyetér
tésben a pótjegyzőkönyvhöz egy utlevél-minta vau 
mellékelve, mely a kereskedőt egyenesen politia-
lis felügyelet alá helyezi; teszi pedig ezt épen ak
kor, a mikor minden országban a kereskedelem na-
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gyobb szabadsága előmozdittatik; és a mikor ezen 
tekintetből indulva ki, az útlevelek Európa majd
nem minden államában eltörültettek , itt egy uj 
utlevél-minta hozatik be, melyben a kereskedőnek 
személyleirása és aláírása kívántatik. Azt méltóz
tatnak talán mondani, hogy hiszen könnyű egy 
kereskedőnek, egy gyárosnak magát ilyen pas-
sussal ellátni és azzal menni külországba. Mél
tóztassanak elhinni, hogy ilyen passus meg
szerzése sokkal több nehézségbe és kellemetlen
ségbe kerül , mint első pillanatra látszik. Én 
nem látom áfc okát, valamint azt sem, hogy mi 
czélja lehet e pont behozatalának e szerződésbe ? 

Azonban ezen már változtatni nem lehetvén, 
csak azt tehetjük, hogy a kormányt felkérjük, 
hogy ennek kivitelét ne oly szigorúan kívánja, 
mint a törvény betűje szerint tehetni. 

Ellenvetésem van ezen szerződésben még 
(Nagy zaj. Halijuk!) a XX. czikkely ellen. A XX. 
czikkben az mondatik, hogy a szerződő felek köl
csönösen megengedik egymásnak, hogy a másik 
fél mindazon kikötőjében és kereskedelmi pontján, 
hol valamely más állam konzulai léteznek, ilyene
ket szintén nyerhessenek ki. Tudva levő, hogy 
Magyarországban mindeddig egyedül most néhány 
nap óta van Pesten egy konzul. Ezen czikkelynek 
következése az lenne, hogy Magyarországban Pes
ten kívül sehol másutt, p. o. Orsovára vagy más 
helyre, a hol azt az ország vagy a kereskedés ér
deke megkívánná, ne neveztethessék ki külföldi 
konzul. Ennélfogva én ezen czikkelyt szintén nem 
helyeslem. 

A XXIV-dik czikk azt mondja, hogy a jelen 
szerződés 1868. évi június hó 1-sejétől lép életbe. 
A XXV-dik czikk azt mondja, hogy ezen szerző
dés jóváhagyandó, és a jóváhagyási okmányok 
8 hét alatt Berlinben kicserélendó'k. Ha ezen 
czikkely csakugyan megtartatott, akkor ezen jó
váhagyási okmányok már három héttel ezelőtt ki
cseréltettek, és mi most azon kellemes fietióban 
élünk, hogy a mi jóváhagyásunktól, a mi ratifica-
tiónktól van feltételezve ezen szerződésnek életbe 
léptetése. 

Mielőtt átmennék magokra a vámszerződési 
tételekre, még a vámkartel 6-dik pontjára és azzal 
összeköttetésben a zárjegyzőköny vben pótlólag be
jött némely czikkekre van észrevételem. 

Ezen vámkartel 6-dik §-a felhatalmazza a 
szerződő feleket, hogy fegyveres néppel üldözhes
sék a másik fél területén azokat, kik csempészeti 
gyanúba esnek, tehát nem csupán a csempészeket, 
hanem mind azokat, a kik a csempészés gyanújába 
esnek. Sőt felhatalmazza továbbá, hogy önvédelem 
tekintetéből ezen fegyvert használhassák is. Már, 
t. ház! én nem tartom tanácsosnak, hogy akár 
mely idegen hatalmasság fegyveres embereinek 

megengedtessék fegyvereit egy más hatalom terü
letén használhatni. Arra valók minden hatalmas
ságnak az ő törvényes közegei, törvényhatóságai: 
forduljanak azokhoz, de fegyveresen idegen terü
letre ne lépjenek. Itt aztán könnyű azt mondani, 
hogy csak önvédelem esetében használhatják fegy
vereiket. Ez sok visszaélésre adhat alkalmat. Tud
juk mindnyájan, sokaknak közülünk volt azon 
szomorú tapasztalásunk, hogy bár ki is jöhet azon 
helyzetbe, hogy hazája területét elhagyni, idegen 
föld határát átlépni kénytelen a nélkül, hogy 
rendes útlevéllel volna ellátva. Igen könnyű 
ilyen esetekben azt mondani, ha valakit agyon lő
nek vagy elfognak, hogy önvédelemben történt. 
Ezen czikkelyt tehát semmi esetre se helye
selhetem, mert visszaélésekre adhat alkalmat, kü
lönösen azon esetben, ha Poroszország vagy Né
metország Ausztriával és Magyarországgal villon
gásba jönne és háborúra készülne : akkor ilyen 
vámszerződés kiváltsága alatt fegyveres néppel, só't 
nagy számmal bejöhetne, és a másik hatalmasság 
területén olyan hatalmat gyakorolhatna, mely őt 
jogilag semmiképen meg nem illetheti. 

A mi a vámtételeket illeti, mint mondám, 
minthogy előmunkálatunk nincs, igen nehéz hoz
zászólani, nincs semmi miniszter, semmi kereskedő 
vagy gyáros, ki alaposan képes lenne hozzászó
lani, hogy a vámtételekben előszámlált valamennyi 
árura nézve helyes volt-e vagy helytelen a kivetés ? 
Vannak azonban tételek, melyekre nézve első pil
lanatra kitűnik, hogy nem volt helyes a számitás, 
különösen nem helyes a magyar kereskedelem és 
a magyar ipar érdekében. Ezekből csak néhányat 
akarok kiemelni , mert valamennyin keresztül 
menni nem lehet. (Halljuk!) 

A 19-dik fejezetben, ott, hol a vas és aczél 
árukról van szó, azt találom, hogy Ausztriában és 
Magyarországban a kivitelre 1 frt 75 ki' szabatik 
meg, a behozatalra pedig 1 frt 27V2 kr, tehát itten 
48 és !/2 kr a különbség, melylyel nyomva van
nak az ausztriai és magyarországi iparosok a kül
földiek irányában. De ezen tételek az áru termé
szetéből sem jól vannak meghatározva. P. o. a vas 
pléh, vas tábla, vas rudakban az aczél pléhvel ön
tött aczéllal s aczél sodronynyal egyenlő vám alá 
vannak vetve, a vas és aczél áruk itten 2 frt s ille
tőleg 2 frt 2 l/s krral van egyenlően terhelve, ho
lott a vas ára 3 vagy 4 frt, míg az aczél sodronya 
80—100 frt mázsánkint, s e kettő mégis egyenlő 
vámot fizet, mely a vasra nézve igen terhes, míg 
az aczélra vagy aczél sodronyra nézve kevés. 

A pamutfonalak közt azt találom, hogy a fe
hérített vagy festett pamutfonalnak Ausztriából és 
Magyarországból való kivitelére 7 frt, behozatalára 
pedig 6 frt vám van téve, tehát az ausztriai és ma
gyar iparosok itt 1 írttal vannak nyomva a kül-
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földiekkel szemben. A czérnafonal hasonló eseiben 
van : behozatalára 9 frt, kivitelére pedig 10 frt 30 
kr van vetve: tehát itt is 1 frt 30 krral vannak 
nyomva a mi iparosaink a német vámszövetségi 
iparosok ellenében. 

Hasonló eset fordul elő a mozdonyoknál és a gé
peknél : ezeknél is a különbség a két szerződő fél 
között 37 V2 krajczár mázsánkint. Az első pillanat
ban ugy látszik, hogy e tétel egy mozdonynál nem 
nagy különbséget tesz; hanem ha egy nagy vas
úti mozdonynál ezt felszámítjuk, felmegy az 375 
frtra; ezen 375 frt egy mozdonynál pedig már 
eléggé nevezetes különbséget tesz arra nézve, ki 
azt előállítja. 

A kocsikra nézve a különbség a bevitel- és 
kivitelnél 12 frt, a németországi kocsigyárosok 
előn}7ére. Vajon van-e alapja mindezen különb
ségnek? én nem vagyok képes megítélni, mert 
előmunkálatunk nincs. Meglehet, a magj-ar gyá
rosok 12 írttal olcsóbban teremthetik elő ezen 
czikkeket, minta németországi gyárosok ; de mi ezt 
megkelni képesek előleges vizsgálat nélkül, mely
nek történnie tellett volna, nem vagyunk. (Zaj. 
Halljuk!) 

Nem fognám a t. ház türelmét íárasztani, 
ha ezen kérdés nem birna oly nagy fontossággal, 
mert ez anyagi érdekünk fölött határoz és határo-
zand a jövő tíz évre. Én azt hiszem, megérdemlik 
ezen tételek, hogy néhány szót szóljunk rólok, 
ámbár ezek már a dolog természeténél fogva nem 
lehetnek mulatságosak, de azért megérdemlik, 
hogy a t. ház némi türelemmel meghallgassa. 
(Zaj.) 

Nem fogom a t. házat sokáig fárasztani. Még 
csak a borra nézve kívánok némi észrevételt tenni, 
mert ez egyike azon czikkeknek, melyeknél Ma
gyarország legtöbbet nyerhetne ezen szerződés 
által. Elismerem, hogy a borvám leszállittatott 
ahhoz képest, mint előbb volt; azonban nem is
merhetem el, hogy most is már oly méltán szállít
tatott volna le, mint várni lehetett. A borkivi
teli vám tőlünk a német vámszövetségben má
zsánkint 4 irtot, akőnkint körülbelül 5 frt 20 — 30 
krt fog tenni; már pedig 5 frt 30 kr sok magyar 
borra nézve több, mint 100 percent adót képez. 
Az igaz, hogy előbb még több volt; de a kérdés 
az, ha nem lehetett volna-e alább szállítani, különö
sen akkor, mikor a német vámszövetség iparüzleti 
váltságának nagy engedményeket tettünk, hogy 
azokat legtöbb esetekben saját iparosaink nyomá
sával előnybe tettük? 

Én tehát ennélfogva azt vagyok bátor a t. 
háznak figyelmébe ajánlani, jelentse ki az iránti 
nézetét, hogy a kormány jövő szerződések alkal
mával és külöaösen a már munkában lévő angol 
szerződés alkalmával a magyar ipar érdekeit több | 
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tekintetbe vegye, mint a jelen alkalommal let
te, hallgassa meg a magyar iparosokat és tanács
kozzék velők, kérdezze meg tőlök, mi ve Ina mél
tányos egyik vagy másik áruezikkre nézve? Azért 
mondom ezt, mert e vámszerződésben el van fo
gadva, hogy a szabad kereskedés csak a nyers 
terményekre terjesztetik ki minden vámfizetés nél
kül. Én a szabad kereskedés embere vagyok; de meg-
állapittatván egy védtariffa, s a már a földolgozott 
és az iparczikkek bizonyos vám alávettetvén, szük
séges, hogy a vámtariffa obyan méltányos legyen, 
mely az egyik fél iparát a másik fél rovására előnybe 
tenni vagy elnyomni nem fogja. Különösen figyel
mébe ajánlom a kor<; ánynak, hogy a jövő szerző
déseknél, és különösen az angol szerződésnél, mely
nek én mielőbbi életbe íéptettetését óhajtom, figye
lembe vegye a magyar ipart, és figyelembe vegye 
Magyarországot közjogi szempontból is, hogy 
Magyarország e szerződési tárgyalásoknál kép\i-
selve legyen. 

Végre nem osztozhatom a központi bizottság 
jelentésének vég pontjában kifejezett azon véle
ményben sem, melyben az mondadk, hogy „azon 
kérdésre nézve, minő formában nyilatkoztassa ki a 
képviselőház azon kereskedelmi szerződés elfoga
dását, a központi bizottság által jóváhagyott és ő 
felsége által szentesitett hozzájárulását utólag tör
vénybe igtattatni ajánlja." Engem ezen pont, t. 
ház, ki nem elégít. Ha mi törvényt alkotunk, és 
ezen törvény királyi szentesítést nyer, az bennün
ket kötelez ; de ez nem kötelezi se Poroszorszá
got, se a német vámszövetséget. Nekünk pedig a 
másik fél irányában kell olyan állást elfoglalnunk, 
hogy ezen szerződésben a mi existentiánk is elis
mertessék. Én azt hiszem, sokkal czéíszeriibb volna, 
ha a ratificatlónál egy magyar képviselő is aláírná 
ezen szerződést, és az ekként aláirt szerződés egyik 
eredeti példánya Magyarországnak is a külügy
minisztérium utján, a mint ez a diplomatiában 
szokás, átküldetnék, és ezen példány az ország 
levéltárába letétetnék, mint a törvényeknél szo
kás. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

E l n ö k : Kivan még valaki szólni a tárgy
hoz? Nem levén senki feljegyezve, felteszem a 
kérdést. Jóváhagyja-e a t. ház a központi bizott
ság által a Poroszországgal kötött kereskedelmi 
és vámszerződés tárgyában beadott jelentést ? 

ManOJloviCS E m i l : Véleményem szerint 
ugy kell a kérdést feltenni: vajon elfogadja-e a 
ház a kereskedelmi és vámszerződést a részletes 
tárgyalás alapjául? (Helyeslés.) 

E l n ö k : Meg fog történni; de főként ily ne
vezetes tárgyaknál czélszerünek látom, hogy föl
állás által történjek a szavazás. Ennélfogva mél
tóztassanak azok, a kik a szerződést átalánosság-
ban a részletes tárgyalás alapjául elfogadják, jóvá. 

45 
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hagyásuk jeléül fölállani. (Megtörténik.) Elfogad
tatott. 

Kívánja a t. ház. hogy a szerződés a kija
vított szerkezet szerint olvastassák fel? (Kívánjuk!) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a főszerző
dés bevezetését ) . 

Ivánka I m r e : Kérem, ne térjünk el a ház
szabályoktól. Olvastassák fel az eredeti szöveg, és 
tétessenek bele a központi bizottság által javasolt 
módosítások. 

E l n ö k : U g y történik. 
Bujanov ic s Sándor e l ő a d ó : A főszerző

dés bevezetésében a következő módositványt aján
lanám, és kérem a t. házat annak elfogadására. 
0 felsége czimére nézve ezen szavak helyeit: ?Jö 
császári királyi apostoli felsége" tétessék : „8 fel
sége az ausztriai császár és Magyarország apostoli 
királya". 

Elnök: Elfogadja-e a t. ház a központi bi
zottság inódosiíáíáí; ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva 
a szerint fog kiigazittatni, 

Mihályi Pé ter j e g y z ő (olvassa a főszerződés 
2-dik bekezdését.) 

Bujanov ics Sándor e l ő a d ó : A 2-dik be
kezdés l-ső sorában e szavak helyett: ,,6' császári 
királyi apostoli" tétessék: ,,ő császári és királyi 
apostoli felsége". Kérem és ajánlom ennek elfo
gadását. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház ? (Elfogadjuk!) 
A szöveg tehát e szerint fog kiigazittatni. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa az l. és 
2-dik czikket, melyre nincs észrevétel. Olvassa a 
8- dikat.) 

Bujanovics Sándor előadó: A 3-dik czikk 
2-dik bekezdésének 3-dik sorában a központi bi
zottság e szavak helyett: ,,az osztrák monarchia 
államaiban" a következő kifejezést ajánlja elfo-
gadandónak: ,,ő császári és apostoli királyi fel
sége mindkét állama területén". 

Elnök: Elfogadja-e a t. ház ? (Elfogadjuk !) 
Tehát e szerint fog kiigazittatni. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 4-dik 
czikket.) 

Bujanovics Sándor előadó: A 4-dik czikk 
7-d;k bekezdésének l-ső sorában a „császári ki
rályi" szavak közé: az „és" szót kívánja beigtat-
tatni a központi bizottság. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát a szerint fog kiigazittatni. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa az 5—23-
áüc czikkeket, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 24-diket.) 

Bujanovics Sándor előadó: A központi 
bizottság a következő módosítást ajánlja a 24-dik 

s) Lásd aí Irományok 233-dik számát. 
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i czikkre nézve. A harmadik bekezdésnek 2. sora-
í ban előforduló „kölcsönös értesítés" szavak he-
j lyett teendő: „közös egyetértés". 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház & központi bi
zottsági módosítást ? (Elfogadjuk!) A szerint fog 
tehát a szöveg kiigazittatni. 

Mihály i Péter j e g y z ő (olvassa a szerződést 
végig, melyre nem történik több észrevétel. Aztán 
olvassa, az Á) alatti meüéldtt czimét.) 

Bujanovics Sándor előadó: A központi 
bizottság az A) alatti mellékletre nézve a követ
kező módositványt ajánlja. A czim 2-dik sorában 
ezen szó: ,,Ausztriába" helyett teendő: ,,8 csá
szári királyi apostoli felsége mindkét állama te
rülete". 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság módosítását? (Elfogadjuk!) A szerint lesz 

j tehát a szöveg kiigazitandő. 
Mihályi P é t e r j egyző (olvassa a- B) alatti 

melléklet czimét.) 
Bujanovics Sándor előadó: A kö?ponti 

bizottság következő módositványt ajánlja a B) 
alatti mellékletre nézve. A czim második sorában 
azon szó „Ausztriából' helyett teendő:„8 császári 
királyi apostoli felsége mindkét államterületéről". 

E l n ö k : Elfogadja a t.ház a központi bizott
ság módosítását? (Elfogadjuk!) E szerint fog 
tehát a szöveg kiigazittatni. 

Mihályi Péter jegyző (nhas :-a a, C) alatt 
mellékelt vámkartel 1. és 2-dik szakaszéit.) 

Bujanovics Sándor előadó: A központi 
bizottság a vámkarielben következendő módosítást 
ajánl. A 2-dik szakasz 9. sorában ezen szó 
„Ausztriában" helyébe teendő: ,,a császári királyi 
országokban és a magyar korona országaiban". 

Elnök: Elfogadja a t. biz a központi bizott
ság módosítását? (Elfogadjuk!) A szöveg tehát 
így fog kiigazittatni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a vámkartel 
többi szakasza't végig, melyekre is észrevétel nem tör
ténik. Olvassa aztán a zárjegyzökonyv l-ső pontját.) 

Bujanovics Sándor előadó: Ezen pont 
l-ső sorában e szó helyett ,.Ausztria" a következő 
módosítást ajánlja elfogadás végett a központi 
bizottság: „8 császári és királyi apostoli felsége". 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház a központi bi
zottság módositványát elfogadni? (Elfogadjuk!) 
El van fogadva. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a zárjegyzö
konyv 2-dik pontját.) 

Bujanovics Sándor előadó: A központi 
bizottság a 2-dik pontra nézve e szavak közé „8 
császári királyi apostoli felsége" e szót ,,és" java
solja közbe szúratni ekkép: „8 császári és kirá
lyi apostgli felsége". (Helyeslés.) 
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E l n ö k : Méltóztatik a t. ház e módositványt 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) El van fogadva. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a zárjegyzö-
kÖnyv 3-dik pontját.) 

Bujanovics Sándor előadó: A központi 
bizottság a 3-dik pontra nézve az „osztrák meg
hatalmazottak" kifejezés helyett következő mó-
dositást ajánl: ,,ö császári és királyi apostoli 
felsége meghatalmazottjai". Ugyanezen pontban 
előforduló ezen kifejezés: „Ausztria" helyett 
c kifejezést javasolja: ,,ő császári és királyi apostoli 
felsége". 

E l n ö k : Méltóztatnak e mődositványokat 
elfogadni ? (Elfogadjuk /) El van fogadva. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a Z'írjegyzö-
könyv 4—6-dik pontjait, melyek változtatás nélkül 
elfogadtatnak. Olvass í a 7-dik pontot.) 

S o m o s s y IgnáCZ : A központi bizottságnak 
a 7-ik pontra nincs észrevétele. Pedig a 7-ik pont
nak vegén ismét előfordul e szó: „Ausztria." Ez, 
azt hiszem, tévedésből történt minthogy itt is 
azon kifejezés használható, mely a többi pontok
nál alkalmaztatott. (Helveslés.) 

Bujanovics Sándor előadó : Épen magam 
is ezen észrevételt kívántam tenni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a zár jegyző
könyv 8-ik pontja'.) 

Bujanovics Sándor előadó: E pont 2-dik 
bekezdése első és második sorában „Ausztria és 
az érdeklett vámegyleti államok" helyett „a szer
ződő felek" teendő; az utolsó bekezdés 3-dik sorá
ban pedig „Ausztria" helyett ,,ő cs. és kir. apóst, 
felsége." (Helyeslés.) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 9-dik 
pontot) 

Bujanovics Sándor előadó : E pont 5-dik 
alpontjának második sorában előforduló „Ausztria 
és a vele" helyébe teendő : „ő csász. és kir. apos
toli felsége éi a vele." (Helyeslés.) 

Elnök : A módosítás tehát elfogadtatik. 
Mihályi Péter jegyző (olvassa m 10-dik 

pontot.) 
Bujanovics Sándor előadó : Ezen pontban 

e szó helyett „Ausztriában" a központi bizottság 
e kifejezést ajánlja : ,,ö császári és királyi apostoli 
felsége mindkét államterületén." (Helyeslés) 

ElnÖk : El van fogadva. 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a ll-dik 

'pontot, melyre nincs észrevétel. Olvassa a 12-diket.) 
Bujanovics Sándor előadó: Ezen pont 

2-ik sorában e szó helyett „Ausztriával" teendő 
volna : ,,8 császári és királyi apostoli felsége 
mindkét államterületével." Továbbá az alantabb 
még egyszer előforduló „Ausztria" kitétel helyett 
teendő : ,,ő császári és királyi apostoli felsége." 
(Helyeslés.) 

Elnök : A 12-dik pont e szerint fog meg
változtattatni. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a lS-dik 
pontot.) 

Bujanovics Sándor előadó : Ezen pont 
6-dik bekezdésében előforduló „vámegyleti állam 
s Ausztria" szavak helyett „a szerződő felek" be-
igtatását ajáulja a központi bizottság. (Helyeslés.) 

Elnök : Elfogadtatik. 
Mihályi Péter jegyző (olvass a a 14 és Í5-

dik pontot, melyekre nem történik észrevétel. Olvassa 
a 16-dik pontot az A) minta végéig.) 

Bujanovics Sándor előadó: E 16. pont A) 
mintájában foglalt ezen szó : „Ausztriában" he
lyett teendő volna : „ő császári és királyi apostoli 
felsége mindkét államterületén." (Heljeslés.) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa, a 16-dik 
ponthoz csatolt B) mintát.) 

Bujanovics Sándor előadó .- E pont B) 
mintájában foglalt „Ausztriában" helyett „ő csá
szári és királyi apostoli felsége mindkét államterü
letén" kifejezést ajánlja a központi bizottság. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : El van fogadva. 
A jegyzőkönyvet Caengery Imre jegyző úr 

fel fogja tenni s az még ezen ülés alatt fog hitele
síttetni. 

Egyszersmind a kereskedelmi szerződés azon 
változásokkal, a mint a t. ház elfogadta, ki fog 
javíttatni s végleges elfogadás végett még egy
szer fel fog olvastatni. 

Addig, míg Csengery jegyző úr az ülés jegy
zőkönyvét fel fogja tenni, az ülés többi tárgyait 
Mihályi jegyző úr fogja jegyezni. 

Következik a hatvan miskolczi és zákány-
zágrábi, továbbá az éjszak-keleti vasút tárgyában 
hozott törvényjavaslatok végleges megszavazása. 

G h y c z y K á l m á n : Mielőtt szavazás tör
ténnék e törvényjavaslatra nézve, az éjszak-keleti 
pálya engedélyokmánya és a törvényjavaslatban 
levő hiányt előbb a ház határozatához képest ki 
kell igazítani, és csak azután lehet a törvényjavas
latot végleg megszavazni. 

E l n ö k : Azon fogjuk kezdeni. 
Királyi Pál előadó : T. ház! A keddi 

ülésben méltóztatott engem, mint e tárgy előadó
ját, határozatánál fogva utasítani, hogy az éjszak
keleti vasútra vonatkozó engedélyokmány 5-ik 
szakaszának 2, 3-ik és 4-ik pontját, valamint 
ugyanazon pontoknak megfelelő eme törvényja
vaslat 5-ik szakaszát a hozott határozatok értelmé-
ben kiigazítsam. En ezen kiigazítást megtettem, 
és van szerencsém a t. háznak hitelesítés végett 
felolvasni. (Olvassa az engedélygkmány kiigazított 
pontjait.) 

45* 
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E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen szakaszokat 
a most felolvasott szerkezetben ? {Elfogadjuk !) 

Következik most a törvényjavaslatoknak, 
végleges megszavazásuk tekintetéből való felol
vasása. 

Mihályi P é t e r j e g y z ő (olvassa a hatvan-
miskolczi és zákány-zágrábi vasutvonalak építésére 
vonatkozó törvényjavaslatot.) 

Elnök : A kik végleg elfogadják a most 
fölolvasott törvényjavaslatot, méltóztassanak föl
kelni. {Megtörténik.) A i örvényjavaslat végleg 
meg van szavazva. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a magyar 
éjszak-keleti vasút kiépítését tárgyazó törvényjavas
latot.) 

Tisza K á l m á n : Az ötödik szakaszra nézve 
fölkérem a t. jegyző urat, hogy azt ne az eredeti 
szövegben, hanem a központi bizottság által most 
fölolvasott , kiigazított szövegében szíveskedjék 
fölolvasni. (Megtörténik.) 

E l n ö k : A kik a felolvasott törvényjavasla
tot végleg elfogadják, méltóztassanak felkelni. 
(Megtörténik.) A felolvasott törvényjavaslat végleg 
el van fogadva. 

Mind a két elfogadott törvényjavaslatot Mi
hályi Péter jegyző úr a ínéit, főrendekhez át fogja 
vinni. 

Következik a mélt. főrendek két rendbeli üze
netének tárgyalása. Az első a görög-keleti vallásúak 
egyházi ügyeire vonatkozik. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a főrendek
nek a görög-keletiek egyházi ügyeilen hozott törvény
javaslatra vonatkozó üzenetét '). 

Halász Bo ld izsár *. T, ház! Ezen második 
pont arról szól, hogy az erdélyi görög-keleti val
lású püspökségnek érsekségre emelése törvénybe 
igtattatik. A mélt. főrendek, illetőleg a felsőház ki
van ata az, hogy hozzátoldassanak még azon sza
vak : hogy az 1791. X. t. ez. rendelete erre is ki
terjesztetik. De azon törvényben az van, hogy az 
illyr kanczellária eltöröltetvén , ennek mintegy 
pótlásául a közölök arra alkalmas egyének részint 
a kanczelláriához, részint a helytartósághoz fognak 
alkalmaztatni, ezenkívül pedig metropolitájok és 
püspökeik az országgyűlésen helyet fognak kapni. 
ennek mikénti gyakorlása az országgyűlés tartása 
fölötti r tanácskozásra kiküldött bizottságra bízat
ván. Én nem tudom, t. ház, mi szükség van arra, 
hogy az ide tétessék'? vagy ha már a mélt. főren
dek azt kivánták. én soha se szeretem azt, ha egy 
törvény a másik törvényre hivatkozik, mint a Csí
zió. Másik része azon törvénynek főrendi tagsági 
joggal ruházza föl a metropolitát és a püspöküket. 
Hisz erre semmi szükség siucs. Én tehát aztgondo-

Láad as Irományok '2 38-dik számát. 

lom, hogy maradjon a második szakasz ugy, a 
mint azt a képviselőház megállapította: mert a tol
dás fölösleges, és nincs is értelme. 

Joannovics György: T. képviselőház! Én 
azt gondolom, hogy ezt a pótjavaslatot, melyet a 
mélt. főrendek ajánlottak, el lehet fogadni. Igaz, 
hogy az 1792. X. t. ez. első részében, melyről Ha
lász Boldizsár képviselőtársam szólott, más dolog
ról van szó; de másik részében világosan ki vau 
téve, hogy : „Status et ordines dicti rítus me-
tropolitae et episcopis votum in comitiis jam ex 
nune competere declarant." stb. Minthogy akkor 
csak egy közös metropolitája volt ezen egyháznak : 
igen természetes, hogy csak egyes számban lehet 
kitéve a „metropolita" szó. Most, minthogy a gö
rög-keleti egyházban két metropolita van ; és arról 
van szó, hogy a román metropolia beczikkelyez-
tessék : a mélt. főrendek gyöngéd figyelemmel vol
tak a felállított gör.-keleti román metropolia és me
tropolitája iránt, és azt kivánták, hogy a mennyi
ben „expressadoeent," ezen ülési és szavazati j o g a 
görög-keleti román metropolita számára is bizto
síttassák. E módosításba vallás- és közoktatási mi
niszter úr is beleegyezett, és hiszem, hogy bele-
eg ezik az összes minisztérium is. Nézetem szerint 
az elfogadható. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!)) Ennélfogva a mélt. főrendek módosítását a 
t. ház elfogadja, 

G h y c z y I g n á c z : Én is elfogadom t. ház, 
és nem a dolog érdeméhez, hanem a velünk köz
lött jegyzőkönyvi kivonathoz akarok szólani. Mi
dőn a mélt. főrendek a házhoz valamit átkülde
nék, ennek azon szokott formulája van, hogy : „tu
domás és szives hozzájárulás végett a házzal kö
zöltetik." E formula meg is van tartva a 240-dik 
számú jegyzőkönyv első pontjában ; a most szóban 
forgó üzenetben azonban a szokott formula helyett 
csak ez áll: „tudomás végett a képviselőház érte
síttetik." Bátor vagyok erre figyelmeztetni a t. há
zat, nehogy ennek következése legyen, s tán más 
dologban a képviselőház hozzájárulása helyett 
csak tudomás végett közöljék a főrendek azt, a 
mihez beleegyezésünk szükséges. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Átmegyünk a másik üzenetre. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a főrendi ház 

XCl-dik ülése jegyzőkön ivének az alföldi vasútra vo
natkozó kivonatíból l) az első pontot.j 

Tisza K á l m á n : Azt gondolom, az elsőpont-
j hoz hozzá lehet szólni, minekelőtte a 2-dikra át

mennénk. 
Én magam részéről azon alkotmányos elvet 

í kívánom a magyar országgyűlés által követtetni, 
melyet másu'tlátok követtetni. Jelesen, hogy olyan 

l) Lásd az Irományok 240 dik számát. 
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módosításokat, melyek folytán az országra, illető
leg minden adózóra nagyobb terhek háramolnak, 
tenni a felsőháznak jogában nincs. Ezen elvet 
kívánom minden alkalommal fentartani, a hol va
lóban a terhek neveléséről van szó; és a főrendek
nek ezen megjegyzését csakis azon alapon fogad
hatom el, mert bár ugy látszik, de valóban nincs 
teher emeléséről szó, a mennyiben — bár a jegyző
könyv ki nem fejti azt, hogy az üzlet megnyitá
sától számittassék a 90 év — ez nem a főrendek mó
dosítása, minthogy az általunk elfogadott egyez
ményben is ugy van ; hanem az általunk elköve
tett tévesztést pótolja helyre, hogy az egyezmény 
illető szava a törvény illető szavával nem vág 
össze. Ennélfogva, fentartva az említett elvet, a 
módosítást elfogadom. {Helyeslés) 

Halász B o l d i z s á r : Én nem látom indo
kolva ezen módosítást: mert e szó, hogy „legrövi
debb vonal" azt fejezi ki, mit a képviselőház akar. 
Igaz, ha veszszük a közönséges utat a két ut közt, 
például egy kanyarulatot képező ut, ha jól meg 
van csinálva, minden esetre az időre nézve rövi
debb, mint egy physikailag rövidebb, de roszabb 
ut; de ez a vasutakra nézve nem áll. U g y látom, 
hogy itt a főrendek a minisztériumnak akarnak 
szabadabb kezet adni. Hiszen a minisztérium sa
ját felelősségénél fogva úgyis meghatározza azt, 
hogy országos érdek szempontjából melyik a le
hető legrövidebb ut. Alkalmam volt egy izben ná
dor o fenségétől hallani, midőn Pest megye tiszt
újító székéu azt monda: ,,ego pluralitatem voto-
rum juxta mihi opíiine eognitam majoritatem so-
leo decidere/' Hiszen itt is ugy áll a dolog, hogy 
a minisztérium, felelősségénél fogva, ha példáid 
egy mocsár vagy más akadályok vannak, termé
szetesen fel van jogosítva egy kis kanyarulatot 
tenni. En tehát részemről nem látom indokolva, 
miért tennők „legrövidebb'' helyett ,.lehető legrö
videbb." Azért a képviselőház eredeti szerkezetére 
szavazok. 

KaCSkoviCS l g n á c z : Én a felsóháznak mó
dosítását czélszerübbnek tartom, mert ezen kitétel 
.,lehető legrövidebb vonal" nem ad csak oscillatióra 
is alkalmat, mert a két szélső port közt, a legrövi
debb vonal a niathematika szerint is a linea recta. 
E szerint a nehézségek elől sem volna szabad kitérni. 
Föltéve, hogy a lehető legrövidebb vona't fogja 
a minisztérium vá'asztani, ezt sokkal czélszerübb
nek l ' íom. mint az előbbi kitételt. Ennélfogva 
óhajtom . hogy a felsőház rnódosi'ása elfogad
tassák. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! Én azt hiszem, a két kifejezés közt alig 
van különbség. Mert mit kivannak a főrendek? 
Ázt, hogy ezen átalánosságban tartott kifejezés 
helyett: „rövidebb vonal" használtassák : „a lehető 

legrövidebb vonal*. Lehetetlen vonalt mi sem 
kívánunk; a dolog siettetése tekintetéből azonban 
czélszerünek tartanám a főrendek módosítását 
elfogadni, mert a dolog lényegére nézve a két 
kifejezés között ugy sincs semmi különbség. 

Egyébiránt pedig, minthogy pénzügyi szem
pontból a minisztériumnak az a feladata, hogy a vas
út a lehető legrövidebb vonalban építtessék k i : mert 
a kamatbiztositás ni értföl denkint adatván, mentül 
rövidebb vonalban építtetik a vasút, annál keve
sebb azon teher, mely az államra háramlik. Ez is 
szolgáljon bizonyítékul arra, hogy maga a kor
mány igyekezni fog a vasútnak építését a minden 
tekintetben lehetőleg legrövidebb vonalon eszköz
lésbe vétetni. (Helyeslés.) 

Csiky S á n d o r : Én a főrendek üzenetében 
foglalt ezen módositványt határozatlannak találom, 
és ennélfogva elfogadhatónak sem vélem azért, 
mert ha eüen módositványt elfogadnók, azon eset
ben a hatvan-miskolczi vonalra nézve a ház által 
elfogadott törvényjavaslatban is azon kitétellel 
kellene élnünk, hogy Kápolnáról Kövesdre a 
lehető legrövidebb vonalon vezettessék a vasút. 
í g y tehát a nagyvárad-fiumei vasút tárgyában is 
ezen kitétel használtatván, a következetesség miatt 
a mellett kellene megmaradni. 

Elnök: Kívánja a t. ház a mélt, főrendek 
üzenetét elfogadni ? (Egy szó: A kérdést a szerke
zetre kell feltenni, nem a módositványra!) Bocsánat t 
kérek: a szerkezet most az. melyet a miit. főren
dek küldtek át. {Nem áll!) Ha kívánja a t. ház, a 
kérdést így fogom feltenni: méltóztassanak tehát 
azok, a kik az eredeti szerkezetet kívánják megtar
tani, felállani. {Megtörténik.) Méltóztassanak felállni 
most azok, a kik a mélt. főrendek által ajánlott mó
dosítás elfogadása mellett vannak. {Megtörténik.) 
A főrendi ház módositványa elfogadtatik. 

Következik a szabad királyi városok törvény
kezési költségeire nézve tett indítvány és határo
zati javaslat tárgyalása. 

Mihályi Péter jegyző {ohasm az indít-
I vdnyt a sz. klr. városok, kerüh'ek 's re id-zett tanács-
\ csal bíró városok törvén ikezési költségeire nézne'). 
| BÓniS S á m u e l : Tisztelt ház ! 

ElnÖk: Lónyay pénzügyminiszter úr még az 
| ülés megnyitása előtt jelentette ki előttem, hogy e 
1 tárgyhoz szólni akar; úgyde neki mint miniszter-
i nek is a ház szabálvai szerint ioo-a van szólni : 
' tehát kérem, miniszter úr. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Szívesen átengedem a szót. 

Bónis Sámuel: T. ház! A merni viben ezen 
fontos tárgy szoros kapcsolatban van az állam
háztartás kérdésével, óhajtanám, hogy ezen indít-

1) Lásd az Irományuk. °3 7-ik számát. 



358 CCXXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Május 29. 1868.) 

vány a pénzügyi bizottsághoz utasittassék. (Ss-
lyeslés.)Óhajtaním ezt azért, hogy a pénzügyi bizott
ság az államháztartás szükségleteit figyelembe 
véve. hasonlítsa azt e kérelemmel össze, és a mél
tányosság és igazság utján terjeszszen véleményes 
jelentést a ház elé, és csak azután tárgyaljuk ezen 
indítványt. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyi miniszter: 
T. ház! A minisztérium nevében majdnem ugyan-
azor értelemben kívántam szólani, mint az előttem 
szóló t. képviselő úr. Ugyanis azon meggyőződés
ben vagyok, miszerint igen kívánatos, hogy ezen 
fontos tárgy minden körülményeknek tekintetbe 
vételével határoztassék el; és ezen okból arra ké
rem a tisztelt házat, méltóztassék elrendelni, hogy 
ezen indítvány a minisztériumnak a végből adas
sék ki, hogy az ezen tárgyra vonatkozó adatokat, 
nézeteinek kifejtésével együtt, mielőbb közölje az 
állandó pénzügyi bizottsággal. Csak a bizottság 
véleményes jelentésének beadása után fogna ezen 
indítvány végleges határozathozatal végett napi
rendre tűzetni. U g y hiszem, ezen eljárás ezen kér
désnek lehető és czélszerü megoldását csak siettetni 
fcgná, és minthogy ezen kérdés pénzügyi tekintetből 
nagy figyelmet érdemel: czélszerü lesz az állandó [ 
pénzügyi bizottság véleményét a tárgyalás alkal- | 

A kormány részéről jelen van : Horvát Boldi
zsár ; később Festetics György gr., Gorove litván, 
Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 121/i órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit Csengery Imre jegyző úr 

mával tekintetbe venni. Ezen nézetnek elfogadha-
tását bátor vagyok a minisztérium nevében a tisz
telt háztól kérni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház azon indítványt, 
hogy a minisztérium az ez ügyre vonatkozó ada
tokat a pénzügyi bizottságnak adván át, ez véle
ményes jelentését terjeszsze a ház elé ? (Helyeslés.) 

A pénzügyi bizottság tisztelt tagjait kérems 
méltóztassanak délutáni 4 órakor itt megjelenni. 

Egy negyed órára felfüggesztem az ülést, mig 
a jegyzőkönyv el fog készülni. 

(Negyedórai szünet mvlva;) Jegyző úr a jegy
zőkönyvnek a kereskedelmi szerződésre s a végleg 
elfogadott törvényjavaslatokra vonatkozó pontját 
hitelesítés végett fel fogja olvasni. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a jegyző
könyv ületö pontjait.) 

Elnök l A szerződés a szerint, a mint a t. ház 
elfogadta, ki van igazítva: kivánja-e a t .ház ,hogy 
végső elfogadás végett ujolag felolvastassák? (El
fogadjuk !) Az elfogadott szerződést s a két törvény
javaslatot a főrendekbea Mihályi jegyző úr átfogja 
vinni a ma esti 6 órakor tartandó ülésbe. 

Holnap 12 órakor kérem a t. ház tagjait, mél
tóztassanak megjelenni. 

Az ülés végződik d. u. 1 '/2 órakor. 

jegyzi. A múlt ülés jegyzőkünyve fog hitele
síttetni. 

Csengery Imre, aztán Mihályi Péter 
j e g y z ő k (olvassák a május 28-kán tartott ülés jegy
zökönyvét.) 

H o r v á t h K á r o l y (a városok és kerületek tör
vénykezési költségei iránt beadott indítványra vonat
kozó jegyzőkönyvi pont felolvasása után)'. T. ház ! 
A városok törvénykezési költségeire nézve tett 

CCXXXVII. OfiSZACrOS ÜLÍÉS 
1868. május 29-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Kérvények bemutatása. Borcsányi János a pesti egyetemen graduált orvostudorok iránt interpellálja a kor
mányt, mely azonnal felel is. Berzenezey László az erdélyi vasúti előmunkálatokra adott engedély irác*. interpellálja a kormányt. A 
főrendek üzenik, hogy a vámegylettel kötött kereskedelmi szerződéshez hozzájárultak, egyszersmind az egyik minapi jegyzőkönyvökbe 
csúszott téves kifejezést helyreigazítják. 
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inditvány tekintetében felvett jegyzőkönyvre alá
zatos észrevételem van. Én mind Bónis Sámuel 
képviselőtársam indítványából ugy vettem ki. 
mind a pénzügyminiszter úr nyilatkozatát ugy 
értettem, hogy ők ezen inditvány, illetőleg hatá
rozati javaslat tárgyalását nem bizonytalan időre 
elhalasztani, hanem akként kívánták elintézni, hogy 
midőn az országos költség előirányzata elő fog 
kerülni, azon határozati javaslat már tárgyalva 
legyen. Ezt nem vettem észre, hogy érintve volna 
a jegyzőkönyvben • tehát ezt szeretném, hogy 
határozottan kimondatnék, 

Mihályi Péter jegyző: A jegyzőkönyv a 
szerint van feltéve, a mint a határozat kijelente
tett. A pénzügyminiszter úr azt kérte, hogy a ház 
tenné át ezen indítványt ő hozzá, hogy a szüksé
ges adatokat előterjesztvén, nézetének kijelentése 
mellett áttegye a pénzügyi bizottsághoz. A hatá
rozat ezen értelemben van felvéve, és a pénzügyi 
bizottság jelentésével egyetemben fog ezen indit
vány a házban tárgy altatni. (Helyeslés.) 

Bóni s S á m u e l : Én részemről óhajtanám, 
hogy egyetemleg tegyen jelentést a pénzügyi bizott
ság; azonban nem kívánnám, hogy ezt feltétel--
képen tegyük oda, és ez által mintegy a budget 
tárgyalását megakadályozzuk. A czélt a nélkül 
is el lehet érni: mert ha azon bizottság jelentése 
nyomán határoz valamií az ország, a minisztérium 
rendkívüli hitelt is kérhet. Megállhat- tehát a jegy
zőkönyv ugy, a mint szerkesztve van. (Helyeslés. 
Maradjon !) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő : Ha méltóztatnak 
kívánni, még egyszer felolvasom a jegyzőköny
vet. (Olvassa:) „A pénzügyminisztériumhoz át
tétetik a végből, hogy ezen indítványra vonat
kozó adatokat nézeteinek kifejtésével együtt a 
pénzügyi bizottsággal mielőbb közölje, és e bizott
ság véleménye jelentésének beérkezése után fog 
ez inditvány tárgyalás végett napirendre tű
zetni". (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a szerkezetet? 
(Elfogadjuk!) E szerint a jegyzőkönyv szerkezete 
változatlanul megmarad. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (tovább olvassa a 
jegyzökönyvet vénig?) 

E l n ö k : Nincs észrevétel a jegyzőkönyv 
ellen ? (Nincs!) A jegyzőkönyv hitelesítve van, 

Trencsén megye közönsége a honvédelmi kér
désnek mielőbbi megoldását kéri. 

Ugyanazon megye kí'zönsége a kassai ma
gyar színháznak évi segélyeztetésének eszközöl-
tetését kéri. 

Doctor Schaller székesfehérvári lakos a himlő
oltás megszüntetését tárgyazó kérelmét figyelembe 
vétetni kéri. (Derültség.) 

E kérvények a kérvényi bizottsághoz tétet
nek át. 

B o r c s á n y i JánOS: Biztos tudomásom levén 
a felől, hogy a bécsi és prágai orvosi egyetemek 
által graduált orvosok akár a lajtántúli osztrák, 
akár pedig a lajtáninneni magyar államterület 
bármely helyén szabadon és akadálytalanul gya
korolhatják orvosi hivatásukat: míg ellenben a 
pesti egyetemen tudori fokot nyert orvosok ezen 
joggyakorlattól Bécs városának területét illetőleg 
eltiltvák : ezen tilalom által korlátolva látom — és 
pedig alig indokolható módon korlátolva — nem 
csak az illető orvosoknak állásuk minőségéből 
folyó egyéni jogait; de nem kevésbbé mellőzve 
kell egyszersmind tekintenem a pesti orvosi egye
temnek ez érdemben teljesen jogosult viszonyos
sági igényeit, a mennyiben t. i. a bécsi vagy prá
gai orvosi egyetem oklevelével ellátott egyén 
tényleg sokkal több joggal bir Pesten, mint a 
mennyivel bir a pesti egyetem oklevelével ellátott 
egyén tényleg Bécsben. Indítva látom ennél
fogva magamat, a tisztelt kormány figyelmét ezen 
anomal helyzetre felhivni , és a tisztelt belügy
miniszter úrhoz következő. Írásban is beadott inter-
pellátióval fordulni, kérvén a t. házat, miszerint 
felolvasását megengedni és azt magáévá tenni 
méltóztassék. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az inier-
pellítiót): ,,Yan-e az igen t. belügyminiszter urr-ak 
tudomása a felöl, hogy mialatt a bécsi és prágai 
orvosi egyetemben tudori fokot nyert orvosok a 
magyar államterület bármely helyén szabadon és 
akadálytalanul gyakorolhatják orvosi hivatásukat, 
viszont a pesti orvosi egyetem által graduált orvo
sok ezen jog gyakorlatától Bécs városa területét 
illetőleg eltiltvák ? é -; ha van erről tudomása, szán
dékozik-e a t. belügyminiszter úr a lajtántuli 
kormánynál ez érdemben a teljes viszonosságot 
kieszközölni ?<l' 

S z l á v y Józse f be lügymin i sz ter i á l l a m 
t i tkár : A belügyminiszter úr jeLn nem levén, 
szabadságot veszek magamnak ezen interpellátióra, 
a mennyire a tényállást ismerem, rögtön felelni, 
(Halljuk!) A gyakorlat, ha jól tudom , jelenleg 
következő. A Pesten graduált orvostudorok nin
csenek ugyan kizárva teljesen Bécsben és illetőleg 
a lajtántuli tartományokban a gyakorlatból, ha
nem, ha egy Pesten graduált tudor Bécsben vagy 
a lajtántuli tartományokban gyakorló orvos akar 
lenni, előbb colloquiumot tartatnak vele a bécsi 
egyetemen, és ha ennek megfelel, megkapja az 
engedélyt. A reciprocitás nem igy gyakoroltatik 
nálunk : mert a bécsi egyetemen graduált orvos
tudorok itt minden colloquium nélkül bocsáttat
nak gyakorlatra. Ez, a mennyire tudom, a régi 
időből származó gyakorlat; midőn t. i. a pesti 
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egyetemen nem taníttattak mindazon tárgyak, 
melyek a bécsi egyetemen taníttatnak. E szerint 
Magyarországon sem engedtetik meg mindazon 
külföldi egyetemen graduált orvostudoroknak, 
a hol mindazon tanulmányok nem adatnak elő, 
melyek itt tanittatnak, a gyakorlat. E különbség 
a béasi és pesti egyetem közt most már nem léte
zik, és azt hiszem, nem fogok a belügyminiszter 
úv szándéka ellen nyilatkozni, midőn azt mondom, 
hogy megszűnvén azon ok, melynél fogva eddig 
Bécsben colloquiumot kivántak, a belügyminisz
térium meg fogja a maga utján a lépéseket tenni 
arra nézve, hogy ne hozzuk be mi is azon meg
szorítást, hanem inkább a bécsiek szüntessék azt 
meg ; és ugy hiszem, e t kintetben nem lesz semmi 
akadály. (Tetszés.) 

E l n ö k : A t. ház e nyilatkozatot megnyug
vással fogadja. 

BerzenCZey Lász ló (Zaj) .-Nagyon rövid le
szek. Minthogy a közmunka-miniszter úr nincs itt, 
és az államtitkár urat sem látom, ez rám nézve 
igen nehéz helyzet; de minthogy a jövő héten ülés 
nem lesz, kénytelen vagyok mégis most egy rö
vid inteipellátiót intézni a közmunkaügyi minisz
tériumhoz. A jelen hó 26-án volt szerencsém a mi
nisztériumot rövid interpellátióban felszólitani, 
hogy szándékozik-e felénk, a székely föld felé 
vinni a kolozsvár-brassói vasutat? A miniszter 
úr szives volt megígérni , hogy maga a kor 
mány fogja az állam költségén tanulmányoz-
tatni és kinézni a leghevesebb és legczélszerübb 
vonalt , a melyen e vonal éj ittessék , és nem 
fogja egyeseknek kezébe adni; most pedig a hír
lapukban mást olvasok, p. a „Magyar Újságá
ban. (Nagy derült-ég.) Remélem, hogy nem árt az 
ügynek. Az újságban az van tehát, hogy a magyar 
közlekedési minisztérium következő vasutvonalak 
előmunkálataira adott engedélyt: Pestről Szabad
kára Zichy Jenő gr. és társainak sfb. Nagyon sok 
van még, a mit nem olvasok; csak azt olvasom, a 
mi engem is érdekel, és azt hiszem, közvetlenül 
minden erdélyi magyar embert : Kolozsvárról 
Brassóig, illetőleg az oláh határszélig engedménye
sek : Bánffy Miklós és Károlyi Ede grófok. Nem 
tudom, ez igy van-e? de ha így van, nem tudom 
összeegyeztetni az interpellátióra adott azon fele

lettel, mely szerint biztosíttattunk, hogy maga az 
állam fogja az előmunkálatokat megtétetni, és lesz 
annyi figyelemmel ránk nézve, hogy nem egyes 
társulatoknak fogja a munkálatokat kiadni, me
lyek, mint tudjuk, szándékosan ki akarják kerülni 
M.-Vásárhelyt. Ennélfogva nekem, mint képviselő
nek, kötelességem volt a közlekedési miniszter úr
hoz a következő interpellátiótintézni.(Olvassa:) yA 
hírlapok szerint gr. Bánffy Miklós és gr. Károlyi 
Ede az erdélyi vasútvonalra egy egész évi enge
délyt kaptak az előmunkálatok megtehetése végett. 
Tisztelettel kérem a közlekedési minisztériumot, 
adjon felvilágosítást az iránt, hogy az előmunká
latok megtehetése végett kiadott ezen engedély 
kirekesztő természetü-e ? vagy pedig ahhoz hasonló 
engedélyek más concurrensek számára is hasonló-
joggal adatnak?" (Felkiáltások: Mindenkinek ') 

E l n ö k : Ezen interpellátió ki fog adatni az 
illető minisztériumnak. 

A mélt. főrendek üzenetének megérkeztéig az 
ülést felfüggesztem. 

(20 percznyi szünet múlva:) Az ülést megnyi
tom. A mélt. főrendek részéről b. Nyáry Gyula 
jegyző úr üzenetet hozott. 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 
szék elé áll): Mélt. elnök úr, t. ház! Az igen tisztelt 
háznak a poroszországi vámszerzó'désre vonatkozó 
határozatát a felsőház helybenhagyván és hozzá
járulván, bátorkodom az illető jegyzőkönyvi kivo
natot mély tisztelettel kézbesíteni. 

Csengery Imre jegyző (oha. sa a főrendi 
ház jegyzőkönyvi kivonatát a vám szerződés tárgyában: 
továbbá a főrendek azon nyilatkozatát, mely szerint a 
múlt ülések egyikében átküldött jegyzőkönyv ezen ki
fejezése : „tudomás végett" tévedésből használtatott, a 
„szive* hozzájárulás" helye't. Ennek h lyreigazitását 
a főrendi ház ép ugy az igazság, mint az eddig fen-
állott viszony megőrzése tekintetéből mellözhetlen köte
lességének ismeri) 

E l n ö k : Örvendetes tudomásul vétetik. 
Más tárgy nincs, mint a következő ülés 

határnapjának megállapítása: azt hiszem, hogy 
legczélszerübb volna jövő hét csütörtökje. (He
lyeslés.) 

Az ülés végződik d, u. 1 í/i órakor. 
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CCXXXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. június 4 dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Czebrián László gr. szabadságot kap. Kérvények bemutatása. A pénzügyi bizottság beadja jelentését a közve
tett adókra vonatkozó törvényjavaslatokról. Csanády Sándor a vallási jogegyenlőség, Borlea Zsigmond a levelek postai kezelése, Ma-
DOJlovics Emil az wzsoratörvények eltörlése iránt interpellálják a kormányt, s ez a két utóbbinak azonnal válaszol is. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b.. Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre 
gr., Wenckheim Bélábr, később G'orove István. 

Az ülés kezdődik d. e. lOxLa órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzökönyvét Mihályi Péter jegyző űr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit Csengery Imre 
jegyző űr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a május 29-

kén tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Nemievén észrevétel, ajegyzőkönyv 

hitel esitteiik. 
Czebrián László gr. a losonczi kerület képvi

selője egy havi szabadság engedélyezését kéri. 
Megadatik. 

Ziíah mezőváros elöljárói és lakosai a honvé
delem rendezését s a Ludovieeum katonai nevelő 
intézetnek eredeti czéljára fordítását kérik eszközöl
tetni. A kérvényi bizottsághoz tétetik át, 

A verbói kerület választói a nemzetiségi kér
désnek mielőbbi eldöntését és törvénybe igtatását 
kérelmezik. A nemzetiségi ügyben működő bizott
sághoz tétetik át. 

Temesvár városa közönsége a törvénykezési 
rendtartás tárgyalásánál a királyi táblának ke
rületek szerinti szétosztását pártoltatoi kéri. 

Zilah m. város elöljárói s lakosai a városi 
törvénykezési költségeit az országos pénztárból 
kérik megtéríttetni. 

Dejte mezőváros birája s több községbeliek 
az urasági felette elszaporodott vadak által okozott 
nagy károkról panaszkodnak és ez okon a vadak 
és vadászat iránt uj törvények alkotását alázattel
jesen kérik, 

Mittmann Sámuel elszegényedett bányabirto
kos az érczkutatás megnehezítését károsnak pana-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/g . VII. 

szólván, az akadályok elhárittatását kéri eszközöl
tetni. 

E kérvények a kérvényi bizottság-hoz tétet-
nek át. 

Somsai eh Pál első alelnök űr a 15-ös pénz
ügyi bizottság nevében kivan szólani. 

S o m s s i c h P á l : T. ház ! A pénzügyi bizottság-
kiküldetése óta folytonosan működvén, a mai 
napig a jövedékekre, fogyasztási adókra s illeté
kekre vonatkozó törvényjavaslatokat tanulmá
nyozta, megvizsgálta, és azok iránti véleményes 
jelentését elkészítvén, vau szerencsém bemutatni, 
azon megjegyzéssel, hogy előadására jegyzőjét 
Kei'kapoly Károly képviselőtársunkat, bízta meg 
a bizottság. 

Kerkapoly Károly előadó (olvassa a 
'pénzügyi bizottságnak a jövedékekről, fogyasztási 
adókról és illetékekről szóló törvényjavaslatokra vonat
kozó jelentését. Felkiáltások: A törvényjavaslatokat 
főlólvnsóitoknak veszszük! Kikeli nyomatni!) 

E l n ö k : A jelentés a törvényjavaslatokra 
tett észrevételekké] együtt ki fog nyomatni '). A 
jelentés és a mellékletek terjedelmesebbek levén, 
semhogy tökéletesen meg lehetne állapítani, mikor 
lesznek kinyomatva, a határidőt nem határozha
tom meg; de mindent el fogok követni, hogy a 
kinyomtatás minél hamarabb megtörténjék. Mihelyt 
ez megtörtént, azonnal tárgyalás alá vehetik az 
osztályok a törvényjavaslatokat. 

Somss ich P á l : Egy megjegyzésem van. A 
mellékletek kétfélék : egyfelől a módosított törvény
javaslatok, melyeket szükségkép ki kell nyomatni; 
másfelől egy nagy csomó szabályok, a dohány
jövedékre, fogyasztási adóra stb.-re vonatkozólag, 
melyek sok ivet tesznek. Ezeket a pénzügyminisz
ter űr már több példányban lithographáltatta, ugy 
hogy minden osztály számára lesz egy példány, 

2) Lásd az Irományok 243-dik számit. 
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melyet meg lehet tekinteni ; és még több példány-1 
ban kinyomatni szükségtelen lenne, mert azokat 
tanulmányozni senki sem fogja; ha pedig valaki 
meg akarja tekinteni, mindegyik osztály tárgyalá
sánál kéznél lesz egy példány. Magok a törvény
javaslatok kinyomatása nem kivan sok időt, és 
véleményem szerint három nap alatt elkészülhet. 
{Hely slés.) 

Elnök.- Ennélfogva a jelentés és a törvény
javaslatokra tett módosítások fognak kinyomatni, 
és reménylem, hogy szombaton reggelre a kinyo-
xnatás be is lesz fejezve. 

SomSS ich P á l : Nézetem szerint nem a 
törvényjavaslatokra tett módosításokat, hanem a 
törvényjavaslatokat ugy, a mint a bizottság által 
módosíttattak, kellene kinyomatni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A kinyomatás tehát ilyképen fog 
eszközöltetni és az osztályok összejövetelének 
határnapja szokott módon ki fog hirdettetni. 

Madarász József képviselő úr kérvényeket 
kivan benyújtani. (Mozgás.) 

Madarász József (a szószékről): T. ház! 121 
külön kérvényben 131 községben lakó választók 
és lakosok hozzám küldöttek (Zaj) ezen előttem 
fekvő kérvényeket a végett, hogy azokat a t. kép
viselőháznak átadjam. Főtárgya ezen kérvények
nek az 1867-es állapot megváltoztatása (Fölkiáltá
sok: Törvény!) és az 1848., 1827., 1790-diki tör
vényekkel biztosított független önálló állami élet 
teljes visszaállítása. (Mozgás.) Én nem mondhatok 
mást, tisztelt képviselőház, mint a mi a kérvények 
tárgya. Tartom magamat a ház szabályaihoz és 
ezért a tárgy főlényegét röviden előadván, köte
lességem azon községek neveit előadni, melyektől 
az aláirt választók és lakosok által az átadás köte
lességével megbízattam. (Olvassa a községek neveit:) 
Szalk-Sz.-Márton, Békés, Orosháza, Maja, Magyar-
Bánhegyes, Nagy-Vázsony, Gyopár-Halom, Gyo-
ma, Tisza-Kürü, Kádárka, Nagy-Dém, Lovász-Pa-
tona, Bana, Kun-Szabadszállás, Kis-Kun-Fülöp-
szállás, Márkod, Békés-Sz.-András, Rácz^Almás, 
Csákvár, Bodmér, Csabdi, Fel-Csut és Ó-Bank, 
Mány, Csősz, Czene, S. Egres, Igar, Rétszéles, 
Sár-Sz.-Miklós, Kala, Sár-Bogárd és Tinód, Sár-
Keresztur, Hajdu-Szoboszló, Gárdon, Mező-Be-
rény, Duna-Pataj, Szabad-Sz.-Tornya. Aba, Sapo-
nya, Tácz, Bicske, Kis-Harsány, a pálteleki puszta 
birtokosa, Zalkod, Érkeserü, Tokaj és környéke, 
Bakony-Tamási, Szil, Tisza-Földvár, Szárszó, 
Csecs, Alap, Al-Csut, Majdány, Bölcske, Rákos-
Palota, Tisza-Sas, Hatvan (Somogy), Viszló és 
Csertő, Gölle, Kisújszállás város , Karczag, Sz.-
Keő-Baranya, Torda, Kolta, Milota, Szuhafő, Ma-
gyar-Ittebe, Csanád, Szilas-Bolhás, Erdőhegy, 
Ó-Kécske, Szigetvár, Büsü, Leányfalu, Nádudvar, 
Derecske, Furta, Mohács, Kölked, Babarcz, Balmaz-

I Újváros, Nagy-Szalonta, Abony, Csajág, Csicsó, 
Sarkad, Asztély, Zámoly, Bőny, Sz.-Ló'riucz, Gánd, 
Tokszabadi, Solt, Báránd, Madarász, Büd-Szent-
Mihály, Kapolcs, Felső-, AlsóTreg és Szemcse-
Csehi, Nagy-Szokoly, Tamási, Karád, Szabadka, 
Buzaháza, Gergelyi, Jász-Alsó-Sz.-György, Tö-
rök-Sz.-Miklós, Nagy-Kun-Madaras, Rima-Szom
bat, Bodola, Algyő, Perkáta, H.-Nánás, H.-Vá-
mos-Pércs, H.-Hadház, Hajdu-Böszörmény, Alsó-
és Felső-Szécsenke, Paks, Nagy-Dobra, Tisza-Becs, 
Menshel, Rápolt, Szeged, Csongrád. Kérem a t. 
házat, méltóztassék ezen kérvényeket a kérvényi 
bizottsághoz utasítani, akkorra tartván fen köteles
ségem szerint véleményem nyilvánítását, a mikor 
a kérvényi bizottság jelentését be fogja adni. 

E l n ö k : Ezen kérvények a kérvényi bizott
sághoz utasíttatnak. 

Stoll Károly képviselő szintén kérvényt kivan 
bemutatni. 

Sto l l K á r o l y : Egy kérvényt vagyok kény
telen benyújtani, melynek tárgya azon kérdés kö
rül forog: az államkivatalnoknak, az állam fizetett 
szolgájának vannak-e az állam polgárai iránt is kö
telességei? Én határozott, igennel felelek és így 
cselekedtem 32 éves hivataloskodásom alatt. Mennyi 
zaklatásra adott ezen meggyőződés alkalmat, an
nak elősorolásával nem untatom a t. házat, hanem 
egyszerűen felolvasom a kérvény kivonatát. (Ol
vassa:) „Kérvény, melylyel Stoll Károly ország
gyűlési képviselő tudomásra hozza, hogy a tisztelt 
pénzügyminiszter úr nevében hozzá, az országgyű
lési képviselőhöz , és nem az állami hivatalnok
hoz , érkezett felhívásra a felsőbányai sérelmes 
ügyben meggyőződés szerint mondott vélemény a 
miniszteri jogosztály roszalására találván, rosza-
íásának Gombosy János titkár (az előtt pénzügyőri 
ügyész-segéd, ma diósgyőri praefectus) múlt évi 
7249 — 199. szám alatt egy „titkos jegyzéke-ben 
adott kifejezést; és mert ez hivatalos visszásságokra 
vonatkozó más ügyekben is hivatalos becsületbe 
vágót tartalmaz, miről az ez ügyekben kiadott 
38,704/1867. számú miniszteri intézvény mellé
kelt másolata említést nem tesz, alkalmat kér a t, 
háztól: szigorú ellenőrködés mellett ugyanazon 
ügyiratokból, melyekből Gombosy merített, ki
mutatni azt, hogy ,,a titkos jegyzék" ide vonat
kozó tartalma az állami kezelésre felette ártal
mas koholmány." E kérvényt nem a tisztelt pénz
ügyminiszter úr iránti bizalmatlanságból irányzóm 
én a t. házhoz, nem, erre a t. miniszter úr nem, sőt 
arra adott alkalmat, hogy a képviselem bányászok 
ezreinek hálás köszönetét nyilvánosan kifejezzem 
azért, hogy az érczbeváltási kérdést, mely egy 
évig feküdt elintézetlenül az osztályban, néhány 
nap alatt oly fényesen megoldotta akkor, midőn 
személyéhez fordulni kénytelenittettünk. A kér-
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vényt azért adom be ez utón, mert itt főleg a kép
viselő körül forog a kérdés. 

HalmOSy E n d r e : T. ház! Sopron megye 
felvidékének több községe részéről egy kérvény 
benyújtásával vagyok megbizva. Folyamodó 
községek panaszkodnak, hogy a katonaszállásolás 
közterhe ezen megyében oly aránytalanul van 
felosztva, hogy azt némely községek, különösen 
a vasút mentében, kizárólag kötelesek viselni, a 
nélkül, hogy a többi községek őket bármiben 
segítenék. Folyamodó községek kérik, hogy a 
katonaszállásolás közterhe az 1848. VIII . t. ezikk-
ben kimondott elvek szerint mielőbb törvénye
sen rendeztessék; addig is pedig Sopron megye 
bizottsága által a terhelt községeknek a többi 
községek általi kártalanítása iránt kidolgozott éí 
a belügyminisztériumhoz már másod izben felter
jesztett kártalanítási tervezet mielőbb helybenha-
gyassék és foganatba vétessék. Bátorkodom ezen 
méltányos kérelmet a t. ház pártolásába ajánlani. 

E l n ö k : Ezen kérvény szintén a kérvényi 
bizottságnak fog kiadatni. 

Csanády képviselő úr interpellátiót kivan 
intézni a minisztériumhoz. 

Csanády Sándor: T. képviselőház! Óhaj
tottam volna, hogy a minisztérium, felfogva ma
gasztos hivatását, hivataloskodása kezdetén az 
1848-diki legalább azon törvények életbe lépteté
sét eszközölte volna, melyeknek a jelenlegi ország
gyűlési többség megkegyelmezni szíves volt. (Ne
vetés.) Ez nézetem szerint kötelessége lett volna a 
minisztériumnak annyival inkább, mert maga az 
uralkodó is az akkori politikai viszonyok befolyása 
következtében az 1848-ki törvényeket létezőknek, 
érvényeseknek ismerte el. Óhajtottam volna különö
sen, hogy az általam igen tisztelt vallás- és közok
tatási miniszter úr a lelkiismeret szabadságát, a 
vallási jogegyenlőség és viszonosságot biztositó 
XX. dik törvényczikknek szerzett volna érvényt; 
óhajtottam volna ezt azért, mert ugy vagyok 
meggyőződve, hogy a vallás alapja a társadalmi 
és polgári jóllétnek, boldogságnak, elégedettség
nek, alapja a szellemi és anyagi felvirágzásnak. 
Minthogy azonban az igen tisztelt miniszter urnák 
nézetem szerinti mulasztása által a kedélyek a 
mai napig is lázas ingerültségben tartatnak, (Hol?) 
és annyival inkább, mert a jelen törvényhozói 
testület tagjainak 3 évre terjedő megbízása ide s 
tova lejár, nyilatkozatra van szerencsém felhívni 
a t. vallás- és közoktatásügyi miniszter urat az 
iránt, hogy tekintve, miszerint az 1848. XX-dik 
törvényezikk által e hazában létező minden vallás
felekezetekre nézve megállapított tökéletes jog
egyenlőség és viszonosság tényleg még máig sincs 
életbe léptetve, sőt a jogegyenlőség és testvériség 
magasztos eszméjének ellenére és a méltányos

sági közérzület valóságos botránkoztatására az 
uralkodó egyház még mai nap is fenáll, a meny
nyiben az az 1848. előtt bírt előjogokat és kivált
ságokat tényleg még ma is teljes mértékben 
gyakorolja; (Fölkiáltások; Hol?) tekintve azon 
körülményt, hogy az ily állapot az állam czéljá-
val ellenkezve az egy haza polgárai kőzött a 
meghasonlás és gyűlölködés magvait hinti e l : 
szándékozik-e a tisztelt vallási és közoktatási mi
niszter úr ez ülésszak alatt az országgyűlés elé, az 
1848-ki XX-dik törvényezikk értelmében, egy, a 
vallási jogegyenlőség szent elvének életet adó 
törvényjavaslatot terjeszteni? (Helyeslés a szélső 
baloldalon. Közbeszólás a jobb oldalról: Miben állanak 
azon előjogok?) Hogy miben állanak azon előjogok, 
megmondom, ha méltóztatnak kivánni. 

E ö t v ö s J ó z s e f b . va l lás - és közoktatás
ü g y i min i sz ter : A képviselő úr által előterjesz
tett interpellátióra a napokban fogok válaszolni. 

E l n ö k : Ezen interpellátió kiadatik a vallás-
és közoktatási minisztériumnak. 

Borlea Zsigmond: T. ház! Az 1867 óta 
posta utján kapott több rendbeli leveleim közt 
néhány olyan jutott kezemhez, melyeken a privát 
pecsétek fel voltak törve, és a. postának hivatalos pe
csétjével voltak ellátva; továbbá találtam olyanokat, 
melyeken a privát pecsétek szintén fel voltak törve 
és semmiféle pecséttel nem voltak ellátva; sőt nem 
igen nagyon régen egy általam Pestről Arad me
gyébe küldött levél az illetőknek hasonlólag a 
privát pecsét feltörésével, és a posta pecsétjével 
ellátva két hét múlva jutott kezéhez. Habár, t. 
ház, én 1867 előtt ezen uj tüneményt még nem 
láttam, mindazáltal hajlandó voltam azt hinni, 
hogy mind ez véletlenségből történt. Azonban 
most legközelebb és illetőleg tegnapelőtt Dévá
ról egy három pecséttel ellátott recommandirozott 
vagyis ajánlott levelet kaptam, melynek ezimlap-
ján ki volt irva, hogy benne 20 frt. értékű okmá
nyok léteznek. És, kérem, ezen már a pecsét 
nem volt feltörve, hanem mindkét helyen a borí
ték oly módon volt felbontva, mint szokta maga a 
tulajdonos saját levelét feltörni, melyből annak 
tartalmát ki akarja venni, miből tehát tökélete
sen megláthatható az is, hogy azon levél, mielőtt 
kezemhez jött volna, idegen ember által elolvasta
tott és nagyon természetesen azon okmányokból 
ki is vétethettek némelyek. Hogy a t. ház előadá
som valódiságáról meggyőződjék, e levelet, általam 
fölbontatlanul, ugy a hogy vettem, a ház asztalára 
leteszem, (Helyeslés a bal oldalon) fentartván ma
gamnak a jogot, hogy azt az ülés végével, mint 
sajátomat visszavehessem, már azért is, hogy én 
is tudhassam, mi foglaltatik abban. Igaz, t. ház, 
hogy ez első tekintetre ugy tűnik föl, mint ma
gán ügy s mint nem alkalmas interpellátióra; ha-
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nem, kérem alásan, a dolog nem ugy áll, mert, 
mint mondám, az nem első eset, miután, mint biz
tosan tudom, ezen kellemetlenség már másokat is 
ért, mert, kérem, olyasmiről is értesültem már más 
oldalról, hogy talán a postahatóságoknak és a 
posta kezelőinek felsőbb hatóságok utján azon 
engedmény adatott, hogy némely emberek privát 
leveleit vagy magok felbonthassák, vagy pedig a 
felsőbb hatóságnak szolgáltassák át,és csak ezen 
műtét után juttassák az illetők kezéhez. Ugyan
azért, t. ház, mivel én ezt részemről nem teszem 
föl, mivel hiszem, hogy az ily tünemény* igaz 
nem lehet, s mivel azt csak az illető hivatalnokok 
visszaélésének tekintem: bátor vagyok a t. keres
kedelmi miniszter úrhoz a következő interpellátiót 
intézni. (Halljuk! Olvasna:) „1 . Van-e a tisztelt 
minisztériumnak tudomása arról, hogy a postahi
vataloknak felsőbb hatóságaik által meg volna 
engedve, hogy némely magán levelek pecsétjeit 
vagy magok törjék fel. vagy azokat feltörés vé
gett más valamely politíalis hatóságnak engedjék 
át, s csak ezen műtétei után kézbesittessenek tu
lajdonosaiknak ? 2. Miután tény, hogy némely 
postahivataloknál ily visszaélés történik, haj
landó-e a t. minisztérium intézkedni, miszerint az 
ily visszaélések gyökeresen megszüntessenek, s 
hogy a posta hivatalnokai esküjöket megtartva, a 
levelek illető tulajdonosaiknak, mint alkotmányos 
országban illik, sértetlenül kézbesittessenek ? a 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
A tisztelt képviselő urnák azonnal válaszolhatok. 
(Halljuk!) 

Először, a mi magokat azon tényeket illeti, 
melyeket fölhozott: azokat a nélkül, hogy a ház
nak ebbeli határozatát bevárnám, kötelességsze-
rüleg meg fogom vizsgáltatni, meg fogom pedig 
vizsgáltatni a képviselő úr részvételével és közbe
jöttével. (Helyeslés.) Méltóztassék annakutána az 
eredményről itt a házban szót tenni, vajon a vizs
gálat részrehajlatlan volt-e vagy sem ? (Tetszés.) 

A mi magát az interpellátió tárgyát illeti: 
arra nézve kinyilatkoztathatom, hogy nekem sem
mi tudomásom nincs arról, még csak mint tényről 
is, hogy egyes postahatóságok levelek felbontását, 
pecsétek föltörését követték volna el. Arra pedig, 
azt hiszem, csak nem fog felszólítani a t. képvi
selő úr. hogy a részben adjak nyilatkozatot, va
jon a minisztertől ily rendelet kibocsáttatott-e ? 
(Tetszés.) Magyarország felelős minisztere ezt soha 
tenni nem fogja, és ha a vizsgálatnál vagy külön
ben is ily körülménynek tudomására tetszik jönni, 
méltóztassék azt a t. képviselő úr itt a ház szine 
előtt constatálni. (Élénk helyeslés.) 

Madarász J ó z s e f : Szabad hozzászoknom ? 
(Felkiáltások : Majd ha napi rendre kerül!) 

ElnÖk : Midőn az ügy tárgyalás a l áke rü l . . . 

Madarász Józse f : A miniszter úr azt 
nyi lvání tot ta . . . 

Besze János : Nem lehet vitatkozni a kér
vények tárgyában. A múltkor is igy volt, és nem 
engedtünk szót. (Felkiáltás : Ez nem kérvény !) 

Madarász J ó z s e f : Tehát interpellátiót kí
vánok előterjeszteni. Nem kívánom a t. ház béke
tűrését fárasztani azzal, hogy engem a tárgyhoz 
szólani halljon, hanem, miután az interpellátiónak 
csak első részére válaszolt a miniszter úr, a má
sodik részére pedig nem .. . 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Ugy tudom, az egész interpellációra válaszoltam. 
(Ugy van!) Ha azonban elfeledtem volna valamit, 
kész vagyuk válaszomat kiegészíteni. 

Madarász József.- Jól tudom, hogy köny-
nyen megtörténhetik a feledékenység. Én külön
ben nem óhajtottam a tárgyat felhozni, bár köz
tudomásra megtörtént, hogy levelek bontattak fel 
a postán ; de miután az interpellátió egy más kép
viselő által megtörtént : én szintén alkalmat óhaj
tok adni a t. miniszter urnák, hogy, ha kedve 
van, szíveskedjék választ adni az interpellátió 
második felére is. hogy megnyugtatva lehessünk, 
kik a tényekről tudomással bírunk : hajlandó-e a 
miniszter úr országszerte azon rendeletet kibocsá
tani, hogy hasonló visszaélések a postainvatalok-

! nál többé ne történjenek? (Fdkiáltások : Már meg
adta a választ a. miniszter /^ Nem is kívánom, hogy 
a miniszter ma válaszoljon; csak kijelentem, hogy 
az interpellátió ezen részét magamévá teszem. 

E l n ö k : Napirendre átmenve, még Manoj-
í lovics képviselő úr is adott be interpellátiót. 

Mihályi Péter jegyző (plva*s-i. Manojlovics 
Emi! interpellált'ját): „A tőke szabad forgalmát 
akadályozó uzsoratörvények, azon államokban, 
melyekkel Magyarország üzleti tekintetben kivá
lókig érintkezik, részint teljesen el vannak törülve, 
mint például Angol- és Olaszországokban és az 
éjszak-német szövetség egész területén. részint 
pedig legközelebb fognak hatályon kivül tétetni, 
mint a szomszéd osztrák birodalomban, melynek 
parlamentje az uzsoratörvények feltétlen eltörlé
sét múlt napokban elhatározta. Szemben ezen lett 
dolgokkal, és tekintettel arra, hogy tapasztalás 
szerint a tőke rendesen oda szokott vonulni, hol 
szabad mozgásának a legtágabb tér engedtetik; 
hogy a végrehajtó hatalom a vállalkozási szellem 
előmozdítása érdekében a korszerűtlen uzsora
törvényeket concret esetekben engedélyek alakjá
ban tettleg hatályon kivül helyezni kénytelenit-
íetvén, ezen expediens által a törvényhozás jogai 
és a törvény előtti egyenlőség-elve egyaránt sérel
met szenvednek; hogy végre a közvélemény a bé-
renczkémek és feladók ellen határtalan gyűlölet
tel viseltetvén, az uzsoravétség alattomos feljelen-
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tőit nevezetes pénzjutalomban lészesiteni rendelő 
1715. LI . t. czikknek további fenállásra nincs 
jogosultsága : ugy vagyok meggyőződve, hogy 
az uzsoratörvények eltörlésével, és az áruczikkel 
identicus fogalom alá tartozó készpénznek min
den megszorítás alóli felszabadításával Magyaror
szágnak többé késnie nem lehet , késnie nem 
szabad. Szeretem hinni, hogy az előadott, és szá
mos más, nem kevésbbé döntő okoknál fogva 
ebbeli nézetemben a magas királyi kormány is osz
tozni méltóztatik : és ha mégis az iránt interpellál ni 
bátorkodom, hogy : fog-e az országgyűlés jelen 
időszaka alatt az uzsoratörvények eltörlése végett 
törvényjavaslatot előterjeszteni? ezt csak azért ! 
teszem, mivel nem tudhatom, hogy a tömegesen 
hiányzó törvények kidolgozásával mód nélkül 
igénybe vett igazságügyi minisztérium a javasla
tok elkészítése és előterjesztése körül minő sorren
det méltóztatik követni ? részemről pedig az uzso
ratörvények haladéktalan megszüntetésének oly 
fontosságot tulajdonitok, hogy teljesen meg nem 
nyugtató felelet esetében törvény engedte kezde
ményezési jog'omat használni szándékozom." 

' H o r v á t Bo ld izsár i g a z s á g ü g y é r : A meny

nyiben az interpellátió tárgyát felfoghattam , a 
választ én is azonnal megadhatom. Éu is teljesen 
osztozom a t. interpelláló úr azon nézetében, hogy 
az átalános szabadságból a tőke szabadságát sem 
lehet kizárni, s ép azért van szerencsém megnyug-
tatólag kijelenteni, hogy az uzsoratörvény eltörlé
sére vonatkozó törvényjavaslat az igazságügyi 
minisztérium kebelében készen van s tán még e 
hó folytán leszek szerencsés azt a t. háznak bemu
tatni. (Áialínos éljenzés.) 

ManojloviCS E m i l : Örvendetes tudomásul 
veszem. 

Elnök: Jelentem a t. háznak, hogy a jog
ügyi bizottságnak a törvénykezési rendtartás tár
gyában beadott jelentése és az ide vonatkozó 
törvényjavaslatok tárgyában beadott törvényja
vaslat ki van nyomatva; s e nyomtatványok a 
képviselő uraknak szállásukra küldetnek, nagyobb 
levén a csomag, hogysem azzal itt terheltethet
nének. 

Egyéb tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 
A jövő ülés a szokott módon fog tudtul 

adatni. 
Az ülés végződik d. e. ll1/., órakor, 

CCXXXIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. június 13-dikán 

S z e ii t i v á n y i K á r o l y e 1 n ö k I e t e a l a t t . 

Tárgyai : Keglevich Béla gr., Vay Sándor b., Zichy Viktor gr., Rónay Mihály és Lovassy Ferencz szabadságot kapnak. 
Kórvények bemutatása. A főrendek üzenik, hogy a zákány-zágrábi, hatvan inískolczi és éjszak-keleti vasutakra vonatkozó törvényja
vaslatokat és mellékleteiket elfogadták A. központi bizottság beadja jelentősét a közvetett adókra vonatkozó törvényjavaslatokról. 

A kormány részéről senki sincs jelen. 

Az ülés kezdődik d. u. 1 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Csengery Imre jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit Mihályi Péter 
jegyző úr fogja jegyezni. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a június 4-én 

tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Keglevich Béla gr.fontos magán ügyei 

miatt négy heti szabadságidőt kér. Vay Sándor 
b. Zemplén megye megyaszói kerülete képviselője 

családi körülményeinél fogva hat heti szabadság
időt kér. Zichy Viktor gr. magán ügyei miatt hat 
heti szabadságidőt kér. Rónay Mihály képviselő, 
valamint Lovassy Ferencz. egészségök helyreállí
tása tekintetéből négy heti szabadságidőt kérnek. 
A kért szabadságidő megadatik. 

Krassó vármegye közönsége némely képvise
lőknek az ülésekből kimaradását megszüntetni ké
ri. A házszabályok átvizsgálásával megbízott bi
zottsághoz tétetik át. 

Ugyanezen bizottsághoz utasittatik Szabolcs 
vármegyének a képviselőknek az ülésekből indo
kolatlan elmaradását megszüntetni kérő folyamod
ványa. 
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Ugyanezen megye kéri kimondatni, hogy a 
képviselők, a miniszterek és államtitkárok kivéte
lével , kormány kinevezésétől függő hivatalokat 
ne viselhessenek. 

Temesvár városa az nt- és hidvámok meg
szüntetését törvény által kimondatni kéri. 

A magyarországi magyar ajkú görög-katho-
likusok egyetemes népgyülése Hajdu-Dorogon ön
álló gör.-kath. magyar püspökség alapítását s a ma
gyar nyelvnek oltári és vallásbeli nyelvvé leendő 
alkalmaztatását kéri megengedtetni. (Elénk tetszés.) 

Hajdu-Nánás város közönsége a fentebbiek 
által egy gör.-kath. magyar püspökségnek Hajdu-
Dorogon alapittatását és a magyar nyelvnek oltári 
nyelvül használtatását kimondatni kérő felterjesz
tést pártoltatni kéri. (Helyeslés) 

K.-K.-Dorosma mezőváros elöljárói és lako
sai a Jászkunság által 1745. évben fizetett 
515,000 frt váltságdijt az ország által megszün
tetni kérik. 

A nagykikiiidai kerület közönsége a Jászkun 
kerület fentebbi kérvényét pártoltatni kéri. 

Ugocsa megyébe kebelezett Péterfalva köz
ség elöljárói az Ér, Körös és Tisza folyók csator
nával összeköttetését kérik eszközöltetni. 

Bihar megyébe kebelezett Vasad község elöl
járói és lakosai ugyancsak az ér-tisza-kőrösi csa
tornát létesíttetni kérik. 

Törő János s számos érdektársai, diószegi la
kosok, a debreezen-szigeti vasutat Diószegnek az 
Ér völgyén Nagy-Károlvig vezettetni és legalább 
Diószeget Mihályfálván keresztül szárnyvonal ál
tal Nagy-Váraddal összeköttetni kérik. 

Darszon Alajos budai lakos Dallos Erzse és 
Majer Karolina ellen 7405 sz. m. é. oct. 31 . beadott 
bűnügynek záros határidő alatti elintézésére Pest 
városa törvényszékét szoríttatni kéri. 

Kolosy Gerő, ajjesti magyar nemzeti szinliáz 
volt pénztárnoka, az intézetnél levő biztosítási 
pénzkészlete, évdijhátraléka és okozott kárai meg
térítését kéri eszközöltetni. 

Kovachich József az egri jogi lyceum igazga
tója az országgyűlési összes irományokat az inté
zet részére megküldetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

A pesti közúti vaspályatársaság a bélyeg és 
illetékek, valamint dijak tárgyában benyújtott 
pénzügyminiszteri törvényjavaslat 24. §-a ellené
ben a jövedelmi adó kivételével más adók fizetésé
től felmentetését kéri eszközöltetni. E kérvény át
tétetik a 15-ös pénzügyi bizottsághoz. 

BÓniS Sámue l : T. ház! A mennyiben e 
tárgyban a törvényjavaslat a pénzügyi bizottság 
által már előterjesztetett, talán szükséges volna e 
kérvényt oly utasítással oda áttenni, hogy vélemé

nyes jelentését e tárgyra nézve mielőbb adja be, 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva a 15-ös pénzügyi bizott
ság felszólittatik, hogy véleményes jelentését e 
tárgyra nézve mielőbb adja be. 

F á y született Ujházy Klementin és érdektár
sai, mint Ujházy László gyermekei, az 1848. évben 
lezárolt atyai birtokaikban szenvedett káraikat 
megtéríttetni kérik. 

Felső-Fehér megyébe kebelezett Göndöle köz
ség volt úrbéresei az erdő és legelő elkülönitése 
alkalmával szenvedett sérelmeiket sürgetőleg meg
szüntetni kérik. 

Hegedűs Péter Komárom megyébe kebelezett 
apácza-szakálosi lakos, az 1849-ben a magyar 
hadsereg részére szállított 32 mázsa széna 120frtot 
tevő árának kifizettetését kéri eszközöltetni. 

Irányi Dániel a testi büntetést még a jelen 
ülésszak alatt a fenyítő törvénykönyv átvizsgálása 
előtt eltöröltetni kéri. 

A Szepes megyébe kebelezett Szomolnok bá
nyavárosbeli kath. elemi tanoda tanárai csekély 
fizetéseik javitását elhatároztatni kérik. 

E kérvények a kérvényi bizottsághoz tétet
nek át. 

Veszprém és Nagybánya városok több lako
sai a Madarász képviselő úr által 1868. június 4-én 
benyújtott kérvények tekintetében oda nyilatkoz
nak, hogy ők azon kérvények tartalmát nem he
lyeselvén, ily kérvény beadására őt fel nem hatal
mazták. (Nevetés a jobb oldalon, átalános derültség, 
zaj.) Tudomásul vétetik. 

Madarász József képviselő úr kérvényeket 
szándékozik előterjeszteni. 

Madarász József: Tisztelt ház! Tíz külön 
kérvényben 14 községben lakó választók (Derült
ség. Fölkiáltások: Es nem-választók! Halljuk!) és 
polgárok újból megbíztak június 4 dike óta, hogy 
ugyanazon tárgyban, vagyis főlényegében alkot
mányos utón az 1848-dik alkotmány teljes vissza
állítása végetti (Fölkiáltások a bal oldalon: Ezt 
mindnyájan akarjuk!) kérvényöket a t. ház elé 
terjeszszem. A községek, melyekből megbízattam, 
a következők. (Olvassa:) Kecskemét.. .(Felkiáltások : 
Kik bízták meg?) Természetes, ho^y azon község
ben lakó választókés lakosok. (Folytatólag olvassa:) 
Csepel, Kötegyán, Tisza-Korod, Szenna, Kapos-
Mérő, Szent-Benedek, Kapos-Ujlak, Bürös, Mol-
ván, Tót-Szent-György, Öcsöd, Nagy-Alásjn és 
Kun-Szent-Márton. Kérem, ezeknek a kéivényi 
bizottsághoz áttételét. 

Czorda B ó d o g : T. képviselőház! A sza
badkai ügyvédi kar által megkeresve, bátor va
gyok annak egy kérvényét benyújtani, melyben 
az igazságszolgáltatás és a birói függetlenség ér
dekében kéri a törvénykezésnek a közigazgatás-
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tói tökéletes elválasztását, (Helyeslés) a bíróság
nak, mint állami institutiónak nem helyhatósági 
választások, hanem feleíó's kormány általi kine-
veztetését, (Helyeslés) továbbá a királyi táblának 
kerületekre felosztását hova előbb eszközöltetni. 

SztOJáCSkOviCS S á n d o r : Zombor sz. kirá
lyi város közönsége, mint képviselőjét, azzal bí
zott meg, hogy a t. házhoz irányzott kérvényét, 
melyben az iránt esedezik, hogy a pénzügymi
nisztériumnak azon szervezési intézkedése folytán, 
mely szerint a jelenleg fenálló 26 pénzügyi fel
ügyelőség 14 pénzügyi igazgatóságra fogna át
alakíttatni, az ujonan szervezendő pénzügyi igazga
tóság székhelye ne Szegedre tétessék át, hanem 
Zombor városában hagyassák meg, a t. háznak át
nyújtsam s kegyes pártfogásába ajánljam. Midőn 
küldőim ezen kérvényét bátor vagyok átnyújtani, 
nem mellőzhetem annak felemlitését, hogy Zom
bor szab. kir, város ezen kérvénye mellett, nem 
tekintve a helyi és magán érdekeket, a városnak 
kedvező fekvése s közlekedési és kereskedelmi vi
szonyai, ugy szintén azon gazdálkodási szempont 
is kiváló figyelmet érdemel, hogy Zombor -vá
rosában (Fülkiáltások: Az indokolás nem ide való! 
Zaj) az ottani pénzügyi felügyelőség jelenleg a 
rendelkezés alatt álló kincstári épületekben van 
elhelyezve, míg Szeged városában ily kincstári 
épület hiánya miatt (Zaj) magán épületben kel
lene elhelyeztetnie. Mindezen indokoknál fogva 
ezen igazságos és méltányos kérvényt a t. ház 
pártolásába ajánlom. 

E l n ö k : A most benyújtott három kérvény 
a kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Nyáry Gyula b. úr mint a mélt. főrendek 
jegyzője üzenetet hozott. 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 
szék elé áll:) Mélt. elnök úr, tisztelt képviselőház! 
Az építendő vasutvonalakra vonatkozó törvény
javaslatok és az ezzel kapcsolatban levő javas
latok a felsőházban érdemleg tárgyaltatván, a 
főrendi ház a t. képviselőház határozataihoz kész- ! 
seggel hozzájárult. Mely alázatos jelentésem [ 

után van szerencsém a jegyzőkönyvi kivonatot 
tiszteletteljesen kézbesíteni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a főrendi 
ház 1868-dik évi június 4-kén tartott ülése jegyzö
könyvének kivonatát.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
Kerkapoly Károly képviselő úr a közvetett 

adókra nézve a központi bizottság jelentését fogja 
fölolvasni. 

Kerkapo ly K á r o l y (olvassa a központi bizott
ság jelentését a jövedékekre, a fogyasztási adókra és 
bélyegekre, illetékékre s dijakra vonatkozó törvényja
vaslatok tárgyában !). 

E l n ö k : Zsedényi Ede képviselő úr elő fogja 
terjeszteni a 7-dik osztály külön véleményét. 

Zsedényi Ede e l ő a d ó : Van szerencsém* 
7-dik osztály eltérő véleményét a dohányjövedék 
tárgyában felolvasni. (Felolvassa ~). 

Kacskovics Ignácz e l ő a d ó : A 9-dik osz
tály teljesen pártolja a most fölolvasott javaslatot 
és ahhoz hozzájárul, épen azért annak másodszori 
fölolvasását nem tartom szükségesneK; de van 
ezen osztálynak külön véleménye a sójövedék tár
gyában, melyet bátor leszek fölolvasni. (Fel
olvassa s). 

E l n ö k : U g y a bemutatott jelentés, mint a 
külön vélemények ki fognak nyomatni. A tör
vényjavaslatokban tett változtatások a jelentésből 
igen könnyen kiigazíthatók: azért fölösleges lenne 
a törvényjavaslatokat ujabban nyomatni : tehát 
csak a jelentés és a külön vélemények fognak ki
nyomatni és a t. képviselő urak közt kiosztatni. 

Ha a t. ház beleegyezik, az átalános tárgya
lás a jövő kedden vagyis június 16-kán fog tar
tatni. (Helyeslés.) 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

') Lásd az Irományok 244-dik számát. 
2) Lásd az Irományok 245-dik számát, 
3) Lásd az Irományok 245-dik számát. 
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1868. juuius 16 dikán 

G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Ács Károly és Prónay József szabadságot kapnak. Sipos Peren ez emlékirata a sójövedék iránt és kérvények 
mutattatnak be. A képviselőház részvétét nyilvánítja a szerb nemzet iránt, fejedelme III. Obrenovics Mihály meggyilkoltatása fölött. 
A Bajorországgal Jungholz községe iránt kötött szerződés bemutattatik. Csiky Sándor határozati javaslatot ad be egyleti ügyben. 
A magyar pénzekről szóló szentesített törvónyezikk kihirdettetik. Az alföldi vasút engedélyokmánya kiigazittatik. A tizes bizottság be
adja jelentését Böszörményi László és Komán Sándor pörbe foghatása iránt, s ez alkalommal kifejlett vita folytán név szerinti szavazás. 
A közvetett adókra vonatkozó törvényjavaslatok átalános tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef &., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Wenckheim Béla b.; később Andrássy 
Gyula gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Horváth Lajos jegyző úr fogja je
gyezni ; a törvényjavaslat mellett szólók neveit Mi
hályi Péter, az ellene szólókat pedig Csengery 
Imre jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Csengery Imre jegyző (okassa a június 

13-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : A t. képviselőháznak a jegyzőkönyv 

ellen észrevétele nem levén, a jegyzőkönyv hite
lesíttetik. 

Ács Károly képviselő úr egészségi tekintet
ből három heti szabadságot adatni kér. Prónay Jó
zsef a mezőkeresztesi kerület képviselője négy heti 
szabadságot kér. Ha a tisztelt képviselőház bele
egyezik, a kért szabadság megadatik. 

Sipos Ferencz mintBereg megye felvidéki ke
rületének képviselője a sójövedék tárgyában bead
ván emlékiratát, azt figyelembe vétetni kéri. Mi
után ma már a kérdéses törvényjavaslat tárgya 
lásra van kitűzve, azt hiszem, a tisztelt képviselő 
úr ezen kérelemmel elkésett; de lesz alkalma né
zeteit a tárgyalásnál érvényesíteni. 

Pest városa közönsége a pesti közúti vaspálya 
társulat kérését pártoltatni kéri. A 15-ös pénzügyi 
bizottságnak előleges tárgyalás végett átadatik. 

Nagybánya város közönsége a Hajdu-Dorog, 
Nánás és több község nevében görög-katk. magyar 
püspökség felállítása és a magyar nyelvnek vallási 
nyelvvé emelése tárgyában beadott kérvényt pár
toltatni kéli. 

Szatmár város közönsége ugyanazt kéri esz
közöltetni a görög-kath. magyar ajkúak részére. 

Ráskovics Julián, volt honvéd, később Po-
rubszky név alatt besorozott cs. kir. katona, vég 
elszegényedése következtében magát a honvéd
alapból segélyeztetni kéri. 

Müller Luiza bukaresti lakos férjének Müller 
Lajosnak az idegen bíráskodás alóli kimentetését 
és bűnvádi ügyének Pest megye törvényszéke, 
mint illetékes bíróság általi elintéztetését, a ma
gyar minisztérium közbelépése által, eszközöl
tetni kéri. 

Szerencs mezőváros és vidékének lakosai a 
bordézmát még ezen ülésszak alatt törvényhozási
i g megszüntetni kérik. 

Zemplén megye közönsége a képviselői állást 
a kormányi hivataloskodással megegyeztethetőnek 
nem találván, Bereg megye ez iránti felterjesztését 
pari oltatni kéri. 

Ugyanaz a honvédsereg felállítását és a Lu-
doviceumnak eredeti czéljára forditását eszközöl
tetni kéri. 

Ugyanaz az egyesült görög-keleti kath. ma-
| gyár ajkú honpolgárok kérelmét pártoltatni kéri. 

Borsod megye közönsége a magyar ajkú gö-
| rög vallásnak kérelmét pártoltatni kéri. 

Ugyanaz kimondatni kéri, hogy. a miniszte-
! reket kivéve, más kormányhivatalnokok képviselők 
| ne lehessenek. 

Sopron megye a köztörvényhatóságok rende-
I zésénél előterjesztését figyelembe vétetni kéri. 

Meisels Hermán beregszászi lakos a magyar 
| sereg részére 1849-ben szállított ruhaneműéiért 

járó 5000 frt követelését kifizettetni kéri. 
Hamasi János nyugalmazott százados a hadi 

törvényszék által megfosztott századosi rangját és 
600 frt nyugdiját visszaadatmkéri. 



CCXL. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Június 16, 1868.) 369 

PolitzerMárk torontálmegyei lakos 1849-ben 
a cs. kir. katonai parancsnokság által okozott 
3309 írtnyi kárát megtéríttetni kéri. 

Mindezen kérvények véleményes jelentéstétel 
végett a kérvényi bizottsághoz adatnak ki. 

Er-Mihályfalva mezőváros közönsége elöljárói 
és községe a debreczen-szigeti és alföld-fiumei vas
utvonalat Nagy-Várad-Ér-Mihályfalvának veze
tendő szárnyvonallal összeköttetni kéiik. E kér
vény a vasúti bizottságnak adatik ki. 

N y á r y P á l : T. ház! A nagy fájdalmaknak 
csak érzelmei vannak, és azért nincs is eddig nyelv. 
mely a nagy fájdalmak érzelmeit szavakban visz-
szaadhaíná. I ly nagy, mondhatni, az egéoz müveit 
világ által érzett és érezhető fájdalomra figyelmez
tetem a t. házat. Midőn egyes ember orgyilkolás 
által malik ki, a civilizált ember szive elfogul, s 
fölsóhajt, mikor jutand az emberiség a tökély azon 
fokára, melyben ily nyomorult, ki orgyilkossá le
het, nem szükthetiK többé ? Fokoztatik ezen érze
lem a szerint, a mint az, ki orgyilkos áldozata 
lön, nagyobb tiszte'etet. nagyobb becsülést érde
melt ki a világon. Midőn Lincoln orgyilkos keze 
által múlt ki, az egész világ nyilvánította fájdalmát. 

Most a közelebbi napokban szintén ilyen, egy 
nemzet által választott nagy férfin, Mihály szerb 
fejedelem múlt ki orgyilkos fegyver által, azon fe
jedelem, ki nemzetét a civilizált népek sorába be
vezetni törekedett, kinek egyéb gondolata nem 
volt, mint azon nemzetnek, mely őt fejedelemmé 
választotta, szabadságát, függetlenségét, boldogsá
gát eszközölni. Nem tartom fölöslegesnek megem
líteni még azon érdemét is, hogy nem azon feje
delmek közzé tartozott, kiknek politikája oda tö
rekszik, hogy vagy elnyomják a szabadságot, vagy 
pedig saját hatalmokat még szomszédjaik károsí
tása, sőt bántalmazásával is növelni szeretik. 0 
Magyarországnak hü szomszédja, hit barátja volt. 

Ennélfogva egyszerűen indítványozom a t. 
háznak, hogy a szerb nemzetnek ebbeli vesztesége 
felett a ház az általa képviselt nemzet részvétét 
3 fájdalmát nyilatkoztassa ki, s ezt a minisztérium 
utján a mostani provisorius szeib kormánynak s ez 
által a szerb nemzetnek ünnepélyesen adja tudtára. 
(Átalános helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér.- Sajnálom, 
hogy a miniszterelnök nincs jelen, kit illetne meg 
ezen ügy iránt nyilatkozni; de távollétében is vau 
szerencsém nyilvánítani, hogy a magyar kormány, 
meg levén győződve, miszerint nem csak a tör
vényhozó testület, de az egész nemzet legőszintéb
ben részt vesz azon fájdalomban, mely a szomszéd 
nemze'et érte, gondoskodott, hogy a temetésnél 
mi is képviselve legyünk. (Tetszés.) O felsége is 
méltóztatott az iránt intézkedni, hogy küldöttje ez 
alkalommal a temetésen megjelenjen. Ugy hiszem, 
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t. ház, hogy ez által a magyar kormány eleget 
tett azon kívánatnak, mely most itt nyilváníttatott. 

E l n ö k : Miután a képviselőház egyhangúlag 
elfogadta azon indítványt , melyet Nyáry Pál 
képviselő úr előadott, azt hiszem, a t. ház ezen 
érzelme s rokonszenve kinyilatkoztatását jegyző
könyvileg is megörökitendi; most pedig más 
parlamentek példájára van szerencsém felhivni a 
házat- szíveskedjék eme részvétét az által még 
ünnepélyesebbé tenni, hogy annak jeléül fel-
állani méltóztatik. (Az égisz ház feláll) E szerint 
Magyarország képviselőháza azon súlyos vesz
teség iránt, mely szerb nemzet-testvéreinket érte, 
forró részvétét kifejezi, és megbízza a minisztériu
mot, hogy a képviselőház ezen határozatát ennek 
nevében a testvér nemzettel, s illetőleg annak 
ideiglenes kormányával tudassa. (Helyedéi.) 

N y á r y P á l ; Csak azon egyet kérném hozzá 
tétetni : ,,a nemzet nevében": mert mint miniszter 
úr jelenté, a kormány már megtette azt, mit 
tennie kellett; most pedig ezen inditvány követ
keztében a nemzet nevében történnék a részvét
nyilatkozás . (Helyeslés.) 

Elnök : Azt hiszem, midőn az enunciatío 
ugy történik : ,,a képviselőház nevében1 ', ez ma
gában foglalja azt, hogy a nemzet nevében tör
ténik. (Helyeslés.) 

Bernáth Zsigmond .- T. ház! Én azt hi
szem, a t. háznak ezen egyhangú nyilatkozata 
épen ugy, mint eddig szokásban volt, a felsőház
zal is közlendő. Tehát indítványozom, hogy a ki 
az ily tudósításokat a felsőházhoz átvinni szokta, 
most is kiküldessék s ott tolmácsolja az itt történ
teket. 

Elnök : Ha a t. ház elfogadja, természetesen 
közöltetni fog (Nem szükséges!)• de azt hiszem, ez 
oly kényes természetű dolog, (Ugy van!) melyet 
senkire pressióképen feltolni nem lehet. (He ye.s-
lés.) A felsőház, ha érezni fogja szükségét, majd 
intézkedik. (Atalános helyeslés) 

Gorove kereskedelmi miniszter úr kíván 
szólni. (Halljuk!) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
T, ház S A niiniszteriumüak szerencséje van Tirol
ban fekvő községnek Jungbolznnk, mint eddigi 
külzetnek, a bajor vámrendszerbe való áíbocsátása 
iránt a bajor kormánynyal kötött szerződést al
kotmányos tárgyalás és jóváhagyás végett a t. 
háznak benyújtani. 

E l n ö k : Parancsolja a t. ház, hogy felolvas
tassák, vp.gy kinyomarását méltóztatik elrendelni? 
(Ki kell nyomatni!) A bemutatott szerződés fölol
vasottnak vétetik s kiuyomatása elrendeltetik '). 

Csiky Sándor képviselő úr kivan szólni. 

*) Lásd az Irományok 247-dik szá.m&t 
47 
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Csiky Sándor : T. ház! Folyó évi april 
28-án azon kérdést intéztem belügyi országlár 
úrhoz : hazánk melyik törvényében gyökereztette 
azon jogát s hatalmát, melynél fogva az egyéni és 
ezzel testvériségben álló társulati szabadságnak 
megsértésével a budapesti demokrata kört fegyve
res erő használatával feloszlatni rendelte, és ezen 
intézkedést az országban hasonló módon alakult, 
részben alakulásban volt társulatokra is kiterjesz
tette? Belügyi országlár úr múlt hó 4-én válaszolt 
ezen kérdésemre; a mennyiben azonban azon 
válaszában sem törvényre, sem törvényes meg
hatalmazásra nem hivatkozott, kijelentettem, mi-
kép én a belügyi országlár úr nyilatkozatával 
aggodalmamat és az alkotmányos szabadság iránt 
fenforgó kételyeimet eloszlatottaknak nem ta
lálom , ahhoz képest fentartottam magamnak 
azon jogot, miszerint ezen érdemben a t. ház előtt 
további lépéseimet megtehessem. Ezen jog fen-
tartása alapján kötelességemnek ismerem a t. ház 
előtt előterjeszteni azon indokaimat, melyek engem 
vezéreltek, miként aggodalmamnak el nem oszla-
tását kijelenteni érintett alkalommal kénytelen 
voltam. 

Mielőtt azonban ezen érdemben a t. ház előtt 
indokaimat előterjeszteném, méltóztassék minden 
kétely elhárítása és minden kétely félretétele 
tekintetéből megengedni nekem azt, hogy kijelent
hessem, miként én ezen tárgyban se kormány-, se 
pártkérdést alakítani nem óhajtottam soha és nem 
óhajtok most se. Indoka fellépésemnek csak az 
volt, mert a mindnyájunkkal közöa alkotmányos 
szabadságnak megóvása tekintetéből a felszólalást 
szükségesnek tartottam egy részről, más részről 
pedig magam iránti kötelesség volt az, miként én, 
ki ezen törvényes szabadságnak veterán napszá
mosa vagyok már, (Mozgás) és a törvény és nem
zeti jogok akár alulról, akár felülről sértettek, bár 
mikor felszólalni gyönge tehetségemhez képest, 
megóvására azon jogoknak, mindig késznek nyi
latkoztam és kész is voltam, mert ezt polgári j 
elodázhatlan kötelességemnek vettem. 

Más részről, t. ház ! azt is kijelentem, mikép 
a békének, a rendnek és a közbátorságnak éltem j 
folyama alatt mindig olj hive voltam, melyet ha j 
bárhonnan megtámadtatni tapasztaltam, elsőséget 
tehetségem határáig akarati tekintetben senkinek 
engedni nem fogom. j 

Ennek előre bocsátásával, a szőnyegen lévő 
tárgy szoros érdemére térve, a mi a törvényes 
szokásra hivatkozását illeti belügyi országlár urnák, 
erre tekintve egész készséggel elismerem ugyan 
én mindazt hogy a folytonos gyakorlattal erősített 
törvényes szokások megtartására koronáztatása 
előtt kiadni kellő hitlevelében maga a király is , 
esküt tenni köteles, mind pediglen azt, hogy az ' 

ekként keletkezett törvényes szokások hazánkban 
az élő törvények erejével birnak; de mik legyenek, 
és miként képződhetnek tehát országunkban az 
efféle törvényes szokások ? világosan megfejti ezt 
a többek között a prológ t. 10-dik §-nak 1-ső pontja, 
mely azt mondja: „eonsuetudo est jus quoddam, 
moribus ilbus introductum, qui autoritate publiea 
legem condere potest" ; és kérdés, ki legyen tehát 
hazánkban ezen hatalom ? felderíti ezt ugyanazon 
törvény 7-dik pontja, mely határozattan ki
mondja, hogy ez senki sem más, mint maga az 
összes nép ,,populus"; de még világosabban kife
jezi ezt ,,a H. k. 2-ik r. 3-ik ez., melynek rubruma 
ez: ,,qui possunt condere leges, et statuta", és a 
melynek 3-dik pontja egyenesen kimondja, hogy : 
,,Princeps accersito et interrogato populo, querit 
an ei tales leges placeant, an ne ? qui cum respon-
derint quod: sic! talesposteafunctiones pro legibus 
observantur". Mint keletkeztek tehát hazánkban a 
törvények, ugy keletkeztek azon törvényes, és a 
hosszas népgyakorlat által törvényt helyettesitett 
szokások is, melyek megtartására és megtartatására 
koronázása előtt minden magyar király meg is 
esküszik és meg is esküdött. 

De vajon kérdezte-e meg valaha, a most 
idézett törvények rendelete szerint, az egyetemes 
magyar népet a koronás király, akár 1848 előtt, 
akár azután az i ránt , akar-e lemondani elidege
níthetetlen egyéni, és ezzel válhatatlan kapcsolat
ban álló társulhatási szabad jogáról, vagy se? és 
ha nem, és igy a magyar nép, és egyetemes nem
zet ezen belügyi országlár urnák saját beismerése 
szerint is magából az alkotmányosság eszméjéből 
kifolyó, s vele született elévithetetlen jogáról soha 
le nem mondott, és igy ennek korlátozhatására se 
fejedelmének, se kormányának soha hatalmat nem 
isadott: nyilvánvaló, mikéntbelügyi országlár urnák 
a buda-pesti demokratakörnek fegyveres erővel 
feloszlatása érdemében a törvényes szokásra és 
folytonos gyakorlatra történt hivatkozása minden 
megállható alkotmányos alapot nélkülöz, és igy 
ő e részben a törvényes szokásra hatalmát nem 
fektethetvén, csupán a hatalom visszaéléseit és 
erőszakoskodásait törvényes gyakorlat erejére 
emelni akarni nem csak alkotmányos kormánynak, 
de sőt a kényuri hatalomnak se lehet és nem is 
szabad soha. 

És ép ezen okból helytelen is, alaptalan is 
belügy ér urnák azon állítása, mintha 1848 előtt 
is és után is jogosan gyakorlottá volna a kormány 
azon képzelt hatalmát, miszerint nyilvános társu
latok csak azon feltétel alatt alakulhatnának. ha 
előbb alapszabályaik általa megerősíttetnek. Ha ezen 
állítása belügyi országlár urnák kizárólag nyerész
kedési, avagy közkereseti társulatokra vonatko zott 
volna, minőkről például az 1840. évi XVIII. 2-ik 
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fejezete rendelkezik, ez esetben annyit megenged
hetnék neki, miként érintett társulatok között, 
noha törvényszerüleg még ezek se köteleztetnek 
alapszabályaikat kormányi megerősítés alá terjesz
teni, saját érdekükben és hasznuk biztosításáért 
akadhattak mégis néhányan olyanok, melyek 
emiitett alapszabályaik megerősítését a hatalomtól 
kérik ; de hogy politikai társulatok, minők például 
1848 előtt a gyülde, radikál, ellenzéki körök, ug-y 
a védegyleti társulatok, 1848 után pedig — az ost
romállapotok alatti szomorú ember s vagyon ül
dözési időket kivéve — az úgynevezett alkotmányos 
korszakban, valamely politikai társulatok, minők 
például az egyenlőségi s a deák-körök, valaha 
alapszabályaikat megerősítés végett a kormány
hoz felterjesztették, vagy épen erre a hazai törvé
nyek által kötelezettek is lettek volna, erre bajosan 
tud belügyi országlár úr példát mutatni. De ha tudna 
is , ennek alapja koránsem a törvényben és a 
törvényes szokásokban, hanem egyenesen abban 
lenne keresendő és feltalálható, hogy ezen körök
nek önmagok a kormányférfiak s közegeik is, 
nyilván vagy titkon, saját érdekűkben tagjai, 
illetőleg támogatói és létrehozói levén , legki
sebb aggodalom nélkül felterjeszthették meg
erősítés végett azon alapszabályokat , melye
ket talán önnönmaguk, saját czéljaik kivitelére 
nézve, együttesen dolgoztának k i ; ámde ezen párt-
manöverbol törvényes gyakorlatot kiaknázni, és 
ezt egyszersmind a társulati szabadság joga mel
lett alakult demokrata-körökre is kiterjeszteni 
akarni, csak az alkotmányosság színe alatt a 
kényuralom gyakorlatára törekvők tudhatnak és 
szándékolhatnak ; de azért ezek ezen hazában soha 
törvényeket pótló törvényes gyakorlat magasla
tára emelkedni képesítettek nem lesznek. 

A mi az 1715. évi XXXI. t. czikkre történt hi
vatkozását illeti belügyi országlár urnák, ezent, cz.-
re vonatkozólag azonfelül, hogy saját elismerése 
szerint ide ez nem alkalmazható, csak azt jegyezem 
még pótlólag meg, miként érintett t. ez. a rosen-
bergi conventiculumnak, tekintve synodusnak neve
zett országgyűlési határozatok megsemmisítésére 
vonatkozik, melyekben a többek között, az ágostai 
és helvétiai hitfelekezeten lévő honfiaktól külön
féle segélyezések és adók kivetése határoztatott, 
hogy tehát az efféle törvény által tiltott külön 
országgyűlések tartása, a hová egyszersmind az 
1849-ik évi pozsonyi is sorozható, a fejedelem által 
a szokott törvényes módon egybehívott országgyű
lés hozzájárulásával betiltatott, és így ezeknek 
jövőben megtarthatására nézve a törvényes király 
előleges egyetértése kiköttetett, ezen, tekintve 
főleg azon időknek zivataros körülményeit, cso
dálkozni épen ugy nem lehet, mint bámulni kell a 
felett, hogy belügyi országlár úr a budapesti demok

rata körnek erőszakos feloszlatását érintett t. ez. 
előidézésével, mely a fenforgó kérdéstől egészen 
ellenkező irányú országgyűlések tartásáról beszél, 
akarja kényuralmi fegyveres hatalmaskodásának 
igazolását foganatosítani. 

Azon állítását továbbá belügyi országlár urnák, 
hogy a budapesti demokrata-kör alapszabályait 
önmaga is nem csupán egyszerű tudomás, hanem 
egyszersmind megerősítés végett is terjesztette 
volna elébe, kézzelfoghatólag megezáfolja érintett 
demokra - körnek ellenkező értelmű határozata, 
melyből nyilvánvaló, miszerint a szóban lévő 
alapszabályok Pest városa hatóságának tisztán 
tudomás és koránsem megerősítés végett terjesz
tetnek általa fel. 

A fejedelmi bgfőbb felügyeleti jogból meri-
tett. s belüg-yi ország-lár úr által önmag-ára alkalma-
zott érvre nézve azt jegyezem meg, miként igaz 
ugyan az, hogy a koronázott királyt esküje sze
rint a legfőbb felügyeleti jog illeti arra nézve, 
hogy a már törvény szabta módon megalkotott 
törvényeket mind maga megtartsa, mind mások 
által is megtartassa, de hogy ezen legfőbb felügyeleti 
jog czime alatt a törvény ótalma alatt álló egyént, 
s ezzel ugyanazon színvonalon álló társulhatási 
szabadságot is fegyveres erővel elnyomni le
hessen a kormánynak, belügyi országlár úron 
kívül e napig hazánk egyik törvényes kormányá
nak se jutott eszébe; de ha feltéve, jutott volna 
is, ezen vészteljes czélját tartósan nem sikeresit-
heté soha. 

E l n ö k : Mindazon tiszteletem mellett, mely-
lyel az egyes képviselők szólásszabadság iránt 
kötelességemből is kifolyólag viseltetnem kell, 
bátor vagyok a t. házat megkérdeni, vajon napi
renden van-e azon tárgy, melyet Csiky Sándor 
képviselő úr annyira kimeritőleg és hosszasan 
fejteget ? Azt hiszem , hogy a mint előre is 
kimondotta, ha nincsen megelégedve az interpel-
latiójára adott válaszszal, tökéletesen jogában van 
azzal ellenkező indítványt terjeszteni a ház elé, és 
a mint a házszabályok mondják, ha a képviselő
ház azon indítvány felvételét elhatározza, elérkez
vén a fölvételi idő, a fölvett indítványt ki is 
fejtheti; de jelenleg, midőn indítványt vagy hatá
rozati javaslatot akar terjeszteni a ház elé, azt 
hiszem, hogy annak hosszabb indokolását a ház
szabályok nem engedik meg. (Élénk helyeslés. 
Ellenmondás a szélső bal oldalon.) 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! A t. ház elnö
kének ezen kérdéséhez vagyok bátor hozzá szó
lani. Igaza van annyiban, hogy ha képviselő 
Csiky úr indítványt fog tenni, akkor a háztól fog 
függeni, a napirendet mikorra fogja kitűzni; de 
föntartotta magának azt indokolni: meg van-e elé
gedve, vagy nem? így tehát az elnöknek csak rész-
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ben van igazsága. Majd ha Csiky megtette indít
ványát, akkor a ház napirendre fogja kitűzni, j 
Hogy most mennyire van vagy nincs megelégedve 
a miniszter úr által adott felelettel, e tekintetben 
Csiky képviselő' urnák joga van a ház előtt 
kinyilatkoztatni, ki van-e elégítve a miniszter úr 
felvilágosításával vagy sem. Tehát e tekintetben 
nem pártolhatom az elnök urat, és azt hiszem, hogy 
Cbiky úrtól a szót megvonni nem lehet. 

E l n ö k : A házszabályok 35-dik szakasza hatá- | 
rozottan mondja: elérkezvén a fölvételi idő, az in
dítványozó kifejti inditványát. Ha tehát t. képvi
selőtársunk indítványt vagy határozati javasla
tot kíván benyújtani, azt köteles a ház meghall
gatni. Ha ez azután kinyomatik és napirendre tűze
tik, jogában lesz Csiky képviselő urnák hozzá 
szólani; de most a szabályok értelmében nézetem 
szerint erre nincsen joga. 

Almásy Sándor (Zaj) .• A szokásokra 
hivatkozva nem először adatik itt be indítvány, 
mely indítvány, mielőtt felolvastatott volna, indo
koltatott, sőt alig lehet emlékezni, hogy indítvány 
adatott volna be nagyobbszerü, mely előbb ne indo
koltat* ft volna. Ennélfogva Csiky képviselőtől a 
szót elvenni nem lehet, mert indítványt akar beadni. 

E l n ö k : Felkérem a t. házat, méltóztassék a 
kérdést szavazattal eldönteni. (Felkiáltások: Nem 
lehet szavazni!) Folytatjuk a napirendet. 

Csiky Sándor: (Zaj! Halljuk!) Én a t. ház 
akaratában, határozatában teljesen megnyugszom ; 
a mit határozni méltóztatnak, az engem kötelez. 
Hanem azért akartam indokolni, t. ház, mivel ha 
meg nem elégedésemnek indokait, ez alkalommal, 
midőn a határozati javaslatokat a t. ház elé letenni 
óhajtom, ki nem fejtem, ez esetben a tárgya
lás alkalmával fognám ezt tenni. (Zaj.) Ha mél
tóztatnak azt határozni, hogy a tárgyalásra kitű
zendő határidőben fejtsem ki bővebben indítvá
nyomat, én e határozatban teljesen megnyugszom. 
(Halljuk!) 

T. ház! Azt emiitette belügyi országlár 
úr továbbá feleletében, miként a rendet és közbá
torságot ebben a hazában fen nem tarthatja, ha ez 
országban, e hazában szabadon fognak alakulni 
társulatok , olyanok , melyek megerősítés végett 
alapszabályaikat a kormány elé felterjeszteni 
nem lesznek kötelesek. 

T. ház! Méltóztassanak megengedni, hogy e 
tekintetben a közel múlt történelmére egy pillan
tást vethessek. 

Hogy Magyarországon a rendet és közbá
torságot fentartani nem lehetne azon esetben, 
hogyha belügyi országlár urnák a keletkező 
társulatok alapszabályainak megerősítési joga meg 
nem adatnék, ennek ellenkezőjét maga a tör
ténelem igazolja: mert hiszen, ha tovább nem 

terjeszkedünk, tekintsük csak meg magát az 
1848/9-ik évi nemzeti szabadságháboru időszakát, 
és vizsgáljuk meg, nem keletkeztek-e akkor is 
számtalan különféle alapszabályok mellett létrejött 
társulatok az országban, a nélkül, hogy ezek elő
leges megerősítését követelni az akkori kormány
nak eszébe is jutott volna, és mégis mindezek fen-
állása mellett háborittatott-e a honfiak által e ha
zában valahol érintett társulatok alakulása miatt 
meg a rend és közbátorság ? Es ha nem, vizsgáljuk 
meg, mi volt ezen akkor uralkodott békés nyuga
lomnak az oka ? Kétségbevonhatlanul az, hogy az 
akkori kormány a maga hatalmát a haza polgárai 
törvényes jogainak csorbítására, elnyomására és 
megszorítására forditani nem törekedett; a rend és 
közbátorság veszélyeztetését tehát mindenkor és 
mindenhol, kizárólag és egyedül a kényuri min
denhatóság gyakorlatára törekvő kormányok, kik 
a többek között az egyéni és társulhatási szabadsá
got is erőhatalmasan elnyomni törekszenek ; idézek 
elő. és soha nem azon népek, kikről régen meg 
van irva .,hogy a szabad nép önmaga kormányozza 
magát.'1 

Bátran is nyughatik tehát belügyi országlár 
úr is puha párnáin a rend és közbátorság meghá-
boritásától félelem nélkül azon esetben, ha mások 
jogait is ép oly tiszteletben tartja és érintetlenül 
hagyja, mint a miként saját törvényes jogait elis
mertetni követeli, és igy sem a politikai pártérdek
ből kifolyó egyéni s társulati szabadságnak erő
szakos elnyomására nem vállalkozik, sem a sze
mély- s vagyonbátorságnak megsemmisítésével, 
a sajtó szabadságát élvezni akaró lapszerkesztőket, 
s a többi szabadelvű honpolgárokat törvény elle
nére el nem fogatja s párthívei által sem ül
dözteti ; de ha ezt folytatja,, a béke és rend meg
zavarása miatt magán kívül jogosan alig kárhoz
tathat mást. 

Veszélyes társulatoknak is bélyegzé belügyi 
országlár úr a Buda-Pesten stb. országszerte ala
kult demokrata-köröket, s ez okból állitá, hogy 
alapszabályait meg nem eró'sitheté; de hogy mi ok
ból legyenek ezen körök veszélyesek ?— különösen 
akkor, a midőn, ha a boroszlói, hamburgi stb. nagy 
németországi demokratakörök létezéséről hallgatok 
is, és igy csak azt említem e helyen meg, hogy a 
szomszéd osztrák fővárosnak Bécsnek közelében 
Neustadtban a közel múlt napokban több ezer de
mokratamunkások szintén ugy, mint Fünfhaus-
ban mintegy 5000-en egybegyűlvén, ezen gyüle-
kezetökben a leglényegesebb politikai kérdések 
felett tanácskoztanak, és minden rend és köz
bátorság zavarása nélkül határozatokat is hoztak, 
a Csehországban fekvő Raudnitzban pedig hason-
tárgyu kérdések feletti tanácskozás végett senkitől 
sem háborítva, több mint tízezerén tartottak nép-
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gyűlést, a nélkül, hogy ezen gyülekezetek az illető 
kormányok által veszélyeseknek mondattak vagy 
épen fegyveres erővel feloszlattak volna— ezen 
kérdésre világositásul csak aztadá elő belügyminisz
ter űr, hogy a demokrata körök alapszabályainak 
3 . pontjában, az 1848-ki törvényeknek békés és al
kotmányos utón leendő visszaállítását és ennek az 
egyenlőség, testvériség és szabadság alapján tör
ténendő tovább fejlesztését tűzék ki czéljokul és e 
közben a jelenleg fenálló 1867-ki úgynevezett alap
törvények ellen izgattak, mely izgatásnak folyta
tása a rend és közbátorság veszélyeztetésével járna, 
mit már a következés is igazolt, mert az országban 
e miatt több helyen a békés polgárok nyugalma 
meg is háboríttatott. 

Ezen bámulást gerjesztő és semmi részletes 
bizonyítékokat nem tartalmazó nyilatkozatára 
nézve belügyminiszter urnák ezeket jegyzem meg. 

Ha az 1848-ki törvények egész terjedelmökben 
való helyreállításának követelése, az 1861. évi or
szággyűlésnek mindkét rendbeli feliratai értelmé
ben, melyek önmaga belügyi országlár úr mellett, 
az egész ország népének osztatlan helyeslésével 
találkoztanak, veszélyes merénylet nem volt; 
ha az 1865-ki évi országgyűlési képviselők válasz
tása előtt a képviselőjelölteknek 19/2,-ad része ál
tal kiadott hitvallásukba, „programm"-jokbafoglalt 
hason tartalmú ígéretek és köte-ezettségek által, 
mely alapon a választások csakugyan meg is tör
téntek, a közbátorság és rend meg nem háborít
tatott : ugyan ezen czélra törekvése az országban 
alakult demokrata köröknek hogyan s mi okból 
képződhetnék 1868-dik évben veszélyessé, ésaköz-
bátorság és rend megháboritására intézett oly 
kísérletté, melyet fegyveres erö használatával is 
elfojtani szükségesnek talált a belügy1* országlár úr? 
véges emberi eszemmel annyival kevésbbé fogha
tom meg, mennyivel bizonyosabban tudom, hogy 
a mostani egyetemes felelős kormány, hivatalosko-
dása megkezdése idején, de sőt azontúl is az ország
gyűlés szine előtt izenkint állitotía már azt. misze
rint az 1848-iki alapon nyugvó demokratikus alkot
mány, melynek egyedül köszönheti lételét a mos
tani kormány is, és a népet képviselőház is immár 
teljesen helyreállítva vagyon, és a ki ez iránt 
kételkedni bátorkodott, kegyeire ugyan nem is 
számíthatott. És mivel ezt én meg nem foghatom, 
másik forrást kell tehát keresnem, melyből belügyi 
országlár urnák érintett nyilatkozata fakadott: és ez 
valószínűleg az lészen, hogy az 1867-ki úgyneve
zett közösügyes alkotmánj^t , a nemzet nagy 
többségének akarata és érzülete ellenére is min
den áron, még fegyveres erővel is megörökiteni 
törekszik. 

Sokat lehetne ugyan ezen törekvésre vonat
kozólag mondanom: de nehogy keserű lenni kény-

telenittessem, csak azt jegyzem itt meg, miszerint 
ezen módja a közösügyes törvények megkedvelte
tekének és megörökítésének felfogásom szerint se 
czélra nem vezeti a kormányt, se általa az or
szágban a rendet , belbákét soha biztosítani 
nem fogja. 

Ha hogy tehát, a mit én nem tudok, a rend 
és közbátorság az országban valahol már csaku
gyan megbolygattatott , ezen eredményt korán-
eem a demokrata köröknek békés megalakulása, 
hanem egyenesen azon erőszakos eszközök alkal
mazása idézte elő, melyeket azoknak fegyveres 
erővel elnyomására és feloszlatására legközelebb 
itten Pesten is jogellenesen, és az egyéni, ugy a 
társulati szabadságnak is megsértésével belügyi 
országlár úr használatba vett: mert híjába, azt, hogy 
Magyarország népe, kormánya kedveért, törvényes 
önállóságáról és függetlenségéről valaha önként 

i lemondjon és a szomszéd osztrák birodalom gyár-
| matává törpüljön, bajosan fogja elérni. 

Nem hagyhatom észrevétel nélkül belügyi 
országlár urnák azon előadását se, mely szerint azt 
állította: elismeri, hogy rendes és nyugodt viszo
nyok között egyleti uton a fenálló törvénysk 
eltörlésére, módosítására és megváltoztatására ta
nácskozni lehet is. szabad i s : de egy országnak 
alkotmányát egyleti utón megváltoztatni akarni 
komoly veszélylyel jár, és magára az államra 
nézve is végzetteljes, ha megengedtetik, hogy ezen 
az utón a félrevezetett nép deuioralizáltassék és 
rendszeresített pressio alá vettessék. 

Honnan merítette belügyi országlár úr azon 
tapasztalatát, miszerint országunkban jelenleg ren
des és nyugodt viszonyok nem léteznek ? nem 
tudom, legalább ezen képviselőház előtt ki nem 
fejtette: ehhez képest tehát azt kell hinnem, hogy 
jelenleg hazánkban rendes és nyugodt viszonyok 
léteznek: és ha ez igaz, saját bevallása szerint se 
volt megállható alapja azon erőszakos lépésének, 
mely szerint azon demokrata-köröket, melyek egye
bet nem tettek, mint az 1848. üdvárasztó törvények
nek a törvényhozás békés utján leendő vissza
állítását szorgaltnazák , fegyveres erővel fel
oszlatta . 

De hát a nép félrevezetése és demoralizálása, 
ugy a rendszeresített nyers erő általi pressio gya
korlatának vádját, hogyan illesztheti belügyi or
száglár úr a demokrata köröknektöbbnyire korlátolt. 
vagyoni állású tagjaira akkor, a midőn köztudo
mású dolog az, miként a hatalom polczán ülő 
kormánynak subventionált számos lapszerkesztői, 
és épen nem a demokrata köröknek mint ilyenek nem 
is létező újságai azok, melyek a népet félrevezetve 
demoralizálják és rajok nagy számú közegei 
által rendszeresített pressiót is gyakorolnak? 

Es ezekben foglaltatnak, t. ház, azon indokaim,. 
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melyekre nézve azt állítottam, miszerint az én 
aggodalmamat belügyi országlár urnák a buda-pesti 
demokrata körnek fegyveres erővel feloszlatása 
érdemében hozzá intézett kérdésemre adott felelete 
el nem oszlatta, mire nézve határozati javaslato
mat ezennel a ház asztalára letévén, annak szo
kott módon leendő kinyomatását s tárgyalására 
határidő kitűzését kérem. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (fölolvassa a hatá
rozati javaslatot.) 

E l n ö k : Kivánja a t, ház kinyomatni ? (Nem ! 
Igen!) Tehát ki fog nyomatni '). 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
T. ház ! (Halljuk!) Ő felsége a király a magyar 
pénzverdékben veretendő pénzek belértékét és 
súlyát tárgyazó törvényt idő közben legkegyelme
sebben szentesíteni méltóztatván : van szerencsém 
a t. háznak azt azon kéréssel átadni, hogy kihirde
tését elrendelni méltóztassék. 

H o r v á t h LajOS j egyző (olvassa a szentesi-
tett törvényt 2). 

E l n ö k : Miután a t. czikk kihirdettetett, azt 
ugyancsak kihirdetés végett annak idején a főren
dekhez Mihályi jegyző úr át fogja vinni. 

Csengery Imre jegyzői Méltóztatik at. ház 
emlékezni, hogy az alföld-fiumei vasútnak nagy-
várad-eszéki részének épitésére vonatkozó törvény
javaslatban, valamint az ugyanarról szóló enge
délyokmányban az engedélyi időtartam különbö
zőkép volt kitéve. Mig a törvényjavaslat szerint az 
engedélyezett 90 év a törvény szentesítésétől lett 
volna számítandó, addig az engedélyokmányban 
az üzlet megnyitása napjától volt számítva. Ez 
iránt a végleges szavazás alkalmával fölszólalás 
történt, és akkor azt méltóztatott a t. ház határoz
ni, hogy az engedélyokmány szövegét a törvény
javaslathoz képest kell kiigazítani; s igy az enge
délyokmányban az engedélyidő tartama ugy vál-
toztattatott meg, hogy az a törvény kihirdetésétől 
lesz számítandó. Később azonban kiderült, hogy 
tulajdonképen az engedélyokmány volt helyesen 
szerkesztve és nem a törvényjavaslat, a melynek 
értelmében történt az engedélyokmány kijavítása. 
A főrendek eme figyelmeztetés következtében 
módositványt küldtek a t. házhoz, melynek értel
mében a törvényjavaslatot ugy kívánták kiigazit-
tatni, hogy az engedély tartama az engedélyezett 
vonal üzletének megnyitása napjától számittassék. 
Ezt a t. ház is elfogadta és határozattá emelte. 
Azonban ugyanekkor figyelmen kívül maradt, 
hogy az engedélyokmányban benne maradt azon 
kiigazítás, mely szerint az engedélyezés ideje a 
törvény kihirdetésétől számitandó. E körülmény 

3) Lásd az Irományok 248-dik számát. 
• 2) Lásd az Irományok 249-dik számát. 

most legújabban jutott tudomásra, midőn a leg
felső szentesítés alá terjesztés tekintetéből jegyzői 
aláírással ellátott hiteles példányra volt szükség. 
A példányt ugy kiadni, mint most van, nem lehe
tett, a kiigazitás pedig nekünk jegyzőknek nem 
állott hatalmunkban, mert erre nézve a t. háznak 
határozata nincs. Hogy tehát e dologgal tisztába 
jőjünk, bátorkodom a t. házat fölkérni, méltóztas
sék határozatilag intézkedni, hogy az engedély
okmány szövege is, ugy a mint a törvényjavas
latra nézve megállapittatott, kiigazittassék. (Helyes
lés. Igazitsók ki!) 

E l n ö k : E szerint a t. ház elhatározza, hogy 
az engedélyokmány kijavíttassák a törvényjavas
lat értelmében. 

Csengery I m r e j egyző : E szerint követke
zőleg hangzik az engedélyokmány 26-dik szaka
sza. (Felolvassa.) 

Elnök : Nem tudom, szükségét látja-e a t. 
ház, hogy ez a főrendi házzal is közöltessék, miután 

| ott is keresztül ment e tárgy, és a képviselőház 
| ujabban ígazitást tett ? Én ugy vélem, ez helyén 
J volna. (Helyeslés.) 

Horváth Lajos előadó úr a kir. ügyek igaz -
| gatójának Román Sándor és Böszörményi képvi-
! selő urak elleni kérvénye feletti jelentését a tízes 
! bizottságnak fogja előadni. 
í Horváth Lajos jegyző mint előadó (ol-
i vassá a tízes bizottság jelentését.) 
! E lnök : A bizottság jelentése, a mint az a 
ház által kimondatott, a közvádló által beadott 

I kérvényekkel együtt ki fog nyomatni *), szétosz
tatni a képviselők között és alkalmilag felvétetni. 

Hodosiu Józse f : T. ház ! Arra kérem a t. 
házat, hogy ne csak a bizottsági jelentés és a köz
vádló kérvényei nyomassanak ki, hanem azon 
czikkok is, melyek a sajtóvétség alapját képezik, 
mivel ezek szerint fog határozni a képviselőház. 
(Ellev mondás.) 

Elnök í Azt hiszem, a képviselő urnák ki-
vánsáffa nem teljesíthető, a mennyiben ez eddig 
nem volt szokás, másrészt a kit azon czikkek ér
dekelnek, elolvashatja azon lapban. 

Halász Bold izsár : T. képviselőház! Bo
csánatot kérek, de a t. elnök úrral nem lehetek 
egy véleményben, mert ezen ügyben azon czik-
kektől függ, hogy mit fogunk határozni, és azt kí
vánni a képviselőktől, hogy azon lapot pénzen 
vegyék meg, nem lehet. (Zaj.) Ez következnék az 
elnök xir kijelentéséből, és én kívánom, hogy azon 
czikkek, mint azon ügynek legfontosabb része, 
kinyomassanak, mint csatolmányai az irományok
nak. (Zaj.) 

Wlád AlajOS : Igen csodálom, hogy elnök 

I *) Lásd az Irományok 250-dik számát. 
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úx Hodosiu képviselőtársunk kivánatát nem telje
síthetőnek monda azért, (Nagy zaj) mert ez nem 
volt szokásban. Volt-e vagy nem volt-e szokásban ? 
az e tekintetben nem határoz. Azon alkalommal, 
midőn a ház a felett határoz, hogy egyik tagja 
felett pálczát törjön-e vagy ne, (Zajos ellenmondás) 
midőn a ház azt határozza, hogy valaki ellen vizs
gálat rendeltethessék el, a ház ilyenkor mint bírói 
hatóság ül. (Ellenmondás.) Én tehát azt kívánom, 
hogy az irományok nyomassanak ki, és nem kép
zelhetem azt, hogy biró (Elénk ellenmondás) ítél
hessen a nélkül, hogy az előtte fenforgó ügyet 
ismerné. Én hozzájárulok Hodosiu képviselőtársam 
kivánatához, és annál is inkább kinyom atandók-
nak vélem az incriminált czikkeket, mivel a köz
vádló leveléhez mellékelve voltak, tehát kinyoma-
tásuk szükséges. (Ellenmondás.) 

Bóni s Sámue l : T. ház! Ha a királyi ügyek 
igazgatójának folyamodása mellett ezen czikkek 
adnexumok, akkor azokat is ki kell nyomatni. Kü
lönben kinyomatásukat nem tartom más okból szük
ségesnek, hanem ha csak valaki azt akarná bebi
zonyítani , hogy azon szerkesztő csakugyan a 
megnevezett egyén: mert magokban a czikkekben a 
ház Ítéletet nem hozhat. A ház csak azt akarja 
constatálni, hogy ki a lap szerkesztője. De ha a 
czikkek adnexumát képezik azon folyamodásnak, 
akkor mint ilyennek ki kell nyomatniuk. 

Madarász JÓZSef : Bocsánatot kell kérnem, 
hogy nem egészen osztozhatom Bónis képviselő
társam véleményében : mert hozzá kell tennem, 
hogy annyi bizonyos, és ebben a részben pártolom 
véleményét, hogy ha a czikkek mellékelve vannak, 
akkor magától értetik, hogy ki kell nyomatniok,-

azonban a ház elhatározhatja azoknak kinyoma-
tását még azért is, noha e részben magán utón 
kiki meggyőződhetik, mert az 1848-diki sajtótör
vények szerint, véleményem szerint, tudnunk kell 
azt is, vajon azon lapban megnevezett felelős szer
kesztő felelőssége mellett nincs-e más magán név 
aláírva. És akkor meg fog bocsátani nekem a t. 
képviselő úr, hogy nem csak az szükséges, hogy 
azon lapokban jelentek-e meg, melyeknek szerkesz
tői Román Sándor és Böszörményi László képvi
selőtársaink, de nem állott-e bizonyos név a czikkek 
alatt, mert ennek meghatározása döntő befolyással 
bír. Azért azon indokból, ha mellékelve vannak, 
úgyis majdnem kötelességszerű volna kinyorna-
tásuk ; másrészt meg kinyomatásuk nagyon 
sokba nem is kerül, hajlandó vagyok én ugyan azt 
magam is megszerezni, hanem miután a képviselők 
kérik : kívánatos volna kinyomatásuk. 

Horvát Boldizsár igazságügyi miniszter: 
T. ház ! Nem szólalnék föl, ha egy hibás kifejezést 
nem hallottam volna V l a d képviselő úr ajkáról, 
midőn a képviselőházat ugy állította oda, mint a 
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mely hivatva van Román Sándor és Böszörményi 
László képviselő urak mint felelős szerkesztők 
eljárása fölött birói hatóságot gyakorolni. Hivata-* 
los állásomnál fogva kötelességem levén a biró 
függetlensége fölött őrködni , nekem nyilvá
nosan tiltakoznom kell azon felfogás ellen. (He
lyeslés.) 

A mi Madarász József képviselő úr azon 
észrevételét illeti, hogy azért is ki kellene nyo
matni az incriminált czikkeket, hogy a képviselő
ház megitélhesse, vajon felelősek-e az illető szer
kesztők vagy nem? ezt is hibás felfogásnak kell 
tartanom. Itt a közvádló nem kér egyebet, mint 
hogy a vizsgálat megindulkatása iránt a ház az 
engedélyt megadja; a vizsgálat folyamában fog 
azután kiderittetni azon tény-körülmény, vajon 
beállott-e a felelős szerkesztő felelőssége vagy pe
dig az illető czikkiróé. A tisztelt ház hát nincs 
hivatva azon kérdés fölött ítélni. 

Egyébiránt a t. háznak már van egy prece
dense, ezen eljárás elvei már meg vannak álla
pítva, s azt hiszem, hogy következetességénél 
fogva a múltkor megállapított eljárásához teljesen 
hű fog maradni. (Helyeslés) 

Borlea Zsigmond : T. ház! Ugy hiszem, 
hogy minden határozatnál, midőn valami ügyben 
határozatot hozunk, magát a tényálladékot kell 
megismerni. Már pedig tagadhatlan tény, hogy 
határozatot fog hozni a ház. okát kell tehát adni, 
melynél fogva perbe fogassanak vagy ne. Tehát 
a tényállást ismerni kell: mert ha a királyi ügyek 
igazgatója csak azt mondotta volna, hogy Somán 
Sándor és Böszörményi László szerkesztők írtak 
egy czikket. de magát a czikkeí nem mellékelte 
volna, ugy hiszem, a bizottság nem is mondott 
volna felette véleményt. A bizottság a háznak 
kiküldötte; ha tehát ezen bizottság ismeri a tény 
álladékot — és pedig ismeri , mert felteszem, 
hogy azon czikket fordításban bírta — akkor 
nagyon természetes logikai következtetés, hogy 
a háznak is kell ismerni a tényálladékot, annál is 
inkább, mivel az, hogy mindenki tudomást 
szerezhet magának a czikkről, például Román 
Sándor eseténé] nem áll, mert tudjuk, hogy azon 
czikk románul van írva. Mi ugyan megszerezhet
jük, mert értjük a nyelvet, de nem így mindnyá
jan. Maga a bizottság is tudja a czikk tartalmát, 
mert le van fordítva. De az is kérdés, vajon azon 
fordítás hiteles-e, nem hibás-e? mert minden jó 
akarat mellett roszul lehet fordítva. A bizottság 
ismeri magát a tényálladékot; ismernünk kell te
hát nekünk is : ennélfogva pártolom Hodosiu kép
viselő urnák azon kivánatát, hogy azon czikkek 
is kinyomassanak. 

Deák Ferencz : Tisztelt ház! A királyi 
ügyek igazgatója hivatalból folyamodott az ország-
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gyűléshez, mivel bizonyos román lapban oly czik
kek jelentek meg, melyeknek iránya és tartalma, 
valamint a bennök előforduló egyes kifejezések 
a törvénybe ütköznek; minthogy pedig azon 
lapnak szerkesztője vagy ezikkiró ja képviselő, és 
igy ellene a vizsgálatot önhatalmából el nem ren
delheti a közvádló, arra kérte a t. házat, hogy 
engedje meg a vizsgálat elrendelését. Erre a ház 
azt mondotta a küldöttségnek : vizsgáljátok meg 
az ügyet s adjatok véleményt, lehet-e a vizsgálatot 
elrendelni ? és azután majd fogunk határozni. A 
küldöttség beadta jelentését (s azt mondja : át
néztük a kérdéses ügyet, és ugy látjuk, hogy nem 
csupán üldözés és egyátalában nem is üldözés a 
királyi ügyek igazgatójának vádja, hanem ez 
egyenesen a törvényes eljárás ösvényén van. 
Vétkes-e vagy nem az illető? arra nézve a bizott
ság nem adott véleményt; s nem is adhatott; kü
lönben tul ment volna hatáskörén. A ház is ha Íté
letet hoz, átlépi jogkörét , mert ítéletet mondani 
egyedül a bírósághoz tartozik. 

Azt mondják némelyek, hogy a vád tárgyát 
képező czikkeket is ki kell nyomatni és a képvi
selők közt szétosztani. 

Emlékeznek a tisztelt képviselők, hogy a saj
tótörvényben világosan ki van fejezve, hogy a kor
mány a lapot vagy munkát, melyben a vétkes és tán 
a közcsendre veszélyes czikkek foglaltatnak, lefog
laltathatja. Nem tudom, ez esetben hogy áll a köi ül-
rnény; de ez elv ki van mondva a törvényben. És 
nem volna-e nevetséges kijátszása a törvény ezen 
rendeletének, ha bármely nyelvű — nem mon
dom épen román — lapot, melynek pl. 4—500 
előfizetője van, s melj-et az i rszágban kevesen 
vagy nem igen sokan olvasnak, a kormány leíog-
laltat, de az incriminált czikket az országgyűlés 
kinyomatná, s igy az minden Dp által közöltervén, 
a helyett, hogy G00 ember olvfisná, az tgé.-z ország
ban publicitása jönne ? (Derűi sé(j) noha a czikk 
lefoglalásának épen az a ezé ja , hogy gAtot 
vessen a vtszélyes czikkek elterjedésének. Mert ha 
nem ez a czél, akkor a törvény felesleges. Jó-e a 
törvén}' , az m/s kérdés — én jónak tartom, 
más talán nem tartja jónak — de a törvény minden 
esetre fenáll. 

Azt mondják némelyek, hogy ők nem tudják 
megítélni, helye van-e a vizsgálatnak vagy nincs, 
ha a czikket nem ismerik. A vizsgálatot a ház 
határozza el , vagyis a ház megengedi, hogy a 
vizsgálat elrendeltessék, Kövessük tehát az eddigi 
gyakorlatot, mely szerint a bizottság jelentése 
kinyomatván szét fog osztatni és napirendre 
tűzetni: ha akkor a ház többsége azt mondja, 
hogy ez nem elégséges, akkor a ház többsége el
határozhatja, hogy a czikkek kinyomassanak. kV a 
ház többsége megteheti , de most generális cyno-

surául praecedens gyanánt előre kimondani, hogy 
a vádnak egész alapja, s az adatok, melyekből a 
biró fog Ítélni, kinyomassanak; ez nem tzükséges, 
nem is he'yes. Nyilvánosan fog menni a tárgya
lás, a vizsgálat kérdése is nyilvánosan tárgyalta
tik, az ítélet is nyilvánosan fog hozatni; ez kétség
kívül teljes garantiát a j arra nézve, hogy semmi 
sem történik titokban, hanem most előre praece-
denst megállapítani az eddigi előzmények és a 
törvény józan értelme ellenére nem tartom he
lyesnek. 

Nyomassák ki a jelentés, tűzessék ki tárgya
lási határnapja, s majd ha a tárgyalás határnapján 
meghányjuk-vetjük a dolgot, akkor meglájuk, 
elég alapot találtunk-e ar ra , hogy a vizsgálat 
megengedtessék? Ha nem találunk elég alapot, 
akkor majd fogunk rendelkezni, hogy a szükséges 
adatokat, megszerezhessük. (Helyeslés.) 

Berzenczey László: T. ház! Nagy részét 
annak, a mit Deák Ferencz képviselő úr elmon
dott, én 5s akartam mondani, s most csak azt te
szem hozzá, hogy mi igenis bíráskodunk. (Ellm-
mondás.) Fél bíráskodás minden esetre jelenlegi 
eljárásunk, mert a verdict ki lesz mondva, (Zaj, 
eiienmondá<) midőn egy képviselőtársunk ellen a 
vizsgálatot megengedjük. (Kö-beszólások: Nem áll! 
zaj.) Hanem az már csakugyan nevetséges — 
arról nem is szólva, veszedelmes-e vagy sem — 
hogy a sajtótörvény alapján per indíttatik egy 
czikk ellen, s azután itt azt akarják, hogy mi nyo
massuk ki azon czikket: (Zaj) hiszen akkor Iiáth 
Károly minket mindnyájunkat j.erbe fogat. (De
rültség.) Hát kérem, a miért mást büntetni akar
nak, azt mi magunk tegyük ? Hát aztán Ráth 
Károly minket honnan fog kikérni, ha mi ma
gunk is épen abba a hibába esünk ? (Derültség.) 
En azt tanácslom tehát, hagyjuk az egész dolgot 
abba. Deák Ferencz véleményét pártolom. 

Csailiídy Sándor: T. ház! Deák Ferencz 
képviselő urat atlól való félelme birta azon nyilat
kozatra (Nagy zaj), hogy a kívánt okmányok ne 
nyomassanak ki, mert ez által az okmányok a 
nagy közönségnek tudomására jutnának. 

' Deák Ferencz: Nem igaz! Ráfogás! (A 
szélső bal oldalon : De ugy van !) 

Csanády Sándor: Következői eg nem éret
nék el a czél, mely a lefoglalás által tervez:etett, 
mert a lefoglalás megtörténte után is a tények a 
nagy közönségnek valódilag tudomására jönné
nek. (FelkLlásck: Néma tény k, hanem a czik..ek!) 
Bocsásson meg a t. képviselő úr, ha kimondom, 
hogy az okmányok kinyomatásának megakadá
lyozása által sem ér czélt a képviselő úr, mert 
midőn ez ügy szőnyegre kerül, mindenek előtt 
fel kell olvasni a ház bzine előtt azon okmányt, 
melyre a királyi ügyek igazgatója alapija a 
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maga kérését. (Zaj.) Azt kérdem tehát a t kép
viselő úrtól, czélt ér-e ily módon, midőn a tár
gyaláskor felolvasandott okmányok minden hír
lapban közzétéve, világot fognak látni ? Nem. És 
az én meggyőződésem szerint nem ez a valódi ok, 
hanem az attól való félelem, (Zaj) attól tartás 
vagy azon elővigyázat, hogy a közvélemény e 
tárgyban előleg ne nyilatkoztassék. (Helyeslés a 
szélső bal oldalon.) Én ennélfogva kérem a kivánt 
okmányok kinyomatását. 

Deák FerenCZ: Van-e jogom felszólalni? 
(Halljuk!) 

E l n ö k : Méltóztassék! 
Deák FerenCZ: Ha van valaki, a ki azt 

hiszi, hogy nincs jogom másodszor fölszólalni, 
mert ez nem személyes vonatkozás, elhallgatok. 
(Halljuk! Halljuk!) Ha nincs, akkor egyszerűen 
azt felelem, hogy nem igaz, hogy engem félelem 
inditott; az sem igaz, hogy én azt mondottam, 
ne csináljunk praecedenst arra, hogy ezentúl min
den lehető esetben, akár veszélyes, akár nem az 
ily közhírré tétel, gyakran egy csekély számú | 
közönségnek szánt és irott ezikk az egész ország 
előtt közhirré tétessék. (Igaz •') 

Minden egyss esetben a ház határozván a 
fölött, vajon föl kell-e itt ezt vagy azt olvasni, a 
ház többsége mondhat olyat, a mi talán egyiknek 
vagy másiknak nem tetszik; de előre szabályt 
alkotni, hogy még akkor is, midőn a ház több
sége %'alamit nem tart jónak, az, ezen előre alko
tott praecedens miatt, megtörténjék: ezt nem tar
tom helyesnek. (Helyeslés.) 

Én tehát absolute nem félek a közvélemény
től. Sohasem félek a közvéleménytől, még akkor 
sem, midőn nekem nem ad igazat. Egyébiránt 
higye el a t. képviselő, hogy ezen esetben a ma
gyarországi közvélemény aligha mi ellenünk fog 
fordulni. (Zajos tetszés és taps a képviselők pad
jain és a karzatokon) 

Elnök: Kötelességemből kifolyólag szük
ségesnek látom figyelmeztetni a tisztelt karzatot, 
hogy a tetszés vagy nem tetszés nyilatkozataitól 
tartózk odjék. (Helyeslés.) 

SomSSich P á l : Én egyszerűen a napirendre 
térést inditványozom. (Napirendre, napirendre!) 

E l n ö k : Miután az elnök előadása ellen in
dítvány tétetett, azt hiszem, hogy, bár nagyon óhaj
tandó, napirendre nem térhetünk mindaddig, mig 
ezen kérdés be nem végeztetik. 

Csiky Sándor : Azon bizottság, melyet a t. 
ház az államügyész kérvénye következtében ki
küldött, véleményét beadta, hogy t. 1. az állam
ügyész kivánatához képest a ház a kihallgatást, 
illetőleg perbefogatást megengedje. Azt hiszem, 
t ház, hogy a kinevezett bizottság a nélkül, hogy 
szón adatokat, melyekre a koronaügyész kérését 
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alapitja, olvasta volna, véleményt nem adhatott. H a 
pedig olvasta, és a t. ház is elhatározni méltóz
tatik, hogy ezen iratok nyomassanak ki és osz
tassanak szét : csak akkor Ítélheti meg a t. ház, 
vajon alapja van-e annak, hogy a koronaügyész 
képviselőtársunk ellen vizsgálatot, illetőleg perbe
fogatást kért? Én azt hiszem, mi e tárgyban, 
mint vak a színekben, nem mondhatunk Ítéletet., 
mig nem tudjuk, hogy mi az, mi a pörös tárgyban 
foglaltatik'? ha pedig azt akarjuk megtudni, mi 
foglaltatik azokban, ki kell azt nyomatni és szét
osztatni. (Szavazzunk!) Valóban ez nagy fontos
ságú tárgy, mely a képviselőház függetlenségét 
s az egyes képviselők zaklatását illeti, és igy a 
ház minden egyes tagját érdekelvén, azt hiszem;, 
(Zaj) hogy szabályainkkal és a dolgok rendes 
menetével öszhangzásban van ezen kérdéses ira
tok kinyomatása. (Felkiáltások: A napirendre!^) 
Hozzá kell még' toldanom, t. ház, miszerint ha a 
kinyomatás el nem rendeltetnék, abban az eset
ben itten a háznak e kérdésben határozni egyaránt 
nem lehet. De a kinyomatásból veszély sem tá
madhat. Hát olyan gyöngének ismerjük Magyar
ország népét, hogy abban az esetben, ha egy hír
lapi czikkecske tudomására jön, már akkor a 
belbéke fel van dúlva? Akkor nagyon gyönge 
lábon állhat a kormány, a rend, a nyugalom az 
országban! Én ennélfogva a kinyomatást kívá
nom. 

Ivánka I m r e : T. ház! literi az volt fel
említve , hogy a képviselőház az által, ha ki
mondja, hogy megengedi a közvádlónak a proce
dúrát, már ez által ítéletet, verdietet mond. Én ezt 
kereken tagadom, s valóban a személyes bátorsá
got s biztosságot veszélyeztetőnek tekinteném ezen 
felfogást. Szerintem a t. ház nem a felett itél: van-e 
elkövetve bűntény ebben vagy abban a czikkben 
vagy nincs ? hanem itél a felett: vajon a kérdéses 
hírlapban, akár mint czikkiró, akár mint szer
kesztő oda van-e jegyezve az illető képviselő neve 
vagy nincs"? tehát van-e hetye az idézésnek? van-e 
helye a vizsgálatnak vagy nincs? A képviselőház 
csak a felett ítélhet. Ismételve mondom, ha a 
képviselőház az által, hogy valakire nézve meg
engedi, hogy vizsgálat alá vétessék, már mintegy 
Ítéletet mondana, azt igen veszedelmesnek tarta
nám. (Wlád közbeszól.) Kihallgattam a t. képviselő* 
urat : kérem magamat is kihallgatni. Mondom te
hát, hogy ezt igen veszedelmesnek tartanám : mert 
akkor a kisebbségnek tagjait elitélné majd mindig 
a többség. (Helyeslés.) Ezt az elvet tehát el nem fo
gadhatom. 

A mi illeti magát a kérdéses hirlapczikkek 
kinyomatását, veszedelmet abban épen nem látok * 
s mivel kívánat nyilvánult erre nézve több részről, 
s mivel már annyi mindenfélét nyomattunk k i 
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egyesek kívánságára: én ebben az esetben sem el
lenzem. 

Csanády Sándor: T. ház! Deák Ferencz 
xirnak nyilatkozata következtében kötelességem ki
mondani, miszerint én nem mondottam azt, hogy 
Deák Ferencz képviselő úr azt mondta, hogy fél a 
következménytől; én csak saját nézetemet, meg
győződésemet nyilvánítottam; (Zaj)következőleg, 
mert igy nem nyilatkoztam, megvallom, nem hall
gathatom el Deák Ferencz úrtól hallott azon kité
telre nézve, hogy „nem igaz," megrovásomat, és 
kimondom, hogy imparlamentálisnak tartom az ily 
nyilatkozatot, s e téren őt követni nem fogom. 
(Nagy zaj.) 

E l n ö k : Arra, t. ház, hogy egy képviselő va
lamely más képviselőt megróhasson, a házszabá
lyok egyedül az elnököt és ezt is csak igen fontos 
esetekben jogosítják fel. Azon szerencsétlen hely
zetben vagyok, hogy az előttem szólott t. képvi
selő urnák nyilatkozatát szelíden szólva nem meg
róni, hanem egy kissé túlzottnak állítani bátor
kodom. 

I)3ák FereilCZ: Csanády képviselő úr elő
adása csakugyan személyes: ezt maga sem ta
gadja. Teljes életemben ugy hallottam, hogy par
lamentben arra, a mi áll, a mit valaki helyesel, 
azt mondja, hogy az igaz. Akár hányszor mondot
tuk, ha valamely szónok véleményünkkel egyező 
állítást mondott, hogy: ,, ez igaz"; mikor pedig va
laki oly factumot mond, a mi nem igaz, annak a 
magyar kifejezése az. hogy „nem igaz." Nagyon 
sajnálom, hogy Csanády képviselő úr a parlamen
táris életben még addig sem ment. és hogy annyi 
susceptibilitása van, hogy ha valami, a mit mond, 
csakugyan nem áll, hogy azt se lehessen mondani, 
hogy nem igaz. E kifejezésnek pedig annál inkább 
van helye, ha valaki ráfog valakire olyasmit, mi 
nem ugy van; az ily ráfogásra, vagy az ilyen ál-
litásranincs más kifejezésem, mint hogy nem igaz. 

A mi a megrovást illeti, erre előttem megtette 
elnök úr észrevételét; ebbe tehát többé nem bo
csátkozom; csak azt jegyzem meg, hogy én min
den embernek megrovását magam irányában na
gyon sajnálom, mert nem szeretem senki megro
vását magamra vonni. De midőn véleményem sza
bad kimondásáról van szó, akkor semmi egyes 
ember megrovásával nem törődöm. (Helyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : Akármiről fog a t. ház 
Ítélni vagy inkább határozni, minden esetre szük
séges, hogy ismeretével birjon mindazon iromá
nyoknak , ismeretével birjon mindazon adatok
nak, a melyek a kérdéses tárgyra nézve a ház 
előtt előfordulnak. Én előttem csak az a kérdés, 
hogy a közvádlónak a ház elé beadott nyilatko
zatához a kérdéses czikkek mellékletképen csatolva 
vannak-e vagy nem? Ha nincsenek mellékletkép 

hozzácsatolva a közvádló folyamodásához, azt hi
szem, nem lehet helyesen kívánni, hogy a ház oly 
iratoknak kinyomatását rendelje el, melyek előtte 
nem feküsznek, melyeknek birtokában nincsen. 
Tehát ha mellékletképen a közvádló folyamodá
sához hozzá vannak csatolva ezen czikkek. akkor, 
hogy a t. ház tökéletes ismeretével birjon mind
azon adatoknak, melyeknek folytán határoznia 
kell, nézetem szerint valamint a közvádlónak fo
lyamodványát, ha még az kinyomatva nincs, ugy 
annak mellékleteit is kinyomatni szükséges. Én 
egyedül ezen okból és ezen feltétel alatt, melyet 
előadtam, ha t. i. a közvádló által a ház elé ter
jesztettek ezen czikkek, kérem ezen esetben a ki-
nyomatást. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő : A királyi ügyek 
igazgatója mindkét rendbeli kérvényéhez mellé-
kelvék az illető lapszámok és a czikkek fordításai. 
Szükséges volt azokat mellékelni, különben a bi
zottság meg nem győződhetett volna a tárgyról 
s a szerkesztői kérdést sem dönthette volna el. 
Napirendre tűzetvén- ki a tízes bizottság jelen
tése, akkor a t. háznak tehetségében áll felolvas
tatni azon lapokat és fordításokat. Ezt különben 
el lehet különíteni a kinyomatás kérdésétől. 

D e á k y LajOS : Én a bizottság előadójának 
véleménye után még inkább kénytelen vagyok 
követelni az iratok kinyomatását: mert ugy va
gyok meggyőződve, hogv a bizottság1 csakis ugy 
hozhatta a maga határozatát, ha azokat a czikke-
ket ismerte, azokat megvizsgálta és alaposan meg
bírálta. De ha az előadó úr előadása szerint a bi
zottság ezt nem is tette, akkor, kérem, még alapos 
véleményt sem adhatott. Es már ezen ok annál in
kább kényszerit engem arra, hogy az irományok 
kinyomatását kérjem, mivel a ház csak azokra épít
heti ̂ határozatát. De más tekintetben is itt két neve-
zetes kérdés forog fen: először a képviselői állás 
biztossága; másodszor a szabad sajtó kérdése. En 
ha egy erélyes újságíró, ki talán a kormány visz-
szaélését, ha lenne, vagy mulasztásait minden féle
lem és ingadozás nélkül üldöztetés ellenére is bát-
ran ki meri mondani, ki meri irni, én azt már csak 
azért is védelmezem a kormány ellenében, mert a 
kormány üldözi, holott sajtóügyben az azon utón 
kellő visszatorlás helyett kiadatási kérvénynyel 
nem élhetne. (Zaj.Fölkiákás: Hátha az országot fel
forgatja?) Mihelyt a kormány követeli, már a kö
vetelésben magában rejlik az, hogy itt alkalmasint 
azon egyént, a kinek kiadatását követelik, el akar
ják hallgattatni. Én tehát az iratok kinyomatására 
szavazok. 

Medán Endre: T. képviselőház! Igaz, hogy 
a képviselőház nem fog ítéletet hozni a felett, 
vajon a kérdéses lap szerkesztője vagy a kérdéses 
czikkek szerzője bűntényben vagy valamely sajtó-
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vétségben vétkesek-e V hanem igen is határozatot 
fog hozni a felett, hogy a képviselői immunitás fel-
függeszthetó'-e a jelen esetben ? (Nagy zaj.) 

Maga a jelentést tevő bizottság is jelentésében 
szükségesnek látta kiemelni, hogy a királyi korona
ügyészség által a kérdéses képviselő ellen tett lé
pésben törvénytelen zaklatás vagy üldözés nem fo
rog fen, ezt azzal indokolván, hogy a királyi ko
ronaügyészség által megjelölt ezikkekből a ma
gyar királyi korona integritása elleni törekvés tű
nik ki. (Zajos ellenmondás.) Honnan merítette a je
lentést tevő bizottság ezen indokait? Bizonyosan 
a királyi koronaügyészség megkereső leveléhez 
csatolt mellékletekből. Hogy a t. ház határozatot 
mondhasson a felett, kétségtelenül, szüksége van 
arra, hogy az érintett mellékletek a képviselőház 
tagjaival közöltessenek, mert csak ezekből szerez
hetnek magoknak erre nézve meggyőződést. 

Különös, hogy a t. elnök úr azzal indokolja a 
mellékletek kinyomatásának szükségtelenségét, 
mivel a királyi koronaügyészség által incriminált 
czikkek nyilvános lapban jelentek meg, a mely 
közkézen forog ; Deák Ferencz t. képviselő úv pe
dig constatálja, hogy az incriminált czikkeket tar
talmazó lapszámok a törvények értelmében lefog
laltattak, és hogy ez helyesen is történt, mert ter
jesztésük káros. Ezek egymással ellenkező indo
kolások, és mégis mindkettő azon következtetésre 
j u t , hogy a mellékletek kinyomatása szükség
telen. 

Mindezekből az alapos indokok hiánya és a 
minden áron ellenzés akarata tűnik ki, (Nagy zaj.) 

Elnök: Kérem a t. házat, méltóztassanak 
figyelemmel kihallgatni a szónokot, mert a mig 
valaki fel van irva, addig nem szavazhatunk. 

Medán Endre : Végül bátor vagyok a t. ház 
figyelmébe ajánlani azt is, hogy minekutána a ki
rályi korona-ügyészség nem jelölte meg azon téte
leket, melyekből, megkereső levele szerint, a ki-
rályi korona integritása elleni törekvés tűnik ki, 
nem közöltetvén a képviselő tagokkal a megkereső 
levél mellékletei, valahányszor a tárgyalás alkal
mával azok részéről, a kik nem látják az érintett 
czikkekben a mag tá r királyi korona integritása 
elleni törekvést feltalálhatónak, feszólamlások fog
nak történni, mindannyiszor fel fog kelleni olvas
tatniuk, hogy kimutattassék, miszerint azok egyik 
pontjában sem merül fel a királyi korona integri
tása elleni törekvés, mi által nagyon hosszura 
nyxilnék a tanácskozás, a mi nem kívánatos. 

Ezért tehát szükségesnek látom a királyi ko
ronaügyész megkereső leveléhez mellékelt csatol
mányoknak kinyomatását és a képviselő tagokkal 
leendő közlésüket: pártolom tehát Hodosiu képvi
selőtársam indítványát. (Szavazzunk!) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 

Azt hiszem, t. ház, hogy e hosszú és meddő vitat
kozásnak oka az . mert a kiindulási pont nem 
helyes. 

Némely képviselő azon szempontból fogja fel 
a dolgot, mintha a királyi ügyek igazgatója mint 
közvádló keresetlevelet adott volna be a képviselő
házhoz. Azonban nem ugy van a dolog. 

Mi ugyanis az eljárás sajtóvétségek esetében'? 
Az eljárás az, hogy mielőtt a közvádló keresetle
velét az illető sajtóbirésághoz beadná, előbb folya
modik a vizsgáló bíróhoz. A vizsgálat előbb lefoly, 
és a vizsgálat eredménye szerint határozza el ma
gát a közvádló, vajon a felelősségnek esete a fele
lős szerkesztő ellenében forog-e fön, vagy magát 
a czikk iróját kell-e feleletre vonni'? és csak mi
után egyikre vagy másikra nézve elhatározta magát, 
adja be kereső levelét az illető bírósághoz. A saj
tóbiróság határoz a fölött, ki tartozik felelősséggel ? 
és ezen előkérdés eldöntésével ítél az esküdtszék 
azon másik kérdés felett: vajon a vádlott vétkes-e 
vagy nem'? A közvádló tehát nem keresetlevelet 
adott be, hanem folyamodott az iránt, hogy a fen-
állő immunitásnál fogva adjon a ház engedélyt 
arra, hogy a vizsgálatot az illető ellen megindít
hassa, és ezen vizsgálat folytán azután határoz
hassa el magát arra, hogy a vádlevelet az illető 
bíróság előtt ki ellen adja be ? vagy átalában be
adja-e vagy ne? 

Grhyczy Kálmán igen t. képviselő úr igen 
helyesen jegyezte meg, hogy a mennyiben a tén
fergő kérdés eldöntésére az irományok kinyoma
tása szükséges, azt megtagadni nem lehet. Igen, 
de mi az a kérdés, a mely itt fen forog ? Nem a fe
lett van a ház hivatva ítélni, vétkes-e az illető vagy 
nem ? E fölött a ház nem Ítélhet, mert különben 
összeütközésbejöhetne az esküdtszékkel. Nem ítél 
a felett sem, ki felelős ? mert a felelősség kérdése 
felett a vizsgálat nyomán, annak befejezése után, 
mely a jelen esetben még meg sem történt, ítél az il
lető sajtóbiróság, és ennek ítélete ellen semmiségi pa
nasznak van helye a hétszemélyes táblához. A ház 
tehát az esküdtszék és a sajtóbiróság competen-
tiájába nem avatkozhatik. 

A kérdés csak az, vajon a közvádló lépése 
nem zaklatásból, nem puszta ürügyből eredt-e ? 
azaz fenforoghat-e annak esete, hogy az illető 
czikkért a képviselőt mint felelős szerkesztőt vád 
alá lehessen fogni? E kérdés eldöntésére pedig 
nem szükséges egyéb, mint megvizsgálni, vajon 
azon czikk, melyet a közvádló incriminál, az illető 
képviselőnek mint felelős szerkesztőnek felelőssége 
alatt kiadott nyomtatványban megjelent-e vagy 
nem? 

Egyedül ezen kérdés tartozik a t. ház elé; a 
többi kérdések pedig a biróság elé tartoznak. (He
lyeslés.. Szavazzunk! Zaj. Elnök csengd.) 

48* 
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Dobrzánszky Adolf : T. ház ! Az előttem 
szóló igen tisztelt igazságügyi miü/szter úr fel
fogása szerint a t. háznak nem feladata ugyan, 
hogy ítéljen a felett, vajon bünösök-e képviselő
társaink vagy nem bűnösök ? minthogy ez az 
esküdtszékek hatásköréhez tartozik; hanem igen 
is, mint ezt Wlad barátom is monda, feladata, hogy 
ítéljen vagyis helyesebben mondva, határozzon 
a fölött, vajon nem zaklatás és üldözés forog-e 
fen a jelen esetben ? és csak akkor, ha azt találja a 
t. ház, hogy nem forog fen üldözés és zaklatás 
— legalább én azt felteszem — mondja ki azt, 
hogy a vizsgálat, illetőleg a birói eljárás képvi
selőtársaink ellen megindittatkatik. Már, kérem, 
hogy tőlünk elvonassanak azon iratok, melye
ket a korona ügyésze keresetleveléhez mellékelt, 
hogy elvonassanak azon iratok, melyek közöltet
tek a bizottsággal, s melyek alapján mondott e bi
zottság véleményt, azt rendén nem találom, sőt azt 
hiszem, hogy a kivánt kinyomatást megtagadni j 
egyátalán nem lehet, ha csak azt nem ki vaujuk 
elérni,hogy a lehetőség is elvonassék a t. háztól, meg
vizsgálni, vsjon fen forog-e jelen és minden jövő eset
ben zaklatás vagy üldözés ? Mert ha e tekintetben 
praecedenst teremtünk, és kimondjuk, hogy nem 
szükséges a kinyomatás, mert nem szükséges ha
tározatnak meghozatalához az incriminált ezikkek 
vagy irományok ismerete : a korona ügyésze 
majd nem is fogja szükségesnek tartani, incrimi
nált czikkeket keresetleveléhez mellékelni, ha
nem egyenesen követelni fogja az illusoriussá 
válandott. perbe foghatási engedélynek minden 
alap nélküli megadását. Mi Ítélünk a felett, vajon 
zaklatás és üldözés fenforog e vagy sem? s 
szintén ugy hiszem, hogy a zaklatás abban is áll
hat, hogy a királyi ügyek igazgatója bármely 
képviselőtársunkat vizsgálat alá helyez, illetőleg 
perbe fog, ha soha nem ír is ujságlapokba, mint pél
dául magam is. Én ugy vagyok meggyó'ződve,hogy 
a kérdés alatti mellékletek, mint a közvádló meg
kereső levele kiegészítő részeinek kívánt kinyo-
matását, mihelyt az bármely képviselőtársunk 
által követeltetik, megtagadni nem is lehet: azért 
pártolom Hodosiu képviselőtársam indítványát. 

Elnök: Senki sem levén többé felirva a 
szólásra, a kérdés a szavazásra megérett; miután 
pedig 20 képviselő név szerinti szavazást kivánt, 
.a szavazás ilykép fog történni. (Halljak a neveket!) 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa:) Név sze
rinti szavazást kivannak: Varga Flórián, Ho
dosiu József, Tinku Ábrahám, Moesonyi — nem 
tudom melyik? — (Moesonyi Sándor!) Popovics 
Zsigmond, Bobory Károly, Csiky Sándor, Markos 
István, Pethes József, Deáky Lajos, Almássy Sán
dor, Csanády Sándor, Vállyi János, Lukynieh 

Mihály, László Imre, Madarász József, (Nagy ne
vetés) Borlea Zsigmond, Medán Endre. 

Perényi Zsigmond b.: A tisztelt ház meg 
fogja nekem engedni, mint egyik tagjának, hogy 
most, midőn annyi fontos dologról kellene tanács
koznunk, midőn minden pillanatunk drága s min
den elfecsérelt pillanat megfizethetetlen: ily egy
szerű s harmadrangú kérdésekben a név szerinti 
szavazás kívánása által tőlünk az időnek mintegy 
készakarattal elvonását lelkiismeretlenségnek nyíl-
vánitom. (Nagy zaj. Fölkiáltások: Joguk van név 
szerinti szavazást kérni!) 

E l n ö k : A szavazási kérdést lesz szeren
csém feltenni. A kik a bizottság jelentése mellett 
nenj csak közvádíő kérvényeit, hanem magokat 
az incriminált czikkeket is ki akarják nyomatni, 
azokat kérem igennel szavazni; a kik pedig csak 
a bizottság jelentését és a közvádló négy darab 
kérvényét akarják kinyomatni, azokat kérem, 
hogy nemmel szavazzanak. 

Deák F e r e n c z : A kérdésre van észrevételem. 
(Halljuk!) 

Nem az a különbség jelenben köztünk, hogy 
kinyomassanak-e ezen ezikkek vagy ne ? hanem a 
vitatkozás a szerint alakult, hogy az indítványozó 
és némelyek azt kivánták, hogy most mindjárt 
rendeljük el a kinyomást, én pedig azt mondottam 
— mert csak a magam személyéről szólok —• 
hogy a fölött, kinyomassanak-e ezen ezikkek vagy 
ne, majd a jelentés tárgyalásakor szólhatunk: ha 
t. i. a jelentésben felhozott okokat, azért, mert a 
ezikkek nem foglaltatnak benne, nem tartjuk ele
gendőknek határozat hozatalára, akkor követel
hetjük azok kinyomatását, mert ez a háznak 
szabadságában van, ez a ház többségétől függ ; ha 
pedig majd elegendőknek tartjuk a jelentésben föl
hozott okokat, ez esetben nem fogj'uk azon ezik
kek kinyomatását elrendelni. Hozzá teszem, hogy 
hivatkoztam az eddigi gyakorlatra is. 

A kérdés tehát az, hogy most mindjárt ki-
vánja-e elrendelni a ház az emiitett ezikkek kinyo
matását vagy nem? Ha elrendeli, akkor termé
szetesen kinyomandók; ha pedig nem rendeli el, 
vagyis ha azt mondja, nem kívánja most azok ki
nyomatását, a háznak mindig szabadságában ál-
land akkor, midőn a jelentést fogjuk tárgyalni, a 
kinyomatást elrendelni. 

Szükségesnek tartom a kérdésnek ilyképeni 
föltevését: mert ha átalánosságban mondjuk ki a 
kinyomatást, mielőtt a jelentés tárgyaltatott volna, 
akkor egy praecedenst állítunk föl, mely szerint 
jövőben hasonló iratokat mindig ki kell nyomatni. 
(Felkiáltás a szélső bal oldalon: Hiszen ez világos !) 
Engedelmet kérek: nem egészen világos: mert 
foroghatnak fön oly körülmények, melyek közt a 
ház maga nem akarja majd a kinyomatást elren-
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delni. Példát hozok feL Valahol valamely egyes 
ember proclamatiót ad ki a legveszélyesebb fo-
radalomra; ezt elnyomják: fogja-e akkor a ház 
akarn i , hogy maga terjeszsze a kinyomatás által 
azon proclamatiót ? (Tetszés.) Tehát nem minden 
esetben egyforma az állás. 

Szükséges lesz-e a fönforgó esetben a kinyo
matás? azt a jelentés tárgyalásakor mondhatjuk 
meg. 

Én csak a ház többségének jogát akarom fen-
tartani, hogy minden egyes esetben a ház több
sége határozzon, és ne előre szabjunk cynosuráfc, 
hanem tárgyalása alkalmával határozzunk ily 
kérdésben. Nem kívánván tehát a gyakorlattól 
eltérni, nem kivánom most a kinyomatást, nehogy 
a tárgyalás előtti lépés által cynosura legyen fel
állítva jövőre; föntartom azonban magamnak 
azon jogot, hogy ha a jelentés tárgyalásának al
kalmával saját meggyőződésemre szükségesnek 
tartanám a czikkek kinyomatását, ezt is kíván
hassam. 

A kérdésre nézve tehát indítványozom, hogy 
azt ugy tegyük fel: kívánja-e a ház most előre 
kimondani, hogy ezen jelentéssel együtt mindjárt 
a czikkek is kinyomassanak, vagy nem kívánja? 
(Helyeslés.) A ,,nem" esetben fenmarad a tárgya
láskori kínyomathatás. 

E l n ö k : A szavazati kérdés Deák Ferencz 
képviselő úr javaslata nyomán következő lesz: 
kívánja-e a ház most előre elrendelni, hogy azon 
incriminált czikkek kinyomassanak, vagy ne ? A 
kik kívánják, igennel szavaznak, kik ellenzik, 
nemmel. 

Az igennel szavazókat Csengery Imre jegyző 
fogja jegyzeni, a nemmel szavazókat jegyzi Mi
hályi Péter, a távollevőket Horváth Lajos jegyzőúr. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a képvi
selők névsorát, mely alkalommal'. 

Igennel szavaznak: Almássy Sándor, Babes 
Vincze, Balomiri János, Bárányi Ágoston, Beliczey 
István, Beniczky Gyula, Bobory Károly, Borlea 
Zsigmond, Csanddy Sándor, Csernovics Péter, Csiky 
Sándor, Damaszkin János, Dtáky Lajos, Desscwffy 
Ottó, Dobrzansz-ky Adolf, Dornahidy Ferencz, Drágfy 
Sándor, Dezső Szaniszló, Eitel Frigyes, Eöry Frigyes, 
Farkas Elek, Gábriel István, Gál Páter, Ghyczy Kál
mán, Gltyczy Ignácz, Gubooy Sándor, Hidász Boldi
zsár, Hevessy Bertalan, Hodo.siu József Horváth 
Elek, Jókai Mór, Kende Kanul, Kiss Lajos, Kupricz 
Imre, László Imre, LükÖ Géza, Madarász József, 
Majthényi Dezső, Markos István, Médán Endre, 
Mihályi Péter, MUkovics Zsigiiiund, Mocsonyi Antal, 
Mocsonyi Sándor, Moldován János, Molnár Endre, 
Móricz Pál, Nicolics Sándor, Noszlopy Pál, Nyáry 
Pál, Olgyay Lajos, Papp Máté, Papp Simon, Patay 
István, Pethes József Péfery Károly, Popovics Zsig-

* 

mond, Ruttkay István, Simonyi Lajos, Sipos Orbán, 
Soldos Imre, Szentkereszthy Zsigmond b., Szluha Bene
dek, Szontagh Pál (nógrádi), Tóth Kálmán, Tokody 
Ágoston, Varga Flórián, Varró Sámuel, Vállyi János, 
Véghsö Gellért, Vidacs János, Wlád Alajos, Zámory 
Kálmán, Zsitvay József Fejér Miklós, Ivánka Imre, 
Lukynich Mihály, Luksics Bódog, Pap Zsigmond, 
Tinku Ábrahám. 

Nemmel szavaznak: Almásy György gr., And-
rássy Gyula gr., Andreánszky Boldizsár, Antalfy Ká~ 
roly, ArmbruSZt Péter, Ányos István, Barinyai József, 
Bay György, Bánffy Albert báró, Bánó József, Bencsik 
GyÖryy, Beniczky Ödön, Berde Mózes, Bernáth Lajos, 
Bernáth Zsigmond, Berzenczey László, Berzeviczy Ti
vadar, Besze János, Betegh Kelemen, Bethlen Farkas 
gr., ifj. Bethlen Gábor gr., Bethlen János gr., Bethlen 
Sándor gr., Bezerédj László, Békássy Lajos, Binder 
Lajos, Binder Mihály, Boczkó Dániel, Boér János, 
Bónis Sámuel, Boros Bálint, Boros Pál, Boika Mi
hály, Botka Tivadar, Bomches Frigyes, Branovacsky 
István, Biyanovics Sándor, Csengery Antal, Csengery 

Imre, Cséry Lajos, Csik András, Csiky István, 
Csörghe László, Czorda Bódog, Dapsy Vilmos, Dani 
Ferencz, Dániel János, Dániel Pál, Deák Ferencz, 
Decáni Károly, Dellimanics István, Detrich Zsig
mond, Dobóczky Ignácz, Dózsa Dániel, Draskóczy 
Gyula, Eötvös József b., Erős Lajos, Édes Albert, Fa
ragó Ferencz, Fábián Gábor, Fejér János, Fehden-
feld Frigyes, Fest Imre, Fisser István, Freyseysen 
Gyula, Frideczky Timót, Gál János, Gál Miklós, 
Geczö János, Geduly Lajos, Glatz Antal^ Gorove 
Islván, Görgei Géza, Gränzenstein Gusztáv, Halmosy 
Endre, Hertclendy Kálmán, Hollán Ernő, Horvát 
Boldizsár, Horváth Döme, Horváth Károly, Horváth 
Lajos, Hosszú József, Hrabovszky Zsigmond, Hun-
falvy Pál, Huszár István, Ibrányi Lajos, Ihász Rezső, 
Inkey József, Jankovics Antal, Jendrassik Miksa, 
Joannovics György, Justh József Kalauz Pál, Kandó 
Kálmán, Karácsonyi Ferencz, Kautz Gyula, Kazinczy 
István, Kálnoky Pál gr., Károlyi Ede gr., Kemény Gá
bor b., Kemény István b., Kemény Zsigmond b., Kei-
hely József', Királyi Pál, Kiss Jakab, Klapka György, 
Kossuth Pál, KubaJános,Kurcz György .Kvassay Lász-
ló, Kapp Gusztáv, Kerkapoly Károly, Koller Antal, 
Láng Gusztáv, Lator Gábor, Lázár Kálmán gr., Leliocz-
ky Egyed,, Lónyay Menyhért, Madocsányi Pál, Majthé
nyi József b., Mátyás József, Mednyánszky Dénes b., 
Miske Imre b., Nagy Károly, Nánás^y ignácz, Németh 
Károly, Ónossy Mátyás, Ormos Sándor, Paczolay Já-
nos, Paiss Andor, Papp Lajos, Perczel István, Perczel 
Mór, Perényi Zsigmond b., Pethe András, Pillér 
Gedeon, Plachy Lajos, Prugberger József, Rannicher 
Jakab, Ráth Péter, Reviczky István, Rónay Jáczint, 
R 'nay Lajos, Röser Miklós, Rndnyánszky Flárián, 
Sebestyén László, Semsey Albert, Sigray Fülöp gr., 
Simay Gergely, Simon Pál, Sipos Ferencz, Somogyi 
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Oláh Károly. Zerdahelyi Incze, Zichy-Ferraris Vik
tor gr., Zichy Jenő gr., Zsámbokréthy Jóssef 1). 

Horváth Lajos jegyző: Nemmel szavazott 
206 képviselő; igennel szavazott 80 ; nem szava
zott 2 ; távol van 115. 

Nicol ics Sándor : T. ház! A szabadsággal 
távol levő képviselők érdekében vagyok bátor 
felszólalni. Azt kívánnám, hogy a jegyzőkönyv
ben ezek nevei külön jegyeztessenek, és nem együtt 
azokéval, kik szabadság nélkül vannak távol. 
(Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : A szavazás eredményeként van 
szerencsém kijelenteni, hogy a képviselőház az 
ineriminált czikkek kinyomatását egyelőre el nem 
rendeli. 

A mi pedig Nicolies Sándor képviselő úr 
indítványát illeti, arra nézve bátorkodom kinyilat
koztatni, hogy a hivatalos gyorsíróknak minden 
esetre kötelességökké fog tétetni, hogy külön 
névsort adjanak azokról, kik engedélylyel vannak 
távol a háztól. 

Napirenden van (Felkiáltások: Holnap! Ma!) 
a jövedékek és közvetett adók iránt beadott tör
vényjavaslatoknak és a központi bizottság azok
ra vonatkozó jelentésének tárgyalása. Miután a 
minisztérium által eredetileg beadott törvényja
vaslatok a pénzügyi bizottság által a minisztérium 
beleegyezésével külön fogalmaztattak és az osztá
lyok a pénzügyi bizottság szövegezését vették 
tárgyalás alapján], azt hiszem, a tisztelt ház is a 
pénzügyi bizottság szövegezését fogja tárgyalás 
alapjául venni. A sorra nézve, ugy hiszem, meg
tartható azon rend, melyet az osztályok és maga 
a miniszter úr követett. Ennek következtében 
tehát első a sójövedék iránti törvényjavaslat. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a sójövedék 
iránti törvényjavaslatot2). 

E l n ö k : A törvényjavaslat először átalános-
ságban fog tárgyaltatni, és a központi bizottság 
észrevételei a részletes tárgyalásra lennének fen-
tar tandók. 

N y á r y P á l : A közvetett adók és jövedékek 
uj tárgyat képeznek a magyar törvényhozás előtt, 
és én szeretném, ha valamennyi bemutatott törvény
javaslat felolvastatnék, aztán kiterjedve mind
annyi törvényjavaslatra tartatnék meg az átalá-
nos tárgyalás, és ugy következnék a részletes 
tárgyalás azon rendben, melyben a törvényjavas-

László, Somossy Ignácz, Somssich Imre gr., Somssich 
Pál, Stefanidesz Henrik, Stoll Károly, Sümeghy Fe
rencz, Svastics Gákor, Szabó Imre (pápai), Szabó 
Imre, Szabó Miklós, Szakái Lajos, Szász Károly, 
Szelestey László, Szemző István, Szentiványi Adolf, 
Székely Gergely, Széles Dénes, Szilády Áron, Szitányi 
Bernát, bzlávy József, Szontagh Pál (g'öm'órí), Ta-
nárky Gedeon, id. Teleki Domokos gr., Tisza TAszló, 
Tollnay Károly, Tóth Lörincz, Török Sándor (gö-
möri), Terók Sándor (nógrádi), Trauschenfels Emil, 
Trefort Ágoston, Trifunácz Pál, Urhanovszky Ernő, 
Urházy i' .yörgy, Vadász Manó, Vadnay Lajos, Vay 
Béla báró. Várccdy Gábor, Várady János, Wesselényi 
József b., Vitolay József, Vladár Tamás, Wodjaner 
Albert b., Vojnics Barnabás, Vojnics Lukács, Vucse-
tics István, Zeyk József Zeyk Károly, Zichy Antal, 
id. Zichy József gr., ifj. Zichy Józefgr., Zichy Nán
dor gr., Zmeskáll Mór, Zsarnay Imre, Zsedényi 
Ede.' 

Nem szavaznak: az elnök, és Román Sándor. 

Nincsenek jelem: ifj. Ambrózy Lajos b., Acs 
Károly, Balomiri Simon, Bartal György, Bartal Já
nos, Bánó Miklós, Berényi Ferencz gr., Bittó István, 
Boqyó Sándor, Boheczel Sándor, Borcsányi János, 
Böszörményi László,Buócz Kálmán,Cebrián Lászlógr., 
Conrád Mór, Császár József, Cseh Sándor, Cscrná-
tony Lajos, Dedinszky József, Degenfeld Gusztáv 
gr., Dimitrievics Milos, Droüleff Tamás Vilmos. 
Domokos László, Eszterházy István gr., Falrilius 
Károly, FÖldváry Miklós, Fülepp Li[.ói, Gull Jó
zsef, Hedry Ernő, Horváth Antal, Huszár Károly b., 
Ivácskovics György, Ivánka, Zsigmond, Jámbor Pál, 
Justh Kálmán, Kacskovics Ignácz, Karácsony János, 
Kardos Kálmán, Keglevich Béla gr., Kiss Miklós, 
Kovách László, Lázár Sándor, Lónyay Gábor, Lo-
vassy Ferencz, L,uzsénszky Pál h., Macelláriu Illés, 
Madarasy Mór, Makray László. Manojlovics Emil, 
Maróthy János, Máday Lajos, Maniu Aurél, Melás 
Vilmos, Aliké Imre gr., Miletics Szvetozár, Miskolczy 
Lajos, Mocsonyi András,Mocsonyi György, Molnár Jó
zsef ̂ Molnár Pál, Nagy Ignácz, Nagy Péter, OdescalcM 
Gyula hg., Oláh Miklós, Opicz Sándor, OrczyBélab., 
Papp Mór, Papp Pál, Papfalvy Konstantin, Perezel 
Béla.. Petkó Lázár, Podmaniczky Frigyes b., Popo-
vics Desseanu Sándor, Prónay József, Pulszky^Fe
rencz, Pnskáriu János, Péchy Tamás, Radics Ákos, 
Ráday László gr., Eónay Mihály, ifj. Rudics József 
b., Salamon Lajos, Siklósy Káról1/, Stojac?kovics 
Sándor, Szemző Mátyás, Szentiványi Károly, Szé
chenyi Béla, gr., Székács József, Szilágyi István, 
Szolga Miklós, Sztratimirovics György, Simonyi Ernö, 
Teutsch György, Thalabér Lajos, Tisza Kálmán, 
Tóth Vilmos, Török Dániel, Tulbás János, Thtvry 
Gergely, ThurySámnel,Tolnay Gábor, Ujfalussy Lajos, 
Vay Sándorb., Varga Antal, Wass Sámuel gr., Vecsey 

' ) A jelen nem levők közöl betegek : Bogyó Sándor, Bö
szörményi László, Fülepp Lipót ; szabadsággal vannak távol : i í j , 
Ambrózy Lajos b., Acs Károly, Keglevich Béla gr., Prónay Jó
zsef, Péchy Tamás, Rónay Mihály, Vay Sándor b., Zichy-Ferraris 
Viktor gr., Cebrián László gr., Lovassy Ferencz, Degenfeld Gusz
táv gr., Conrád Mór. 

s ) Lásd &7. Irományok 2 4 3 . számának I. mellékletét. 
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latok az osztályok által tárgy altattak. Kívánnám 
tehát, hogy valamennyi törvényjavaslat olvastat
nék fél, és valamennyire vonatkozólag olvastat
nék fel a központi bizottság jelentése, s azután első 
kérdésnek tűzetnék ki az, vajon a bemutatott tör
vényjavaslatokat a részletes tárgyalás alapjául 
elfogadja-e a ház vagy nem ? mely esetben azok, 
kik hozzá akarnak szólni, kiterjeszkednének nem 
csak egyre, hanem átalában mindenikre. (He
lyeslés.) 

Zichy Nándor gr . : Tisztelt ház ! Pártolom 
Nyáry Pál t. képviselőtársam indítványát: mert 
ezen törvényjavaslatokkal lépünk azon törvényja
vaslatok körébe, melyek az adó kérdését átalán érin
tik, és melyek kisebb-nagyobb mértékben az adóre
formra vonatkoznak és azt ke:deményezik. Ezen 
tárgynak érdeme pedig oly nagy, hogy érdemes, 
hogy tágabb ajtón lépjünk be, nem pedig egyes ki
szakasztott kérdésekkel: mert minden eljárás, mely 
követendő e részben, megfontolandó, és azután 
megfontolandó az egyes törvényjavaslatok érde
me. Meglehet, mindkét kérdésben egyetérthetünk 
a törvényjavaslatok elfogadása értelmében; meg
lehet, egyikben vagy másikban eltérők lehetnek a 
nézetek. A tárgy érdeme azonban olyan, hogy 
érdemes azt előbb átalános szempontból megvi
tatni. (Helyeslés. Elfogadjuk') 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! Ámbár azon meggyőződésben vagyok, 
hogy a mostani átmeneti korszakban átalános 
pénzügyi elvek feletti vitatkozásra bő tér alig 
fog nyílni, minthogy a minisztérium által beter
jesztett javaslatok a meglevő adórendszerben nem 
nagy horderejű változtatásokat, csupán bizonyos 
javításokat terveznek : én tehát átalános uj 
pénzügyi rendszernek megvitatására elegendő tért 
nem látok; azonban igen természetesnek találom, 
ha bárki azon javaslatok összege felett, a melye- i 
ket bátor voltam előterjeszteni, tehát nem csupán 
az indirect adókra, hanem a többi adónemekre 
nézve is, észrevételeit átalános vitában kívánja 
megtenni. Ezen tért senki elől elzárni nem le
het. Legezélszeriibb lesz tehát, ha Nyáry Pál 
riszt, képviselő úr kivánata szerint átalános vitát 
tartunk, és így mindenkinek alkalmat nyújtunk, 
hogy átalában az egész pénzügyi rendszer felett, 
a mint az elő van terjesztve, megtehesse észrevéte
leit és elmondhassa nézeteit. (Helyeslés.) 

Zsedényi E d e : Nyáry Pál képviselőtársam 
indítványát ugy fogtam föl, hogy a törvényjavas
latokat egymás után fel kívánja olvastatni. Ez ellen 
az az észrevételem van, hogy miután a bizottsági 
jelentés az adórendszerről átalánosságban szól, 
tehát a t. háznak ez által is alkalom adatott arra? 
hogy ha van némely tagnak azokra észrevé
tele, adja elő; nem szükséges tehát, hogy vala

mennyi törvényjavaslat felolvastassák ; elég, ha a 
pénzügyi bizottság jelentése olvastatik fel: abban 
minden tárgyaltatik, a mi az adórendszernek 
alapját képezi. Tehát tessék felolvastatni a pénz
ügyi bizottság jelentését és azután fogjunk az áta
lános tárgyaláshoz. 

Halász Bo ld i z sár : T . ház! Én Nyáry kép
viselő úr indítványát azon módosítással pártolom. 
hogy szintén feleslegesnek tartom valamennyi tör
vényjavaslat felolvasását, hanem részemről felol
vasottnak kívánom tekinteni. Mert ha valakinek 
átalános indítványa van. mely valamennyi pénz
ügyi törvényjavaslatra vonatkozik, nem szükséges 
azt felolvasni, a mi kinyomatván, köztünk szétosz
tatott ; sőt a mi engem illet, időkímélés szempont
jából még azt is feleslegesnek tartom, a mit Zse
dényi képviselőtársam inditványozott: mert hiszen 
a központi bizottság jelentése is ismeretes előttünk. 
Felolvasottaknak kívánom tehát tekintetni vala
mennyi, a pénzügyre vonatkozó törvényjavaslato
kat, sőt a központi bizottság jelentését is. 

Nyáry P á l : Minthogy más stádiumba ment 
át a kérdés, jogosítva vagyok szólani. Nem ugyan 
azon tárgyhoz szólok ; de miután Halász képviselő
társam azt állította, hogy midőn törvényeket aka
runk alkotni, ne olvastassanak fel a törvényjavas
latok, ezt, ugy hiszem, senki sem fogja helyeselni: 
mert megvan a törvényjavaslat felolvasásának 
száma is határozva.- utoljára harmadszor olvasta
tik akkor, mikor a ház végleg szavaz reá, s így az 
első felolvasástól sem lehet elállani. A többire 
nézve nem szólok, mert már egyszer szóltam a 
kérdéshez, és kétszer nincs megengedve ugyana
zon tagnak ugyanazon tárgyban szólani. Csak azt 
akartam megjegyezni, hogy hibás azon felfogás, 
hogy midőn a törvényhozó testület törvényt akar 
alkotni , fölösleges a törvényjavaslatok felol
vasása. 

Ivánka Imre: Megvallom, Halász képviselő
társamtól legkevésbbé vártam volna, hogy a tör
vényjavaslatokat nem engedi felolvastatni, mert 
annyiszor olvastatott fel oly dolgokat, melyek in
kább elmaradhattak volna. En ragaszkodom ah
hoz, hogy a forma szorosan megtartassák, 

Az indítványra nézve csak azt vagyok bátor 
megjegyezni, hogy ha ezen átalános vita nem fogja 
azt kirekeszteni, hogy az egyes törvényjavaslatok 
felett ismét átalános vita legyen, akkor elfogadom. 

ElnÖk: Tehát a t. ház megnyugszik abban, 
hogy a beadott törvényjavaslatok egyenkint fel
olvastassanak, s miután felolvastattak, az egészre 
kezdessék meg az átalános vita. 

Lónyay Menyhért pényügyér: T. ház! 
A fo'indok, mely a mostani felolvasás mellett fel-
hozathatik, elesik az által, hogy a törvényjavas
latok a részletes vita alkalmával ugy is fel fognak 
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olvastatni, s igy a háromszori felolvasás meg fog 
történni; négyszeri felolvasás pedig, azt hiszem, 
egészen fölösleges. Az átalános vitatkozás meg
kezdése előtt a törvényjavaslatok felolvasását 
azért nem tartom szükségesnek, mert feltételeztetik, 
hogy azokat már mindenki ismeri. Minthogy te
hát a háromszori felolvasás el lesz érve : azt gon
dolom, a mostani felolvasás fölösleges és elmara
dása időkímélés tekintetéből kívánatos. {Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát felolvasottaknak méltóztat
nak tekinteni. 

Zichy Nándor gr . : Az átalános vitának 
csak azon czélja lehet, hogy az tigész tömegre j 
lehessen véleményt mondani. Ez nem tartozik 
azon keretbe, hogy valamely törvényjavaslat har
madszori felolvasása által törvény érvényére emel
kedjék. Én tehát azon véleményt pártolom, hogy 
csak a központi bizottság jelentése olvastassák fel, 
vagy akár annak mellőzésével mindjárt men
jünk bele az átalános vitába. 

Bón íS S á m u e l : T. ház! Én igen szeretem, 
ha a ház eljárása előttem tisztában van, Nyáry 
Pál azon indítványát, miszerint az összes törvény
javaslatokra, felöl vastatásuk után, történjék meg 
az átalános tanácskozás, nem ellenzem; hanem 
ugy értelmezni nem óhajtom, hogy majd, midőn 
az egyes törvényjavaslatok kerülnek tanácskozás 
alá, kikerüljük az átalános tanácskozást. Én 
ezen törvényjavaslatokat bizonyos tekintetben 
egy egésznek tekintem; de még sem oly egésznek, 
melynek részeit egymástól elválasztani nem lehet. 
Ha a ház elfogadja Nyáry Pál indítványát, ne le
gyen kizárva, hogy midőn majd egyes törvény- j 
javaslatok kerülnek tárgyalás alá, minden egyes 
törvényjavaslat felett átalános vitatkozás tartas-
sék. (Helyeslés.) 

Várady Gábor: T. ház! Én Nyáry Pál 
barátom indítványának súlyát nem abban kere
sem, hogy az előterjesztett törvényjavaslatok fel
olvastassanak: a súly ott van, hogy az előterjesz
tett javaslatok felett átalános tárgyalás történjék; 
és felfogásom szerint, ez elérhető akkor is, ha a 
pénzügyd bizottság jelentése és azzal együtt a 
központi bizottság jelentése felolvastatván, meg
kezdődik az átalános tárgyalás minden törvény
javaslat felett) a mi nem zárja ki azt, sőt a mely
ből természetesen következik, hogy midőn min
den törvényjavaslat külön tárgyalás alá kerül, 
sorban mindenik felolvastatván, külön mindenik 
felett átalános vita történjék. 

Elnök: Méltóztatik a t.ház elfogadni, hogy 
a pénzügyi bizottság jelentése és a központi bi
zottságnak arra vonatkozó jelentése felolvastassa
nak, és akkor az átalános vita valamennyi törvény
javaslat felett megkezdessék? (Elfogaőjtűc!) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a pénzügyi 
bizottság jelentését a közvetett adókról 5). 

Kerkapoly Károly előadó: Tisztelt ház S 
Néhány toll- vagy sajtóhiba is van a szövegben, 
mely a kiigazítást szükségessé teszi. Bátor leszek 
annak helyén figyelmeztetni a t. házat. (Olvasta a 
központi bizottság jelentését 2). 

Nyáry P á l : T. ház! A magyar törvény
hozás indirect adók felett határozni, indirect adó
kat megszavazni most van legelőször hivatva. 
Ezért nem tartom helyén kívülinek előbbi felszóla
lásomat : mert itt egészen új adózási rendszernek 
behozataláról van szó. 

Mielőtt egy adózási rendszer behozatik, a 
mely természetesen különféle ágakra oszlik szét, 
nem tartom feleslegesnek, hogy legelőször magá
ról a rendszerről szóljunk tüzetesen; annálfogva, 
ha a t. ház meg fogja engedni, jelen felszólalásom 
alkalmával uem szorítkozom tüzetesen a sóra, ha
nem ki fogok terjeszkedni mind azon törvényja
vaslatokra, melyek, mint az indirect adókra vo
natkozók, a ház asztalára letétettek s elhatározás 
alá fognak terjesztetni. (Halljuk!) 

Indirect adókat, kivéve a sóadót, a magyar 
törvényhozás eddig nem ismer; s én megvallom, 
nagy részben ennek tulajdonítom, hogy Magyar
ország népessége az 1848-dik évet megelőző idő
beli, sem az igazsággal, sem a közgazdaság józan 
elveivel össze nem egyeztethető rendetlen állapot
ban, alább nem sülyedett. Az indirect adókat az 
absolut idegen kormány hozta be. Behozta azért, 
mert a nagyhatalmi állás fentartására mesterséges 
eszközök kellettek, s behozta oly mérvben, mely 
sem a fogyasztásnak, sem a termelésnek érdekei
vel arányban nem levén, okozta legelőször azt, 
hogy Magyarországban a megtakarítások és ez 
utón tőkealakitások lehetetlenné váltak , és 
másodszor azt, hogy tőkék hiányában hazánk 
sem a földipart — melyre első sorban van hi
vatva — kellőleg, sem pedig a gyáripart mind 
ez ideig egyátalában ki nem fejthető. 

Ha hasonlatossággal akarunk élni, alis; tud-
nók jelezni helyzetünket most — midőn a jogot 
sorsunk felett határozni , ügyeinket rendezni, 
ha nem is teljesen, de mégis egy részben vissza
nyertük — alig tudnók máshoz hasonlítani és 
megfoghatóvá tenni, hanemha azon földbirtokos 
helyzetét tttntetnők magunk elé, ki lelketlen 
bérlőjének bérideje alatt hosszú ideig engedte 
vagy volt kénytelen engedni kizsaroltatni földjét, 
midőn az ismét saját kesére jut. Valamint ennek, 
ngj nemzetünknek is ily állapotában csak kettő 
között lehet választani, t. i. vagy folytatni nz 

J) Lásd az Irományok 243-dik az&mát. 
ZJ Lásd az Iromávyolt 244-dik számát. 
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a mi felelős kormányunk, igyekezzék javítani a 
politikát, és a pénzügyminiszter bizonyosan a 

1 javított politikát javitott pénzügyi előterjesztés 
által fogja kimutatni. 

A mint előbb mondám, a bajt érezzük, mert 
lehetetlen azt, a mi súlyos, nem érezni. Egyszerre 
nem változtathatjuk meg az eddigi rendszert; de 
ebből nem következik az, hogy ne igyekezzünk 
megváltoztatni. 

Es itt kell, hogy elismerésemet nyilvánitsam, 
s ezt örömmel teszem, a t. pénzügyminiszter úr 
irányában, mert ő már az általam jelzett utraté-
rését tanúsítja az által, hogy mindjárt a sóadónál 
oly reformot hozott javaslatba, melynek bizonyára 
nagy hatása lesz. Adókönnyítés körül apróságokat 
hozni szőnyegre csupán szemfényvesztésnél egyéb
nek nem nevezhető; azoknak jelentékeny összegek
nek kell lenni. Nem tagadható, hogy midőn a 7 
frtos sót a kormány 5 írtra javasolja leszállittatni. 
ez által kormány és miniszter tanúságát adja an
nak , hogy nincs elfogulva az előbbeni, nem csak 
ezélra nem vezető, hanem valósággal veszélyes 
rendszer iránt, mutatja, hogy a haladás terén van. 

Eu azonban a mily örömmel jelentem ki elis
merésemet e részben, ugy más részről kénytelen 
vagyok őszintén nyilvánítani, hogy ezt tisztán 
csak á conto, a jövő jobb fejében előpénzül veszem 
és fogadom el. Meg vagyok győződve, hogy mi
dőn pénzügyminiszter űr jövő alkalommal egy 
indokokkal támogatott. helyzetünket s azok helyze
tét is, kik szomszédságunkban szintén sóbányákkal 
bírnak, tökéletesen előtú'ntető törvényjavaslatot fog 
elénk terjeszteni, és ennek eredményét is tudtunk
ra adandja, s azt is fogja látni, hogy a só árának 
csökkentésével nem fogyott, hanem szaporodott 
közjövedelmünk: ez bátorságot fog adni miniszter 
urnák, hogy a só árát még lejebb javalja szál
lítani. 

És ennek csak örvendeni lehetend, mert ha 
tekintjük, uraim, hogy nekünk, Magyarország la
kóinak mily sokat, igen sokat kell még tennünk a 
földipar fejlesztése és emelése körül , be kell 
látnunk azt is, hog-y a földipar emelésének egyik 
nevezetes feltétele az olcsó só. 

előbbi károsnak bizonyult gazdálkodást, vagy 
pedig elfogadni egy ujabb, czélszerübb rendszert, 
mely rendszer egyenesen és egyedül abból áll : 
ikiadásainkat lehetőleg korlátozni, jövedelmeinket a 
Jlehető legkiméletesebben emelni indirect adóztatás 
u t ján , igyekezni megtakarításokat tenni, és a 
takarításokból gyűlt tőkék segélyével jutni oda, 
hogymegvagyonosodván nagyobb adóképességgel 
bírjunk. 

De tehetjük-e ezt egyszerre és azonnal ? 
méltán fogják kérdeni; és én nem tartózkodom 
nemmel felelni, és kimondani, hogy azon bajok, 
melyekből ki kell vergődnünk, nem egyszerre 
lettek, és hogy meneküljünk tőlök, arra nem csak 
akarat, hanem idő is kell. 

De azt hiszem, t. képviselőház, már magának 
a bajnak elismerése javítás, már ez maga egy 
lépés a siker felé. 

Az első kérdés minden behozandó rend
szernél, behozandó reformnál az : vajon a mi 
eddig fenállott, fenállhat-e egész merevségében 
tovább is ? vagy pedig változtatni kell rajta, 
még pedig gyökeresen'? Nem hiszem, hogy közöt
tünk bárki lenne, ki azon adózási rendszert, me
lyet az absolut hatalom, minden egyéb tekinte
tet mellőzve, kivévén a fiscalis tekintetet, helye
selné vagy helyeselhetné. Nem hiszem azt sem, 
hogy ezen az utón akarna valaki tovább is halad
ni, mert mindenki bizonyos lehet, hogy ezen az 
utón nem messze haladhatnánk, s már a legköze
lebbi időben kénytelenek lennénk megállapodni, 
és pedig akaratunk ellen. 

A financia és politika szoros viszonyban 
vannak egymással. Már Goethe megmondotta, 
hogy a számok nem kormányozzák ugyan a 
népeket, de bizonyítják azt, miképen kormányoz
tatnak. E g y igen hires, talán leghíresebb franczia 
pénzügyér, báró Louis, azt mondotta Perrier 
Kázmérnak, midőn pénzt és ismét pénzt sürgetett 
nála a Francziaország nagyhatalmi befolyásá
nak terjesztésére szükséges eszközökre : „Csinál
jatok jó politikát, és én fogok csinálni jó pénz
ügyet." Az ok, uraim, miért jutottunk ide , az, 
mert a kinek kezében voltak dolgaink, az a lehető 
legroszabb politikát követte. 

liosz politikának nevezem én azt — és azt 
gondolom, ebben is egyet fogunk érteni — mely 
a nemzetek létező tőkéjét felemészti improductiv 
czélokra. Már pedig, ha beletekintünk az eddigi 
gazdálkodásnak számlájába, tapasztalni fogjuk, 
hogy — nem mondok sokat, midőn azt mondom 
— hogy azon tömérdek kiadott pénznek legalább 
két harmada improductiv czélokra fordíttatott. 

A politika tehát rósz volt, és igy rosznak 
kellett lenni a financiának is. 

Az első teendő tehát az, hogy a kormány, 
KÉPV. H. ÍÍAPLÓ. 1 8 6 % . VII. 

Nem akarok részletekbe bocsátkozni; annyit 
azonban bizton mondhatok, a mit különben min
denki közölünk tud, hogy az ujabb időbeli felfe
dezések mily nélkülözhetlen részéül jelezték mind 
az iparnak, mind a földmivelésnek a sót; ha tehát a 
só lejebb lesz szállítva, sőt tovább megyek, ha 
egyszer oda érhetünk, hova ért Anglia, hogy t. i. 
a sót a kereskedésnek egészen átadhatjuk: akkor 
aztán annak árát nem mesterségesen az ország
gyűlés, hanem a concurrentia legtermészetesebben 
határozhassa meg ; akkor, azt hiszem, hogy az or-
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szag földipara sokkal inkább lesz felvirágoztatva, 
mint bármi más kigondolható eszközökkel. 

A mily örömmel nyilvánítani elismerésemet 
a sóügyre nézve előterjesztett törvényjavaslatra 
vonatkozólag, nem tehetem ugyanezt a dohány-
és lottoadóra nézve. 

Az ember, ha okadatolja állítását, rendszerint 
azért teszi azt, mert azt hiszi, hogy a mit állit, 
más nem hiszi vagy nem foghatja fel. Én nem 
vagyok azon kellemetlen helyzetben, midőn a do
hányról szólok, mert azt hiszem, hogy e terem
ben, de az egész hazában nincs ember, ki azt ne 
kiáltaná: A dohánymonopolíumot el kell törölni! 
De én nem tartozom azok közé. t. ház! kik ezt 
csupán passióból teszik. Epén nem. En nem aka
rom megfosztani az ország pénztárát attól, hogy a 
dohányból, mint oly czikkböl, mely nem első 
szükségletű czikk, hasznot húzzon; és én ezen 
hasznot nem csak kevesbíteni nem akarom, hanem 
inkább fokoztatni kívánom. De én az államra 
nézve nem azt tartom haszonnak, ha a ííscus pénz
tárába bármi Titon és bármi áron pénzt erőszakol 
be, hanem azt akarom, hogy ily czikk például, 
mint a dohány, átadatván a magán iparnak, egy
szersmind kiviteli czikké is változtassák át, s így 
oly csereeszközzé is váljék, melyért cserében oly 
tárgyakat kaphatunk, melyeket magunk előállí
tani képesek nem vagyunk. 

Nagy különbséget látok abban, ha egy ország 
gazdag, vagy egy kormány tartatik vagy tartja 
magát gazdagnak az által, hogy jogában áll az or
szág lakosának utolsó fillérét is kicsikarni. Az 
első rendszer — h a gazdag az ország — arra vezet, 
hogy az állam szükségletei soha nem maradnak 
fedezetlenül. A másik rendszer előbb-utóbb azt 
eredményezi, hogy ha eljő azon idő, melyben 
többé kicsikarni való nincs, azon állam megszű
nik állam lenni, s vagy az anarchiának, vagy egy 
hatalmas szomszédnak lesz áldozatává. 

Én Magyarországot szabadnak, virágzónak, 
Magyarországot hatalmasnak, s királyát is szint
olyannak kívánom.(Felkiáltások: Mindnyájan !)Erre 
azonban nem tudok más módot, más eszközt, mint 
azt, hogy a király kormányával együtt oly poli
tikát kövessen, mely a jó financiával összeegyez
tethető. Akkor hatalmas lesz az ország, hatalmas 
lesz a király. De visszont ha a király, a kormány 
nem hagyja magát a jó politika elfogadására reá 
biratni, bár mit csináljon a pénzügyminiszter, 
bár mit tegyen a törvényhozás, a zavarokból ki 
nem fog menekedni és senki által és semmi által 
jövendője biztosítva nem lesz. 

Én tehát igen röviden— annál is inkább, (Hall
juk !) mert a pénzügyminiszter úr egy ízben tett 
azon nyilatkozata által, hogy nem tartja a dohány
monopolium megszüntetését lehetetlennek, erre 

némileg felbátorított — azt hozom indítványba, 
s majd midőn elő fog kerülni, tüzetesen is indo
kolni fogom: hogy a dohánymonopolium nem 
ugyan rögtön, hanem elvben már most megszün-
tettetvén, tényleg csak 1870. január 1-ső napjáig 
maradjon érvényben. Azon idő alatt miniszter úr 
tanulmányozván még bővebben e tárgyat, remélem, 
akkor már oly helyzetben leend, hogy oly tör
vényjavaslatot terjeszthet a képviselőház elé, 
mely a megszüntetett monopóliumból eredő hi
ányt az állam pénztárában vagy egészen vagy 
nagy részben kipótolandja. 

Még kevésbbé pártolhatom a miniszter urat a 
lottojövedék tekintetében. Tán elég lesz okada-
tolás fejében utalni Francziaországra és Angliára. 
Az egyik 1826-ban, a másik 1836-ban törölte el a 
lottojövedéket. Azért nem tartom szükségesnek 
ezt bővebben okadatolni, mert ha ugy története
sen pénzügyről van szó, azt gondolom, mindenki 
megegyez abban, hogy alig van e^y is, oly hi
teles egyénisége részben, mint Angol- és Franczia-
ország. Ha követni kell valakit pénzügyi dolog
ban, azt gondolom, hogy senki sem fog tévedni, 
ha szembehunyva követi őket: tévedne ellenben, 
ha például azon államokat választaná, melyek
nek pénzügyi politikája e mondaton alapszik: lucri 
bonus odor ex qualibet re. Ezen elv. meglehet, 
egyesek által elfogadható, de részemről még ezek
nél sem helyeselhető, nemzet által azonban soha. 
Én nem kívánom degradálni nemzetemet annyira, 
hogy az mondathassák róla is, hogy az immorali-
tás és oktalanság trágyadombján burjánozó nö
vényeivel tengeti mától holnapig tartó nyomorú 
életét. Ha Magyarországon mindnyájan belátjuk, 
hogy a lottó immorális eszköz, ha belátjuk, hogy 
ez pirulás nélkül többé fen nem tartható, hogy 
még nincs egy ország is, mely azért bukott volna 
meg, mert a lottót megszüntette: meg lehetünk 
győződve, hogy mi sem fogunk megbukni, ha azt 
kívánjuk miniszter úrtól, hogy, nem ugyan most 
mindjárt, hanem a jövő budget előterjesztése al
kalmával a lottojövedék a magyar budgetből egé
szen hagyassák ki. 

Van még két igen nevezetes pont, t. ház : a 
szesz- és czukoradó. Igaz, hogy azt hallom, hogy 
ezen adóztatással az illetők meg vannak elégedve, 
miután miniszter úr beleegyezett, hogy az előbb 
csak ót krajczárban határozott adó-visszafizetés 
összege fölemeltessék hat krajczárra. De, t. ház, 
mit jelent maga ezen vám-vagy adó-visszafizetés? 
Azt jelenti, hogy Magyarországban ezen czikk 
adóval tul van terhelve, hogy magyarországi ter
melék nem lehet concurrentia tárgya, hog-y a ma-
gyár törvényhozásnak praemiumot kell kitűzni 

j arra, hogy más országok hasonnemü ipartermel-
[ vényeivel concurrentiába juthasson. Tisztelt ház ! 
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Minden túlterhelése adóval a beltermelésnek egy
értelmű előttem eredményre nézve a protectióval. 
Azt hiszem, mindnyájunk meggyőződése az, hogy 
a mi egyedüli menekülésünk a szabad kereske
delmi rendszer elfogadása és annak mielőbbi 
életbe léptetése. De kérem, t. ház! ha ugyanak
kor a belforgalomról nem gondoskodunk, ha a 
belforgalomnak lábára lánczokat s bilincseket ve
rünk, ugy kérdés: drágabeltermeléssel mi módon 
fognak hazánk fiai képesittetni. hogy a külfölddel 
concurrálhassítnak? Meglehet, hogy oly államok
ban concurrálhatnánk iparterményeinkkel, melyek
ben épen ezek vámmentesek; de ha azokat itthon 
adóval szerfelett fogjuk terhelni, e kedvezménynek 
csakúgy veszszük hasznát, ha a bilincseket az ipar 
lábairólleveszszük. Igen, de ha leveszszük, miért tesz¬ 
szük rá? Ha ugy képesítjük azokat, a kik külföldre 
akarnak termelni, hogy az itthoni adót visszafizetjük 
nekik, kérdeni bátor vagyok: mi joggal, mily in
dokból terheljük a beltermelést ? és miért akarjuk. 
hogy a belfogyasztás drágább legyen, mint a mit 
külföldre viszünk? T. ház, ez nagy fontosságú 
tárgy még köz és magán gazdasági tekintetben is : 
nagyfontosságú azért, mert axiómák közé tarto
zik az, hogy mindig előnye van azon államnak, 
mely gyártmányokat vihet ki, azon államok felett, 
melyek nyers termékeket kénytelenek kivinni. 
Ha fölösleges gabonánkat átváltoztatjuk szeszszé, 
ennek volumene oly kicsiny, és annálfogva kivi
telére oly kevés vitelbér kívántatik, hogy a ki e 
részben számitni akar. önmaga meggyőzheti ma
gát a felöl, hogy a fuvarbér legalább 30-szórta 
kevesebb, mint nyers termékeknél. De más részről 
magán gazdasági szempontból is felette fontos ez, 
miután Liebig feltalálta s prédikálta a világnak, 
még pedig bámulatára a gazda-világ legnagyobb 
részének, hogy a föld nem csak nem kimerithet-
len, de rövid idő alatt egészen kimeríthető és a 
kimerített földdel nincs mit tennie az embernek, 
mint elhagynia; továbbá, hogy annyit kell visz-
szaadni a földnek, a mennyit tőle elveszünk; s a 
tapasztalás által be lön bizonyítva, hogy e czélra 
semmi oly annyira hathatós szer nincs eddig, mint 
a szesz- és czukorhulladék. Én tehát, miután ugy 
értesültem, hogy azok, a kik külföldre termesztenek, 
meg vannak elégedve a 6 krnyi adóvisszafizetési 
összeggel ; most ezúttal semmi változtatást nem 
kívánok a javaslatba hozott törvényen tenni; de 
megvárom, és megvallom, reményemis van e rész
ben, hogy a t. miniszter úr ugy, mint a sóadónál 
megtörtént, a jövő törvényhozás alkalmával oly 
törvényjavaslattal fog megörvendeztetni, mely 
kifejtett elveimnek és igényeimnek a mostaninál 
inkább meg fog felelni. 

A többi törvényjavaslatra nem akarok ez 
úttal kiterjeszkedni; csak azon egyet vagyok bátor 

megjegyezni, hogy én azon egész rendszert — és 
ugy hiszem, ebben egyetért velem a t. ház min
den] tagja — azon rendszert, melyet mi most év 
közepén szükségből kénytelenek vagyunk átvenni,, 
jónak nem tartván, a mit teszünk, azt most kény
telenségből teszszük,igazitunk rajta annyit, a meny
nyit a mostani körülmények közt lehet, de azt bár 
törvény nevét viselje, állandó törvénynek el nem. 
fogadjuk. És azt átalában minden ide vonatkozó 
egyes törvényjavaslatra kívánnám kijelenteni, 
hogy csak ideiglenes és csak a benne kitűzött 
ideig tart; továbbá azt, hogy miután nem is lehe
tett képesítve a ház, hogy minden egyéb czikkekre 
vonatkozó szabályokat megolvashatott volna, már 
az idő rövidsége miatt is azok alkalmazására a 
minisztérium ez úttal csak indemnity utján bizo
nyos kitűzendő határnapigjogosittatott fel. Jövőre 
bátor vagyok meggyőződésemet kijelenteni, mely 
abból áll, hogy soha egyetlen államot sem tud 
senki felmutatni, mely a sokszorozott közvetlen adó 
utján pénzügyét rendezhette volna; van ellenben 
egy nagy állam, és pedig olyan, mely minden esetre 
megérdemli, hogy pénzügyi tekintetben a világ 
által példányul vétessék: ezen állam Anglia, mely
nek pénzügyi politikája az ellenkezőről teszen 
tanúságot. Ki kell emelnem, hogy 1842-től kezdve 
Angliában a fogalmak az adókra, különösen a köz
vetlen adókra nézve tökéletesen megváltoztak. 
Anglia 1842-ben tette meg az első lépést, mely 
azt mutatja, hogy vissza akar menni a direct, köz
vetlen adózásra. Nagy emberek előállitásában fu
kar a természet; de ha vannak nagy emberek, 
bármely nemzetbeliek legyenek azok, kik példá
val mennek előttünk, kötelességünk azokat követni: 
és ilyen Peel Róbert, ki bebizonyította, hogy 
jöhet bármelyik nemzet oly helyzetbe, melyben 
rendkivüli erőfeszítésre van szükség, és azon kor
mánynak joga van számítani a nemzet áldozatkész
ségére, és nem csalatkozik a kormány, melyről tud
va van, hogy egyedüli czélja az ország felvirágozá-
sa. Peel a hivatalba léptével talált vámlisztát 1163 
czikkelylyel először leapasztotta 410-re, utoljára 
leapadt az 48-ra: és miért ? Mert ő nem csak 
hangoztatta a szabad kereskedést, hanem azt 
akarta, hogy az valósággá is legyen. És ezt jog
gal tehette, mert a legnagyobb képtelenséget kö
vette volna el, ha a külföldnek a szabad concurren-
tia útját megnyitva, otthon az olcsó termelést gá
tolta volna. 

Meglehet, tévedek, de én szeretem hallani, 
hogy a mi pénzügyminiszterünk n.un kisebb 
dolgokkal foglalkozik, mint a melyekkel foglal
kozott Peel. 

Nem kell feledni, hogy Peel nem akkor hozta 
be a reformot, mikor a pénztárban fölösleg mutat
kozott, de tette azt épen akkor, midőn Anglia több 
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éven át a deficitből kivergődni nem tudott. Bátor
sága volt: és ez nagy szó, uraim. 

A kormány csak ugy felelhet meg feladatá
nak, ha az e3zélylyeí a bátorságot is párosítja. 
Hendkivüli események közt a jámbor ész csupán 
-óvakodásra int; de ha az észhez bátorság is járul, 
•e kettő tevésre edzi meg az inakat. E kettőnek 
egyesülésével nincs oly veszedelem, melylyel a 
kormány, a nemzet által támogatva, szembe ne 
szállhasson. 

Körülbelül átalánosságban elmondottam né
zeteimet, és ezen nézeteknek elmondása után 
ezennel eló're is kinyilatkoztatom, hogy ez elénk 
terjesztett törvényjavaslatokat, ugy a mint értel

meztem , részletes tárgyalás alapjául elfogadom. 
(Felkiáltások: Folytassuk holnap !) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
A t. elnökséghez azon kérdést vagyok bátor in
tézni, ha van-e még valaki az átalános vitára föl
jegyezve ? miután ma a tanácskozás megszakad 
és csak holnap fog folytattatni. 

E l n ö k : Nincs. 
Lónyay Menyhért pénzügyér: Ha nincs, 

akkor holnap kérem magamat elsőnek felszólit-
tatni . 

E l n ö k : A tárgyalás holnap délelőtt 10 óra-
| kor folytattatni fog. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
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CCXXXVII. 
Szeszadó CCX, CCXIV, CCXXXVIII-CCXL. 
Székács József 100, 172, 234. 
Székely Gergely 204, 344. 
Székely Gergely interpellatiója CCXXXV. 
Szlávy József 359. 
Szontagh Pál (gömöri) 8, 126, 127, 270, 284, 326. 
Szontagh Pál (gömöri) mint előadó CCVI, CCXIX, CCXXII. 
Szontagh Pál (nógrádi) 197. 
Sztáray Antal gr. főrendi jegyző 76, 322, 324. 
Sztojacskovics Sándor 170, 174, 178, 184, 200, 206, 216, 

220, 221, 222, 224, 367. 
Sztratimirovics György 166, 217. 

Tanárky Gedeon 312. 
Teleki Domokos gr. (id.) 296. 
Thalabér Lajos mint előadó CCVI, CCVH, CCX. 

Tinku Ábrahám 321. 
Tinku Ábrahám interpellatiója CCXXXIII. 
Tisza Kálmán 42, 52, 100, 103, 110, 112, 128, 129, 161, 

180, 193, 199, ábO, 223, 227, 252, 257, 266, 
268, 291, 327, 328, 331, 336, 339, 341, 343, 
347, 349, 356. 

Tisza László 51, 64. 
Tizes bizottság CCXXVII-CCXXIX. 
Tokody Ágoston választási ügye CCV, CCXII. 
Törvények kihirdetésének ügye CCVIII, CCXIII, CCXVI? 

CCXVII, CCXXI. 
Törvénykezési rendtartás (polgári) CCXXIV. 
Trauschenfels Emil 303. 
Trefort Ágoston 39, 42, 78. 
Trifunácz Pál 164. 

Vadász Manó 78. 
Vadnay Lajos 174, 200, 228, 255, 270, 339, 342. 
Varga Flórián 94, 95, 176, 222. 
Vasnt: alföldi CCVIII, CCXXIII, CCXXVI, CCXXVIII— 

CCXXXII, CCXXXIV, CCXXXVÍ, CCXL; 
hatvan-miskolczi CCVIII, CCXXVI, CCXXXIIl] 
CCXXXIV,CCXXXVLCCXXXIX; zákány-zág
rábi CCVIII, CCXXVI, CCXXXIILCCXXXIV, 
CCXXXVI, CCXXXIX; éjszak-keleti CCVIII, 
CCXXVI, CCXXXIII, CCXXXIV, CCXXXVI, 
CCXXXIX. 

Vasutak telekkönyvezése CCXIII. 
Vasutengedélyezési szabályzat CCXXII. 
Vasnti bizottság CCVIII -CCX. 
Vay Béla b. 341. 
Vay Sándor b. szabadságot kap CCXXXIX. 
Várady Gábor 41, 49, 109, 110, 134, 205, 207, 217, 27of 

280, 343. 384. 
Városok törvénykezési költségei CCXXXIII, CCXXXVI. 
"Vojnics Barnabás szabadságot kap CCXXXII. 
Vncsetics István 174. 
Vukovics Sebő lemondása CCXXI. 

Wass Sámael gr. 103-
Wenckheim Béla b. 76, 134, 138, 151. 
Wlád Alajos 162, 216, 374. 

Zámory Kálmán 121. 
Zárt ülés CCVI. 
Zichy Antal 93. 
Zichy Antal mint előadó CCXV. 
Zichy József gr. (ifj.) szabadságot kap CCVIÍ. 
Zichy Nándor gr. 116, 125, 127, 129, 241, 251, 383, 384, 
Zichy Viktor gr. szabadságot kap CCXXXIX. 

ZSarnay Imre 60. 
Zsámbokréthy József szabadságot kap CCVI. 
Zsedényi Ede 44, 56, 93, 97, 120, 320, 383. 
Zsedényi Ede mint előadó CCXXXIX. 
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