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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-

13 



93 CCXV1. ORSZÁGOS ÜLÉS. (April 18. 1868.) 

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. 
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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 ; 

. Í='. 
.rvGc 

; .0 ;% 



104 CCXVr. ORSZÁGOS ÜLÉS. (April 18. 18GS.) 

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 
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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* 



108 CCXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (April 18. 1868.) 

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 



CCXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (April. 18.1868.) m 

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. 
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