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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. 
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inditvány tekintetében felvett jegyzőkönyvre alá
zatos észrevételem van. Én mind Bónis Sámuel 
képviselőtársam indítványából ugy vettem ki. 
mind a pénzügyminiszter úr nyilatkozatát ugy 
értettem, hogy ők ezen inditvány, illetőleg hatá
rozati javaslat tárgyalását nem bizonytalan időre 
elhalasztani, hanem akként kívánták elintézni, hogy 
midőn az országos költség előirányzata elő fog 
kerülni, azon határozati javaslat már tárgyalva 
legyen. Ezt nem vettem észre, hogy érintve volna 
a jegyzőkönyvben • tehát ezt szeretném, hogy 
határozottan kimondatnék, 

Mihályi Péter jegyző: A jegyzőkönyv a 
szerint van feltéve, a mint a határozat kijelente
tett. A pénzügyminiszter úr azt kérte, hogy a ház 
tenné át ezen indítványt ő hozzá, hogy a szüksé
ges adatokat előterjesztvén, nézetének kijelentése 
mellett áttegye a pénzügyi bizottsághoz. A hatá
rozat ezen értelemben van felvéve, és a pénzügyi 
bizottság jelentésével egyetemben fog ezen indit
vány a házban tárgy altatni. (Helyeslés.) 

Bóni s S á m u e l : Én részemről óhajtanám, 
hogy egyetemleg tegyen jelentést a pénzügyi bizott
ság; azonban nem kívánnám, hogy ezt feltétel--
képen tegyük oda, és ez által mintegy a budget 
tárgyalását megakadályozzuk. A czélt a nélkül 
is el lehet érni: mert ha azon bizottság jelentése 
nyomán határoz valamií az ország, a minisztérium 
rendkívüli hitelt is kérhet. Megállhat- tehát a jegy
zőkönyv ugy, a mint szerkesztve van. (Helyeslés. 
Maradjon !) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő : Ha méltóztatnak 
kívánni, még egyszer felolvasom a jegyzőköny
vet. (Olvassa:) „A pénzügyminisztériumhoz át
tétetik a végből, hogy ezen indítványra vonat
kozó adatokat nézeteinek kifejtésével együtt a 
pénzügyi bizottsággal mielőbb közölje, és e bizott
ság véleménye jelentésének beérkezése után fog 
ez inditvány tárgyalás végett napirendre tű
zetni". (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a szerkezetet? 
(Elfogadjuk!) E szerint a jegyzőkönyv szerkezete 
változatlanul megmarad. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (tovább olvassa a 
jegyzökönyvet vénig?) 

E l n ö k : Nincs észrevétel a jegyzőkönyv 
ellen ? (Nincs!) A jegyzőkönyv hitelesítve van, 

Trencsén megye közönsége a honvédelmi kér
désnek mielőbbi megoldását kéri. 

Ugyanazon megye kí'zönsége a kassai ma
gyar színháznak évi segélyeztetésének eszközöl-
tetését kéri. 

Doctor Schaller székesfehérvári lakos a himlő
oltás megszüntetését tárgyazó kérelmét figyelembe 
vétetni kéri. (Derültség.) 

E kérvények a kérvényi bizottsághoz tétet
nek át. 

B o r c s á n y i JánOS: Biztos tudomásom levén 
a felől, hogy a bécsi és prágai orvosi egyetemek 
által graduált orvosok akár a lajtántúli osztrák, 
akár pedig a lajtáninneni magyar államterület 
bármely helyén szabadon és akadálytalanul gya
korolhatják orvosi hivatásukat: míg ellenben a 
pesti egyetemen tudori fokot nyert orvosok ezen 
joggyakorlattól Bécs városának területét illetőleg 
eltiltvák : ezen tilalom által korlátolva látom — és 
pedig alig indokolható módon korlátolva — nem 
csak az illető orvosoknak állásuk minőségéből 
folyó egyéni jogait; de nem kevésbbé mellőzve 
kell egyszersmind tekintenem a pesti orvosi egye
temnek ez érdemben teljesen jogosult viszonyos
sági igényeit, a mennyiben t. i. a bécsi vagy prá
gai orvosi egyetem oklevelével ellátott egyén 
tényleg sokkal több joggal bir Pesten, mint a 
mennyivel bir a pesti egyetem oklevelével ellátott 
egyén tényleg Bécsben. Indítva látom ennél
fogva magamat, a tisztelt kormány figyelmét ezen 
anomal helyzetre felhivni , és a tisztelt belügy
miniszter úrhoz következő. Írásban is beadott inter-
pellátióval fordulni, kérvén a t. házat, miszerint 
felolvasását megengedni és azt magáévá tenni 
méltóztassék. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az inier-
pellítiót): ,,Yan-e az igen t. belügyminiszter urr-ak 
tudomása a felöl, hogy mialatt a bécsi és prágai 
orvosi egyetemben tudori fokot nyert orvosok a 
magyar államterület bármely helyén szabadon és 
akadálytalanul gyakorolhatják orvosi hivatásukat, 
viszont a pesti orvosi egyetem által graduált orvo
sok ezen jog gyakorlatától Bécs városa területét 
illetőleg eltiltvák ? é -; ha van erről tudomása, szán
dékozik-e a t. belügyminiszter úr a lajtántuli 
kormánynál ez érdemben a teljes viszonosságot 
kieszközölni ?<l' 

S z l á v y Józse f be lügymin i sz ter i á l l a m 
t i tkár : A belügyminiszter úr jeLn nem levén, 
szabadságot veszek magamnak ezen interpellátióra, 
a mennyire a tényállást ismerem, rögtön felelni, 
(Halljuk!) A gyakorlat, ha jól tudom , jelenleg 
következő. A Pesten graduált orvostudorok nin
csenek ugyan kizárva teljesen Bécsben és illetőleg 
a lajtántuli tartományokban a gyakorlatból, ha
nem, ha egy Pesten graduált tudor Bécsben vagy 
a lajtántuli tartományokban gyakorló orvos akar 
lenni, előbb colloquiumot tartatnak vele a bécsi 
egyetemen, és ha ennek megfelel, megkapja az 
engedélyt. A reciprocitás nem igy gyakoroltatik 
nálunk : mert a bécsi egyetemen graduált orvos
tudorok itt minden colloquium nélkül bocsáttat
nak gyakorlatra. Ez, a mennyire tudom, a régi 
időből származó gyakorlat; midőn t. i. a pesti 
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egyetemen nem taníttattak mindazon tárgyak, 
melyek a bécsi egyetemen taníttatnak. E szerint 
Magyarországon sem engedtetik meg mindazon 
külföldi egyetemen graduált orvostudoroknak, 
a hol mindazon tanulmányok nem adatnak elő, 
melyek itt tanittatnak, a gyakorlat. E különbség 
a béasi és pesti egyetem közt most már nem léte
zik, és azt hiszem, nem fogok a belügyminiszter 
úv szándéka ellen nyilatkozni, midőn azt mondom, 
hogy megszűnvén azon ok, melynél fogva eddig 
Bécsben colloquiumot kivántak, a belügyminisz
térium meg fogja a maga utján a lépéseket tenni 
arra nézve, hogy ne hozzuk be mi is azon meg
szorítást, hanem inkább a bécsiek szüntessék azt 
meg ; és ugy hiszem, e t kintetben nem lesz semmi 
akadály. (Tetszés.) 

E l n ö k : A t. ház e nyilatkozatot megnyug
vással fogadja. 

BerzenCZey Lász ló (Zaj) .-Nagyon rövid le
szek. Minthogy a közmunka-miniszter úr nincs itt, 
és az államtitkár urat sem látom, ez rám nézve 
igen nehéz helyzet; de minthogy a jövő héten ülés 
nem lesz, kénytelen vagyok mégis most egy rö
vid inteipellátiót intézni a közmunkaügyi minisz
tériumhoz. A jelen hó 26-án volt szerencsém a mi
nisztériumot rövid interpellátióban felszólitani, 
hogy szándékozik-e felénk, a székely föld felé 
vinni a kolozsvár-brassói vasutat? A miniszter 
úr szives volt megígérni , hogy maga a kor 
mány fogja az állam költségén tanulmányoz-
tatni és kinézni a leghevesebb és legczélszerübb 
vonalt , a melyen e vonal éj ittessék , és nem 
fogja egyeseknek kezébe adni; most pedig a hír
lapukban mást olvasok, p. a „Magyar Újságá
ban. (Nagy derült-ég.) Remélem, hogy nem árt az 
ügynek. Az újságban az van tehát, hogy a magyar 
közlekedési minisztérium következő vasutvonalak 
előmunkálataira adott engedélyt: Pestről Szabad
kára Zichy Jenő gr. és társainak sfb. Nagyon sok 
van még, a mit nem olvasok; csak azt olvasom, a 
mi engem is érdekel, és azt hiszem, közvetlenül 
minden erdélyi magyar embert : Kolozsvárról 
Brassóig, illetőleg az oláh határszélig engedménye
sek : Bánffy Miklós és Károlyi Ede grófok. Nem 
tudom, ez igy van-e? de ha így van, nem tudom 
összeegyeztetni az interpellátióra adott azon fele

lettel, mely szerint biztosíttattunk, hogy maga az 
állam fogja az előmunkálatokat megtétetni, és lesz 
annyi figyelemmel ránk nézve, hogy nem egyes 
társulatoknak fogja a munkálatokat kiadni, me
lyek, mint tudjuk, szándékosan ki akarják kerülni 
M.-Vásárhelyt. Ennélfogva nekem, mint képviselő
nek, kötelességem volt a közlekedési miniszter úr
hoz a következő interpellátiótintézni.(Olvassa:) yA 
hírlapok szerint gr. Bánffy Miklós és gr. Károlyi 
Ede az erdélyi vasútvonalra egy egész évi enge
délyt kaptak az előmunkálatok megtehetése végett. 
Tisztelettel kérem a közlekedési minisztériumot, 
adjon felvilágosítást az iránt, hogy az előmunká
latok megtehetése végett kiadott ezen engedély 
kirekesztő természetü-e ? vagy pedig ahhoz hasonló 
engedélyek más concurrensek számára is hasonló-
joggal adatnak?" (Felkiáltások: Mindenkinek ') 

E l n ö k : Ezen interpellátió ki fog adatni az 
illető minisztériumnak. 

A mélt. főrendek üzenetének megérkeztéig az 
ülést felfüggesztem. 

(20 percznyi szünet múlva:) Az ülést megnyi
tom. A mélt. főrendek részéről b. Nyáry Gyula 
jegyző úr üzenetet hozott. 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 
szék elé áll): Mélt. elnök úr, t. ház! Az igen tisztelt 
háznak a poroszországi vámszerzó'désre vonatkozó 
határozatát a felsőház helybenhagyván és hozzá
járulván, bátorkodom az illető jegyzőkönyvi kivo
natot mély tisztelettel kézbesíteni. 

Csengery Imre jegyző (oha. sa a főrendi 
ház jegyzőkönyvi kivonatát a vám szerződés tárgyában: 
továbbá a főrendek azon nyilatkozatát, mely szerint a 
múlt ülések egyikében átküldött jegyzőkönyv ezen ki
fejezése : „tudomás végett" tévedésből használtatott, a 
„szive* hozzájárulás" helye't. Ennek h lyreigazitását 
a főrendi ház ép ugy az igazság, mint az eddig fen-
állott viszony megőrzése tekintetéből mellözhetlen köte
lességének ismeri) 

E l n ö k : Örvendetes tudomásul vétetik. 
Más tárgy nincs, mint a következő ülés 

határnapjának megállapítása: azt hiszem, hogy 
legczélszerübb volna jövő hét csütörtökje. (He
lyeslés.) 

Az ülés végződik d, u. 1 í/i órakor. 




