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tárgyakról szóltam. E tekintetben némi analógia 
van az interpellátiók s az indítványok közt. Minden 
képviselőnek joga van indítványát visszavenni; 
ellenben minden képviselő szintén fel van jogo
sítva a visszavont indítványt magáévá tenni; és 
ha találkozik akárki a t. ház tagjai közül, ki Stoll 
képviselőtársunk interpellátióját magáévá teszi: 
én azonnal kész vagyok előadni a választ. {He
lyeslés.) 

S t o l l K á r o l y : Az ügy felvilágosítása végett 
bátor vagyok annyit előadni, hogy ez nem annyira 
magán ügy, mint inkább az államot közelről 
érdeklő ügy. Mert egy nagyszerű sikkasztásról 
van szó, midőn az államnak mintegy 50—60 — 70 
ezer forint visszatérítése forog szóban. De most 
nem sürgethetem a választ erre nézve, mert épen 
most állunk azon ponton, hol talán olyan komimé

vá kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Miké Imre gr., Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 :/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Csengery Imre jegyző úr fogja 
jegyezni; a szólani kivánók neveit Ráday László 
gróf jegyző úr jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

Ráday László ;gr. jegyző {olvassa a má
jus 27'-kén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k i Nem levén semmi észrevétel, a jegy
zőkönyv hitelesíttetik. 

Kudlik István Trenesén megye baáni kerü
letének képviselője a magyar királyi ítélő tábla 
birájává neveztetvén ki, képviselői állásáról le-
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nyék jöhetnének nyilvánosságra, melyek épen tán 
a megtérítést veszélyeztethetnék. Ezért én a múlt
kor a miniszter urnák nekem adott felvilágo
sításában megnyugodtam. Egyébiránt minden 
esetre a ház elé fog kerülni a végleges megoldásra 
vonatkozó felvilágosítás. 

Berzenczey László: T. ház! Csak annyit 
vagyok bátor megjegyezni, hogy a ki interpellál,, 
előleg vegye számba, hogy csak olyan dolgokat 
hozzon a ház elé, melyekre a felelet nyilvánosan 
megadható. 

E l n ö k : A tizenötös bizottság t. tagjait kérem, 
hogy ülés után méltóztassanak tanácskozás végett 
itt maradni. 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 
A jövő ülés holnap d. e. 10 órakor lesz. 

Az ülés végződik d. e. l l \ órakor. 

mond. Trenesén megye központi választmánya 
fel fog szólittatni uj képviselőválasztás eszközlése 
iránt. 

Krassó megye közönsége a nemzetiségi kér
dést a haza integritása és állami egységének ép
ségben tartása mellett törvényhozásilag mielőbb 
elintéztetni kéri. A nemzetiségi kérdésben kikül
dött bizottsághoz tétetik át. 

Vitencz mezőváros és Dejte község a hatá
rukban elszaporodott magas vadak kiirtását kéri 
elrendeltetni. 

Nagorszky Bódog meghonosult magyar pol
gár magát a magyarországi telekadó tagositási 
hivatalhoz áttétetni kéri. 

E két kérvény a kérvényi bizottsághoz té
tetik át. 

Napirenden van a Poroszországgal kötött 
szerződés tárgyában a központi bizottság által 
készített jelentésnek tárgyalása. 

CCXXXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 28-án 

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

Tárgyai : Kudlik István lemondása a képviselőségről bejelentetik. Kérvények bemutatása. A vámegylettel kötött keres
kedelmi szerződós tárgyaltatván, elfogadtatik. A hatvan-miskolczi s zákány-zágrábi, úgyszintén az éjszak-keleti vasutakról szóló tör
vényjavaslatok végleg megszavaztatnak. A főrendek módosításai a görög-keleti vallásuakat, valamint az alföldi vasutat illető törvény
javaslatra nézve elfogadtatnak. A városok és kerületek törvénykezési költségeire vonatkozó indítvány a kormányhoz utasittatik. 
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B u j á n o v i c s Sándor e l ő a d ó : T. ház! Mi
előtt a középponti bizottságnak a Poroszországgal 
kötött vám- és kereskedelmi szerződésről szóló je
lentése felolvastatnék, bátorkodom a t. házat né
mely nyomtatási értelemzavaró hibákra figyel
meztetni , előleg is kérvén azoknak kiigazítását; 
az illető szakaszoknál különben bátor leszek azokra 
a t. házat ismételve figyelmeztetni. 

Az első és legnagyobb értelemzavaró hiba 
az első lap 5-dik bekezdésében van, hol egész sor 
kimaradt. Ugyanis, a hol mondatik: „A máso
dik bekezdés első sorában ő esászári királyi apos
toli" helyett teendő" : kimaradt ez: „ő császári 
és királyi apostoli". „A harmadik ezikk" stb. 

A hetedik bekezdés 1-ső sorában „21-dik 
czikk" van hibásan „24-dik" helyett. 

A másik, a mire a t. házat figyelmeztetni 
bátorkodom, már nem sajtó-, hanem tévedésből 
becsúszott hiba. A tizedik bekezdésben t. L, hol 
a központi bizottság jelentésében az van ja
vasolva, hogy a C. alatti mellékletben a 2-dik sza
kasz 9-dik sorában „Ausztriában" helyébe teendő 
„ő császári és királyi apostoli felsége mindkét ál
lama területén", helyesen a következő szavakat 
kell tenni: „a császári királyi országokban és a 
magyar korona országaiban". (Helyeslés.) 

Ezek kiigazítását előre is kérve, bátor leszek 
ezeket az illető helyeken ismételve előadni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a központi 
bizottság jelentését a vámegyleti államokkal kötött 
kereskedelmi szerződés tárgyában1). 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök : 
T. ház! Nincs szándékom a szőnyegen levő szer
ződés anyagi oldalához szólani, hanem a t, ház 
engedelmével csak azokat kívánnám röviden meg
említeni, a mik azóta történtek, mióta ezen szer
ződés a kormány részéről a ház asztalára letéte
tett. (Halljuk 1) 

Méltóztatik a ház emlékezni, hogy midőn t. 
barátom a kereskedelmi miniszter a Poroszország
gal kötött vám- és kereskedelmi szerződést a ház 
asztalára letette, a kormány nevében kijelentette 
azt is, hogy a benne foglalt czimeket, különösen 
pedig a területi megnevezéseket nem tarthatja 
olyanoknak, melyek Magyarország állami és köz
jogi állásának megfelelnek. Kijelentette továbbá, 
hogy e tekintetben ő felsége külügyminisztériumá
tól felvilágosítást kért, és ennek eredményét a t. 
házzal közölte is. 

Akkor azonban nem Ígérhette a kormány, 
hogy a másik szerződő felek által elfogadott ne
heztelt czimeket már ez alkalommal megváltoz
tathassa. 

Annál örvendetesebb kötelessége a kormány-

*) Lásd az Irományok 242-dik számát. 

nak jelenleg a t. ház tudomására hozni, hogy idő 
közben ő felsége kegyesen helyben hagyni mél
tóztatott, hogy ezen szerződés már azon változá
sokkal, melyek a központi bizottság jelentésében 
foglaltatnak, terjesztethessék a minisztérium által 
a ház elé, és ha az elfogadtatik, igtattassék Ma
gyarország törvényei közé. 

Jelentem továbbá, hogy ennek következtében 
a külügyminisztérium részéről ezen kivánt változ
tatások a porosz kormánynyal pontonkínt közöl
tetvén, ő felsége a porosz király kormánya egy 
május 24-éről kelt jegyzőkönyvi megállapodás 
által a kivánt változtatásokban, a maga és az 
általa képviseltek részéről megnyugvását fejezte 
ki. (Tetszés.) 

Ennek következtében bátor vagyok a t. ház
nak a központi bizottság véleményének elfogadá
sát a kormány részéről is ajánlani. 

A mi a formát illeti: erre nézve a kormány a 
központi bizottság által ajánlott módot a maga 
részéről is teljesen helyesnek ismeri el ; arra ké
rem tehát a t. házat, hogy a kérdéses szerződést 
mindenek előtt jóváhagyni méltóztassék; a mi
nisztérium pedig fentartja magának, hogy közelebb 
rövid törvényjavaslatot terjeszszen a ház elé 
ezen szerződésnek a megállapított szövegben 
leendő beczikkelyeztetésére nézve. (Helyeslés.) 

Végre, a mi a központi bizottság azon kíván
ságát illeti, hogy a czim kérdése végképen álla
pittassók meg : e tekintetben a kormány nagy 
súlyt fektet arra, hogy ezen kérdés minden irány
ban, különösen Magyarország közjogi állásának 
irányában is kielégitőleg és mielőbb oldassák meg; 
e tekintetből tehát a kormány oda fogja irányozni 
törekvését, hogy ezen megoldás mentül előbb és 
a lehető legczélszerübb módon eszközöltessék. 
(Tetszés.) 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Midőn a jelenleg 
tárgyalás alatt levő szerződés mellékleteivel együtt 
a ház asztalára letétetett, látva, hogy abban olyan 
czimzések és elnevezések vannak, melyek foly
tán azt Magyarországra tartozónak elismernem 
nem lehetett, el voltam határozva indítványozni a 
t. ház előtt, hogy e szerződést egyszerűen azon 
utasítás mellett küldje vissza a benyújtó miniszté
riumhoz, hogy a czimek és elnevezéseknek az 
ország állami létének és közjogi helyzetének meg
felelőkkel kicseréltetését eszközölje, s ugy terjeszsze 
ismét a ház elé. Mert ámbár magokat a vám
tételeket, mindamellett is, hogy nem mennek oly 
messzire, a mily messzire nézetem szerint az or
szág érdekében menni kellene, de miután egy 
helyes irányban, a szabad kereskedés irányában, 
tesznek előre egy lépést, elfogadhatóknak tar tom: 
még sem lehetett szándékom beleegyeznem abba> 
hogy Magyarország olyan czimek és elnevezések 
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mellett értethessék, a melyek mellett csak ugy 
lehetne értetnie, hogy ha nem önálló állam, ha
nem más államtól függő tartomány volna. Most a 
központi bizottság jelentése, a czimek és elnevezé
sekre nézve, örömmel ismerem ezt el, lényeges és 
jó irányú változtatásokat tett. E változtatások 
következtében nem tekintem többé feladatomnak, 
hogy a szerződés elfogadását gátolni igyekezzem. 

De midőn ezt nyilvánítom, egyúttal — miután 
én is azok közzé számítom magamat, kik az 1867-
dik évi alakulásokkal ugyan sok tekintetben meg
elégedve nincsenek, de kik hazafiúi kötelességök-
nek tartják addig, míg azoknak olyan részeit, me
lyeket nem helyeselnek, alkotmányos utón meg
változtatni lehetne, kihúzni a fenálló törvények
ből mind azon következtetéseket, melyeket azok
ból hazánk érdekeire és hazánk önállóságára 
való tekintettel kihúzni lehet — kénytelen vagyok 
teljes őszinteséggel nyilvánítani azt is, hogy az 
elnevezéssel ugy is, mint az most a központi bi
zottság által előterjesztetik, teljesen megelégedve 
nem lehetek: nem lehetek azért, mert meg vagyok 
ugyan győződve arról, hogy midőn az ausztriai 
császár és magyar apostoli király két államáról 
van szó, azt nem is lehet máskép érteni, minthogy 
e két állam egyike semmi más államtól nem függő 
magyar állam ; mindazonáltal részemről teljesen 
kielégítve csak akkor lehetnék, ha ez nem csak 
mintegy elrejtett modorban, hanem teljes nyílt
sággal volna kimondva, és ha ezen önálló magyar 
állam határozottan megneveztetnék. 

Midőn azonban ezt kijelenteni kötelességem
nek ismertem, egyúttal ismétlem, hogy tekintetbe 
véve a tagadhatlanul hazánk függetlensége értel
mében történt változtatást, nem szándékom az 
ü g y további menetelét gátolni; sőt azon remény
ben, hogy a minisztérium módját fogja találni, 
hogy ezen czimzési és elnevezési kérdések mi
előbb ugy tisztáztassanak, hogy ne csak hazánk 
önállósága elleni következtetést azokból vonni ne 
lehessen, sőt inkább épen azok által hazánk
nak törvényes önállása és állami léte ben és 
kün constatáltassék: a részletes tárgyalásnál is, 
— kivéve, ha tán néhol tévedésből a czimek az 
előadottak szerint ki nem igazíttattak volna — 
észrevételt tenni nem szándékozom. 

Keglevich Béla gr: T. ház! Azok után, 
miket előttem szólott képviselőtársam és elvbará
tom Tisza Kálmán elmondott, nem lehet szándé
komban ismétlésekbe bocsátkozni; nem is szán
dékom a t. ház türelmét hosszasan igénybe venni; 
csak igen röviden egy megjegyzést kívánok tenni. 
Először is helyeselve Tisza Kálmán nézetét, ahhoz 
hozzá akarok járulni, és röviden kifejezni először, 
hogy részemről sem tartom feladatomnak és szándé
komban nem lehet, a ház előtt lévő szerződés létrejöt

tét akadályozni; másodszor pedig igen röviden el
mondani azt, hogy mi benyomást tett rám a ház 
előtt fekvő szerződésben letett két fogalom hallása: 
egyik a magy. kir. czim, másik a magyar állam 
terület eszméje. Midőn ez fölemlittetik, mintegy 
önként és logikailag nem valami elvont fogalomra 
következtetünk, hanem arra ugy, mint a hogy a 
magyar ember érti és értelmezheti, való meglé
vőre következtetünk, és akkor lehetetlen tekinte
tünket nem irányoznunk azon vidék felé, melyet ugy 
ismerünk, mint a magyar tengerpartot, és keressük, 
de megvallom, hogy híjába, a magyar állam jelvé
nyeivel ellátott magyar hajórajt; keressük, de 
szintén híjába e fogalomnak megfelelöleg a magyar 
állam és király hadseregét, de ismét siker nélkül; 
szintúgy keressük, de meg nem találjuk e foga
lomnak megfelelöleg a magyar nemzetet a kül-
nemzeteknélképviselő megbízottakat. Megengedem, 
sőt elismerem, hogy ezen czimezés, és azon fogalom, 
mely alatta értetik, tökéletesen megfelel azon köz
jogi iránynak, melyre az 1867-iki évben léptek. 
Azt is megengedem és elismerem, hogy mindazok, 
a kik annak létre hozatalában közreműködtek, 
annak következményeit helyeslik ; hogy azok ugy 
e czim használása által , mint annak akkénti 
magyarázata szerint, a hogy az a mostani állapot
ban lehet, teljesen ki vannak elégítve. De nem ugy 
én részemről, és ezt kifejezni szükségesnek tartom, 
mert azon követelmények és következmények, a 
melyeket én vonok le ezen czimzésből és magyará
zatából, képezik közjogunkra vonatkozólag politi
kai meggyőződésemet. 

Ezek után, a miket röviden — és, a mint előre 
bocsátottam , a ház türelmét igénybe venni nem 
akarva — megjegyeztem, kevés mondani valóm 
maradthátra.lsmétlésekbesemakarvánbocsátkozni, 
helyeslem egész kiterjedésében Tisza Kálmán 
elvbarátom azon nézetét, hogy tartalmaz e szerző
dés sok olyant, mit hazánkra üdvösnek és czélszerü-
nek tartok. Azért a tárgy további fejtegetésével 
felhagyok, s Tisza Kálmán véleményéhez csatla
kozván, abban ismerem feladatunkat, hogy a küzd-
térről ez alkalommal elvonulván, a vámszerződés 
létrejöttét ne akadályozzuk, hanem oda fordítsuk 
erőnket, hogy mind azt, a mit a magyar királyi 
czim és a magyar államterület elnevezése alatt 
érthetünk, ugy a hogy értelmeztem, hova előbb 
az életben is, nem csak elvben, a magunkénak 
vallhassuk, kivihessük. 

S i m o n y i E r n ő : A mi ezen szerződésben 
előforduló czimekre nézve az előttem szóló képvi
selő urak által mondatott, azzal én is tökéletesen 
egy értelemben vagyok; de nem nyugbatom meg 
azon modorban, melyben ezen szerződés a ház 
elé hozatott: mert nem mondhatom, hogy Magyar
ország ezen szerződésben akként lett volna képvi-
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selve, a mint érdekelve van. A t. képviselőház és 
az országgyűlés által a múlt évben hozott XII-dik 
törvényczikk 8. §. azt mondja, „hogy a birodalom 
diplomatiai és kereskedelmi képviseltetése a kül
föld irányában, és a nemzetközi szerződések 
tekintetében felmerülő intézkedések mindkét fél 
minisztériumával egyetértésben és azok beleegye
zése mellett, a közös külügyminisztérium teendői 
közé tartozik." E szerződés tehát a magyar minisz
térium beleegyezése mellett és annak egyetértésé
vel a közös külügyminisztérium utján köttetett. 
Mi befolyása volt abba a magyar kereskedelmi 
miniszternek, annak itt semmi nyoma sincsen. 
Most hivatva vagyunk, hogy ezen szerződést hely
ben hagyjuk. I)e mi történt? Ezen szerződés több 
mint egy év óta, mint azt a hírlapokból is tudjuk, 
már tárgyalás alatt van, és csak e hó 24-én vasárnap, 
midőn d. u. osztályülésre összehivattunk, került elő
ször a magyar képviselőház elé. Akkor oda tették 
ezen csomó irományt számtalan vámtételekkel és 
számadatokkal, és azt mondták : Már most néhány 
nap alatt fejezzétek be, mert ezen szerződés már 
folyó évi június hó 1-én életbe fog léptetni. 

Volt-e ezen szerződésnél, mely Magyarország 
legfontosabb érdekei felett 10 évre határoz, Ma- j 
gyarország kellően képviselve ? Semmi tekintetben ] 
képviselve nem volt. Látjuk belőle, hogy a porosz J 
király, Poroszország és a német szövetség részéről j 
is Bajorország és Szászország képviselve voltak. 
Magyarország részéről senkit sem látok. Azt látom, > 
hogy ő cs. királyi apostoli felsége, mint Ausztria j 
császára, s mint Magyarország királya képviselve 
volt gróf Wimpfen és Depretis Cognato urak által. 
Hogy micsoda befolyást gyakorolt a magyar ke
reskedelmi miniszter ezen kereskedelmi szerződés 
megállapítására, arról semmi legkisebb tanú
ság sincs. 

Ezen szerződés a ház asztalára tétetik minden 
előmunkálat nélkül, és mi arra vagyunk felszó
lítva, hogy helybenhagyjuk azon vámtételeket, 
melyek megállapittattak a nélkül, hogy legkisebb 
módot kaptunk volna a felett ítélhetni, vajon ezen té
telek alaposak-e,és igazságosan állapittattak-e meg ? 

Azon egyetlen körülmény van, melylyel ajánl-
tatik ezen szerződés ugy a központi bizottság, 
mint a kormány által, hogy jobb, mint az előbbi 
szerződés volt. 

Megengedem — ámbár az előbbi szerződés 
nem levén velünk közölve, nem vagyok képes 
mondani, hogy jobb-e vagy nem? — de megen
gedem, hogy némely tételeiben legalább jobb, 
mint volt az előbbi; és ezen oknál fogva nem is 
szándékozom se módositványt beadni, se visz-
szavetését indítványozni; hanem kötelességemnek 
tartom a kormányt felszólítani, hogy legalább 
jövőre, midőn ily fontos tárgyakról határoz, a 

kormány intézkedjék oly módon, hogy a képvi
selőház is azon helyzetben legyen, hogy arról maga 
ítélhessen, és az előterjesztett adatok után véle
ményt mondhasson arra nézve, vajon helyes volt-e 
a kormány eljárása vagy sem ? vajon a vámtételek, 
melyek hazánk anyagi körülményeit a legnagyobb 
mérvben érdeklik, jogosan és igazságosan voltak-e 
megállapítva vagy sem ? 

Az ilyen szerződéseknél szokásos, hogy mielőtt 
megköttetnének, összehivatnak a gyárosok, és 
véleményük meghallgattatik. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Nem volt rá idő! 

S i m o n y i E r n ő : Történt-e ilyesmi Magyar
ország, vagy Ausztria részéről ? nem tudom; de, 
hogy történnie kellett volna, az bizony os: mert ha 
nem történt, semmi alapmunka nem létezik, és 
akkor Ítéletet mondani a munkálat jósága vagy 
roszasága felett nem lehet. 

Vannak e szerződésnek némely czikkei, me
lyek nem egészen megnyugtatók ; vannak czikkei, 
melyek nem egészen világosak. Ez utóbbiakra 
nézve — azt hiszem — segítve volna, ha az eredeti 
szerződés is ide mellékeltetnék, a mint ez a köz
ponti bizottság jelentésében is ki van mondva. 

De vannak ezen szerződésnek olyan tételei is, 
melyeket a kereskedésre nézve egyenesen károsak
nak tartok. Például itt a XVIII-dik czikkben az 
mondatik: „Kereskedők, gyárosok és más ipar-
üzők, kik ki tudják mutatni, hogy azon államban, 
melyben laknak, az általok gyakorlott üzlet után 
a törvényes adót fizetik, ha akár személyesen, akár 
szolgálatukban álló utazók által vásárlásokat tesz
nek, vagy magokkal vitt mustrák mellett megren
deléseket keresnek, a másik fél területén ezért 
semminemű további illetékek fizetésére nem köte
lezhetők." Itt tehát az kívántatik, hogy a keres
kedő vagy gyáros, ki más országba, t. i. a másik 
szerződő fél országába megy kereskedni, mutassa 
ki, hogy saját országában adót fizet. Én nem tu
dom, mire szolgál ez ? nem tudom felfogni ezen 
szakasz alapját. Talán az czéloztatik vele, hogy 
házalók és kontárok megakadályoztassanak nagy 
kereskedők firmája alatt üzletet csinálni ? Hiszen 
senki se fog megrendelést tenni olyan egyénnél, ki 
nem képes bebizonyítani, hogy gyára van, vagy 
különben módjában áll azon czikkeket, melyeket 
nála megrendeltek, előállítani. Ezek nem az állani 
felügyelete alá tartozó dolgok, hanem a kereske
dők közti kölcsönös bizalom tárgyai. 

Annál nagyobb ellenvetésem van pedig ezen 
szakasz ellen, mivel ezen szakaszszal egyetér
tésben a pótjegyzőkönyvhöz egy utlevél-minta vau 
mellékelve, mely a kereskedőt egyenesen politia-
lis felügyelet alá helyezi; teszi pedig ezt épen ak
kor, a mikor minden országban a kereskedelem na-
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gyobb szabadsága előmozdittatik; és a mikor ezen 
tekintetből indulva ki, az útlevelek Európa majd
nem minden államában eltörültettek , itt egy uj 
utlevél-minta hozatik be, melyben a kereskedőnek 
személyleirása és aláírása kívántatik. Azt méltóz
tatnak talán mondani, hogy hiszen könnyű egy 
kereskedőnek, egy gyárosnak magát ilyen pas-
sussal ellátni és azzal menni külországba. Mél
tóztassanak elhinni, hogy ilyen passus meg
szerzése sokkal több nehézségbe és kellemetlen
ségbe kerül , mint első pillanatra látszik. Én 
nem látom áfc okát, valamint azt sem, hogy mi 
czélja lehet e pont behozatalának e szerződésbe ? 

Azonban ezen már változtatni nem lehetvén, 
csak azt tehetjük, hogy a kormányt felkérjük, 
hogy ennek kivitelét ne oly szigorúan kívánja, 
mint a törvény betűje szerint tehetni. 

Ellenvetésem van ezen szerződésben még 
(Nagy zaj. Halijuk!) a XX. czikkely ellen. A XX. 
czikkben az mondatik, hogy a szerződő felek köl
csönösen megengedik egymásnak, hogy a másik 
fél mindazon kikötőjében és kereskedelmi pontján, 
hol valamely más állam konzulai léteznek, ilyene
ket szintén nyerhessenek ki. Tudva levő, hogy 
Magyarországban mindeddig egyedül most néhány 
nap óta van Pesten egy konzul. Ezen czikkelynek 
következése az lenne, hogy Magyarországban Pes
ten kívül sehol másutt, p. o. Orsovára vagy más 
helyre, a hol azt az ország vagy a kereskedés ér
deke megkívánná, ne neveztethessék ki külföldi 
konzul. Ennélfogva én ezen czikkelyt szintén nem 
helyeslem. 

A XXIV-dik czikk azt mondja, hogy a jelen 
szerződés 1868. évi június hó 1-sejétől lép életbe. 
A XXV-dik czikk azt mondja, hogy ezen szerző
dés jóváhagyandó, és a jóváhagyási okmányok 
8 hét alatt Berlinben kicserélendó'k. Ha ezen 
czikkely csakugyan megtartatott, akkor ezen jó
váhagyási okmányok már három héttel ezelőtt ki
cseréltettek, és mi most azon kellemes fietióban 
élünk, hogy a mi jóváhagyásunktól, a mi ratifica-
tiónktól van feltételezve ezen szerződésnek életbe 
léptetése. 

Mielőtt átmennék magokra a vámszerződési 
tételekre, még a vámkartel 6-dik pontjára és azzal 
összeköttetésben a zárjegyzőköny vben pótlólag be
jött némely czikkekre van észrevételem. 

Ezen vámkartel 6-dik §-a felhatalmazza a 
szerződő feleket, hogy fegyveres néppel üldözhes
sék a másik fél területén azokat, kik csempészeti 
gyanúba esnek, tehát nem csupán a csempészeket, 
hanem mind azokat, a kik a csempészés gyanújába 
esnek. Sőt felhatalmazza továbbá, hogy önvédelem 
tekintetéből ezen fegyvert használhassák is. Már, 
t. ház! én nem tartom tanácsosnak, hogy akár 
mely idegen hatalmasság fegyveres embereinek 

megengedtessék fegyvereit egy más hatalom terü
letén használhatni. Arra valók minden hatalmas
ságnak az ő törvényes közegei, törvényhatóságai: 
forduljanak azokhoz, de fegyveresen idegen terü
letre ne lépjenek. Itt aztán könnyű azt mondani, 
hogy csak önvédelem esetében használhatják fegy
vereiket. Ez sok visszaélésre adhat alkalmat. Tud
juk mindnyájan, sokaknak közülünk volt azon 
szomorú tapasztalásunk, hogy bár ki is jöhet azon 
helyzetbe, hogy hazája területét elhagyni, idegen 
föld határát átlépni kénytelen a nélkül, hogy 
rendes útlevéllel volna ellátva. Igen könnyű 
ilyen esetekben azt mondani, ha valakit agyon lő
nek vagy elfognak, hogy önvédelemben történt. 
Ezen czikkelyt tehát semmi esetre se helye
selhetem, mert visszaélésekre adhat alkalmat, kü
lönösen azon esetben, ha Poroszország vagy Né
metország Ausztriával és Magyarországgal villon
gásba jönne és háborúra készülne : akkor ilyen 
vámszerződés kiváltsága alatt fegyveres néppel, só't 
nagy számmal bejöhetne, és a másik hatalmasság 
területén olyan hatalmat gyakorolhatna, mely őt 
jogilag semmiképen meg nem illetheti. 

A mi a vámtételeket illeti, mint mondám, 
minthogy előmunkálatunk nincs, igen nehéz hoz
zászólani, nincs semmi miniszter, semmi kereskedő 
vagy gyáros, ki alaposan képes lenne hozzászó
lani, hogy a vámtételekben előszámlált valamennyi 
árura nézve helyes volt-e vagy helytelen a kivetés ? 
Vannak azonban tételek, melyekre nézve első pil
lanatra kitűnik, hogy nem volt helyes a számitás, 
különösen nem helyes a magyar kereskedelem és 
a magyar ipar érdekében. Ezekből csak néhányat 
akarok kiemelni , mert valamennyin keresztül 
menni nem lehet. (Halljuk!) 

A 19-dik fejezetben, ott, hol a vas és aczél 
árukról van szó, azt találom, hogy Ausztriában és 
Magyarországban a kivitelre 1 frt 75 ki' szabatik 
meg, a behozatalra pedig 1 frt 27V2 kr, tehát itten 
48 és !/2 kr a különbség, melylyel nyomva van
nak az ausztriai és magyarországi iparosok a kül
földiek irányában. De ezen tételek az áru termé
szetéből sem jól vannak meghatározva. P. o. a vas 
pléh, vas tábla, vas rudakban az aczél pléhvel ön
tött aczéllal s aczél sodronynyal egyenlő vám alá 
vannak vetve, a vas és aczél áruk itten 2 frt s ille
tőleg 2 frt 2 l/s krral van egyenlően terhelve, ho
lott a vas ára 3 vagy 4 frt, míg az aczél sodronya 
80—100 frt mázsánkint, s e kettő mégis egyenlő 
vámot fizet, mely a vasra nézve igen terhes, míg 
az aczélra vagy aczél sodronyra nézve kevés. 

A pamutfonalak közt azt találom, hogy a fe
hérített vagy festett pamutfonalnak Ausztriából és 
Magyarországból való kivitelére 7 frt, behozatalára 
pedig 6 frt vám van téve, tehát az ausztriai és ma
gyar iparosok itt 1 írttal vannak nyomva a kül-
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földiekkel szemben. A czérnafonal hasonló eseiben 
van : behozatalára 9 frt, kivitelére pedig 10 frt 30 
kr van vetve: tehát itt is 1 frt 30 krral vannak 
nyomva a mi iparosaink a német vámszövetségi 
iparosok ellenében. 

Hasonló eset fordul elő a mozdonyoknál és a gé
peknél : ezeknél is a különbség a két szerződő fél 
között 37 V2 krajczár mázsánkint. Az első pillanat
ban ugy látszik, hogy e tétel egy mozdonynál nem 
nagy különbséget tesz; hanem ha egy nagy vas
úti mozdonynál ezt felszámítjuk, felmegy az 375 
frtra; ezen 375 frt egy mozdonynál pedig már 
eléggé nevezetes különbséget tesz arra nézve, ki 
azt előállítja. 

A kocsikra nézve a különbség a bevitel- és 
kivitelnél 12 frt, a németországi kocsigyárosok 
előn}7ére. Vajon van-e alapja mindezen különb
ségnek? én nem vagyok képes megítélni, mert 
előmunkálatunk nincs. Meglehet, a magj-ar gyá
rosok 12 írttal olcsóbban teremthetik elő ezen 
czikkeket, minta németországi gyárosok ; de mi ezt 
megkelni képesek előleges vizsgálat nélkül, mely
nek történnie tellett volna, nem vagyunk. (Zaj. 
Halljuk!) 

Nem fognám a t. ház türelmét íárasztani, 
ha ezen kérdés nem birna oly nagy fontossággal, 
mert ez anyagi érdekünk fölött határoz és határo-
zand a jövő tíz évre. Én azt hiszem, megérdemlik 
ezen tételek, hogy néhány szót szóljunk rólok, 
ámbár ezek már a dolog természeténél fogva nem 
lehetnek mulatságosak, de azért megérdemlik, 
hogy a t. ház némi türelemmel meghallgassa. 
(Zaj.) 

Nem fogom a t. házat sokáig fárasztani. Még 
csak a borra nézve kívánok némi észrevételt tenni, 
mert ez egyike azon czikkeknek, melyeknél Ma
gyarország legtöbbet nyerhetne ezen szerződés 
által. Elismerem, hogy a borvám leszállittatott 
ahhoz képest, mint előbb volt; azonban nem is
merhetem el, hogy most is már oly méltán szállít
tatott volna le, mint várni lehetett. A borkivi
teli vám tőlünk a német vámszövetségben má
zsánkint 4 irtot, akőnkint körülbelül 5 frt 20 — 30 
krt fog tenni; már pedig 5 frt 30 kr sok magyar 
borra nézve több, mint 100 percent adót képez. 
Az igaz, hogy előbb még több volt; de a kérdés 
az, ha nem lehetett volna-e alább szállítani, különö
sen akkor, mikor a német vámszövetség iparüzleti 
váltságának nagy engedményeket tettünk, hogy 
azokat legtöbb esetekben saját iparosaink nyomá
sával előnybe tettük? 

Én tehát ennélfogva azt vagyok bátor a t. 
háznak figyelmébe ajánlani, jelentse ki az iránti 
nézetét, hogy a kormány jövő szerződések alkal
mával és külöaösen a már munkában lévő angol 
szerződés alkalmával a magyar ipar érdekeit több | 
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tekintetbe vegye, mint a jelen alkalommal let
te, hallgassa meg a magyar iparosokat és tanács
kozzék velők, kérdezze meg tőlök, mi ve Ina mél
tányos egyik vagy másik áruezikkre nézve? Azért 
mondom ezt, mert e vámszerződésben el van fo
gadva, hogy a szabad kereskedés csak a nyers 
terményekre terjesztetik ki minden vámfizetés nél
kül. Én a szabad kereskedés embere vagyok; de meg-
állapittatván egy védtariffa, s a már a földolgozott 
és az iparczikkek bizonyos vám alávettetvén, szük
séges, hogy a vámtariffa obyan méltányos legyen, 
mely az egyik fél iparát a másik fél rovására előnybe 
tenni vagy elnyomni nem fogja. Különösen figyel
mébe ajánlom a kor<; ánynak, hogy a jövő szerző
déseknél, és különösen az angol szerződésnél, mely
nek én mielőbbi életbe íéptettetését óhajtom, figye
lembe vegye a magyar ipart, és figyelembe vegye 
Magyarországot közjogi szempontból is, hogy 
Magyarország e szerződési tárgyalásoknál kép\i-
selve legyen. 

Végre nem osztozhatom a központi bizottság 
jelentésének vég pontjában kifejezett azon véle
ményben sem, melyben az mondadk, hogy „azon 
kérdésre nézve, minő formában nyilatkoztassa ki a 
képviselőház azon kereskedelmi szerződés elfoga
dását, a központi bizottság által jóváhagyott és ő 
felsége által szentesitett hozzájárulását utólag tör
vénybe igtattatni ajánlja." Engem ezen pont, t. 
ház, ki nem elégít. Ha mi törvényt alkotunk, és 
ezen törvény királyi szentesítést nyer, az bennün
ket kötelez ; de ez nem kötelezi se Poroszorszá
got, se a német vámszövetséget. Nekünk pedig a 
másik fél irányában kell olyan állást elfoglalnunk, 
hogy ezen szerződésben a mi existentiánk is elis
mertessék. Én azt hiszem, sokkal czéíszeriibb volna, 
ha a ratificatlónál egy magyar képviselő is aláírná 
ezen szerződést, és az ekként aláirt szerződés egyik 
eredeti példánya Magyarországnak is a külügy
minisztérium utján, a mint ez a diplomatiában 
szokás, átküldetnék, és ezen példány az ország 
levéltárába letétetnék, mint a törvényeknél szo
kás. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

E l n ö k : Kivan még valaki szólni a tárgy
hoz? Nem levén senki feljegyezve, felteszem a 
kérdést. Jóváhagyja-e a t. ház a központi bizott
ság által a Poroszországgal kötött kereskedelmi 
és vámszerződés tárgyában beadott jelentést ? 

ManOJloviCS E m i l : Véleményem szerint 
ugy kell a kérdést feltenni: vajon elfogadja-e a 
ház a kereskedelmi és vámszerződést a részletes 
tárgyalás alapjául? (Helyeslés.) 

E l n ö k : Meg fog történni; de főként ily ne
vezetes tárgyaknál czélszerünek látom, hogy föl
állás által történjek a szavazás. Ennélfogva mél
tóztassanak azok, a kik a szerződést átalánosság-
ban a részletes tárgyalás alapjául elfogadják, jóvá. 

45 



354 CCXXXVI. ORSZAGOí 

hagyásuk jeléül fölállani. (Megtörténik.) Elfogad
tatott. 

Kívánja a t. ház. hogy a szerződés a kija
vított szerkezet szerint olvastassák fel? (Kívánjuk!) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a főszerző
dés bevezetését ) . 

Ivánka I m r e : Kérem, ne térjünk el a ház
szabályoktól. Olvastassák fel az eredeti szöveg, és 
tétessenek bele a központi bizottság által javasolt 
módosítások. 

E l n ö k : U g y történik. 
Bujanov ic s Sándor e l ő a d ó : A főszerző

dés bevezetésében a következő módositványt aján
lanám, és kérem a t. házat annak elfogadására. 
0 felsége czimére nézve ezen szavak helyeit: ?Jö 
császári királyi apostoli felsége" tétessék : „8 fel
sége az ausztriai császár és Magyarország apostoli 
királya". 

Elnök: Elfogadja-e a t. ház a központi bi
zottság inódosiíáíáí; ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva 
a szerint fog kiigazittatni, 

Mihályi Pé ter j e g y z ő (olvassa a főszerződés 
2-dik bekezdését.) 

Bujanov ics Sándor e l ő a d ó : A 2-dik be
kezdés l-ső sorában e szavak helyett: ,,6' császári 
királyi apostoli" tétessék: ,,ő császári és királyi 
apostoli felsége". Kérem és ajánlom ennek elfo
gadását. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház ? (Elfogadjuk!) 
A szöveg tehát e szerint fog kiigazittatni. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa az l. és 
2-dik czikket, melyre nincs észrevétel. Olvassa a 
8- dikat.) 

Bujanovics Sándor előadó: A 3-dik czikk 
2-dik bekezdésének 3-dik sorában a központi bi
zottság e szavak helyett: ,,az osztrák monarchia 
államaiban" a következő kifejezést ajánlja elfo-
gadandónak: ,,ő császári és apostoli királyi fel
sége mindkét állama területén". 

Elnök: Elfogadja-e a t. ház ? (Elfogadjuk !) 
Tehát e szerint fog kiigazittatni. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 4-dik 
czikket.) 

Bujanovics Sándor előadó: A 4-dik czikk 
7-d;k bekezdésének l-ső sorában a „császári ki
rályi" szavak közé: az „és" szót kívánja beigtat-
tatni a központi bizottság. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát a szerint fog kiigazittatni. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa az 5—23-
áüc czikkeket, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 24-diket.) 

Bujanovics Sándor előadó: A központi 
bizottság a következő módosítást ajánlja a 24-dik 

s) Lásd aí Irományok 233-dik számát. 
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i czikkre nézve. A harmadik bekezdésnek 2. sora-
í ban előforduló „kölcsönös értesítés" szavak he-
j lyett teendő: „közös egyetértés". 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház & központi bi
zottsági módosítást ? (Elfogadjuk!) A szerint fog 
tehát a szöveg kiigazittatni. 

Mihály i Péter j e g y z ő (olvassa a szerződést 
végig, melyre nem történik több észrevétel. Aztán 
olvassa, az Á) alatti meüéldtt czimét.) 

Bujanovics Sándor előadó: A központi 
bizottság az A) alatti mellékletre nézve a követ
kező módositványt ajánlja. A czim 2-dik sorában 
ezen szó: ,,Ausztriába" helyett teendő: ,,8 csá
szári királyi apostoli felsége mindkét állama te
rülete". 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság módosítását? (Elfogadjuk!) A szerint lesz 

j tehát a szöveg kiigazitandő. 
Mihályi P é t e r j egyző (olvassa a- B) alatti 

melléklet czimét.) 
Bujanovics Sándor előadó: A kö?ponti 

bizottság következő módositványt ajánlja a B) 
alatti mellékletre nézve. A czim második sorában 
azon szó „Ausztriából' helyett teendő:„8 császári 
királyi apostoli felsége mindkét államterületéről". 

E l n ö k : Elfogadja a t.ház a központi bizott
ság módosítását? (Elfogadjuk!) E szerint fog 
tehát a szöveg kiigazittatni. 

Mihályi Péter jegyző (nhas :-a a, C) alatt 
mellékelt vámkartel 1. és 2-dik szakaszéit.) 

Bujanovics Sándor előadó: A központi 
bizottság a vámkarielben következendő módosítást 
ajánl. A 2-dik szakasz 9. sorában ezen szó 
„Ausztriában" helyébe teendő: ,,a császári királyi 
országokban és a magyar korona országaiban". 

Elnök: Elfogadja a t. biz a központi bizott
ság módosítását? (Elfogadjuk!) A szöveg tehát 
így fog kiigazittatni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a vámkartel 
többi szakasza't végig, melyekre is észrevétel nem tör
ténik. Olvassa aztán a zárjegyzökonyv l-ső pontját.) 

Bujanovics Sándor előadó: Ezen pont 
l-ső sorában e szó helyett ,.Ausztria" a következő 
módosítást ajánlja elfogadás végett a központi 
bizottság: „8 császári és királyi apostoli felsége". 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház a központi bi
zottság módositványát elfogadni? (Elfogadjuk!) 
El van fogadva. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a zárjegyzö
konyv 2-dik pontját.) 

Bujanovics Sándor előadó: A központi 
bizottság a 2-dik pontra nézve e szavak közé „8 
császári királyi apostoli felsége" e szót ,,és" java
solja közbe szúratni ekkép: „8 császári és kirá
lyi apostgli felsége". (Helyeslés.) 
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E l n ö k : Méltóztatik a t. ház e módositványt 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) El van fogadva. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a zárjegyzö-
kÖnyv 3-dik pontját.) 

Bujanovics Sándor előadó: A központi 
bizottság a 3-dik pontra nézve az „osztrák meg
hatalmazottak" kifejezés helyett következő mó-
dositást ajánl: ,,ö császári és királyi apostoli 
felsége meghatalmazottjai". Ugyanezen pontban 
előforduló ezen kifejezés: „Ausztria" helyett 
c kifejezést javasolja: ,,ő császári és királyi apostoli 
felsége". 

E l n ö k : Méltóztatnak e mődositványokat 
elfogadni ? (Elfogadjuk /) El van fogadva. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a Z'írjegyzö-
könyv 4—6-dik pontjait, melyek változtatás nélkül 
elfogadtatnak. Olvass í a 7-dik pontot.) 

S o m o s s y IgnáCZ : A központi bizottságnak 
a 7-ik pontra nincs észrevétele. Pedig a 7-ik pont
nak vegén ismét előfordul e szó: „Ausztria." Ez, 
azt hiszem, tévedésből történt minthogy itt is 
azon kifejezés használható, mely a többi pontok
nál alkalmaztatott. (Helveslés.) 

Bujanovics Sándor előadó : Épen magam 
is ezen észrevételt kívántam tenni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a zár jegyző
könyv 8-ik pontja'.) 

Bujanovics Sándor előadó: E pont 2-dik 
bekezdése első és második sorában „Ausztria és 
az érdeklett vámegyleti államok" helyett „a szer
ződő felek" teendő; az utolsó bekezdés 3-dik sorá
ban pedig „Ausztria" helyett ,,ő cs. és kir. apóst, 
felsége." (Helyeslés.) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 9-dik 
pontot) 

Bujanovics Sándor előadó : E pont 5-dik 
alpontjának második sorában előforduló „Ausztria 
és a vele" helyébe teendő : „ő csász. és kir. apos
toli felsége éi a vele." (Helyeslés.) 

Elnök : A módosítás tehát elfogadtatik. 
Mihályi Péter jegyző (olvassa m 10-dik 

pontot.) 
Bujanovics Sándor előadó : Ezen pontban 

e szó helyett „Ausztriában" a központi bizottság 
e kifejezést ajánlja : ,,ö császári és királyi apostoli 
felsége mindkét államterületén." (Helyeslés) 

ElnÖk : El van fogadva. 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a ll-dik 

'pontot, melyre nincs észrevétel. Olvassa a 12-diket.) 
Bujanovics Sándor előadó: Ezen pont 

2-ik sorában e szó helyett „Ausztriával" teendő 
volna : ,,8 császári és királyi apostoli felsége 
mindkét államterületével." Továbbá az alantabb 
még egyszer előforduló „Ausztria" kitétel helyett 
teendő : ,,ő császári és királyi apostoli felsége." 
(Helyeslés.) 

Elnök : A 12-dik pont e szerint fog meg
változtattatni. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a lS-dik 
pontot.) 

Bujanovics Sándor előadó : Ezen pont 
6-dik bekezdésében előforduló „vámegyleti állam 
s Ausztria" szavak helyett „a szerződő felek" be-
igtatását ajáulja a központi bizottság. (Helyeslés.) 

Elnök : Elfogadtatik. 
Mihályi Péter jegyző (olvass a a 14 és Í5-

dik pontot, melyekre nem történik észrevétel. Olvassa 
a 16-dik pontot az A) minta végéig.) 

Bujanovics Sándor előadó: E 16. pont A) 
mintájában foglalt ezen szó : „Ausztriában" he
lyett teendő volna : „ő császári és királyi apostoli 
felsége mindkét államterületén." (Heljeslés.) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa, a 16-dik 
ponthoz csatolt B) mintát.) 

Bujanovics Sándor előadó .- E pont B) 
mintájában foglalt „Ausztriában" helyett „ő csá
szári és királyi apostoli felsége mindkét államterü
letén" kifejezést ajánlja a központi bizottság. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : El van fogadva. 
A jegyzőkönyvet Caengery Imre jegyző úr 

fel fogja tenni s az még ezen ülés alatt fog hitele
síttetni. 

Egyszersmind a kereskedelmi szerződés azon 
változásokkal, a mint a t. ház elfogadta, ki fog 
javíttatni s végleges elfogadás végett még egy
szer fel fog olvastatni. 

Addig, míg Csengery jegyző úr az ülés jegy
zőkönyvét fel fogja tenni, az ülés többi tárgyait 
Mihályi jegyző úr fogja jegyezni. 

Következik a hatvan miskolczi és zákány-
zágrábi, továbbá az éjszak-keleti vasút tárgyában 
hozott törvényjavaslatok végleges megszavazása. 

G h y c z y K á l m á n : Mielőtt szavazás tör
ténnék e törvényjavaslatra nézve, az éjszak-keleti 
pálya engedélyokmánya és a törvényjavaslatban 
levő hiányt előbb a ház határozatához képest ki 
kell igazítani, és csak azután lehet a törvényjavas
latot végleg megszavazni. 

E l n ö k : Azon fogjuk kezdeni. 
Királyi Pál előadó : T. ház! A keddi 

ülésben méltóztatott engem, mint e tárgy előadó
ját, határozatánál fogva utasítani, hogy az éjszak
keleti vasútra vonatkozó engedélyokmány 5-ik 
szakaszának 2, 3-ik és 4-ik pontját, valamint 
ugyanazon pontoknak megfelelő eme törvényja
vaslat 5-ik szakaszát a hozott határozatok értelmé-
ben kiigazítsam. En ezen kiigazítást megtettem, 
és van szerencsém a t. háznak hitelesítés végett 
felolvasni. (Olvassa az engedélygkmány kiigazított 
pontjait.) 

45* 
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E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen szakaszokat 
a most felolvasott szerkezetben ? {Elfogadjuk !) 

Következik most a törvényjavaslatoknak, 
végleges megszavazásuk tekintetéből való felol
vasása. 

Mihályi P é t e r j e g y z ő (olvassa a hatvan-
miskolczi és zákány-zágrábi vasutvonalak építésére 
vonatkozó törvényjavaslatot.) 

Elnök : A kik végleg elfogadják a most 
fölolvasott törvényjavaslatot, méltóztassanak föl
kelni. {Megtörténik.) A i örvényjavaslat végleg 
meg van szavazva. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a magyar 
éjszak-keleti vasút kiépítését tárgyazó törvényjavas
latot.) 

Tisza K á l m á n : Az ötödik szakaszra nézve 
fölkérem a t. jegyző urat, hogy azt ne az eredeti 
szövegben, hanem a központi bizottság által most 
fölolvasott , kiigazított szövegében szíveskedjék 
fölolvasni. (Megtörténik.) 

E l n ö k : A kik a felolvasott törvényjavasla
tot végleg elfogadják, méltóztassanak felkelni. 
(Megtörténik.) A felolvasott törvényjavaslat végleg 
el van fogadva. 

Mind a két elfogadott törvényjavaslatot Mi
hályi Péter jegyző úr a ínéit, főrendekhez át fogja 
vinni. 

Következik a mélt. főrendek két rendbeli üze
netének tárgyalása. Az első a görög-keleti vallásúak 
egyházi ügyeire vonatkozik. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a főrendek
nek a görög-keletiek egyházi ügyeilen hozott törvény
javaslatra vonatkozó üzenetét '). 

Halász Bo ld izsár *. T, ház! Ezen második 
pont arról szól, hogy az erdélyi görög-keleti val
lású püspökségnek érsekségre emelése törvénybe 
igtattatik. A mélt. főrendek, illetőleg a felsőház ki
van ata az, hogy hozzátoldassanak még azon sza
vak : hogy az 1791. X. t. ez. rendelete erre is ki
terjesztetik. De azon törvényben az van, hogy az 
illyr kanczellária eltöröltetvén , ennek mintegy 
pótlásául a közölök arra alkalmas egyének részint 
a kanczelláriához, részint a helytartósághoz fognak 
alkalmaztatni, ezenkívül pedig metropolitájok és 
püspökeik az országgyűlésen helyet fognak kapni. 
ennek mikénti gyakorlása az országgyűlés tartása 
fölötti r tanácskozásra kiküldött bizottságra bízat
ván. Én nem tudom, t. ház, mi szükség van arra, 
hogy az ide tétessék'? vagy ha már a mélt. főren
dek azt kivánták. én soha se szeretem azt, ha egy 
törvény a másik törvényre hivatkozik, mint a Csí
zió. Másik része azon törvénynek főrendi tagsági 
joggal ruházza föl a metropolitát és a püspöküket. 
Hisz erre semmi szükség siucs. Én tehát aztgondo-

Láad as Irományok '2 38-dik számát. 

lom, hogy maradjon a második szakasz ugy, a 
mint azt a képviselőház megállapította: mert a tol
dás fölösleges, és nincs is értelme. 

Joannovics György: T. képviselőház! Én 
azt gondolom, hogy ezt a pótjavaslatot, melyet a 
mélt. főrendek ajánlottak, el lehet fogadni. Igaz, 
hogy az 1792. X. t. ez. első részében, melyről Ha
lász Boldizsár képviselőtársam szólott, más dolog
ról van szó; de másik részében világosan ki vau 
téve, hogy : „Status et ordines dicti rítus me-
tropolitae et episcopis votum in comitiis jam ex 
nune competere declarant." stb. Minthogy akkor 
csak egy közös metropolitája volt ezen egyháznak : 
igen természetes, hogy csak egyes számban lehet 
kitéve a „metropolita" szó. Most, minthogy a gö
rög-keleti egyházban két metropolita van ; és arról 
van szó, hogy a román metropolia beczikkelyez-
tessék : a mélt. főrendek gyöngéd figyelemmel vol
tak a felállított gör.-keleti román metropolia és me
tropolitája iránt, és azt kivánták, hogy a mennyi
ben „expressadoeent," ezen ülési és szavazati j o g a 
görög-keleti román metropolita számára is bizto
síttassák. E módosításba vallás- és közoktatási mi
niszter úr is beleegyezett, és hiszem, hogy bele-
eg ezik az összes minisztérium is. Nézetem szerint 
az elfogadható. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!)) Ennélfogva a mélt. főrendek módosítását a 
t. ház elfogadja, 

G h y c z y I g n á c z : Én is elfogadom t. ház, 
és nem a dolog érdeméhez, hanem a velünk köz
lött jegyzőkönyvi kivonathoz akarok szólani. Mi
dőn a mélt. főrendek a házhoz valamit átkülde
nék, ennek azon szokott formulája van, hogy : „tu
domás és szives hozzájárulás végett a házzal kö
zöltetik." E formula meg is van tartva a 240-dik 
számú jegyzőkönyv első pontjában ; a most szóban 
forgó üzenetben azonban a szokott formula helyett 
csak ez áll: „tudomás végett a képviselőház érte
síttetik." Bátor vagyok erre figyelmeztetni a t. há
zat, nehogy ennek következése legyen, s tán más 
dologban a képviselőház hozzájárulása helyett 
csak tudomás végett közöljék a főrendek azt, a 
mihez beleegyezésünk szükséges. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Átmegyünk a másik üzenetre. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a főrendi ház 

XCl-dik ülése jegyzőkön ivének az alföldi vasútra vo
natkozó kivonatíból l) az első pontot.j 

Tisza K á l m á n : Azt gondolom, az elsőpont-
j hoz hozzá lehet szólni, minekelőtte a 2-dikra át

mennénk. 
Én magam részéről azon alkotmányos elvet 

í kívánom a magyar országgyűlés által követtetni, 
melyet másu'tlátok követtetni. Jelesen, hogy olyan 

l) Lásd az Irományok 240 dik számát. 
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módosításokat, melyek folytán az országra, illető
leg minden adózóra nagyobb terhek háramolnak, 
tenni a felsőháznak jogában nincs. Ezen elvet 
kívánom minden alkalommal fentartani, a hol va
lóban a terhek neveléséről van szó; és a főrendek
nek ezen megjegyzését csakis azon alapon fogad
hatom el, mert bár ugy látszik, de valóban nincs 
teher emeléséről szó, a mennyiben — bár a jegyző
könyv ki nem fejti azt, hogy az üzlet megnyitá
sától számittassék a 90 év — ez nem a főrendek mó
dosítása, minthogy az általunk elfogadott egyez
ményben is ugy van ; hanem az általunk elköve
tett tévesztést pótolja helyre, hogy az egyezmény 
illető szava a törvény illető szavával nem vág 
össze. Ennélfogva, fentartva az említett elvet, a 
módosítást elfogadom. {Helyeslés) 

Halász B o l d i z s á r : Én nem látom indo
kolva ezen módosítást: mert e szó, hogy „legrövi
debb vonal" azt fejezi ki, mit a képviselőház akar. 
Igaz, ha veszszük a közönséges utat a két ut közt, 
például egy kanyarulatot képező ut, ha jól meg 
van csinálva, minden esetre az időre nézve rövi
debb, mint egy physikailag rövidebb, de roszabb 
ut; de ez a vasutakra nézve nem áll. U g y látom, 
hogy itt a főrendek a minisztériumnak akarnak 
szabadabb kezet adni. Hiszen a minisztérium sa
ját felelősségénél fogva úgyis meghatározza azt, 
hogy országos érdek szempontjából melyik a le
hető legrövidebb ut. Alkalmam volt egy izben ná
dor o fenségétől hallani, midőn Pest megye tiszt
újító székéu azt monda: ,,ego pluralitatem voto-
rum juxta mihi opíiine eognitam majoritatem so-
leo decidere/' Hiszen itt is ugy áll a dolog, hogy 
a minisztérium, felelősségénél fogva, ha példáid 
egy mocsár vagy más akadályok vannak, termé
szetesen fel van jogosítva egy kis kanyarulatot 
tenni. En tehát részemről nem látom indokolva, 
miért tennők „legrövidebb'' helyett ,.lehető legrö
videbb." Azért a képviselőház eredeti szerkezetére 
szavazok. 

KaCSkoviCS l g n á c z : Én a felsóháznak mó
dosítását czélszerübbnek tartom, mert ezen kitétel 
.,lehető legrövidebb vonal" nem ad csak oscillatióra 
is alkalmat, mert a két szélső port közt, a legrövi
debb vonal a niathematika szerint is a linea recta. 
E szerint a nehézségek elől sem volna szabad kitérni. 
Föltéve, hogy a lehető legrövidebb vona't fogja 
a minisztérium vá'asztani, ezt sokkal czélszerübb
nek l ' íom. mint az előbbi kitételt. Ennélfogva 
óhajtom . hogy a felsőház rnódosi'ása elfogad
tassák. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! Én azt hiszem, a két kifejezés közt alig 
van különbség. Mert mit kivannak a főrendek? 
Ázt, hogy ezen átalánosságban tartott kifejezés 
helyett: „rövidebb vonal" használtassák : „a lehető 

legrövidebb vonal*. Lehetetlen vonalt mi sem 
kívánunk; a dolog siettetése tekintetéből azonban 
czélszerünek tartanám a főrendek módosítását 
elfogadni, mert a dolog lényegére nézve a két 
kifejezés között ugy sincs semmi különbség. 

Egyébiránt pedig, minthogy pénzügyi szem
pontból a minisztériumnak az a feladata, hogy a vas
út a lehető legrövidebb vonalban építtessék k i : mert 
a kamatbiztositás ni értföl denkint adatván, mentül 
rövidebb vonalban építtetik a vasút, annál keve
sebb azon teher, mely az államra háramlik. Ez is 
szolgáljon bizonyítékul arra, hogy maga a kor
mány igyekezni fog a vasútnak építését a minden 
tekintetben lehetőleg legrövidebb vonalon eszköz
lésbe vétetni. (Helyeslés.) 

Csiky S á n d o r : Én a főrendek üzenetében 
foglalt ezen módositványt határozatlannak találom, 
és ennélfogva elfogadhatónak sem vélem azért, 
mert ha eüen módositványt elfogadnók, azon eset
ben a hatvan-miskolczi vonalra nézve a ház által 
elfogadott törvényjavaslatban is azon kitétellel 
kellene élnünk, hogy Kápolnáról Kövesdre a 
lehető legrövidebb vonalon vezettessék a vasút. 
í g y tehát a nagyvárad-fiumei vasút tárgyában is 
ezen kitétel használtatván, a következetesség miatt 
a mellett kellene megmaradni. 

Elnök: Kívánja a t. ház a mélt, főrendek 
üzenetét elfogadni ? (Egy szó: A kérdést a szerke
zetre kell feltenni, nem a módositványra!) Bocsánat t 
kérek: a szerkezet most az. melyet a miit. főren
dek küldtek át. {Nem áll!) Ha kívánja a t. ház, a 
kérdést így fogom feltenni: méltóztassanak tehát 
azok, a kik az eredeti szerkezetet kívánják megtar
tani, felállani. {Megtörténik.) Méltóztassanak felállni 
most azok, a kik a mélt. főrendek által ajánlott mó
dosítás elfogadása mellett vannak. {Megtörténik.) 
A főrendi ház módositványa elfogadtatik. 

Következik a szabad királyi városok törvény
kezési költségeire nézve tett indítvány és határo
zati javaslat tárgyalása. 

Mihályi Péter jegyző {ohasm az indít-
I vdnyt a sz. klr. városok, kerüh'ek 's re id-zett tanács-
\ csal bíró városok törvén ikezési költségeire nézne'). 
| BÓniS S á m u e l : Tisztelt ház ! 

ElnÖk: Lónyay pénzügyminiszter úr még az 
| ülés megnyitása előtt jelentette ki előttem, hogy e 
1 tárgyhoz szólni akar; úgyde neki mint miniszter-
i nek is a ház szabálvai szerint ioo-a van szólni : 
' tehát kérem, miniszter úr. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Szívesen átengedem a szót. 

Bónis Sámuel: T. ház! A merni viben ezen 
fontos tárgy szoros kapcsolatban van az állam
háztartás kérdésével, óhajtanám, hogy ezen indít-

1) Lásd az Irományuk. °3 7-ik számát. 
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vány a pénzügyi bizottsághoz utasittassék. (Ss-
lyeslés.)Óhajtaním ezt azért, hogy a pénzügyi bizott
ság az államháztartás szükségleteit figyelembe 
véve. hasonlítsa azt e kérelemmel össze, és a mél
tányosság és igazság utján terjeszszen véleményes 
jelentést a ház elé, és csak azután tárgyaljuk ezen 
indítványt. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyi miniszter: 
T. ház! A minisztérium nevében majdnem ugyan-
azor értelemben kívántam szólani, mint az előttem 
szóló t. képviselő úr. Ugyanis azon meggyőződés
ben vagyok, miszerint igen kívánatos, hogy ezen 
fontos tárgy minden körülményeknek tekintetbe 
vételével határoztassék el; és ezen okból arra ké
rem a tisztelt házat, méltóztassék elrendelni, hogy 
ezen indítvány a minisztériumnak a végből adas
sék ki, hogy az ezen tárgyra vonatkozó adatokat, 
nézeteinek kifejtésével együtt, mielőbb közölje az 
állandó pénzügyi bizottsággal. Csak a bizottság 
véleményes jelentésének beadása után fogna ezen 
indítvány végleges határozathozatal végett napi
rendre tűzetni. U g y hiszem, ezen eljárás ezen kér
désnek lehető és czélszerü megoldását csak siettetni 
fcgná, és minthogy ezen kérdés pénzügyi tekintetből 
nagy figyelmet érdemel: czélszerü lesz az állandó [ 
pénzügyi bizottság véleményét a tárgyalás alkal- | 

A kormány részéről jelen van : Horvát Boldi
zsár ; később Festetics György gr., Gorove litván, 
Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 121/i órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit Csengery Imre jegyző úr 

mával tekintetbe venni. Ezen nézetnek elfogadha-
tását bátor vagyok a minisztérium nevében a tisz
telt háztól kérni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház azon indítványt, 
hogy a minisztérium az ez ügyre vonatkozó ada
tokat a pénzügyi bizottságnak adván át, ez véle
ményes jelentését terjeszsze a ház elé ? (Helyeslés.) 

A pénzügyi bizottság tisztelt tagjait kérems 
méltóztassanak délutáni 4 órakor itt megjelenni. 

Egy negyed órára felfüggesztem az ülést, mig 
a jegyzőkönyv el fog készülni. 

(Negyedórai szünet mvlva;) Jegyző úr a jegy
zőkönyvnek a kereskedelmi szerződésre s a végleg 
elfogadott törvényjavaslatokra vonatkozó pontját 
hitelesítés végett fel fogja olvasni. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a jegyző
könyv ületö pontjait.) 

Elnök l A szerződés a szerint, a mint a t. ház 
elfogadta, ki van igazítva: kivánja-e a t .ház ,hogy 
végső elfogadás végett ujolag felolvastassák? (El
fogadjuk !) Az elfogadott szerződést s a két törvény
javaslatot a főrendekbea Mihályi jegyző úr átfogja 
vinni a ma esti 6 órakor tartandó ülésbe. 

Holnap 12 órakor kérem a t. ház tagjait, mél
tóztassanak megjelenni. 

Az ülés végződik d. u. 1 '/2 órakor. 

jegyzi. A múlt ülés jegyzőkünyve fog hitele
síttetni. 

Csengery Imre, aztán Mihályi Péter 
j e g y z ő k (olvassák a május 28-kán tartott ülés jegy
zökönyvét.) 

H o r v á t h K á r o l y (a városok és kerületek tör
vénykezési költségei iránt beadott indítványra vonat
kozó jegyzőkönyvi pont felolvasása után)'. T. ház ! 
A városok törvénykezési költségeire nézve tett 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Kérvények bemutatása. Borcsányi János a pesti egyetemen graduált orvostudorok iránt interpellálja a kor
mányt, mely azonnal felel is. Berzenezey László az erdélyi vasúti előmunkálatokra adott engedély irác*. interpellálja a kormányt. A 
főrendek üzenik, hogy a vámegylettel kötött kereskedelmi szerződéshez hozzájárultak, egyszersmind az egyik minapi jegyzőkönyvökbe 
csúszott téves kifejezést helyreigazítják. 




