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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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