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bői azon meggyőződést meritendi a tisztelt ház, 
hogy a pénzügyminisztérium saját kiadásainál ez 
átmenet és a rendezés nehézségei közt is igyeke
zett a szigorú takarékosság igényeinek megfelelni. 
Ezen részletezésből a kellő számmal kinyomott 
példányok, ugy hiszem, holnap ki lesznek oszthatók. 

Elnök: Kérem a t. házat holnap 10 órakor 

ülésre megjelenni, és pedig folytatólag a vasúti 
törvényjavaslatnak részletes tárgyalása végett ; 
mi ha befejeztetnék, a kérvények tárgyalása vé
tetik föl, a mi a mai napirendre volt kitűzve. Na
gyon kérem a tisztelt ház tagjait, hogy pontosan 
tiz órakor méltóztassanak megjelenni. 

Az ülés végződik d. u. 15/4 órakor. 

CCXXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 14-dikén 

G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvény bemutatása. Szünet. A ház elhatározza, hogyha nem lesz határozatképes számmal, a jelenlevők név sze
rint megszámláltatnak. Az alföld-fiumei vasútra vonatkozó törvényjavaslat részletesen tárgyaltatván, elfogadtatik. Ivánka Imre az al
föld-fiumei vasút építése ügyében kérdéseket intéz a kormányhoz. Kérvények elintézése, köztök a szász ispánra vonatkozóké. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef 6., Gorove István, Lónyay Menyhért, Wenckheim 
Béla 6. 

Áz ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : A jegyzőkönyvet Csengery Imre 
jegyző úr fogja vezetni. A szólni kívánók neveit 
Dimitrievies Milos jegyző úr jegyzi. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a május 
13-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv 
hitelesítve van. 

A Bukarestben lakó számos magyar alatt
valók a Romániában lévő konzulságot politikai 
és kereskedelmi tekintetből a magyar érdekeknek 
megfelelőbben szerveztetui és a hivatalnokok 
közé a dualismus- és paritásból kifolyólag magya
rokat is alkalmaztatni kérnek. Áttétetik a kérvényi 
bizottsághoz. 

T. ház! A t. ház tagjai nem jelenvén meg 
oly számmal, a melylyel óhajtandó lett volna a 
házszabályok értelmében is ily nagyfontosságú 
törvényjavaslat tárgyalására, azt hiszem, a t. ház 
beleegyezik, hogy az ülést 10 perezre felfüggesz
tem. (Helyeslés. Szünet.) 

(Húsz percznyi szünet múlva ).• Az ülés ismét 
megnyílik. 

BÓniS Sámue l : T. ház! Számos kérvény 
jött a ház elé, melyekben kéretik a ház intézke 
dáse arra, hogy a képviselőket a ház kötelességök 

teljesítésére szorítsa. Kiadattak ezen kérvények 
azon bizottságnak, mely a házszabályok elkészí
tésére küldetett ki. Hanem akármilyen szabályt 
hoz a ház, ha erkölcsileg kötelezve nem érzik 
magokat a képviselők, [Helyeslés) segítve a bajon 
nem lesz. Számtalanok teendőink, el vagyunk 
foglalva reggel, délután ; és ugyanezen okból 
kimondotta a t, elnök úr, hogy pontban 10 óra
kor kezdődnek az ülések. Fájdalom! megtörtént 
megint, hogy az ülést föl kellett függeszteni, mi
vel a képviselők teljes számmal nem voltak. Meg
vallom, jobb lenni másnál nem akarok, vagy 
legalább jobbnak látszani nem; de magamra a 
megrovást, a nem érdemlett megrovást megint 
örömest föl nem veszem. Ennélfogva kijelentem, 
ha megtörténik, hogy az ülés fölfüggesztetik, mert 
a képviselők határozatképes számmal nincsenek 
jelen, én ezután a képviselőknek név szerinti meg-
számláltatását fogom kívánni. (Helyeslés.) 

Elnök : E szerint megnyugszik a képviselő
ház abban, hogyha netalán előforduló alkalommal 
a képviselőház ülését azon szempontból, hogy 
elegendő tag a tanácskozásra meg nem jelent, 
fel kellene függeszteni : a jelenlevő tagoknak 
név szerinti fölolvasása történjék meg. 

Napirenden van a törvényjavaslat az alföld
fiumei vasút tárgyában. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az alföld
fiumei vasutat tdrgyazö törvényjavaslat czimét !). 

l) Lásd az Irományok 226-dik számának I-sö mellékletét. 
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Királyi Pál előadó . A czimre nézve nincs 
semmi észrevétel, 

B ó n i s Sámue l : T. ház! Miután a szerző
désben a czim kiigazittatott, azt hiszem, a törvény
javaslat czime is e szerint lesz módosítandó. (He
lyeslés.) 

Csengery Imre j e g y z ő : Tehát az enge
dély-okmány szerint : * „az alföld-fiumei vasút 
nagy vár ad-eszéki részének kiépítése tárgyában.* 

(Olvassa a törvényjavaslat 1-sö §-át.) 
K i r á l y i P á l e lőadó : A központi bizottság

nak ezen első szakasza, különösen az 5-ik sorban 
előforduló ezen kitételre : „valamint Baranyaváron 
át Villányra" módosítása van : t. i. a határozottabb 
értelem okáért kitétetni kívánja a vég pontot, t. i. 
Eszéket, s akkor a szerkezet így állana : „vala
mint Eszékről Baranya váron át Villányra kiágazó 
szárnyvonal építésére." 

Elnök : Elfogadja a t. ház a bizottság mó
dosítását? {Elfogadjuk!) Ennélfogva e szerint 
módosittatik a szerkezet. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 2— 9 §§-ait, melyek mind észretétel nélkül 
elfogadtatnak. Olvassa a 10-ik §. 1-sö kikezdését1 
mely szintén észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
ugyanezen §. 2-dik kikezdését.) 

Kirá ly i P á l e lőadó : A központi bizottság
nak ezen szakasz 2-ik pontjára nyelvbeli szaba
tosság tekintetéből van módosítása. E szerint lenne 
a szöveg : „Mindkét félnek azonban jogában áll 
a polgári eljárásban megbatározott bizonyítékok 
által igazolni azt, hogy" stb. 

Elnök: Elfogadja a t ház a központi bizott
ságnak e módosítását? (Elfogadjuk!) E szerint a 
10-ik szakasz 2-ik pontja a központi bizottság 
szövegezése szerint fog szerkesztetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a li-ik 
szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l őadó : A központig bizottság 
ezen szakaszt szintén nyelvbeli szempontból kö
vetkezőleg kivánja módosítani : „A kártalanítási 
összeg után a kártalanítandó részére azon időpont
tól kezdve jár 5 % kamat, melyben" stb. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság módosítását? (Elfogadjuk!) A 11-ik szakasz 
tehát a központi bizottság módosítása szerint fog 
szerkesztetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 12-ik 
szakaszt.) 

Királyi Pál előadó : A központi bizottság 
e szakasz második sorában az „illetékes" szó után 
beteendőnek véli e szót: „törvény", s igy lenne : 
,,illetékes törvényhatóság." (Helyeslés,) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e módositást? 
(Elfogadjuk !)E szerint a 12-ik szakasz a központi 
bizottság módosítása szerint fog szerkesztetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a is-ik 
szakaszt.) 

Halmosy Endre: A 13-dik szakasz utolsó 
pontja azt rendeli, hogy a kisajátítási eljárás befe
jeztetvén, 15 nap alatt a kárpótlási összeg a törvé
nyesen jogosultnak készpénzben kifizetendő*. Ezen 
rendelkezés nézetem szerint ellenkezik a vasutak 
telekkönyvezésére vonatkozó törvényczikk rende
letével, mely törvényczikk világosan elrendeli, 
hogy a kisajátítási eljárás befejezte után az össze
írás és kimutatás hitelesítendő, ezután a telek
könyvi hatóság köteleztetik a telekkönyvi érdekel
teket két havi határidő közt összehívni, és csak ak
kor lehet ezen eljárás befejezett. A 19-dik szakasz 
továbbá azt rendeli, hogy az illetőknek a kárpót
lási összeg kifizetendő. Ugyanis a 19-dik szakasz 
világosan igy szól: „ A m e l y területekre nézve a 
hirdetményi határidő lefolyása után se ellenvetés, 
se igénybejelentés nem történt: azokra nézve az 
illető törvényszék, mint telekkönyvi hatóság 8 
nap alatt a vállalat képviselőjét értesiti, hogy a 
kisajátítási kárpótlást azoknak, kikre az az egyedi 
kimutatásban irva van, s ugyanazon mennyiség
ben kiszolgáltathatja; egyszersmind pedig felszó
lítja, hogy 15 nap alatt vagy a kifizetésről szóló 
nyugtát a törvényszéknek bemutassa, vagy pedig 
az egyedi kimutatásban foglalt kárpótlást bírói le-
tétemény gyanánt a törvényszéknél tegye le." A 
törvényczikk ezen rendeletével ellenkezik tehát 
eme rendelkezés. A 16-dik szakasz 3-dik pontjá
ban és a 19-dik szakasz ugyanis rendelik, mikor 
történjék a kártalanítás. Én tehát e második pon
tot szükségtelennek tartom, s azért azt vagy egé
szen kihagyatni, vagy pedig, ha mégis valami 
rendelkezést kivannak tenni, ezen módositványt 
ajánlom: ,, A kisajátítási eljárás befejezése után, a 
megállapított kártalanítási összeg, a vasutak és csa
tornák telekkönyvezésére vonatkozó törvényczikk 
értelmében, az abban kiszabott határidő alatt, a tör
vényesen jogosultaknak készpénzben kifizetendő, 
illetőleg részökre a birói pénztárba teendő." (He
lyeslés.) 

Csengery I m r e j e g y z ő (felolvassa a módo
sitványt.) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
Halmosy képviselő urnák ezen észrevételét részem
ről is helyesnek és indokoltnak találván, módosit-
ványát magamévá teszem, s kérem a t. házat, 
hogy azt elfogadni méltóztassék. (Helyes! Elfo
gadjuk !) 

Tisza K á l m á n : Ü g y vélem, t. ház, a meny
nyiben Halmosy képviselőtársam előadását meg
érteni képes voltam, hogy jelen esetben aggodalom
ra nincs ok: mert ki van mondva, hogy a törvé
nyesen jogosultaknak fog kifizettetni a kártalaní
tás. Ha a törvény rendelkezik arról is, hogy 

37* 
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ki a jogosult? akkor annak fog kifizettetni vagy 
annak részére fog letétetni, a kit a törvény rendel; 
de szükségesnek látta a vasúti bizottság, hogy a 
kifizetés az eljárás után rövid időre rögtön meg
történjék : mert tudjuk régi időkből, hogy sokszor 
évekig kellett utána járni az illetőnek ; és szüksé
gesnek is tartjuk ezt azok megnyugtatására, ^kik
nek különben is nem jól szokott rendesen esni, 
hogy ügyök ketté vágatik. En tehát egyátalában 
nem látva itt sem veszélyt, sem ellenmondást, ké
rem, méltóztassék a t. ház a szerkezetet elfogadni. 
(Elfogadjuk a módositványt!) 

E l n ö k : Miután a 1 -d ik szakasz egészen 
e szóig: „kisajátítás'" elfogadtatott, legalább ész
revétel ellene nem tétetett: a kérdés az, hogy a 
szerkezet fogadtassék-e el, vagy a módositvány ? 
(A módositvány!) 

BÓniS S á m u e l : A tárgyhoz kívánok szólni. 
Ezen törvény azon esetről szól, midőn a tulajdonos 
kétségtelenül tudatik ; és azt rendeli, hogy annak 
15 nap alatt a kisajátítási [összeg kézpénzben kifi
zettessék. Azon esetről, midőn a tulajdonos vagy 
a kisajátítási összeg felett kétség van, rendelkezik 
azon törvény, mely a kisajátítást elrendeli. Ez 
megmondja, hogy ily esetekben a pénz hová té
tessék le. Kern szükség tehát azt itt megemlíteni, 
mert ez által csak zavar támad. (Helyeslés bal felöl.) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár; 
T. ház ! Halmosy képviselő úr módositványát ugy 
értettem, hogy 8 ezen határozottabb kikötést, mely 
a központi bizottság szerkezetében foglaltatik, 
mely szerint 15 napi határidő köttetik ki, felesle
gesnek tartotta, mert a ház által hozott másik tör-
vény erről világosan intézkedik. Ugyanis azon 
törvényben, mely a vasutak alá szükséges telkek 
megvásárlásáról és bekeblezéséről szól, világosan 
meg van határozva azon eljárás, mely az illető 
kártalanitandók irányában követendő. Azért tar
totta ő szükségtelennek itt ezen határozott kikö
tést, és azért nem is vonakodtam módositványát 
magamévá tenni. [Elfogadjuk! Maradjon a szer
kezet .') 

E l n ö k : A szavazás a szabályok szerint elő
ször is a szerkezetre történik. Ismétlem tehát: a 
kik a szerkezet vég pontját a központi bizottság 
szövegezése szerint meg akarják tartani, méltóz
tassanak felállani. (Megtörténik. Felkiáltások: Még 
egyszer kívánjuk a kérdést feltétetni!) Tehát még 
egyszer felteszem a kérdést. 

BÓniS S á m u e l : A kérdés elég világosan ;és 
a szabályok értelmében volt feltéve. (Helyeslés. El
lenpróbát !) 

E l n ö k : Kérem azokat, kik a szerkezet vég 
pontját el nem fogadják, szíveskedjenek felállani. 
(Megtörténik.) A többség az eredeti szerkezetet el
fogadja. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 14-dik szakaszát.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak ezen szakaszra módositványa van, a mennyi
ben a hatodik sorban ezen szó után: „alapját" hi
vatkozni akar a hatodik szakaszra, s bele tenni ezt: 
„ezen szerződés alapján, a 6-dik szakaszra való te
kintettel." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
E szerint a t. ház a törvényjavaslatot részle

teiben is elfogadván, a szabályok 74. szakasza ér
telmében a törvényjavaslat végleges megszavazása 
a holnapután tartandó ülésben fog megtörténni. 

I v á n k a I m r e : T. ház! Miután a törvényja
vaslatot az alföld-fiumei vasút nagyvárad-eszéki 
része iránt most szavazás által el méltóztatott fo
gadni, és nincs más hátra, mint annak végleges 
megszavazása: vagyok bátor a közlekedési és 
pénzügyi minisztériumokhoz kérdést intézni ezen 
vasutak többi részének kiépitése iránt és leszek 
bátor a kérdéseket felolvasni. (Olvassa) : 

„1. Való-e, hogy egyrészt a Licot de Nimes 
consortium, másrészt azon consortium, mely a 
várad-eszéki vonal-rész építkezésére szerződött, 
készeknek nyilatkoztak a vasutat Eszéktől Szisze
ken át Károlyvárosig ugyanazon feltételek alatt 
és- mértföldenkint ugyanannyi árért felépíteni, 
mint az most e vasút nagyvárad-eszéki részére 
megállapittatott ? Ha igen, van-e a minisztérium
nak kilátása, hogy a vasútnak e része 1871-ben 
szintén át fog adatni a forgalomnak ? 

„2. Mellőzve minden folyamatban levő alku
dozásokat : mikor kezdi meg a kormány és hány 
szakaszban egyszerre az alföld-fiumei vasút károly-
város-fiumei részének tettleges építését'? és hány év 
alatt véli befejezhetni ? 

„3. A különböző társulatokkal folytatott alku
dozásoknál szem előtt tartotta-e a minisztérium 
azon körülményt, hogy a forgalom az egész alföld
fiumei vasúton ugyanegy társulat kezében ponto-
suljon össze, s az Sziszektol Károlyvárosig ne té
tessék át a déli vaspályatársulat kezébe, hanem 
külön független vonalon kezeltessék?" 

Csengery I m r e j e g y z ő (még egyszer felolvas
sa az interpettatiót.) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
Az épen most felolvasott interpellatiót Írásban a 
minisztériumnak kiadatni kérem és a minisztérium 
arra a legközelebbi ülésben válaszolni fog. 

E l n ö k : Ki fog adatni. 
A kérvényi bizottság részéről fog jelentés 

tétetni. 
Halmosy Endre előadó (oh ássa akérvényi 

bizottság jelentését): Ugocsa vármegye közönségé
nek, továbbá Abauj vármegye egyetemének kér
vénye, a honvédelmi rendszernek törvény által 
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kívánt szabályoztatása tárgyában, végre ugyan
csak Ugocsa vármegye közönségének kérvénye a 
Ludoviceum és a magyar királyi testőrség helyre
állítását, ugy a Theresiánumbeli alapítványok 
felhasználását illetőleg, a honvédelmi minisztéri
umhoz használat és figyelembevétel végett át-
teendő. {Helyeslés) 

A nagykárolyi szőlőbirtokosoknak a hegy
vám országos megváltását eszközöltetni és a bornak 
palaczkokban való elárusitását engedélyeztetni ké
rő folyamodványa, a földmivelés-, ipar- és kereske
delmi minisztériumhoz átteendő. (Helyeslés.) 

Winter Gyula mártonfalvai lakos folyamod
ványa, miszerint az 1848. XXIII . t. czikk 16-dik 
szakaszának nyugdíjazási intézkedése a fizetés 
nélkül szolgált városi tisztviselőkre is kiterjesztes
sék : a belügyminisztériumhoz átteendő'. (Helyeslés.) 

Komárommegyei Guta mezőváros tanácsa s 
lakosai folyamodványa, minélfogva az angolai, 
ó-gutai, bálvány-szakálosi és több pusztai birtokok 
iránt 1807, 1826,1846. 1860-ik években részökre 
kedvezően keletkezett legfelső végzéseket és 
Ítéleteket kiadatni kérik; ugyanezen város közön-
Bégének esedezvénye több ottani lakostól az 
esztergami érsekség számára elfoglalt ingó és 
ingatlan javak visszaadásának eszközlésére vonat
kozólag ; végre ugyanezen város közönsége folya
modványa, miszerint az esztergomi érsekség által 
ellene törvénytelenül indított pereket megvizsgál
tatni és az úrbéri viszony iránt hozandó részletes 
törvény létrejöttéig megszüntetni kéri : az igaz
ságügyi minisztériumhoz intézkedés végett átteen-
dők. (Helyeslés.) 

Szalacsy Antal, jelenleg pesti lakosnak a ma
gyar kormány részére 1849-ben átvett 3029 po
zsonyi mérőnyi búza árát megtéríttetni kérő fo
lyamodványa a pénzügyminisztériumhoz átteen
dő. {Helyeslés.) 

Szab. kir. Pest városa közönségének folya
modványa, minélfogva az általa létesítendő víz
vezetékhez szükséges vaskészitménveknek kül-
földről vámmentesen lehető behozatalát, vagy leg
alább a vascsöveknek egvszerü öntvények gya-
nánti megvámoltatását engedélyeztetni kéiő, s a 
pénzügyi miniszterhez benyújtott esedezvényét a 
képviselőháznak pártfogásába ajánlja, különös 
figyelembe vétel végett és ajánlással a pénzügy
minisztériumhoz átteendő. (Helyeslés.) 

Az országos magyar iparegyesület bizottsá
gának az ipar- és kereskedelmi kamarákról szóló 
törvényjavaslat iránti folyamodványa, azon okból, 
mivel az idő közben szentesitett törvénynél fogva 
a kérelem tárgya már elintéztetett, levéltárba he
lyezendő. (Helyeslés.) 

Nagy-Szeben város képviselő testületének, 

ugy az erdélyi szász egyetemnek és Segesvár vá
ros több lakosának az iránti folyamodványára 
nézve, hogy Schmidt Konrád volt szász ispánnak 
nyugalomba tétele s helyére Konrád Mórnak ki-
neveztetése irányában a képviselőház részéről ő 
felségéhez felterjesztés intéztessék: a kérvényi bi
zottság véleménye következő. (Halljuk! Halljuk]!) 
Miután a közigazgatásnak a miniszteri felelősség
gel öszhangzásba hozatala tekintetéből az 1848. 
XXIX. t. ez. az elmozdithatlanság elvét a kormánv 
kinevezésétől függő közegekre nézve csak a bírói 
hivatalokra nézve szorította; miután továbbá 
Schmidt Konrád úr megválasztása és kinevezése 
nem törvényes kormány befolyása alatt és az or
szág alkotmányának felfüggesztése korszakában 
történt, egyébiránt is hivatalába a szokásos formák 
szerint be nem igtattatott; miután a szász ispáni 
állásból elmozdításnak ez nem első esete; s miu
tán az átmeneti korszak nehézségeit tekintetbe 
véve a képviselőház Erdély közigazgatási és igaz
ságszolgáltatási ügyei körül a felelős minisztérium
nak belátása szerinti intézkedésekre felhatalmazást 
adott, és másfelől miután az uj ispán kinevezé
sénél az ideiglenesség és törvényhozás további 
intézkedéseinek fentartása kimondatott: a kérvényi 
bizottság ezen folyamodványokat ő cs. apóst. kir. 
felségéhez a képviselőház által támogathatónak 
nem véleményezi és ezen kérvényeket az irattárba 
letétetni javasolja. 

B ö m c h e s F r i g y e s : Tisztelt ház! (Halljuk!) 
Sajnálom, nagyon sajnálom, hogy e három kér
vény tárgyában, mely állítólag1 nemzetem nevében 
adatott be, olyan egyén ellen kell felszólalnom, 
kivel e részben egyet kellene értenem. 

Azonban mentse ki felszólalásomat, hogy ez, 
igénytelen véleményem szerint, ugy nemzetem, 
mint az igazság érdekében történik. 

Rannicher képviselőtársam, midőn a szőnye
gen levő három kérvényt, a volt szász comes 
Schmidt Konrád elmozdításából származni vélt 
sérelem miatt, a ház asztalára letette, beszédében 
ugy tüntette fel e kérvényeket, mintha a bennök 
nyilatkozó fájdalmas hang' a szász nemzet túlnyo
mó többségének, sőt mintha az egész szász nem
zetnek jajkiáltása volna. Ezen eszme valóságát 
kereken tagadom. 

Szónok szerint a benyújtott sérelmi kérelmek 
elseje a szász nemzet egyeteme, másodika Szeben 
városának képviselő testülete és harmadika Seges
vár igen is tiszteletreméltó polgárai nagyobb szá
ma részéről emeltetett. Vizsgáljuk meg, ha a szó
nok e most nevezett kérvényzők háta mögé jogo
san és méltányosan állitotta-e a szász nemzet több
ségét, illetőleg magát az egész szász nemzetet 
vagy nem? ha volt-e joga amazokat ezzel azono
sítani vagy nem? 
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Szerintem, és a dolog köztudomása s általam 
is röviden fölemlítendő állása szerint is, bizonyosan 
nem; és hiszem, hogy kérvényezők illusión ala
pult fájdalomkiáltása ugy belé vész azon örömbe, 
melyet a szász nemzetnek csaknem az egész nem
zetet magában foglaló többsége a volt comes el
mozdításán és az ujon ideiglen kinevezttnek tapin
tatos kiválasztásán érez, mint az árva sóhajtás á 
zivatarban. (Éljenzés.) 

Azonképviselő testületek, melyekaszász terüle
ten létező városok és községekben ez idő szerint fen-
állnak, sem H-dik Endre alkotmány levelének, sem 
egyes törvényeknek, de az úgynevezett regulativ 
punctumoknak, tehát az akkori hatalom által mintegy 
60 év előtt octroyált egyoldalú rendeletnek kifolyá
sai. Mégis látszik : mert a nép nem csak minden köz
politikaitérről, de még a községi vagyon kezeléséből 
és a községet és népet közelebbről érdeklő egj éb 
érdekek elrendezése iránti befolyásbői szorosan ki 
lévén zárva, ezen emiitett képviselő testületek még a 
tagjaikat is, és pedig élethossziglanra magok egé-
szitvén ki, valóságos arisztokratiko-bureaukrati-
kus testületekké erősödtek, oly testületekké.melyek 
a felsőbbek, és jelesen a magistratus és még 
inkább a comes irányában határozott függő hely
zetben vannak. (Helyeslés. Ugy van '.) És innét van, 
hogy a nemzettel, melyet a szász nemzet demokrata 
intézményeihez képest a közvélemény szerint kép
viselniük kellene, kiváltkép az utóbbi években ren
des, sőt mintegy rendszeres ellenkezésbe jöttek 
(Ugy vaní), és az emiitett regulativ pontok által 
a burokratismus meghonosítására való sok évi 
erőtetés után is még számos olyan képviselő ta
gok találhatók, kik helybeli, hatalommal biró 
főnökeikkel szemben a néphez és a nép jogaihoz 
hivek maradtak, mi bizonyára dicsőségökre válik. 
(Igaz! Ugy vem!) 

Ezen, a nép és állítólagos képviselői közti ellen
kezés különösen kitűnik a politikai téren ; és oka an
nak, hogy a nép, mely érzi, hogy szabad alkotmá
nyos joga a fenemiitett rendelet által tetemesen meg 
van csonkitva •— mindenütt, a hol az értelmiség — 
helybeli burokratiája, vagy ha ugy szabad mon
danom , korlátlan intézkedési hatalommal biró 
aristokratiája ellenében komoly és nyílt, sőt még 
e terembe is áttelepített küzdelemben él. 

Ily tényállás mellett ki merné állítani, hogy 
az említett városi és községi képviselő testületek 
az általok per fictionem képviselni állított, de 
valósággal nem képviselt nép akaratának és véle
ményének kifejező tolmácsai volnának ? és hogy 
a vélemény, melyet nyilvánítanak, a képviselni 
állított nép szivében fogamzott közvélemény volna? 
Ezen helyzetből kifolyólag, valamint ezen városi 
és községi képviselő testületek nem képviselik a 
polgárok többségének véleményét: ugy az ezen 

testületek által a nép kizárásával választott szász 
egyetem sem képviseli a szász nemzet véleményét. 
(Tetszés.) 

Erre nézve pár példát legyen szabad felvilá
gosításul felhoznom. (Halljuk!) 

Midőn 1848-ban a szász nemzet képviselői a 
kolozsvári országgyűlésen egyértelmüleg és kivétel 
nélkül az unió mellett szavaztak, akkor az egye
tem a kerületek kihallgatása nélkül az ellen óvást 
tett; midőn az utóbbi években a nemzet nyilvá
nosan Erdélynek Magyarországgal egyesülését 
óhajtotta, az egyetem ezen közös óhajtás daczára az 
unió létrehozása ellen 1866 és 1867-ben ő felsége elé 
éles föliratokat terjesztett; és ha szabad magamról 
is beszélnem, (Halljuk!) igénytelenül egy példát 
hozok fel, melyet nem is említenék, ha nem volna 
oly döntő adat állitásom mellett. Midőn 1865-ben 
a kolozsvári gyűlésen az unió mellett szót emeltem, 
(Éljen !) akkor a brassói képviselő testület által sze
rencsétlen valék bizalmatlansági szavazattal tisztel
tetni meg, (Derültség!) néhány héttel azután pedig 
szerencsés valék ezen pesti országgyűlésre képvi
selővé választatni (Éljen !) és pedig ugy, hogy Bras
só városa és vidékéről, mintegy2000 választó közöl, 
kevés számú románokat kivéve, kik románokra 
szavaztak, nem volt 72-nél több, ki rám nem sza
vazott volna. (Éljen!) 

Mindezekből világos az, ami t mondtam, hogy 
t. i. a mint a városi és községi képviselő testületek 
nem képviselik az illető polgárok véleményét, épen 
ugy az egyetem a szász nemzetnek közvéleményét 
nem képviseli. 

A mi a kérvényeket egyenkint illeti : 
Segesvár városának — a mint mondatott — 

igen tiszteletre méltó polgárainak nagyobb száma, t. 
i. 152 nevében benyújtott kérvényre nézve megkell 
jegyeznem, hogy annak fontosságát a kellő mér
tékre redukálja azon körülmény, miszerint néhány 
héttel ez előtt magam szerencsés valék igen t. bel
ügyi miniszter urnák egy 400-nál több, épen Seges
vár városa, és talán azért, mert szabadelvűek, épen 
oly tiszteletre méltó polgárai aláírásával ellátott 
feliratot átadni, melyben forró szavakkal köszönik 
a volt comes elmozdítása és az újnak kinevezése 
iránti intézkedését. 

Szeben városa kérvényére vonatkozólag már 
a fentebb mondattakból kitűnik, hogy a mögött nem 
kell keresni a város polgárainak többségét, de igen 
is azon, fájdalom, a szász földön is megtermett és 
Szebenbe öszpontositott centralisták erőködését, 
kiktől, míg teljesen szabadelve alkotmányos rend 
a képviselő testülekre nézve is nem érvényesíttetik, 
csak is visszahatást lehet várni. (Helyeslés.) 

A mi a szász egyetem kérvényét illeti, legyen 
szabad elmondanom azon körülményeket, melyek 
között ezen kérvény létrejött. (Halljuk!) 
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A szász egyetem 22 tagból áll, minthogy a 
11 szász hatóság mindegyike két-két tagot választ 
ide. Midőn ezen szőnyegen levő kérvény egy 
hason tartalmú, 6' felségéhez felterjesztendő fel
irattal együtt tárgyaltatott, azon kérdésben, vajon 
az szabáiyszerüleg előbb a kerületekkel vélemény 
adás végett közöltessék-e? 5 tag jelen nem létében 
9 tag 8 ellen s igy egy szavazatnyi többséggel ha-
tároztatott el a rögtöni szabályellenes tárgyalás. 
Megjegyzendő e körülménynél az is, hogy a szász
városi követek ugyanazon órában, de mint előad
ták, a szavazás után, kerületeikből azon utasítást 
kapták, hogy az indítvány ellen szavazzanak, 
mit ha tesznek, az indítvány 10 szavazattal 7 sza
vazat ellenében megbukott volna. Ezután az áta-
lános tárgyalás 7 tag jelen nem létében történt, 
s a kérvény en bloc 9 tag távollétében fogadtatott 
el. Már pedig a régi egyetemi szokásnál fogva 
egy vagy két követ elmaradása csak kisebb 
érdekű tárgyaknál nézetett el; de hogy 5, 7, sőt 
9 tag jelen nem létében tárgyaltatott és végezte
tett volna el valamely fontos dolog, arra példa 
nincs, mivel a szász egyetem megalakitása szerint 
minden hatóság ínstructióval ellátott két követ 
által magát valósággal is képviseltetni kívánja. 
Magában a kérvényben is felemlittetik, hogy a 
c omes jelen nem létében őt a szcbeni polgármes
ternek kell helyettesítenie. De a jelen esetben 
sem a comes, sem a szebeni polgármester, hanem 
a szebeni követ elnöklete alatt tartatott a tár
gyalás. 

Már hogy az ily módon létrejött, kérvény 
az egész szász nemzet véleményének és akaratának 
tolmácsa lehessen : azt határozottan tagadom. 
(Helyeslés.) 

De hogy az nem is felel meg ennek : e vég
ből hivatkozom a szász terület kivétel nélkül min
den részéből a comes helyetteshez érkezett számos 
feliratokra és küldöttségekre, melyek által őt mint 
reform és alkotmányosság előcsillagát üdvözlik; 
hivatkozom azon szivélyességre, melylyel az ujonan 
kineveztetett comeshelyettest e napokban a szász 
fold minden részében fogadták; hivatkozom azon 
feliratokra, melyek közvetlenül az igen t. belügy
miniszter úrhoz érkeztek, melyekben a szászok 
köszönetüket nyilvánítják a kormány ezen intéz
kedéseért ; hivatkozom továbbá ezen (Előmutatja) 
1462 brassóvárosi és vidéki polgár aláírásával 
ellátott feliratra, mely ugyan a comes helyettes
hez, hanem annak nyilt kijelentésével intéztetett, 
hogy az igen tisztelt belügyminiszter úrnak is 
mutattassák be. Végre van szerencsém bemutatni 
még egy Brassó vidék polgárai és elöljárói által 
kiállított iratot, mely ezen elöljárói kívánat sze
rint a t. ház asztalára teendő le, melyben Brassó 

vidéke név szerint és nyilvánosan a jelen, szőnye¬ 
gen forgó kérelem ellen óvását jelenti ki. 

Mindezek után van szerencsém kijelenteni, 
hogy ép ugy ezen kérvények, mint más. ezekkel 
párhuzamos törekvések nem egyebek , mint a 
bureaukratikus aristokratia vagyis a hivatalos 
hatalommal bíró pártnak a népjog elleni erőkö¬ 
dése, mely pártnak vezére Schmidt Konrád vala, 
és mely párt, vezére elmozdítása által, hatalmát 
megrendülve érezvén, jajkiáltásával a népet ki¬ 
vánja felzuditani. 

Rannicher képviselőtársam, kisérő beszédében, 
valamint a beadott kérvényekben ugy tüntetik 
fel a comes elmozdítását, mint alkotmánysértést. 

Magam is hazafi vagyok, s ennélfogva köte
lességemnek tartom minden törvény megtartása 
fölött őrködni; de őszintén megvallom, jelen eset¬ 
ben sem törvény , sem alkotmánysértést nem 
látok." 

Nem akarok ezúttal a comesválasztás jogáról 
szólani, hanem jogi szempontból véve tekintetbe 
a comes elmozdítását, bátor vagyok kérdeni : 
való-e, hogy comes Salmen, a szász nemzetnek 
törvényesen beigtatott comese, még él ? való-e, 
hogy, Schmidt Konrád azelőtt neveztetett ki comes 
helyettesnek , mielőtt comes Salmen rendesen 
nyugdíjazva lett volna? és való-e, hogy Schmidt 
Konrád mint comes hivatalába sem felesküdve, 
sem beigtatva soha nem volt? És mivel mind a 
három való: önként következik , hogy Schmidt 
Konrád a szász nemzetnek törvényesen beigtatott 
comese soha sem volt, és ha elmozdittatott — 
mely elmozdítás különben is igen kedélyes módon, 
tudniillik nyugdíjazás mellett történt — (Derült
ség) ez által a szász nemzetre nézve semmi al
kotmánysértés nem követtetett e l . még pedig 
annyival kevésbbé . mivel nem is említvén az 
1848-iki XXIX-dik t. czikket, a hazai törvé
nyek az alaptörvények ellen vétkező consilariu-
sokra — milyen Konrád Schmidt mint főkormány
széki tanácsos volt — egészen másfélét szabnak, 
mint kegyeletes nyugdíjazást. 

Politikai szempontból Schmidt Konrád elmoz¬ 
ditását igen helyesnek kell tekintenem : mert, ki 
nem tudja, hogy ő, ha nem feje, legalább keze 
lába volt a centralista rendszernek, azon rendszer¬ 
nek, melyet itt jellemezni nem kívánok, de mely¬ 
nek következéseit még most is sajnosán érezzük ? 
Hogy tehát a felelős kormány azon egyént , ki 
ezen rendszernek keze lába volt, azért, hogy nem 
bízott benne, elmozdította, és helyét megbízható 
emberrel pótolta : azt bizonyosan mindenki ter
mészetesnek fogja találni, és ha e tekintetben hiba 
történt, ez csak az lehetett, hogy miért nem történt 
legalább 10 hónappal ezelőtt. (Derültség, Taps és 

• éljenzés.) 
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Tisztelt ház! A férfi jellem logikája meg
győzi a lelket; azonban én nem látok logikát ab
ban, hogy azon, nemzetembeli,1 szerencsére kevés 
férfiak, kik 1852-ben a törvényesen választott 
comes Salmen elmozdításán meg sem ütköztek, 
kik magokat az absolut időszakban oly otthonosan 
érezték, mintha abban születtek volna, kik 1861-
ben az alkotmánynak visszaállítását, ugy a mint 
az történt, annyira nem szerették, hogy a vissza
helyezett comes Salment macskazenével fenye
getni nem átalották, kik ellenben 1861-ben a comes 
helyettesnek törvényellenesen beigtatott Sehmidt 
Konrádot szívességgel fogadták, kik csak hamar 
ezután a szász nemzet jogát, birói illetőségeit, 
törvényhozási jogait, törvénykönyveit és egyéb 
igazait is terrorizmusnak áldozták fel, kik továbbá 
1863 ban és 1864-ben a szebeni úgynevezett 
országgyűlésen és a bécsi reichsrathban a hazai 
alaptörvények tönkre tevéséhez oly nagy szíves
séggel járultak, kik végre az utóbbi években, 
még 1865. 1866 és 1867-ben is, az alkotmány 
valódi visszaállítása ellen minden utón és módon 
működtek : hogy , mondom , ezen férfiak most 
egyszerre a törvényesség szentséges alapzatára és 
a törvény védelme alá álljanak , melyet eddig 
számba sem vettek. Nem szeretek gyanusitani, 
és a ház méltóságát szem előtt tartva, csak azt 
mondom, hogy logikájokat nem értem. 

Tisztelem ugyan azon elvet , miszerint a 
törvényt a hatalom ellen alkotmányos ótalom alá 

kell venni; de meggyőződésem az. hogy a jelen 
esetben erre és főképen az ő részökről szükség 
nincs, mivel a tisztelt minisztérium a kérdéses 
rendelet által se jog-, se alkotmány-, se törvény
sértést nem követett el. 

Pártolom ennélfogva a kérvényi bizottság 
javaslatát. (Élénk tetszés és éljenzés.) 

F a b r i t i u S K á r o l y : T. ház! Szabadságot 
veszek magamnak én is a jelen tárgyban a t. ház 
figyelmét kevés időre igénybe venni. (Halljuk! 
Halljuk!) 

Óhajtottam volna, hogy a felelős minisztérium 
intézkedése ellen irányzott kérelem elmaradjon ; 
mindamellett meg vagyok győződve, hogy ezen 
tárgynak nyilvános vitatása a szász viszonyokra 
jótékony hatással lesz. (Helyeslés.) 

Nem szenved kétséget, hogy megkisérlették 
a derék szász nemzetnek felizgatását oly egyé
niségeknek csalfa hitegetései által, a kik ré
gibb befolyással bírtak, mintha Sehmidt Kon
rád eltávolítása s Konrád Mór ideiglenes behelye
zése által a szász jogi élet veszélyben volna. Igaz, 
a helyhatóságoknál ez sikerülni látszott néhány 
körben, s név szerint Nagy-Szeben székben, s né
mely nagyravágyó izgató azon hiedelemre jött, 
hogy a minisztériumot megfélemlítés által ezen kor

mányintézkedés visszavételére fogja kényszeríteni. 
Azonban a szomorú tapasztalás által okult szabad
elvű polgárok, első sorban a segesvári, brassói és 
kőhalmiak, mindjárt átlátták a bureaucratia cseleit, 
s így annál kevésbbé voltak hajlandók arra, hogy 
a reactiónak, bár változott kiadásban való ismét
lését elősegítsék. ürömtelve köszönték a kor
mány ezen intézkedését, mint hajnalát a nélkülözött 
polgári szabadságnak (Éljenzés) s az idő óta a 
kinevezett ideiglenes szász ispán Konrád Mór kör
útja oly diadalmenethez hasonlított, minő elődei 
közöl egynek sem jutott osztályrészül. Hogy azon
ban azon kevesek mesterkéléseinek, kik a dolgok 
ily fordulataival meg nem elégedve, nem szűnnek 
meg az izgatást mindenféle csalfa hírek támasztá
sával táplálni, sőt jelenleg sem átallanak a rágalom 
és igaztalanság méltánytalan eszközeit, a belső és 
külső sajtó eszközeit felhasználni, hogy, mondom, 
ezen kísérleteknek vége vettessék: mulhatlannak 
tartom, hogy a fenforgó tárgyban és körülmények 
közt a t. ház a kormányt erélyesen támogassa; 
(Helyeslés) és ezen eljárás által ama kevés izgató
nak tudtul adja, hogy azon egyházi és világi egyé
nektől, kik az előbbi szinleges alkotmányosság 
kedvéért 1863—64-ben hajlandók voltak a szász 
nemzetnek legbecsesebb jogait áldozatul hozni, 
hogy, mondom, ezen egyénektől jelenleg megvár
ják, hogy a jelen alkotmányos kormány intézke
désének egész készséggel engedelmeskedni fognak. 

Minthogy a kormány mit sem tett, de ama 
tényéből kitetszőleg szándékában sincs tenni olyast, 
mi a szászok hazai alkotmányos jogait sértené; 
hogy az elkövetett önkények véget érjenek, mind 
e csalfa messiások előnye és izgatása megszűnjék; 
bátor vagyok a kérvényi bizottság véleménye mel
lett nyilatkozni. (Zajos helyeslés.) 

id. Teleki Domokos gr.: T. ház! Tagad-
hatlan, hogy azon jelenségek, melyek a közel idő
ben a szász nemzet keblében felmerültek, sok te
kintetben meglepők és feltűnők. (Ugy van! Halljuk!) 
A szász nemzet azon gyermek képét látszik mutat
ni, ki bár méltán szomjasnak tehető fel, mégis ha
ragosan visszataszítja a neki nyujto t enyhítő po
harat. E jelenség azonban csak azok előtt lehet 
megfoghatlan, kik a szász nemzet közelebbi fejlő
désével és jelen helyzetével ismeretlenek. A szász 
nemzet egy évek hosszú során megizmosult bu
reaucratia kigyóölelésének bilincsei közt van. 

Tagadhatlan, hogy a régi időkben, a nemzeti 
fejedelmek alatt, a szász nemzet sok hátratételnek, 
sok méltánytalanságnak volt kitéve; azonban mi
után az osztrák ház uralkodása Erdély felett meg
erősödött, azután is a szász nemzetre jobb idő nem 
következett. Ugyanis a némelykori megaláztatás 
szerepét az önmegalázás még sokkal szomorúbb 
szerepe váltotta fel. Az osztrák kormány legott fel-
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ismerte a szász nemzetben, hogy azt igen könnyen 
felhasználhatja a többi nemzet irányában alkot
mányellenes tervei eszközéül; és midőn ezt egy
felől megtette, a nagyon gyönge frigyessel szem
ben még arra sem érezte magát kötelezve, hogy a 
szász nemzet jogait, szabadságait megvédje. Egy
felől korlátolta, megnyirbálta szabadságait, más
felől pedig feltétlen engedelmességet követelt tőle, 
hogy czéljait az ország irányában az ő eszközlése 
által mindinkább érvényesíthesse. Ily szerepre, t. 
ház ! csak bureaucratia volt képes magát lealázni. 

í g y fejlődött ki a szász nemzet kebelében a 
bureaucratia. Az osztrák kormány ugyanis a múlt 
századnak csaknem egész folyama alatt a szász 
nemzet jogait hatalomszóval nyirbálta.; országolt, 
intézkedett felette ugy, mint tetszett; a század vé
gén 1795-ben rendezni kívánta; a rendezés abból 
állt, hogy a szász nemzetnek alkotmányos szabad
ságát, szabad választási jogát megsemesitette és 
helyébe az úgynevezett regulatiót hozta be. A re-
gulatió ideje óta, t. ház ! a szász nemzet történelme 
a szász burocratiának történelme; és ezen időszak
tól fogva a szász események közt csupán csak a 
szász burocratia fondorkodásaira találunk. A szász 
nemzet kebelében történtekről csupán csak a szász 
burocratia történelme szól. (Halljuk!) 

E század negyedik évtizede kezdetén, midőn 
Erdélyben az alkotmányos mozgalmak megindul
tak, e mozgalmak a szász burocratiát egészen ren
dezve, egészen megerősödve találták. És mit tett 
ezen mozgalmakkal szemben a szász burocratia'? 
Azt tette, hogy az ország alkotmányos fejlődésével I 
szemben egészen a kormány részére szegődött. 
Azon kérdésekben is, melyek rá nézve a leghomo-
génebbek voltak, a legegyszerűbb, legszabadel-
vübb kérdésekben is, vagy a kormány mellett 
állott vagy semlegesnek mutatta magát. Ezt tette 
a szász burocratia a legegyszerűbb fejlődési kér
désekben, például az úrbéri kérdésekben. 

Hogy a szász burocratia 1848-ban mit tett, 
azzal a t. ház figyelmét fárasztani nem kivánom : 
oly dolgok ezek, melyekre legjobb a feledékeny
ség fátyolát boritani. Egyébiránt, ha a forradalom
nak voltak erőszakosabb és véresebb kitörései: min
denesetre az intézés, a tervezés, a machinatió szere
pében igen nagy mérvben osztozik a szász burocratia. 

1850 óta egészen a legközelebbi korszakig a 
szász burocratia azt tartja feladatának, hogy vala
hányszor a magyar alkotmányos életre szebb na
pok derültek, mindig azon alkotmányos kisérletek 
ellen fordult. Valahányszor a magyar ég homá
lyosodott, mindannyiszor kezet nyújtott a szász 
burocratia a kormánynak abban, hogy hazánk 
függetlensége, hazánk alkotmányos fejlődése ellen 
a kormánynak eszközül szolgáljon. Ezt bizonyít
ják, tisztelt ház, az 1861-ki példák. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 s / s . VU. 

Ezen cselekvési módnak, ezen elvnek igen 
természetes következése az, a mit az itten előttünk 
felolvasott kérelmekből megérteni alkalmunk volt. 

A mi, tisztelt ház. magát a comesválasztástés 
a felelős kormánynak azzal szemközt való eljárá
sát illeti: csak két eseménvre kivánom a tisztelt 
ház figyelmét röviden felhívni. (Halljuk!) 

Hogy mennyire fontosnak tartatott régi idő
ben, és jelesen akkor is, amidőn az igen jól ismert 
Lipót-hitlevél kelt, hogy mily fontosnak tartatott, 
mondom, akkor a comes-választás : kitűnik abból, 
hogy azon hitlevél 9-ik pontjában tisztán említés 
történt a comes választásáról. A eomesválasz-
tás , hogy legfontosabb metamorphosisát em
lítsem. 2— 3 változtatáson ment keresztül, de min
dig a törvényes utón kívül, legfőképen az or
szág tudtán kívül a nemes szász nemzetnek vagyis 
jobban mondva a szász burocratiának megnyug
vásával, beleegyezésével történt. Mert jóllehet a 
comesi választás 4-dik stádiumában van, mégis 
hazánk törvénykönyveiben Lipót kötlevelének em
lített czikkén kívül egyetlen egy törvén}^ sem foglal
tatik abban, mely a szász comesválasztásról szólna. 

A másik eset az, hogy jóllehet a regulatió. 
melynek a szász nemzet és szász burocratia töké
letesen fejet hajtott, a szász nemzet comesválasztása 
iránt való jogát tökéletesen megsemmisítette: mi
dőn 1791-ben az országra ismét jobb és alkotmá
nyosabb idők derültek, ennek következtében ismét 
egy szász comesválasztás volt; de ezt azután, ezen 
comesnek halálozása után, ismét két oly comes 
váltotta föl, kik a kormánynak minden legkisebb 
változásánál önkényesen, a nemzetnek vagyis az 
országnak legkisebb befolyása nélkül tették azt. 

Innen lehet tehát, t. ház, átlátni, hogy a szász 
burocratia mily buzgalommal viseltetett a szász 
nemzet jogainak fentartása iránt közel másfél szá
zad óta; innen lehet, t. ház, méltán meghatározni 
mértékét annak, mi értékkel bír a szász burocratiá
nak a jelenlegi törvények és alkotmány mellett 
való fellépése akkor, midőn oly comesnek nyu-
galmaztatása ellen lép föl, ki hogy törvényesen 
választatott volna, merőben tagadom, ki egy más 
comesnek. ki hasonlóan nem törvényesen válasz
tatott, de mégis törvényesebb volt mint ő, elmoz
dításába beleegyezve, tétetett be a comesi hivatalba, 

Ezek igy állván, t. ház, ugy hiszem, hogy 
nem csak jogos, hanem a politika szempontjából 
és az exigentiák szempontjából sincs mit aggód
nunk felelős kormányunk eljárása miatt; hanem a 
szász burocratia merészségét és bátorságát csak 
onnan meríti, mivel talán reményli, hogy még — 
és pedig talán a közel jövőben — merülhetnek föl 
kellemetlen viszonyok, hogy hazánk fölött süthet 
még másféle nap is, melytől ők több meleget vár
hatnak, mint a mostanitól. 

38 
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Teljesen és tökéletesen meg vagyok győződ
ve, ha ezen szász burocratia csak egykissé fogja 
tapasztalni, hogy a jelen alkotmányos állapot va
lamivel állandóbb, mint volt 1861-ben: mint békés 
bárány, ezen viszonyoknak meg fogja magát adni 
ugv, mint régebben rajok nézve sokkal terhesebb 
viszonyoknak megadták magokat, s ezen viszo
nyokkal igenis könnyen ki fog békülni. Hogy 
pedig ez, t. ház, megtörténhessék, nézetem szerint 
semmi egyéb nem kivántatik, mint az, hogy az 
igen tisztelt felelős kormány ezen egyes ténynél 
ne állapodjék meg, hanem igyekezzék ezen utón 
tovább haladni, és miután ezen épület tetőzetén 
némi igen czélszerű változtatást tett, igyekezzék 
valamennyire az alapot is átalakítani. [Helyeslés) 

T. ház! A. nemes szász nemzet, minden politi
kai gyengeségei mellett, igen becsületes és igen 
tiszteletre méltó nemzet. Minden népnek leg
főbb két erényével bir: igen értelmes és szor
galmas. Már pedig azt hiszem, hogy minden nép 
a szorgalomban a nemzet legszebb erényeinek 
egyikét birja. 

Nem kell egyéb, csak az, hogy a felelős mi
nisztérium , akár intézkedései által, mire az in-
demnity világosan jogot ad, akár pedig törvény
hozás utján, ha az elsőt nem akarja, azon merőben 
alkotmányellenes választási módokat, melyek 
jelenben a szász nemzetet fogva tartják, s melyek 
jelenleg lehetővé teszik, hogy a bureaucratia ily 
hatalommal uralkodjék felettök, mondom, hogy 
ezen választási módot nem csak az ujabb kor igé
nyeivel, hanem magának a szász nemzet régi jo
gaival is inkább öszhangzásba hozza. Ha ez meg
történt, önként el fog enyészni a bureaucratiának 
a szász nemzet felett ily nagy, ily alkotmányelle
nes, ily káros befolyása; és mivel, mondom, a 
szász nemzet nem csak szorgalmas, hanem értel
mes i s : tökéletesen meg vagyok győződve, hogy 
a szász nemzet meg fogja érteni akár a felelős kor
mány, akár az országgyűlés ilyszerü intézkedésé
nek hatását, és akkor bizonyosan le fognak hul
lani róla azon bilincsek, a burocratia bilincsei, 
melyek most fogva tartják. {Helyeslés) 

Gul l József : Legelőbb is meg kell jegyez
nem, hogy a kérvényi bizottság előadását vagyis 
helyesebben ajánlatát ezen pillanatban hallom 
legelőször; tehát a mai tárgyalásra részemről 
nem is készülhettem el. Mindamellett nem szándé
kom azt indítványozni, hogy annak tárgyalása 
más napirendre tétessék át, ámbár ezen ügyet 
nem csak a szász törvényhatóságok lakosaira néz
ve, hanem elvileg mind azokra nézve fontosnak 
és érdekesnek tartom, kik az önkormányzatot 
minden irányban komolyan veszik. Azért nézetem 
szerint nem is volna első sorban az én felada
tom a kérvényezők tettét ótalmazni. Azonki ' 

vül megjegyzem, hogy én nyújtottam be ezen 
kérvények egyikét sem, és se keletkezésökre, se 
beadásukra semmi befolyással sem voltam. Ámbár 
tehát mindkét irányban személyesen engagirozva 
nem vagyok: mindamellett, a szász törvényható
ság egyik választó kerületének képviselője lévén, 
kötelességemnek tartom ezen ügyben felszólalni. 

Nem akarok személyes kérdésekbe belebo
csátkozni; mindamellett, hogy tévedések ne legye
nek, néhány észrevételt teszek a tényekre nézve. 

Valamelyik előttem szólott képviselő úrtól 
hallottam, hogy az egyetemi kérvény tán nem jött 
létre törvényes utón. Én bármi más utat törvé
nyesnek nem tarthatok, mint a fenálló törvényes 
rendeletek szerint létező testületek eljárását; a mi 
ezen kivül történik, az — meglehet — hogy köz
vélemény, de azt kötelező erővel bírónak elismer
nem nem lehet. 

Bátor vagyok még valamire figyelmeztetni: 
arra nézve, a mi a szavazók száma felett monda
tott, meglehet csak elfelejtette előhozni az illető t. 
képviselő' úr, hogy épen a két brassói követ tele
gramm által utasíttatva volt, hogy a kérvény mel
lett szavazzon, (Egy hang : Igaz!) és csak miután a 
tárgyalás megtörtént, mondották, hogy mandátu
mukat leteszik. Én semmi következtetést ebből 
nem akarok húzni, csak a tényt akartam említeni. 

Hallottam, hogy ez a burocratia eredménye 
volna. T. ház! azt hallottam eddig, hogy a kine
vezés által hivatalba jutott férfiak talán büro
kraták, de hogy azok, kik választás által jutnak 
hivatalhoz, hogy épen azok volnának bürokra
ták, azt sohasem hallottam. Ezenkívül bátor va
gyok megjegyezni még azt is, hogy ezen kérvé
nyekben tudtomra egy hivatalnok sincs aláírva. 
Másfelől bátor vagyok megjegyezni, hogy az 
ideiglen kinevezett comes azon diadalmas kör
utazás alkalmával főképen épen azon burocraták 
siettek az ideiglenes comes tiszteletére. (Derültség.) 

Átmegyek a kérvényi bizottság indítványára. 
(Halljuk!) 

Sajnálom, hogy az előttem szÓLÓ urak kény
szeritettek, hogy személyemről is beszéljek. (Hall
juk!) 1852-ben, a midőn az úgynevezett cs. kir. 
hivatalok behozattak, állásomtól elbúcsúztam, és 
csak akor tértem ismét be. midőn az alkotmá
nyos viszonyok ismét beállottak. Ezt azért tar
tottam szükségesnek fölemliteni, mert ezzel azt 
hiszem, hogy talán ilyen személyes megjegyzések 
irányában állást foglaltam. 

Ha jól értesültem, a kormány eljárását azért 
helyeslik, mert Salmen comessel szintén ugy 
történt volna. Meglehet, hogy én nem vagyok 
jól értesülve, de tudtommal b. Salmen úr udvari 
tanácsos volt, és mint olyan küldetett le és hiva-
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tott be hivatalába újból, nem csak, de mint olyan 
tulajdon kérésére nyugdíjaztatott is. 

Továbbá meg kell jegyeznem, hogy igaz 
ugyan, miszerint Schmidt Konrádot conies he
lyettesnek nevezték k i ; de hogy az egyetem őt 
csak ugy fogadta volna el : az — nem tudom, par
lamentáris kitételt használok-e ? — nem igaz, mert 
én magam személyesen nyilatkoztam ez ellen, 
kijelentvén, miszerint a nemzet reméli, hogy a 
comesválasztásra nézve alkotmányos jogát mentül 
elébb használhatni fogja. És valóban használta 
is, mert a fenálló törvények szerint a választás 
megtörtént, és ezen választás folytán ki is nevez
tetett Schmidt Konrád úr comessé. 

Hogy nem installáltatott — ez talán a tör
vényes kitétel — az igaz; de hogy az installatió 
mért nem történt meg? azt az előttem szólók 
megemlíteni elfelejtették. Tudtommal ez nem tőle 
függött, hanem — nem tudom ugyan, jól vagyok-e 
értesülve — nekem azt mondották, hogv az eskü
ben lett volna az akadály. Azonban akár mi ok 
miatt maradt el az installatió: abból, hogy a tör
vényességnek egy része hiányzik, nem azt követ
keztethetni, hogy azért az illetőt a hivatalból el 
kellene bocsátani — legalább én ezen logikát 
nem értem — hanem nézetem szerint ebből csak 
azt lehet következtetni, hogy az installatió utólag 
történjék meg. 

Mondatott még, hogy Schmidt Konrád a 
reichsrathban is volt, hogy nagy centralista. (Hall
juk!) Nem szoktam ugyan mások nevében szólani, 
hanem csak a magaméban; de abból, hogy valaki 
a reichsrathban volt — engedelmet kérek — nem 
lehet azt következtetni, hogy hivatalából el kell 
bocsátani. A tisztelt kormány nem is járt ugy el, 
mert tudjuk, hogy még a hétszemélyes táblán is 
ülnek elnökül olyan igen tisztelt férfiak, kik a reichs
rathban voltak. És ha nem csalódom, ülnek e 
padokon is oly urak, a kik hivatalnokok, ámbár 
a reichsrathban voltak. Ebből tehát nem követ
keztethetni, hogy az illetőket hivatalukból el kell 
bocsátani. 

A mi főleg a centralizatiót illeti, (Halljuk!) 
no azt hagyjuk el. (Nagy derültség.) Erről leg
jobb nem szólani! Szeretik azt leginkább a szá
szoknak szemére hányni, meglehet, nemzeti tekin
tetből. Nem tudom ugyan, de — legalább az én 
nézetem szerint — nem levén a szász nemzet 
oly helyzetben, hogy önállólag politikát csinál
hasson , ők azért mentek be a reichsrathba. mert 
kötelességöknek tartották. Nemzeti tekintetből 
alig mentek be. 

E szerint én részemről nem szavazhatok a kér-
vényi bizottság indítványa mellett, bár szeretném 
nemzetem érdekében, a melyet épen ugy szeretek, 
mint a hazát és mint mások az övéket, (Helyeslés) I 

szerettem volna, mondom, nemzetem érdekében, 
hogy ezek itt ne mondattak volna. (Közbeszólá
sok : Mi is jobban szerettük volna !) 

Azért bátor vagyok egy elleninditványt 
tenni, (Halljuk!) azt t. i., hogy a tisztelt ház 
legyen szives ezen kérvényeket az összes minisz
tériumhoz áttenni a végett, hogy intézze el a fen
álló törvények szerint. 

A mi ezen indítvány formális részét illeti, 
igaz. hogy e kérvény bemutatása alkalmával nem 
szavaztam azon indítvány mellett, mely a túlsó 
oldalról tétetett, ha nem csalódom, erdélyi képvi
selő részéről, és mely szerint a kérvények hasonlólag 
a minisztériumhoz átteendők lettek volna. Akkor 
azon meggyőződésben voltam, hogy ily indít
ványt még csak tárgyalni sem lehet elébb, 
míg valamely bizottságnak véleményadás végett 
nem adatott át. Ez által tehát nem vagyok ki
zárva abból, hogy azon indítványra visszatérjek: 
és így, a mint mondám, bátorkodom ezen indít
ványt tenni. Annak elfogadásával a tisztelt ház 
a tárgyban elvileg nem határoz ; de megvéd vele egy 
más elvet, melyet nézetem szerint mindegyiknél 
feljebb kell tartani, azon elvet t. i., hogy a tör
vényt addig, mig megváltoztatva nincs, tisztelet
ben kell tartani. 

Hátra van még, hogy a kérvényezőket véd
jem néhány állítás ellen, melyek nézetem szerint 
alkalmasak felölök nem helyes nézteket gerjeszteni. 

Ha jól értettem, az állíttatott, hogy az úgy
nevezett regulativum punctumokat fen akarják 
tartani. Szerettem volna, ha ezen szó itt fel nem 
említtetett volna. E rendeletek, tudtomra, szászok 
befolyásával is keletkeztek, és ha nem csalódom, 
épen brassói férfiak közbenjárásával is. Meglehet. 
nem jól tudom, de igy hallottam, igy értesültem; 
egyet azonban bizonyosan tudok, azt t. i., hogy 
a főkormányszéknél keresztülmentek és az ud
vari kancelláriánál hozattak e rendeletek: már 
pedig a guberniumnál és az udvari kancellái.iánál 
a szászok többségben semmi esetre sem voltak. 

Azonkívül még bátor vagyok megjegyezni, 
hogy az erdélyi rendek egy gyűlésén kérdés volt 
arról, hogy ezen regulativum punctumok törvé
nyesek-e vagy nem ? s ők oda nyilatkoztak, ha a 
szász nemzet meg van velők elégedve, ők is hely
ben hagyják. Hogy ez kipótolta-e a törvény 
kellékeit, azt nem akarom állítani ; mindamellett 
azok azóta érvényben vannak, s azóta esztendőkön 
keresztül történtek a választások, folytattatott az 
administratio s történtek a törvénykiszolgál
tatások. 

Ha nem csalódom, azt hallottam állíttatni, 
hogy a kérvénvezők azokat fen akarják tartani. 
Ez öncsalódás, legalább a tények nem igazolják 
ezen állítást. Azon egyetem, melynek kérvénye 

38* 
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ma tárgyaltatik, néhányszor beadott a kormány
hoz indítványokat ezen regulativum punctumok-
nak változtatása végett, de közölök egy sem in
téztetett még el. Épen azon egyetem, melyről ma 
szó van, be is adott egy kérvényt, ha nem csaló
dom, az igen t. minisztériumhoz a végett, hogy 
azon indítvány, a melyet ezelőtt egy néhány esz
tendővel beadott, midőn még az udvari kancellária 
fenállott, adassék neki vissza, hogy azt az idő 
kellékei és a változott közjogi viszonyok értelmé
ben megváltoztathassa. És bátor vagyok magára 
az egyik kérvényre hivatkozni. Ha nem csaló
dom, a segesvári polgárok nyíltan kimondják, 
hogy átlátják a reform szükségességét, és készek 
is, hajlandók is az idők kívánalmai és a beállott 
közjogi viszonyok szerint reformokat létesiteni. 
Azt tehát egyátalában nem lehet állitani, hogy 
a régi rendszert fen akarják tartani. Az egész 
különbség nézetem szerint csak abban áll, hogy 
ők törvényes utón akarnak reformokhoz jutni és 
nem egy regulativum punctomot a másik regu
lativum punctummal felcserélni. Azért nézetem 
szerint nem is lehet rólok mondani, hogy a kor
mánynak eljárásába akadályokat akarnának gör
díteni. Kézetem szerint épen ellenkezőleg áll a 
dolog. És csak az a különbség, hogy nem akar
nak csupán hódolatot, hanem szeretetet gerjeszteni 
a mostani rendszer iránt. 

Ezeket tartottam szükségesnek a kérvénye
zők érdekében felhozni. 

Atöbbire, a mi mondatott, nem refleetálhatván, 
ismételve felkérem a t. házat, szíveskedjék ellen-
inditványomat elfogadni, mely, a mint mondot
tam, oda megy ki, tétessenek át ezen kérvények 
az összes minisztériumhoz a végett, hogy intéztes
senek el a fenálíó törvények szerint. 

E l n ö k : T. képviselőház ! A t. képviselő úr
nak azon állítására, miszerint nem tudta, hogy 
mai'napon ezen kérvény tárgyalás alá kerül, követ
kezőleg ily nagy fontosságú dologhoz kellőleg el 
sem készülhetett: az ügyrend érdekében annyit 
van szerencsém válaszolni, hog}' a házszabályok 
80. szakasza szerint megkívánt módon a kérvények 
lajstroma az azon szakaszban meghatározott idő 
óta a ház asztalára le van téve, és e kérvények már a 
tegnapi napirendre ki voltak tűzve, tárgyalásuk 
azonban tegnapról mára halasztatott. Ennek követ
keztében csakis a képviselő urnák saját tetszésé
től függött volna e lajstromot megtekinteni, fHe
lyeslés.) 

Gull József : T. ház ! Szabad egyl szót szó
lanom ? (Felkiáltások : Nem lehet!) 

B e t h l e n János gr . : Megvallom, óhajtottam 
volna, ha e dolog tárgyalása minél rövidebben 
történt volna meg; még inkább óhajtottam volna, 
ha ezen tárgyat napirendre sem hozta volna az 

illető communitás ; miután azonban már ez meg
történt, miután a kérvényt benyújtott igen t. egy
kori kormányszéki, jelenleg miniszteri tanácsos és 
képviselő Rannicher Jakab úr jobbnak látta a kér
vényt nem csak benyújtani, hanem maga részéről 
is elfogadni mindazon elveket, melyeket a kérvé
nyezők kimondottak: kötelességemnek tartom le
hető röviden e tárgyra vonatkozó nézeteimet el
mondani. (Halljuk!) 

Én azt hiszem, t. ház, hogy a kérelem nem 
oly természetű, melyet, mint az előttem szólott 
segesvári képviselő úr mondotta, az egyik minisz
tériumtól az összes minisztériumhoz át lehessen 
tenni. A kérvény oly természetű, mely határozot
tan vádolja a minisztérium tettét, és azt mondja, 
hogy a minisztérium megsértette a szász nemzetnek 
törvényes szokásokban és szerződésekbea gyöke
rező jogait; a kérvény azt mondja, hogy a szász 
nemzet joga meg van sértve különösen az által, 
hogy a comesi állomás helyettesítés utján töltetett 
be, holott azt szerintök a szebeni király-bírónak 
kellett volna ideiglen elfoglalni. Továbbá a kérvé
nyezők abban is sértést találnak, hogy a minisz
térium azon leiratában, melylyel Konrád Mórt ki
nevezte, azon kifejezéssel élt, miszerint ezen kine
vezés csak ideiglenes, azon időig, mig a tör
vényhozás az ispánság hatásköre és választási 
módja fölött végleg intézkedni fog, mert szerintök 
Magyarország országgyűlésének ebbe nincs is joga 
beleelegyedni, hanem azt egyedül a szász nem
zetnek kell o felségével elintézni. Ezek a sérel
mek. Azt hiszem. oly nagy vádak ezek, hogy 
az országgyűlésnek kötelessége megvizsgálni, s 
ha a minisztérium sértőleg járt ei, a nélkül, hogy 
azt az alkotmányos szabadságnak fentartása meg
kívánta volna, a nélkül, hogy a szász nemzet ér
deke megkívánta volna: akkor a minisztérium tet
tét roszalni kell. akkor a kérvényezőknek igazat 
kell adni , és őket segíteni Ö" felségéével ezéljaik 
elérésében; ha ellenben az derülne ki. hogysem a 
törvények, sem a szász nemzet jogai meg nem sér
tettek . ha még inkább az derülne k i , hogy 
Schmidt Konrád, ama régi megrögzött bureau-
krata elmozditása ugyanazon nemzettől, mely át 
meg át volt hatva a reactió szellemétől, e határszél
ben szükséges volt: akkor a minisztériumnak 
indemnitás nélkül is meg kellett hogy tegye ezen 
lépést. 

A kérdés tehát itt az, megsértetett-e a tör
vény? Azt hiszem, erről nem szükség hosszan nyi
latkoznom , mert ez már elmondatott. Ott van a 
bizottság véleményében is, hogy az 1848-dik évi 
I-ső t. czikk 4-ik szakasza világosan csak azon hi
vatalnokokra szorítja az elmozdithatlanságot, kik 
biróí állomásban vannak alkalmazva; de a comesi 
állásra nézve senki sem fogja tagadni, hogy a co-
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mes legfőbb politikai hivatalnoka a szász nemzet
nek. Erre nézve nincs mit tovább fejtegetni. 

Hanem az illető beadványozók nagyobb súlyt 
fektetnek arra, hogy a comes választásos hivatal, 
az ilyeket tehát oda érteni nem lehet; és felem
iitette különösen a kérvényt benyújtó tanácsos és 
képviselő azt, hogy a mig jog jog, a törvény pe
dig törvény , azt meg kell tartani. Elfogadom 
szívesen ezen utasítást tőié, bár megvallom, egy 
kevéssé viszásan tűnik fel, hogy oly hathatósan 
beszélnek most a törvény sérthetlensége mellett 
olyanok, kik az előbbi években a leopoldi dip
loma eltörlésében oly nagy részt vettek s oly kész
séggel áldozták fel magát a szász nemzet alkotmá
nyát. {Helyeslés) 

T. ház! mindenekelőtt kijelentem, hogy ezen 
az utón nem követem. Én szoros bírálat alá kívá
nom vétetni a minisztérium tetteit, és azt, vajon 
oly hivatal-e ez, mely választástól 'függ? és me
rem állitani, hogy nem az. 

Itt a választás nem tisztán választás, hanem 
inkább, mondhatnám, kijelölés. A kinevezés, mit a 
törvény emlit, egyenesen ő felsége által, s pe
dig most már a felelős minisztérium közbejöttével 
kell hogy történjék : mert ugyanis a szász comes, 
mint tudjuk, régen szász ispán, *̂ olt a szebeni ki
rálybíró, ki egy személyben concentrálta e két hi
vatalt. Mi lett ennek eredménye ? Azon anomália, 
hogy a ki megválasztatott szebeni királybírónak, 
ugyanaz lett comes és lett a leopoldi diploma 
9-ik pontja szerint consiliarius is. Ezen. anomál 
állapot feltűnt a kormánynak 1796-bau. és mint 
akkor történni szokott, nem a törvényhozás, ha
nem rendelet utján akart ezen bajon segíteni. Se
gített is olyképen, hogy egy rendeletben elhatá
roztatott, hogy a két állás egymástól választassék 
el, de a comesi állást ő maga fogja betölteni. Ma
gok a kérvényezők is, mint itten állítják, nem el
lenezték akkor azt, hogy elválasztassék a két "ál
lás, de igen is ellenezték azt, hogv minden válasz
tási jogától megfosztassék a szász nemzet; és ők e 
miatt azután folyamodást terjesztettek a kormány
székhez és az országgyűléshez is ; de a kormány 
megállapodott előbbi határozata mellett, és csak 
1816-ban, 1826-ban és 1845-ben hozta valósággal 
a dolgot rendbe, és pedig 1845-ben annyiban tör
vényesen, a mennyiben akkor már kihallgattatta 
a szász nemzetet is, de annyiban szerintem tör
vénytelenül, a mennyiben nem az országgyűlésen, 
hanem ujabban is csak rendelet utján határozta-
tott el. Ugyanis megjelent egy rendelet, mely a 
szász nemzet kihallgatása és a communitások ki
hallgatása után ez ügyben rendelkezik: ez először 
azt rendeli el, hogy ha tnegürül a comesi állás, 
akkor a királyi kormányszék felszólítása kö
vetkeztében választás rendeltessék el a szebeni ki-
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rálybirói állomásra olyformán, hogy minden com-
munitás egy tanácsossal — s oda van még téve, a 
bírákkal — válaszszanak 6 — 6 consiliáriust. Ezen 
hat consiliáriust küldték a communitások a szebeni 
egyetemhez, a szebeni egyetem pedig leküldötte 
választás végett candidatióját a szebeni communi-

j tásnak választás végett, és ez utóbbi abból kül-
| dött fel egy három tagú candidatiót a comesre 
I nézve , kit ő felségének volt joga kinevezni. 
| Ezt senki sem fogja másnak mondani, mint kije-
; kölesnek, s e szerint is, mint kormánytól kinevezett 
I hivatalnok, elbocsátható lett volna. 
I De eltérek ettől is. 

A dolog Iegnevezetesb része az, hogySchmidt 
! Konrád nem is törvényesen megválasztott comes. 
| Ezt hosszasabban nem kívánom indokolni: kifej -
í tette ezt Bömches képviselőtársunk bővebben; 

én csupán Gull úr beszédére kivánok válaszolni. 
0 ugyanis azt állítja, hogy a közvélemény 

| nem ugy születik, a mint Bömches képviselőtár
sunk mondotta, hanem születik a szász communi-
tásbau. Ez helyes volna, ha azok a szász commu
nitások magok határoznának. De nem ugy van. 
Nem azok küldöttek Brassó vidékéről azon tele-

j grammot, a kik választottak, hanem küldötte a 
1 communitás, ez pedig csupán bureaukratikus tes

tület : s itt van a különbség, a mint ő szokta ma
gát kifejezni. Nem tudom, ugy értette-e? de én 

j tudom, hogy úgy van. 
Ezek voltak azok, a* mikre tekintettel kell 

lenni. 
Az van még a kérelemben, hogy sérelmesnek 

tartják, miszerint helyettesités utján történt a szász 
comes kinevezése. Erre sem terjeszkedem ki, mert 
ez ki volt már fejtve bővebben; csupán itt is Gull 
úrnak akarok válaszolni, mivel ő azt állította, visz-
szamenve a szász comes elmozdítására, hogy Sal-
men consiliariusnak tétetett, és ezzel vége volt min-

i dennek. Itt határozottan azt mondom, hogy igen 
is nagyon méltóztatik csalódni a t. képviselő úr. 
Mert Salmeu 1846-ban comessé választatott, és 

I pedig egészen törvényes formában, be is igtatta-
j tott. Később Salment 1852-ben felhívták a cassa-

tionshoí'hoz mint referenst. Oda, hoo-y miért ren-
I delték, a t. képviselő úr bizonyosan vagy nem 
j tudta, vagy nem akarta tudni. Azért rendelték fel, 
| mert akkor a szász bureaukraták oda ajándékoz

ták alkotmányukat Stadionnak, s az alkotmányos 
comest el kellett valahová tenni, és igy vitték 
fel Bécsbe referensnek. Ezen tényállás után báró 
Kemény Ferencz 18öl-ben mint kanczellár azt 
hitte, hogy a szász nemzetnek azzal valami szol
gálatot tesz, ha a törvényesen megválasztott co
mest visszahelyezi. De nem ugy volt: mert a szász 
nemzet örült volna ugyan ennek; de a szász bu-
reaukratia Salmenben nem találta fel a maga em-
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bérét s legottan ellene működött, s a mi példátlan, 
még Kemény kanczellársága alatt kieszközölte, 
hogy Salmen helyett Schmidt Konrád neveztes
sék ki. 

Ezt tán képviselő úr nem tudta; de tény, 
hogy nem törvényes formák közt jutott a comes
séghez Schmidt Konrád. 

Hogy ő maga sem tartotta magát törvényes co- j 
mesnek, világos saját beszédéből: mert székfoglaló | 
beszédében azt mondja, hogy ő maga átlátja, hogy j 
nem törvényesen jutott a comességhez; továbbá j 
azt mondja, hogy az eddigi alkotmány, nevezece- j 
sen a februári pátens létrejötte után tetemesen vál- ! 
tozott Erdély viszonya a monarchiához és Magyar- j 
országhoz; kimondotta, hogy a szász nemzet jo- | 
gait is csak annyiban tartja érvényben, amennyi
ben nem ellenkeznek ezen uj alkotmánynyal; ki
mondotta végre, a mi igen jellemző és magában is 
a minisztérium mellett szól, hogy szükséges, mi
szerint Eedély az alkotmányos Ausztriához csat
lakozzék. Ezeket mondotta Schmidt Konrád. 

De én tovább megyek, és azt állítom, hogy j 
magának a szász nemzetnek érdekében tette a mi
nisztérium a szász eomes elbocsátását: mert a 
szász ispán egyszersmind a nemzet pénztára fölött 
őrködni tartozik ; ő tartozik ellenőrködni az egyes 
városok és vidékek pénztára fölött. Még 1850-ki 
és ennél is régibb számadások halomra gyűltek, 
és ugy látszik, az egyetem gyűlésében határozta-
tott el, hogy a számadásokat revideálni kell. El is 
határozta ezt az egyetem, bizottságot is nevezett 
ki 5 de — hogy történt, hogy nem ? nem tudom, 
ezt csak az tudhatja, ki tagja volt azon bizottság
nak — elég annyi, hogy midőn azt követelték az 
illetők, hogy nyomassanak ki a számadások, 
delegálni akarták a többség által ama bizottságot. 
Azonban Brassó, Segesvár és Medgyes ez ellen 
felléptek, és azt kívánták, hogy ez mégis történ
jék meg, s meg is történt; de ezt akkor nem lehe
tett megtenni a nélkül, hogy ki ne nyomassanak. 
Egy jellemző nyilatkozatot tett akkor Schmidt 
Konrád. Azt mondotta t. i., hogy ama törvényha
tóságok, t. i. Brassó, Medgyes és Segesvár oly jo
gukat követelnek magoknak, melyekkel soha 
sem éltek : megtagadja tehát tolok azon jogukat, 
hogy számadásba vehessék a nemzet pénztárát. 
Azt mondotta továbbá, hogy ha azon váro
soknak pénztárát oly szoros bírálat alá vonnák, 
mint ők a nemzetét, abban bizonyosan oly hibák 
tűnnének ki, melyeket kiigazítani most senki sem 
tud. 0 mondta ezt, kinek kötelessége lett volna 
felügyelni. Azt monda továbbá, hogy az elmúlt 
15 év annyira bevégzett, hogy arra visszamenve 
senki ellen sem lehetne követeléssel fellépni. Már 
midőn egy nemzetnek főnöke, ki arra van hivatva, 
hogy a pénztárt ellenőrizze, ugy nyilatkozik, hogy 

fátyolt vet a multakra: az valóban szomoritó do
log. Politikai értelemben én is megteszem; de hogy 
az által legalizáljam a kihágásokat, ezt soha se 
tenném. 

Azt hiszem ezeknél fogva, hogy a miniszté
rium eljárása minden tekintetben correct, és telje
sen megnyugszom a kérvényi bizottság javaslatá
ban, bár szerettem volna határozottan kifejeztetni, 
hogy a minisztérium eljárása helyeseltetik. 

Még csak pár szót, t. ház! Az említtetik a 
kérvényben, hogy a szász nemzet aggódva nézte 
a minisztériumnak ezen lépését, bár eddigi lépései
vel teljesen meg volt nyugtatva. Én megvallom, 
ellenkezőt érzek: én most nem érzek aggodalmat, 
és mindaddig aggodalmakat éreztem, mig a mi
nisztérium e térre nem lépett, midőn azokat, kik
ben nem bizhatik, elbocsátja. Hiszem, hogy voltak 
aggodalmai némely bureaucratáknak, ezt tudom, 
mert jól esett nekik, hogy a reactió folytán mind
eddig húzták a fizetést. (Derültség. Helyeslés) Én 
elhiszem, hogy a minisztériumnak rokonszenvre 
van szüksége, de nem a szász bereaucratia, hanem 
a szász nemzet rokonszenvére. (Helyeslés.) 

Berzenczey László: T ház! {Eláll; Sz avaz-
zunk!) Engedjék meg, hogy ne álljak el! Alázatos 
véleményem csak az, {Halljuk.') hogy a jelen vita 
igen üdvös; én legalább igenis örvendek rajta, 
mert megmutatta az országgyűlés, hogy komolyan 
figyelmére méltat bármely sérelmet, bármi szem
pontból legyen is felfogva. Voltak idők, midőn 
épen nem akartak velünk beszélni. Hogy ezen 
kérvény most a ház elé került : csak azt akarnám, 
hogy azon urak, kiket a tárgy közelebbről érde
kel, mindannyian kifejtenék itt nézeteiket. 

Most csak röviden vagyok bátor kimondani, 
hogy szeretném, ha a minisztérium ezen jó példát, 
melyet a szászoknál alkalmazott, és mely miatt 
sokan felzúdultak, mielőbb megkezdené nálunk 
magyaroknál is. {Derültség. Helyeslés.) 

Nincs furcsább állapot, mint nálunk erdé
lyieknél. Fővárosunk kettő van : Kolozsvár és 
Pest. Kolozsvárt lakik egy felséges királyi kor
mányszék, Pesten csak méltóságos minisztérium. 
{Derültség. De bizony nagyméltóságú!) Végül van 
királyi táblánk és országos főtörvényszékünk, ugy 
mint volt Bach és Schmerling alatt, {Volt régeb
ben is!) 

T. ház! nem akarok részletekbe bocsátkozni; 
csak azt vagyok bátor tiszteletteljesen kijelenteni, 
hogy nem csodálkozom a szász egyetemen, ha az 
csodálkozik azon, hogy az ő comese kitétetett, a 
magyarok pedig megmaradnak hivatalaikban. 
(Derültség.) Csak ezt akartam röviden kijelenteni. 

Es most még Grull képviselő úr indítványára 
vagyok bátor megjegyezni, hogy szerettem volna, 
ha ezen tárgy fel nem vétetik; de ha a miniszte-
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• két-két tag, tehát összesen 22 tag választ. Kérdem 
már most, az ilynemű választás megállhat- emost 
az alkotmányos életben? Ismét azt mondom, nem. 
Éu azon véleményben vagyok, t. ház,hogy valam int 
a székely székekben az approbata constitutio szerint 
gyakorlatban állott királybíró választás az 1848 tör
vények folytán megszűnt, s a királybíró válasz
tás alá nem esik, épen ugy kell lenni a szászföldö n 
is : mert az 1848. törvény nem ismeri a comest 
másnak, mint administrationális tiszviselőnek. főis
pánnak ; ha pedig a comes főispán, akkor nem 
választható, hanem kinevezendő. 

Pártolom a kérvényi bizottság véleményét. 
J u s t h József : (Szavazzunk!) Azt hiszem, a t. 

ház feltesz annyi tapintatot rólam, hogy a dolog ér
deméhez nem fogok szólani. Azonban kötelességem
nek tartom, mint a kérvényi bizottság elnöke, felelni 
egy oly állításra, mely a túlsó oldalon könnyen — 
kiváltképen ott, a hol nemigen nagy rokonszenvek
kel viseltetnek irányunkban — oly magyarázatokra 
adhatna alkalmat, mintha a kérvényi bizottság kü
lön kedvezményt akarna tenni mások jogainak 
megsértésével. Griill képviselő úr azt monda, hogy 
ő csak ma volt szerencsés a bizottság véleményét 
először hallani — ezek voltak szavai — és így nem 
volt képes elkészülni hosszú szónoklatra. Ennek 
nem lehet más logikája, mint az, hogy azok az 
érdemes képviselő urak, kik ezen ügy mellett fel
szólaltak, a bizottság véleményéről informálva 
voltak. Elnök úr igen helyesen azon észrevételt 
tette, hogy a ház szabályai szerint a kérvények 
lajstromának a ház asztalán kell három napig fe
küdnie ; s én ehhez csak azt vagyok bátor hozzá
tenni, hogy nem csak ezen kérvények lajstroma fek
szik a ház asztalán, hanem a kérvények magok 
a bizottság véleményével együtt ott vannak már 
tíz nap óta a ház irodájában, s ha a képviselő urak
nak tetszett volna, megtekinthették volna. CAdo-
logra!) Ez is a dologhoz tartozik. 

Azon kivánatra, hogy ezen ügy tétessék át az 
összes ministeriumhoz, bátor vagyok azon észre
vételt tenni, hogy az egész mint panasz intéztetvén a 
minisztérium ellen : nem tudom, micsoda módon le
het azt odafenni? Tessék a háznak e fölött hatá-

rium ellen sérelmes ezen panasz, hogy az a mi
nisztériumhoz tétessék át : azt minden tisztelet, 
becsület mellett, melylyel viseltetem a tisztelt urak 
iránt — és meg kell vallanom, hogy igen nagy 
tisztelettel és becsüíéssel viseltetem irántok — még 
sem tartom helyesnek. 

Én azt gondolom, ne csak azt hallgassuk 
meg, ki mellettünk van, hanem azt is, ki ellenünk 
van; és épen azért szerettem volna, ha mégRanni-
cher képviselő úr is elmondotta volna nézetét. (De
rültség. Tetszés.) 

T. ház! Bátor vagyok röviden azon alázatos 
indítványt tenni, hogy legalább mi magyarok ne 
szóljunk többet a tárgy érdeméhez; hanem ma
radjunk , kérem, a központi bizottság véleménye 
mellett. (Helyeslés) 

P a p p Zs igmond: T. ház l(Szav:i:mnk.'Sza-
vazzunk!) Akkor Írattam fel magamat, mikor Gull 
képviselőtársam beszélt. (Ralijuk:) Figyelemmel 
kisértem előadását, inert gondoltam, hogy valami 
életrevaló eszmét fogok benne találni,mely etmegczá-
folni érdemes lesz; úgyde csak azt találtam előadásá
ban, hogy szemére veti némelyeknek, hogy a szász 
comest ugyancsak azok üdvözölték. 

Igen természetes, hogy a bureaucraták egy
mással rokonszenveznek és egymást kölcsönösen 
szokták üdvözölni. Itt egyébiránt nem az a kérdés, 
tájképen üdvözölték a comest; hanem az a kérdés, 
helyesen eselekedett-e a minisztérium, mikor 
az előbbeni szász comest hivatalától fölmentette? 
En azt tartom, helyesen cselekedett a minisztérium. 
És miért? Azért, mert a felelős kormány keretébe 
bele nem illő egyéneket minden esetre el kell moz
dítani, mert máskép a fenálló rendszer működése 
fenakadna. Már pedig jól tudjuk, és a minisztérium 
is tudja, hogy alkotmányos kormányzat keretébe 
Schmidt Konrád szász comes bele nem ülhetett. El 
kellett tehát bocsátani. 

Hogy pedig, t. ház, a kép teljes legyen, azon 
képviselőtársaimat, kik netalán a Duna mentén lak
nak és az erdélyi viszonyokat nem ismerik, felvi
lágosítandó, elmondom, hogy a szász területen, 
melyet ők illetéktelenül neveznek szász területnek, 
összesen 400,000 lakos van, ezek közöl 170,000 
szász, 200,000 felül román, a többi magyar. Tehát 
ezen szá,sz comes oly terület főnöke, melynek 
lakossága negyobb részben nem szász. Kérdem 
már most, hogy azon régi intézmény, mely szerint 
a szász eomesnek vettessék alá a nem szász több
ség, vajon fenmaradhat- e most is ? Azt mondom, 
nem, mert az 1848-ki törvények csak azon szaba
dalmakat és kiváltságokat hagyták meg, melyek 
a nemzeti szabadsággal nincsenek ellentétben. Ez 
pedig ellentétben van, mert a comes e szerint a 
magyaroknak és románoknak is eomese. 

A választás ugy történik, hogy 11 székből 

rozni. 
TraUSChenfelS E m i l : Röviden akarok szól

ni. Elismerem, hogy a dolog érdeméhez nem mond
hatok már semmit; elismertem ezt mindjárt azon ki
merítő, igazságos és jeles beszéd után, melyet igen 
t. képviselő úr Bömches Frigyes (Éljenzés !) elmon
dott. En készakarva hátrább maradtam, mert vár
tam, hogy talán több oldalról meg lesznek támadva 
azon állitások, melyeket Bömches képviselő úr 
oly találóan elmondott; miután azonban a többi 
szász törvényhatóságokból képvitelőtársaim közöl 
csak is Fabritius barátom szólalt föl pártolólag 
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Bömches Frigyes állításai mellett, s ezzel szemben \ 
támadólag csak is Gull szólalt föl, de ez sem tu-
dottjfelhozni olyant, a mivel ez állitásokat megczá-
folhatta volna és a mi az eddigi vitatkozás alatt | 
tökéletesen meg nem lett volna czáfolva : beszédem 
jogától elállók, kijelentve, hogy pártolom a bizott
ság véleményét, nem pedig Gull indítványát. {He
lyeslés.) 

DomokOS L á s z l ó : {Eláll!) Kellőleg kime
rítve látván a ma szőnyegen lévő tárgyat, röviden 
csak oda akarok nyilatkozni, hogy én nem a szász 
municipális jogok megsértését láttam a kormány 
ezen intézkedésében, hanem egyszerűen mellőzteté-
sét egy olyegyénnek, ki magát hazánk legsarkalato-
sabb alaptörvényeinek megsértésével ezen szász 
comesi közigazgatási állomásra képtelenitette. Mi- | 
dőn tehát a kérvényi bizottság javaslatát ezen 
tárgyban helyeslem, óhajtottam volna, hogy az 
említett bizottság előterjesztésében egyszersmind 
a kormány ezen intézkedésének határozott helyes-
lése is ki volna fejezve. 

Rannicher Jakab: T. ház! (Halljuk!)] 
Nagyon rövid leszek. (Halljuk!) Miután a szóban j 
forgó tárgy körül már egyszer kimondottam né- ' 
zeteimet, melyekhez nyugodt lélekkel most is ra
gaszkodom, nem vala szándékom vitát előidézni 
ez alkalommal. Megtörténvén ez más oldalról, 
helyesnek mégsem tarthatom az előidézett "vitát 
részemről folytatni. A kérdés, melyről itt szó van 
— ezt ismételnem kell — nem egyéni, hanem j 
alkotmányi kérdés, mely csak ugy mellékesen | 
minden tanulmányozás nélkül nem dönthető el. I 
Csak azért tehát, nehogy hallgatásom talán félre- ] 
magyáraztassák, kénytelennek érzem magamat ! 
kijelenteni, hogy fentartom jogomat ezen tárgy- I 
hoz akkor szólni tüzetesebben, midőn az erdélyi 
ügyekkel kapcsolatban kerülend szőnyegre. Addig | 
talán be fog hozatni Erdélyben is a sajtótörvény, 
és nyilvánnland a valódi közvélemény, melyről a 
mostani körülmények közt, a praeventiv censura 
uralkodása alatt szó sem lehet. 

Egyébiránt ezen teremben én csak választott 
egyenjogú képviselőket, hivatalnokokat pedig nem 
ismerek. Legyen tehát szabad kérnem, hogy en
gem jövőre mint képviselőt tessék megtisztelni. 
Hanc veniam damus, petimusque vicissim. 

Gul l JÓZSef {szólni akar.) 
E l n ö k ; T. ház! Mielőtt a t. ház a t. képvi

selő urnák megengedné másodszor is a szólási jo
got, jövőbeli igen sokszor fölmerülhető esetek te
kintetéből nagyon czélszerü lenne, ha a t. ház elhatá
rozná, hogy, mint a ház szabályai mondják, csak 
a valóságos indítványtevőket, vagy pedig azokat 
is, kik egyszerű módosításokat tesznek, megilleti 
a másodszori felszólalás. (Ez indítvány !) \ 

BÓniS S á m u e l : T . ház! Minthogy ez in
dítvány, valóságos inditvány , és nem módosítás, 
és mint olyan adatott is be : azt hiszem, hogy itt 
szó sincs róla, hogy a szabályok értelmében a 
szólás őt meg ne illetné. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek: itt nincs indít
vány, néni is volt beadva, és csak most hallom.; 
de ha méltóztatnak meghallgatni a tisztelt szónok 
urat, legyünk figyelemmel. 

Gul l József : Igen rövid leszek. Nincs szán
dékom mind azoknak felelni, a kik ellenem szólot
tak, de még azokra sem, miket egy tisztelt képvi
selő úr a nemzet beldölgairól előhozni szükséges
nek talált, ez nem tartozván ide. Nem válaszolok 
semmit arra nézve sem, a mivel egy itt jelen nem 
levő személyesen megtámadtatott. 

Nézetem szerint, ha valaki valamely törvényt 
sértett, egyéb ut nem marad fen, mint pert indí
tani ellene. (Egy szó: Úgyis kellett volna!) Nem 
ellenzem, de nézetem szerint egyedül alig marad
hatott volna. 

A mi magát az inditványt illeti, melyet bátor 
voltam tenni: csak egy észrevételre akarok vála
szolni. Azt mondotta valamelyik képviselőtársam 
ezen az oldalon, hogy az lehetetlen, mert a pa
nasz az egész minisztérium ellen van irányozva. 
Nézetem szerint a dolog nem ugy áll. Az egye
temi kérvény, igaz, hogy ő felségéhez is van irá
nyozva, hanem alkotmányos államban ő felsége 
csak a minisztérium közbenjárásával rendelkez
hetik. Tehát a kérelem tulajdonképen nem 
panasz, hanem folyamodvány a minisztériumhoz, 
hogy az ország törvényei szerint járjon el. 

A mi pedig a kérvényi bizottság jelentését 
illeti: nem azt mondottam, hogy nem volt napi
rendre kitűzve, hanem hogy a bizottság indít
ványa nem jutott máig tudomásomra, a mivel 
nem akartam vádolni senkit. 

E l n ö k : Nem levén többé senki szólásra 
följegyezve, a kérdést szavazásra tűzöm ki. Nem 
tudom, kivánja-e a t. ház, hogy a kérvényi bizott
ságvéleménye még egyszer felolvastassák ? {Nem!) 
E szerint méltóztassanak azok, MK a kérvényi bi
zottság véleményét elfogadják, felálíani. (Megtör
ténik.) A többség elfogadta. 

Miután a kérvényi bizottság véleményének 
határozatra emelése folytán Bömches Frigyes kép
viselő úr által Brassó városa nevében beadott, a 
Rannieher képviselő által benyújtott kérvény elleni 
óvás tul van haladva, csak tudomásul vétetik és a 
levéltárba tétetik. (Helyeslés.) 

Holnap ülés nem lesz. 
Ha a t. ház beleegyezik, a holnaputáni 

ülés tárgyai volnának: a részletekben elfogadott 
törvényjavaslatnak végleges megszavazása; továbbá 
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miután a í.-képviselők közt már ki van osztva, a ! Ha tehát a t. ház jónak látja, ezt is a holnaputáni 
főrendi háznak azon módositványa, mely a ma
gyar pénz veréséről szóló törvényjavaslatra vo
natkozik. Ki van osztva a magyarországi és hor
vátországi országos küldöttségek jelentése is. 

ülés tárgyául lehetne kitűzni. {Helyeslés.) Eset
leg pedig a kérvényi bizottság előadását lehet 
folytatni. 

A: ülés végződik d. u. 11/1 órakor. 

1868. május 16-dikán 

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

Tárgyai : A közvádló ujabb engedélyt kér Böszörményi László képviselő kiballgathatására, illetőleg perbe fogbatására. 
Vojnics Barnabás szabadságot kap. Kérvények bemutatása. Radics Ákos Fiume, Berzenczey László és Dózsa Dániel az erdélyi vasút 
iránt interpellálják a kormányt, mely az utóbbiaknak azonnal válaszol is. Válaszol Ivánka Imre interpellatiójára is az alföld-fiumei 
vasutvon 1 iránt. Az alföld-fiumei vasútra vonatkozó törvényjavaslat végleg megszavaztatik. A főrendek módosítása a magyar pénzek
ről szóló törvényjavaslatra nézve eifogadtatik. Határozat a horvá küldöttség vasutügyi kívánatára nézve. Kérvények elintézése. 

A kormány részéről jelen van: Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. r. 101 » órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni, a szólani kívánók neveit Csengery Imre 
jegyző úr fogja jegyezni. A múlt ülés jegyző
könyve fog hitelesíttetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a május 
14-kén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Ráth Károly, mint a királyi ügyek 
igazgatója hozzám intézett kétrendbeli levelében a 
„Magyar Újságban" folyó év april 22. és 24-kén. 
ugy szintén május 9-kén megjelent három rend
beli czikkek miatt Böszörményi László képviselő, 
mint a „Magyar Ujság : : felelős szerkesztője ki
hallgatása s illetőleg perbe fogathatása iránt en
gedelmet adatni kér. A tizes bizottsághoz fog átté
tetni. (Közbeszólások: Olvastassanak fel!) Ha ki
váltja a t. ház a felolvasást. (Közbeszólások a jobb 
oldalról: Nem szükséges! Mások: Halljuk!) Mihályi 
jegyző úr fel fogja olvasni. 

Mihály i Péter j egyző (olvassa Ráih Károly, 
a királyi ügyek igazgatójának a képviselőház elnökéhez 
intézett két megkereső levelét.) 

E l n ö k : A tizes bizottsághoz fog véleményes 
jelentés végett áttétetni. (Helyeslés.) 

Halász Boldizsár: T- ház! Addig is, mig 
a bizottság véleményes jelentését megtenné: ké-
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rem ezen kérvények kiuyomatását. (Közbeszólás 
a jobb oldalról: Nem szükséges!) 

Elnök: Azt hiszem, e levelek egyenesen a 
tizes bizottsághoz teendők át és ennek véleményes 
jelentése nyomatnék aztán ki. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Annak véleménye ma
gában véve semmit sem ér ; ezen levelekről kell 
tehát tudomást szereznünk : mert nem a bizottság 
véleménye fog nekünk irányt adni, hanem ezen 
acták. (Fölkiáltások: A bizottság jelentésével fog 
kinyomatni!) 

Elnök : Midőn a bizottság véleményes jelen
tése kinyomatik, egyszersmind ezen levelek is ki 
fognak nyomatni és a t. ház tagjai közt szét
osztatni, 

Vojnics Barnabás képviselő úr három heti 
szabadságidőt kér. Megadatik. 

Felső-Bánya sz. k. város közönsége a nem
zetiségi kérdést törvény által elintéztetni kéri. A 
nemzetiségi ügyben működő bizottsághoz téte
tik át. 

Eperjes sz. k. város közönsége a képviselők
nek az ülésekből kimaradása ellen kér intézkedé
seket tétetni. A házszabályok átvizsgálására 
kiküldött bízottsághoz utasittatik. 

Három és Miklósvár szék közönsége a nem
zetiségi kérdést mielőbb, Abauj megye felterjesz
tése szerint megoldatni kéri. A nemzetiség ügy
ben működő bizottsághoz tétetik át. 
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