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E l n ö k : Ki fog nyomatnia), s zét fog osztatni 
és tárgyalási napja ki fog tűzetni. 

Egy törvényjavaslat van még, melyre nézve 
nincs határozata a t. háznak, hogy az osztályok, 
tárgyalják : ez a vadászati törvény. Kérném : ha
tározza el a t. ház, hogy ez a törvényjavaslat az 
osztályokhoz utasíttassák. (Később!) 

B ó n i s S á m u e l : T. képviselőház! Különö
sen két tárgy van, melynek minél előbbi bevég
zését a bizottságoknak kötelességévé tette a ház : 
egyik a nemzetiségi ügyben, másik a házszabá
lyok tárgyában kiküldött bízottságé. Mindkét bi
zottság most dolgozik, és a háznak igen sok tagja 
benne van azon két bizottság valamelyikében. Ha 
már most az osztályülésekkel leszünk elfoglalva, 
ámbár délelőtt és délután ülésezünk, physikai le
hetetlenség mind hármat elvégeznünk. Én tehát jó
nak látnám, hogy először az általam előbb emlí
tett két bizottság végezze be munkáját; azután 
azon vadászati törvényt egy óra alatt elvégezhet
jük az osztályokban. (Helyeslés.) 

J) Lásd az Irományok 337-ik számát. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös J6-
zsef 5.5 Górom István , Horvát Boldizsár , Mikó 
Imre gr., később Festetics György gr. és Lónyay Meny
hért. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 
E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 

jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 
vezetni; a szólani kívánók neveit pedig Mihályi 
Péter és Dimitrievies Milós jegyző urak fogják 
jegyezni. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa az október 15. 

tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A vadászati törvényre nézve tehát 
később fog intézkedni a ház. 

Kérem a nemsetiségi bizottság t. tagjait, mél
tóztassanak ülés után tanácskozás végett itt ma
radni. 

Egyszersmind kérem a pénzügyibizottság t. 
tagjait, méltóztassanak holnap délután 4 órakor 
összejőni. 

BÓniS S á m u e l : Én pedig kérem a házsza
bályok átvizsgálása tárgyában kiküldött albizott
ság tagjait, méltóztassanak ma d. u. 4 órakor a IX. 
osztály termében megjelenni. 

G h y c z y K á l m á n : A házszabályok átvizs
gálása tárgyában kiküldött bizottság összes tag
jait bátor vagyuk szombat d. u. 4 órára, a mint 
már ez iránt tudósítva is vannak, ide az ország
házba meghívni. 

E l n ö k : Több tárgy nem levén, az ülést be
rekesztem. 

Az ülés végződik d. e. l23/i órakor. 

E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Majláth György, a főrendi ház elnöke, az 

1868-ik évi államköltségvetésró'l szóló törvény-
ezikk szentesitett és szokott módon kihirdetett disz-
példánya megőrzés végetti átvételéről az országos 
főlevéltárnok által kiadott eredeti elismervényt az 
országgyűlés irományai kiegészítése végett átkül-
dötte. Tudomásul vétetik. 

Ráth Károly közvádló s a királyi ügyek 
igazgatója, Böszörményi László képviselőnek, mint 
a „Magyar Újság" tulajdonos kiadója és szerkesz
tőjének, az 1848. XVIII. törvényczikk 30. szaka
sza 2. pontjában meghatározott biztosíték letételé-
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nek elmulasztása miatti perbefogatására előleges 
engedélyt adatni kér. A tízes bizottsághoz téte
tetik át1). 

Turócz megye a kedvezményi kősó árát a 
megye területére 3 frt 80 krban megállapittatni 
kéri. 

Ugyan Turócz megye a hasonszenvi gyógy
módot Sáros megye kérése következtében párto
lás alá vétetni kéri. 

Győr városa szintén a hasonszenvi gyógymó
dot pártolás alá kéri vétetni. 

A kassai ügy védi egylet a hazai bíróságoknak 
a kormányi kinevezés rendszerére alapítandó be
töltése iránti indokolt véleményét a birói szervezet 
megalapításánál figyelemre méltatni kéri. 

Ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz té
tetnek át. 

Mihályi Péter előadó (olvassa a központi 
bizottság jelentését az ország némely vidékein megza
vart közbiztosság helyreállítására kért póthitel tárgyá
ban előterjesztett törvényjavaslatról) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni*), szét fog osz
tatni, és ha a t. ház beleegyezik, a napirenden levő 
tárgy befejezte után tárgyalás alá vétetik. (Helyes
lés) 

Mikó Imre gr. miniszter úr interpellatióra kí
ván felelni. 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
Tisztelt ház! Kecskemét városa érdemes képvi
selője a múlt alkalommal azon kérdést intézte hoz
zám : van-e tudomásom arról, hogy az államvas
pálya Czegléd és Pest között mindez ideig még 
nincs kettős sinuttal ellátva, s hogy az államvas
pályatársaság, sem a szállítandó gabonát befo
gadni képes raktáraknak, sem az ennek elszállítá
sára szükséges kocsiknak nem levén birtokában, 
e miatt a gabona kivitel tetemesan akadályozva 
van ? Továbbá: megíettem-e e baj elhárítására a 
szükséges intézkedéseket, avagy mi utón szándéko
zom ezen. az exportot gátló s igy az állam és 
egyesek anyagi veszteségét előidéző calamitást 
mielőbb elháritni? 

E kérdés a legnagyobb mértékben közérde
kű, s ennélfogva komolyan foglalkoztatja a hazai 
közvéleményt. Hogy arra kellőkép megfelelhessek : 
szükséges a hazai forgalmi viszonyok jelen állapo
tának rövid vázolására kiterjeszkednem. {Halljuk!) 

A bajok, melyek már a múlt évben oly nagy 
mértékben gátolták az országos kivitel folytonos
ságát , nagy részt , habár sokkal csekélyebb 
mérvben ez idén is fenállanak, sőt meggyőződé
sem szerint fen fognak állani mind addig, inig 
azon hálózat, melyet a kormány forgalmi szük-

) Lásd az Irományok 338 dik számát. 
a) Lásd az Irományok 339-dik számát. 
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ségleteinkhez mérve tervezett, s a mely a törvény
hozás határozata nyomán részben már épités alatt 
is van, teljesen kiépítve, s a forgalomnak átadva 
nem lesz. 

A létező körürmények között tehát nem ma
rad más hátra, mint oda törekedni, hogy e ren
delkezésre álló forgalmi eszközök szállítási képes
sége lehető tökélyre emeltessék. 

De a vasút nem egyéb, mint közönséges érte
lemben vett gépezet, melynek műveleti képessége 
korlátolt, meghatározott és számokban kifejezhető. 
Ezen képesség e^y bizonyos meghatározható ma
ximumot képvisel,1 melyen tul törekedni annyit 
tenne, mint zavarokat idézni elő, a mi aztán még 
súlyosabbakká tenné azon bajokat, melyeket már 
is oly fájdalmasan panaszolni kénytelenek va
gyunk. 

í g y például, az államvaspályán Pesttől Mar-
eheggig ezen maximum, az eddigi tapasztalatok és 
pontos számitások szerint, naponkint 15 vonatot 
képvisel, melyek körülbelől 75,000 mázsát képe
sek elszállítani. Ennélfogva tehát, ha csak egyet
len egyszer fordulna elő az eset, melyben a tettle
ges elszállítás, az üzleti szolgálatban mutatkozó 
bármi fogyatkozásoknál fogva, ezen szállítási ké
pességnek meg nem felelne, az esetben a vasúti 
társaságot lehet méltán feleletre vonni. 

Az a kérdés már most: miképen intézkedett 
a kormány arra nézve, hogy ezen mennyiség pon
tosan és folytonosan elszállittassék ? 

Az első és főkellék az, hogy a forgalmi esz
közök elégséges számban rendelkezésre álljanak. 
Minő intézked'sek tétettek e részben: szabadjon a 
kezeimnél levő hivatalos jelentésből némely ada
tokat felmutatnom, melyek a t. házra nézve talán 
érdekkel bírnak. (Halljuk!) 

Az államvaspályának délkeleti vonalán a for
galmi eszközök álladékát 4487 kocsi és 172 moz
donygép képezi. Amazokból 600 fedett teherkocsi 
és 200 szénkocsi tavaly szereztettek be ; a moz
donygépekből 22 darab egészen uj gép, mindenik 
18,000 mázsa bruttó vontató-erővel. 

A múlt évi tapasztalás szerint, a bajnak egyik 
főoka az volt, hogy az államvasuttársaságnak ko-
csii, a feladási helyekről megrakodtan, egészen 
rendeltetési helyűkig a külföldre elküldettek, 
honnan csak hosszú időközban fordulhattak vissza, 
mi alatt a közbeneső' vasúti társaságok helyettök 
más kocsit nem küldöttek. E hiány pótlására a 
múlt évben történt először, hogy a kormány köz
benjárása folytán, a külföldi vasúttársaságok is 
küldöttek kocsikat. Ezen viszonyosság a kocsik 
kölcsönös felhasználásában az idén lett először 
rendszeresítve, s kötelező szerződések alapján 
szabályozva. 

Jelesen, az egyik szerződés erejénél fogvas 
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az éllamvasuttársaság, több külföldi társaságok
kal egyetemben, öt csoportozat szerint ugyanan
nyi irányban, öt külön kocsi contingentiát alakí
tott. Ugyanis : 

1-ször, a rajna-thüringenit 565 kocsival. 
2-szor. a berlin-hamburgit 465 ,, 
3-szor, a dél-németet 1269 ,, 
4-szer, a stettinit 450 ,, 
5-ször, az éjszak-németet 540 ,, 

összesen 3289 kocsi 
kizáróhig a magyar kivitel szolgálatában. 

Ezenkívül az államvaspályatársaság irányá
ban külön szerződések alapján kötelezik magukat : 

1-ször, a szász keleti állam vasúttársaság he-
tenkint két vonatot £0 kocsival. 

2-szor, a lipcse-drezdai vasúttársaság heten-
kint négy vonatot 30 kocsival. 

3-szor, a felső'-szileziai vasúttársaság napon
kint 50 kocsival. 

4-szer, a dél-észak-német kapcsoló vasúttár
saság hetenkint egy vonatot 30 kocsival. 

5-ször, a szász nyugoti vaspályatársaság he
tenkint egy vonatot 30 kocsival állítni a magyar 
kivitel rendelkezésére. 

E mellett figyelembe veendő, hogy a kocsi 
fordulati idő ezen nevezetes távolságokban körül-
belől 10 —15 napot kivan, hogy a szerződések 
értelmében a kötelezett kocsimennyiség csak ak
kor állíttatik rendelkezésre, midőn konstatálva 
v a n , hogy rajok szükség van. Ez ámult hó végén 
s e hó kezdetén történt, s e pillanatban az egész 
kocsi-párk forgalma rendes folyamatban van. 

A rendszeres vasúti szállításnak másik nem 
kevésbbé lényeges tényezője a fedett raktárak álla
pota. Ezek számának és kiterjedésének szükségét 
két körülmény határozza meg : egyszer a lehető
ség, mely szerint a határállomásra érkező terhek 
tova szállíthatók, azután a vaspályáknak saját 
helyi forgalma. 

A mint már az imént volt szerencsém megé
rinteni, a napi kiviteli képesség 75,000 mázsában 
van kifejezve. Az állam, tiszavidéki és mngyar 
északi vasutak száruszennt 91 állomásai, melyek 
leginkább Marchegg felé exportálnak, mindössze 
1,600,000 mázsának megfelelő rakodási helyisé
gekkel birnak, tehát 21-szer annyival, mint a 
mennyi egy napi kivitelre megkívántatik ; ha eb
ből a helyi forgalomra Vs-adrészt leszámítunk, ma
rad az export számára még mindig annyi, mennyi 
egy 15 napi szállítási képességnek megfelel. Ez 
pedig oly kedvező arány, minőt másutt nem igen 
látunk, midőn rendesen a vasúti raktárak építésé
nél 4 — 5 napi szállítási képesség szokott alapul 
vétetni. 

E tekintetben különösen egy körülményre 
kell a t. ház figyelmét forditanom: néhány év óta 

tapasztaljuk, hogy nem sokára aratás után, még
oly években is, melyekben előre láthatólag nem 
nagy kivitel várható, a vasúti állomások rendkí
vül elhalmoztatnak tova szállítandó terményekkel. 
Ennek egyik fő oka a mind nagyobb mérvben el
terjedő gőzcséplőgépek használatában keresendő, 
melyek a kivitelre szánt gabona nagy részét ara
tás után néhány héttel a kivitelre alkalmassá te
szik. A termelők túlnyomó száma pedig csak oly 
magtárakkal bir, melyben takarmányának csak 
egy része fér meg, a többit egytnesen a vasúti ál
lomásra szállítja; és ez, hála istennek, akkora 
mennyiség, melynek befogadására apályaudvarok 
képtelenek. 

Van még egy körülmény, t. ház, mely a szál
lítási üzletet, különösen nagyobb állomásokon te
temesen neheziti: az t. i., hogy a vaButon érkezett 
áruk igen későn szállíttatnak el az állomásokról, 
a mi által nem csak az uj szállitásra megkívántató 
helyiségek foglaltatnak el ; de megtörténik gyak
ran, hogy százakra menő kocsi az elfoglalt raktá
rak hiánya miatt ki nem ürittethetik, s e miatt a 
kocsik is elvonatván a rendes forgalomtól, a hát
rább levő állomásokon a forgalom megakad. 
Ezen visszásság ellen csak egj correctlvum van : 
az ugyanis , hogy a raktári dijak a megérkezett 
és a kereskedők által kellő időben el nem szállí
tott árukért •— a kormány engedélye mellett — 
mind addig felébb emeltessenek, míg a kereskedők 
a megérkezett árukat rendesen el nem szállítják, 8 
megszűnik azon visszaélés, hogy a vasúti raktárak 
árüzleti raktárakul használtatnak. 

Hátra van még a kérdéseknek a második 
vágányra vonatkozó részére megtenni nyilatkozato--
mat. (Halljuk!) Erre nézve mindigazon vélemény
ben voltam, s most is abban vagyok, hogy az ál
lam vasúttársaság a második sinut építésére nem 
csak rábírható, de szükség esetében kötelezhető is ; 
annyival inkább, hogy az egész vonalon, ugy a 
kisajátítások, valamint a föl- és műépitmények a 
kettős sinut czéljainak szemmel tartása mellett fo
ganatosíttattak, miből méltán azt lehet következ
tetni, hogy midőn a fokozott forgalom folytán a 
kettős sinut szüksége előáll, akkor annak építése a 
kormány által jogosan követelhető. 

Ezen nézetemtől indíttatva, nem is mulasz
tottam el, fölhívni a társaságot, hogy a második 
sinut kiépítése tárgyában történt megállapodásai
ról és intézkedéseiről engem haladéktalanul érte
sítsen, mire a társaság nem késett kimutatni, hogy 
a növekvő forgalom igényeinek és a kormány 
ebbeli fölhívásának kész eleget tenni, s az építést 
tényleg megkezdve, a pálya néhány szakaszait 
még ez év végéig, más részvonalakat pedig a 
jövő év végéig fogja kiépíteni és a forgalomnak 
átadni. 
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Azonban a legközelebbi napokban hozzám 
tett nyilatkozata szerint a társaság igazgatósága 
azt nyilvánította, hogy a jövő év végéig Czegléd-
től Váczig a második simít kiépítve és a közfor
galomnak át lesz adva, további folytatása azután 
következvén. 

Igaz, hogy a ezegléd-marcheggi vonalon a 
második sinut lerakása sem fog a bajon teljesen 
segíteni, mindaddig, míg Mareheggnél — legfon
tosabb kiviteli vonalunk ezen határállomásánál — 
egynél több nyílás nem áll rendelkezésünkre: 
mert a mint a múlt évi tapasztalás mutatta, bár 
mennyi vonatot szállítsunk Marcheggig, a forga
lom ezen állomásnál — mert egynél több nyila
sunk nincs— megreked és fönakad. Köztudomású 
dolog azonban az, hogy a lajtántuli területen 
több vonalak vannak épülőfélben, melyeknek kiá-
gazásai Mareheggnél összefutván, ugyanannyi 
i rányban fognak a magyar kivitel közvetítésére 
szolgálni. í g y nevezetesen a rnarchegg-stadelau-
bécsi és bécs-brünni,valamint a znaim-kollini vo
nalak. E szerint a fő törekvés az volna, ugy intézni 
a dolgot, hogy CzeglédtÖl Marcheggig azon mérv
ben haladjon s azon időben készüljön el a máso
dik sinut. amint az emiitett vonalak építése halad 
és befejezve lesz. 

De azért távol vagyok attól, hogy akár ezen 
körülményben, akár a társaságnak emiitett kimu
tatásában teljesen megnyugodjam; sőt elhatáro
zott szándékom, minden rendelkezésre álló eszkö
zökkel oda hatni, hogy CzeglédtÖl Marcheggig a 
magyar kivitel számára a kettős sinut használata 
mielőbb biztosítva legyen. (Tetszés.) 

Az előadottakból meggyőződhetett — remé
lem — a t. interpelláló képviselő úr, hogy a kivi
teli forgalomban mutatkozó hiányokról kellőleg 
értesülve vagyok. Ismerjük a bajt szintúgy, mint 
a szereket, melyekkel az orvosolható. Ismétlem: ha 
lehetséges volna akként rendezni be az államvas
pályát, hogy az egymaga képes volna minden 
igényeknek eleget tenni, akkor ujabb pálya építé
séről gondoskodnunk sem kellene. A fenforgó ba
jok csak vasúti hálózatunk teljes kiépítésével lesz
nek gyökeresen orvosolhatók; (Ugy van!) addig a 
meglevő s rendelkezésemre álló eszközökre kell 
szorítkoznom ; a kijelölt határok közt azonban 
minden erővel oda törekszem, hogy intézkedéseim 
pontosan és szigorúan végrehajtassanak. (Tetszés.) 

E czélra állíttatott fel az országos vasúti és 
hajózási főfelügyelőség, melynek közegei megany-
nyi gyakorlati szakemberek, s a vasúti szolgálat
nak minden ágaiban kellő ismeretekkel birnak. A 
minisztérium ezen közegei által gyakorol főfel
ügyeletet a forgalom biztossága, pontossága és 
rendje iránt. A vonatok közlekedéséről naponkint 
érkeznek bejelentések; a terhek feladása, a rak- | 
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tári maradványok elszállítása, úgyszintén a teher
szállító kocsiknak az egyes állomásokra miként 
történt elosztásáról külön kimutatások küldetnek 
be, nem csak átalában, de külön minden állomásra 
vonatkozólag. Egy, s ha a szükség kívánja, több 
tisztviselő folyvást utón van, részint azért, hogy a 
beérkező panaszokat megvizsgálják, részint azért, 
hogy a fenálló szabályokba ütköző rendellenessé
geket megszüntessék. 

Remélem, hogy ezek folytán a fölmerült ba
jok és panaszok sokkal csekélyebb számra fognak 
leszállani. (Tetszés.) 

KiSS MiklÓS: Csak később, az igen t. mi
niszter úr előadása közben, érkezhetvén ide, ám
bár igen sok megnyugvást merítettem ezen szaba
tos előadás vég részéből: véglegesen nyilatkozni 
mégis csak azon esetben leszek képes, ha e jelen
tést egészen elfogtam olvasni. Ennélfogva fentar-
tom magamnak a későbbi nyilatkozhatást. 

S i m a y Gergely: Még a múlt év decz. 2-kán 
! tartott osztályülés után valék bátor a t. miniszte-
| riumhoz kérdést intézni az iránt, szándékozik-e a 
• törvénytelen korszak alatt Erdélyben behozott és 
| azóta még mindig fenálló utvámok megszünteté-
; se iránt intézkedni addig is , míg a közleke-
j dési ügy törvényhozásilag minden tekintetben 
j rendeztetni fog az 1848-diki XXX-dik törvény-
: czikk rendelkezése szerint. Akkor a t. pénzügy

miniszter úr ezen kérdésemre ama választ adta, 
j miszerint, miután a t. háztól nyert felhatalmazás 

akként szól, hogy a jelenleg fenálló adórend-
í szer az év végéig fentartassék, és a szerint hajtas-
] sanak be az államjövödelmek, a pénzügyi minisz-
• terium kötelességének ismerte, a vámjövedel-
| meket azon évben föntartani. 

Azóta, t. ház, majdnem egy évet adtunk át a 
múltnak, a nélkül, hogy Erdély ezen súlyos, 
mert igazságtalan és méltatlan teher alól felmentve 
lenne, nem csak, sőt azon remény is, hogy ezen 
sérelem mielőbb orvosoltatni fogna, egy ujabb 
intézkedés által merőben meghiúsultnak tűnik fel. 
Ugyanis, t. ház, a kolozsvári m. királyi pénzügyi 
igazgatóság f. évi október 16-káról 17,969. sz. a. 
kelt hirdetménye, mely a hivatalos „Buda-Pesti 
Közlöny "-ben olvasható, nyilvános árverést rendel 
a közeledő október 27-dik napjára, az erdélyi üt
és hidvám-állomásoknak 1869-diki januárius l-jé
től egész 1871-dik év utolsó napjáig, azaz 3 év
re terjedő újból haszonbérbe adására. 

Nem kétlem, t. ház, (Halljuk!) hogy ezen in
tézkedés a t, pénzügyminiszter úr tudtával, sőt 
meghagyásából történt légyen; de minthogy ez 
egy régi sérelem fentartását czélozza, képviselői 
kötelességemből kifolyólag kénytelen vagyok az 
ellen felszólalni. Mert ha azt nem veszszük is tekin
tetbe, t. ház, hogy ezen vámok törvénytelen utón 
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hozattak be, de azon kiáltó igazságtalanságot, hogy 
azok Erdély egy részének állam- vagy országos 
utain fenállanak még, az ország, másik nagyobb 
részében hasonló utvám nem létezik, ignorálnunk 
teljességgel nem lehet; sőt azt sem lehet szem elől 
tévesztenünk, hogy az igazságos terhek ellen sen
kinek sincs joga zúgolódni, de az igazságtalan 
megterheltetések mindig és méltán az illetőknél ke
serű érzelmeket és indokolt indignatiót okoznak. 

Ily körülmények közt, t. ház, azt hiszem, elo-
dázhatlan feladata a törvényhozásnak haladékta
lanul intézkedni az iránt, hogy ezen igazságtalan
ság mielőbb megszüntessék és az továbbra fen ne 
tartassék. Mi vagy az által éretik el, hogy a vá
mok átalánosan megszüntetnek, vagy pedig az 
által, ha az országos utaknál azok mindenütt be
hozatnak, addig is pedig az erdélyi utvám-állo-
másoknak ujabb három évre tervezett haszonbér
be adása függőben tartatik, nehogy egy fait ac-
compli által a törvényhozás e tekintetben akadá
lyozva, korlátozva legyen. 

Ez okból bátor vagyok a t. ház elé a magam 
és még két képviselőtársam nevében a következő 
interpelíatiót terjeszteni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Simay 
Gergely, Ketlielyffózsef és Gajzágó Salamon interpel-
látiójáf): „Szándékozik-e a pénzügyminister ú> az 
Erdély egy részében tényleg fenálló ut- és kidvá-
mok megszüntetésére, vagy azoknak átalánositá-
sára czélzó törvényjavaslatot még ezen ülésszak 
alatt a t. ház elé terjeszteni ? és ha igen, miért 
rendelte el az emlitett^irc- és hidvámoknak ujabb 3 
évre haszonbérbe adását? 

E l n ö k : A pénzügyminiszter úrral közöltetni 
fog. 

jBömches Frigyes képviselő' úr indítványt ki
van beadni. (Halljuk!) 

B ö m c h e s F r i g y e s : Én nem most kivánok 
nditványt tenni, hanem a napirenden levő tárgy 

tárgyalásakor. 
E l n ö k : Napirendé n van a polgári törvény

kezés főbb irányelveinek tárgyalása. Mindenek
előtt a jogügyi bizottság jelentése lesz felolvasandó. 
[Felolvasottnak tekintendő!) Ha a t. ház ugy kíván
ja, felolvasottnak vétetik, s most következik a köz
ponti bizottság jelentése. 

Horváth Lajos előadó (olvassa & központi 
uizottság jelentését a polgári tö, véuykezés Jobb irány
elveiről1). 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Luk-
sich Bódog inditványát): ,,A jelen törvénykezési 
rendtartásnak bármely fejezetében foglalt szaka
szok, valamint a felhatalmazás következtében az 
igazságügyminiszter által alkotandó szabályok, a 

) Lásd az Irományok 335-ik azámát. 

mennyiben az anyagi jog köréhez tartozó intézke
déseket tartalmaznának, visszaható erővel nem 
bírhatnak, és csakis az eddigi anyagi jogszabá
lyokkal öszhangzó értelemben alkalmazandók." 

E l n ö k : Miután a t. ház elhatározta, hogy a 
kitűzendő elvi kérdések fognak tárgyalás alá vé
tetni, ugy hiszem, mindenekelőtt az első elvi kér
dést kell felolvasni, mely aztán átalánosságban fog 
tárgyaltatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az első 
elvi kérdést): „Helyesen cselekedett-e az igazság
ügy miniszter, midőn az úgynevezett novelíarís 
ujitás helyett rendszeres müvet alkotott?" 

Elnök: Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk !) Az 
első kérdés elfogadtatott. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa a máso
dik "elvi kérdést): „Helyesli e a t. ház, hogy a köz
ségi bíráskodás, ugy a mint az a IX. fejezetben 
formulázva vau, békebirósági minőségben fenáll-
jon ?" 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a második elvi kérdés elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a s-ik 
elvi kérdést): „Hogy a vegyes folyamodás telje
sen szűnjék meg, s minden biró s bíróság kizáró
lag első nagy felébbviteli hatóságkép Ítéljen?" 

Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
A harmadik elvi kérdés elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 4-ik 
kérdési): „Hogy háromnál több foraraa egy ügy
nek se legyen ?tó 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) A 
negyedik elvi kérdés elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 5-ik 
elvi kérdést): „„Hogy a kerületi táblák töröltesse
nek el ?'"' 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elj'ogadjuk!) 
Ennélfogva az ötödik elvi kérdés elfogadtatott, 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a S-ik 
elvi kérdést): „Hogy a pesti királyi iíélő tábla 
egyelőre ne osztassék föl, és Erdélyre nézve, az 
ottani viszonyoknak megfelelő szervezettel, egy 
másik állittassék?" 

T ó t h LÖrincZ: T. ház I (Nagy zaj.) Kérem 
a tisztelt házat, méltóztassék ezeu fontos ügyben 
annyi türelemmel birni, hogy minket, a kik e va
lóban nem csekély, nem jelentéktelen kérdésre 
nézve ellenkező véleményben vagyunk, kihallgas
son. Nem lehet e dolgot elhamarkodni és erőte-
téssel eldönteni. (Halljuk!) 

Tisztelt ház! Én ugyan igen méltánylom 
azon érveknek egy részét, melyek a 15-ös bizott
ságnak az osztályok nagyobb része, s a központi 
bizottság által is elfogadott véleményében ezen 
kérdésre nézve, hogy t. i. csak egy felebbviteli 
törvényszék, s különösen Pesten egy királyi tábla 
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tartassék fen. előhozatnak; méltánylom különö
sen azon érvet, s ezt tartom e tekintetben a leg
nagyobb sulylyal bírónak, hogy miután ez a ren
dezés nem végleges, hanem csak ideiglenes, és ta
lán közelebb be fog következni a végleges rende
zés, s be fog hozatni talán a szóbeli eljárás is — 
a mit mindnyájan remélünk — s akkor ez nem 
csak hat vagy nyolcz, hanem talán 15 vagy 20 
felebbviteli törvényszéknek felállítását tenné szük
ségessé, azért talán kár volna most a királyi táb
lát megbolygatni, és oly elhelyezést léptetni élet
be, mely a definitivum behozatala alkalmával 
életbe léptetendő végleges elhelyezés által ismét 
megsemmisülne. Ismétlem, hogy azon érv nagyon 
figyelemre méltó ; de kénytelen vagyok minda 
mellett kijelenteni azon erős meggyőződésemet, 
miszerint Magyarországnak, s ezen, Erdélyen kivül 
is közel 4000 négyszög mértföldre terjedő Magyar
ország tizenkét milliót túlhaladó lakosságának egy 
felebbviteli törvényszék nem elég, {Felkiáltások: 
De elég!) s hogy ezen lakosságnak több felebbvi
teli törvényszékre van szüksége, és ez annyira 
égető szükség, hogy annak kielégítését hosszú 
időre halasztani nem lehet. 

Igaz, hogy ha a szóbeliségnek egyedül üd
vös, egyedül életerős, és azért majdnem az egész 
polgársult világban elfogadott rendszere nálunk 
is életbe lép — a mi, remélem, csak időkérdése — 
akkor 15, talán 20 felebbviteli törvényszékre lesz 
szükség. De kérdem, mikor fog teljesülni ezen 
óhaj, mely minden gondolkodó jogtudós eszmé
nye? Vajon mikor lesznek megérve mindazon 
előzmények, melyek a szakértők véleménye sze
rint megkívántatnak arra, hogy az európai érte
lemben vett szóbeliség nálunk is életbe léptettes-
sék ? Én legalább azt gondolom, hogy azon provi-
sorium, mely ezen munkálatban foglaltatik, nem 
épen csak néhány hétre s hónapra, hanem alkal
masint több évre fog kiterjedni, s annak élete nem 
lesz olyan rövid, mint némelyek vélik. (Felkiáltá
sok: Helyes!) 

Helyes dolog-e tehát, hogy mindaddig az or
szágnak minden részéből ide forduljanak a feleb-
bezett perek, s mindazok, kiknek pereik vannak, 
Árvából, Szepesből, Máramarosból idevándorolja
nak ? (Helyeslés) és a királyi táblánál olyan tö
mege gyűljön össze a feldolgozandó anyagnak, 
mely ha már most is nagyon nehezen mozgatható 
és nehezen kezelhető, azontúl még sokkal mozdit-
hatlanabbá s kezelhetlenebbé válik ? 

Szokás hivatkozni Angliára, és felhozni, hogy 
ott a törvénykezésben tökéletes öszpontositás van, 
és Angliának mind a 1 2 nagy birája Londonban 
székel. De ott a rendszer s az eljárás egészen más ; 
ezen birák évenkint „circuitot" tartanak, a per
lekedők tűzhelyeihez elmennek, és a vidékről vissza 

nem térnek, mig a pereket el nem intézik és a 
vizsgálati börtönöket ki nem ürítik. Francziaor-
szágban, mely nem egészen három akkora, mint 
Magyarország, 27 felebbviteli törvényszék van: 
a volt Poroszországban, mely körülbelül akkora, 
mint Magyarország, 22 ; Hannoverában. melyet a 
jó törvénykezés mintaképéül szoktak fölállítani, 
12; a 600 négyszög mértföldet tevő Belgium
ban 3, és az ennél alig nagyobb Hollandban épen 
11 másod bíróság létezik. Átalában mindenütt el 
van fogadva azon nézet, hogy legalább egy 
millió lakosság számára egy felebbviteli tör
vényszék állíttassák ; (Helyeslés) ha tehát Magyar
országban l ő millió lakosság számára két felebb
viteli törvényszéket és in specie Magyarország
nak több mint 12 millió lakosságára . Pesten 
csak egyet, és Erdélynek harmadfél millió lakos
ságára ismét csak egyet Maros-Vásárhelyen akar
nak fölállítani: ez oly törvénykezésiunieum. melv 
csak Magyarországén fogna előfordulni, de a me
lyet Európa egy jogtudósa sem fogna helyeselni. 

Ennek ellenében mondathatnék, hogy az álta
lam emiitett államok példái ide nem illenek, mert 
azon országokban szóbeli eljárás levén, a feleknek 
a bíróságok helyén személyesen meg kell jelen
niük. De, azt tartom, ha szóbeli eljárásunk nincs 
is, nálunk is megvan a perlekedő feleknek azon 
nagy érdeke, hogy ott, a hol pereik előadatnak, 
lehessenek, és épen, mivel az uj perrendtartás sze
rint a nyilvánosság életbe lesz léptetve, pereiknek 
előadását ellenőrizhessék, é* magoknak személyes 
meggyőződést szerezhessenek arról, vajon jól van
nak-e védelmezve és perök helyesen adatott-e 
elő? A törvényszékek a nagy közönség kedvéért 
vannak, í. ház! azért lehetetlen, hogy a nagy kö
zönség kényelme és könnyebbsége figyelembe ne 
vétessék a törvényszékek elhelyezésénéi. (Helyes
lés.) Azt méltóztatnak erre mondani, hogy a köz
lekedési eszközök mostani állapotában, különösen 
a gyors vasutak mellett a távolságok elenyésznek 
és az ország széle Pesttől nincs többé távok Igaz, 
hogy nincs többé távol, mint apáink idejében, mi
dőn végrendeletet kellett tenni annak, a kiDebre-
czenből Pestre utazott: de az mégis tagadhatlan, 
hogy Máramarosból Debreczenbe, Szepesből Kas
sára vagy Eperjesre menni sokkal kevesebb költ
ségbe kerül s kevesebb időt vesz el, mint Pestre 
jó'ni-

E tekinteten kivül még más, nem 
kevésbbé érdekes szempontok, melyek nézetemet 
támogatják. Ezek közt legfontosabbnak tartom 
azon tekintetet, mit sok évig tartó Pesten laktom 
alatt saját magam tapasztaltam, s tapasztaltak 
mindazok, kik a törvénykezési gépezetet szemlél
ték és a törvénykezéssel gyakorlatilag foglalkoz
tak. Ez a gyors, pontos és szabatos kezelésnek, 8 
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a kellő felügyelésnek lehetetlensége ott, hol az 
egyetlen felebbviteli törvényszék teendőjéül oly 
óriási tömeg tódul össze, mint Pesten, a királyi 
táblánál. (Ellenmondások; helyeslés.) Innen van 
azon véghetetlen sok késedelem s rendetlenség, a 
melyen, fájdalom, még oly kitűnő jeles elme, szor
galom és lelkiismeretesség sem képes uralkodni, 
nnnt a mostani personális, ki sokszor éjjelenkint 
is hivatalszobája lámpájánál ül és dolgozik. Kér
dezze meg ó't magát valaki, hogy a maga saját 
óhaj'tásának megfelelő korrekt eljárást lehetséges
nek tartja-e akkor, midőn naponkint 100—120 
elintézendő tárgy érkezik be, midőn a fölebbvitt 
perek száma az utóbbi években is roppant mér
tékben növekedett, s valószínűleg még inkább fog 
növekedni jövőben is. 

Azt méltóztatnak talán mondani, hogy az uj 
perrendtartás szerint nem fognak már oly nagy 
számú perek jőni a királyi táblához. De én ezt 
nem látom át. Az nj szerkezet szerint a megyei és 
városi törvényszékek megszűnnek ezentúl appel-
latoriumok lenni; tehát minden felebbezett per a 
kir. táblához tódul, s mi a mintegy 100 vagy még 
több appellatorium helyébe egyetlen egyet fogunk 
állítani ? A perrendtartásban továbbá fen van 
tartva, hogy mindenki minden ügyében felebbez-
het és minden stádiumon keresztül viheti ügyét ; 
innen várható tán a királyi tábla teendőinek ke-
vesbedése V 

Az elnöktől függ leginkább a törvénykezés 
sikere ; az elnöknek a birák, az előadók egyénisé
gét, hajlamait, tehetségeit ismerni kel l ; ő neki az 
egész roppant nagy gépezetnek minden szegét és 
kerekét átnézni és szabatos mozg'ásban tartani 
kell. hogy czélt érjen; már pedig ily roppant 
tömegen, mely össze fogna gyűlni Pesten az egy 
királyi táblánál, nincs emberi erő, mely uralkod-
hassék. Es ezen bajon, legmélyebb meggyőződé
sem szerint, a legjobb ügykezelési rend sem 
segithet. 

Vannak ezen kivül, t. ház, finanezialis tekinte
tek is, melyekre én egyébiránt azért nem helye
zek kiváló nagy súlyt, mert azon vezérszempont
ból indulok ki, hogy az igazságszolgáltatás ma
gasztos és szent érdekeit sem politikai, sem finan
ezialis, sem semmi egyéb szempontnak alávetni 
nem szabad. Azonban nem tagadom, hogy viszo
nyaink közt tekintettel kell lenni az olcsóságra is. 
Pesten, hol, mint mindnyájan jól tudjuk, nagyon is 
költséges élet van, a birákat okvetlenül magasab
ban kell fizetni; és lehetetlen, hogy ez alkalommal 
meg ne említsem a királyi tábla tagjaínak arány
talanul csekély mostani fizetését, mely mellett a 
családos ember, kinek magának saját vagyona 
nincsen, aszó szoros értelmében szükséget szenved. 
Mindezen dolgon némileg segítve lenne az által, 

ha a felebbviteli törvényszékeknek esy része vi
dékre, szerényebb városokban helyezteti!ék el, hol 
a szállások is olcsóbbak, holott itt Pesten ilyen 
roppant kiterjedésű törvényszéknek, milyen len
ne, ezen egy felebbviteli törvényszék, kiterjedt 
helyiségei igen sokba kerülnének; itt a szállások 
oly drágák, hogy a királyi tábla tagjai csekély 
fizetésének fele részét elnyelik. De van még egy 
más körülmény is. Az emberek, különösen épen 
anemesebb lelkületűek nem csak pénzzel fizettetnek, 
hanem fizettetnek becsülettel és kitüntetéssel is, t, i. 
az által, ha oly helyzetbe állíttatnak, mely nemes 
becsvágyókat kielégíti. Ez pedig sokkal inkább 
elérhető a vidéken s kisebb városban, hol a fő-
törvényszéki biró valóságos tekintély, a vidéknek 
első embere, holott itt a dúsgazdag pénzaristo-
kratia seregében, a főváros hullámzó tolongásában, 
elmerül és megsemmisül, és semmi olyat nem ta
lál, a mi nemes becsvágyát kielégítse. (Ellenmon
dás.) Nem ugy hozom fel ezt, mint valamely döntő 
argumentumot; de minden esetre ebben is van 
valami, mi a felebbviteli bíróságok több vidékre 
leendő felosztásának szüksége mellett bizonyít, 
(Zaj.) 

Látván egyébiránt, hogy a t. háznak nincs 
türelme, nem fogok e tárgygyal többet foglalkozni, 
és befejezem előadásomat. 

Ezek körülbelül azon nézetek, melyek engem 
arra birtak, hogy elsőbbséget adjak a miniszteri 
javaslat azon pontjának, amely Magyarországban 
hat, és Erdélyben két felebbviteli törvényszéket 
állit fel, a 15-ös bizottság és annak azon javaslata 
ellenében, mely Magyarországon csak egy felebb
viteli törvényszéket Pesten, és Erdélyben szintén 
egyet Maros-Vásárhelyen javasol. Ha a t. ház 
ellenkezőt határoz, abban is megnyugszom, mert 
én sem tartom ezt épen oly vitális kérdésnek, hogy 
ezért Themis istenasszony azonnal felszedje sátor
fáját és boldogabb regiókba távozzék; de meg lé
vén arról is győződve, hogy :iz istenasszony szár
nyaira ez által némi ólom nehezéket függesztünk: 
épen ezért szükségesnek tartottam ezen nézete
ket elmondani, hogy senki ne legyen azon véle
ményben, hogy azok, kik a miniszteri javaslat e 
pontját tervezték, megfontolatlanul, könnyelműen 
és súlyos indokok nélkül cselekedtek. (Helyeslés.) 

Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház ! (Zaj. 
Eláll!) Ha a t. képviselőház többsége szavazni kí
ván, és azok is elállanak, a kik kívülem a tárgy
hoz szólani akarnak : akkor én is elállók, (Hall
juk!) T. képviselőház! Én, mielőtt olvastam a 
jogügyi bizottság munkálatát, már előlegesen épen 
igy voltam meggyőződve, a mint az a maga in
dokait kitűnő logikával előterjesztette; de ha má
sokat, ugy mint engem, nem győzött meg, én azt 
gondolom, hogy igen bajos ezeket az ellenkezőről 
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meggyőzni. Mindamellett, miután az országgyű
lési tárgyalások nem azok kedveért vannak, ak ik 
pro és contra beszélnek, hanem az ország, a köz
érdek tisztába hozatalaért, azért bátorságot veszek 
magamnak igen röviden megczáfolását megkísér
lem azoknak, miket az én igen t. barátom, Tóth 
Lőrinez képviselő úr a jogügyi bizottság érvei 
ellen felhozott. Főindokul hozta fel Magyarország 
nagy kiterjedését. Azt monda, hogy Magyarország 
térmértéke, 4000 négyszeg mértföld terén szüksé
gesnek tart szániára 8 királyi táblát, szerinte te
hát 500 négyszeg mértföldre elegendő egy királyi 
tábla. Kérdem már most. elérte ezzel czélját ? or
vosolva lesz-e azon baj, melyet képzelt az állal 
előidézve, ha a jogügyi bizottság nézete szerint lesz 
a királyi tábla elrendezve, ha az minden 500 
mértföldön felállíttatik ? Én azt gondolom, hogy 
nem. Méltóztassanak meggondolni, hogy igy a 
mint tervezve van a miniszteri javaslatban, Bács
ka ide tartoznék Pesthez. Tehát van-e e szerint 
kényelme annak, a ki Pestre 20 s több mértföld
nyi távolra Pestre utazni kénytelen? Ez oda vinné 
a dolgot, hogy miután 500 négyszeg mérföldnyi 
területen a képzelt kényelem el nem érhető, min
denki kérne magának valahol közel szomszédság
ban egy-egy királyi táblát. Azt mondja t. bará
tom, hogy sem financziális, sem politikai okok 
nem gátolhatják azt, hogy a magánosok kényelme 
előmozdittassék. Hiszen ha a sürgős teendőket te
kintjük, tudnék én ilyeneket előhozni eleget. Épen 
azért tárgyaljuk a polgári perrendtartás iránti tör
vényjavaslatot is csak elvileg, mert magam is, és 
ugy hiszem, a ház tagjai közöl sokan meg vannak 
győződve a felett, hogy ha ezen javaslat részlete
sen tárgyaltatnék, ugy azt egy hónap alatt sem 
végezhetnó'k el. Méltóztassék a t. ház figyelemmel 
lenni arra, hogy mily sok tárgyat kell még elvé
gezni, íme, előttünk áll azon anomália , mely a 
képviselet elve és a mélt. főrendek közti ellenté
tes viszonyban fenáll, mi azonban még eddig tűrve 
van, itt a eoncordatum, a polgári házasság és 
száz meg száz egyéb sürgetős tárgy, miket azon
ban a tisztelt előttem szólott figyelemre nem 
méltatott s én sem hiszek tárgyaihatóknak, mert 
oly rövid ezen ország gyűlésnek hátra levő ideje, 
hogy mindezekre már nem igen érünk rá. Mert 
az már nagyon is radicalis reform lesz, mivel 
ha azon térre, t. i. a királyi tábla megsokasztá-
sára megyünk át, a mint a jogügyi bizottság is 
helyesen megjegyezte, nem lenne elég 8 felebbvi-
viteli törvényszék, hanem meglehet 32 lesz szük
séges. A mi egyébiránt a financziális szempontot 
illeti, erre nézve engedje meg t. barátom, a mi vi
szonyaink közt erre nagyon is kell figyelemmel len
ni. Vegyük például azon esetet, hogy a törvényho
zás 8 helyre helyzi el a királyi táblát, tehát 8 he

lyen kellene nagy összegekbe kerülő országhá
zakat építeni, és meglehet, néhány év múlva 32 
felebbviteli törvényszék állíttatik fel : akkor mit 
teszünk azon házakkal ? Hasztalanul pazaroltuk 
el az ország pénzét. 

Legnagyobb fontosságú az, hogy lehetetlen 
oly minden előfordulható esetekre kiterjedő casu-
istikus törvényekat alkotni, hogy, nem a törvény 
magyarázatánál, mert hisz ez az országgyűlés joga, 
hanem a törvény alkalmazásánál, tehát itéletho-
zásnál különféle nézetek ne forduljanak elő. Tu
dok egy előttem egyszerűnek látszó esetet. E g y 
bizonyos ujitott perben a királyi tábla kimondotta 
azon elvet, hogy ujitott perben egyedül csak az 
ahhoz csatolt uj okmányokkal lehet a keresetet 
támogatni. Igaz ugyan, miszerint a legújabb tör
vények — uj okmányok alapján — engedik meg a 
perújítást. De miután ez által az 1 723. XXXIII , 
törvényezikk és az ezen alapuló 280-dik sz. a. 
döntvény, melyben a perujitási perorvoslat igy 
értelmeztetik: „Nóvum est continuatio prioris 
processus, et ideo instituitur, ut errores et de-
fectus in illó commisi emendari possint" nincs 
megváltoztatva, a főméltóságu hétsszemélyes tábla 
felebbvitel utján, döntvényileg, ugy intézkedett, 
hogy az újítottban az anyaper minden hibáit 
orvosolni lehessen, s igy az uj okmányok csak 
a perorvoslat megengedése indokául szolgáljanak. 
Tehát a régi és mostani norma közt csak az a 
különbség van, hogy ezért folyamodni keli. 
Hozhatnék elő száz meg száz hasonló példát. Mél
tóztassanak azon anomáliát elgondolni, hogy a 
nyolez királyi tábla nyolezféleképen alkalmazná 
a törvényt. Mi, régi jogtudók, mindig örömmel 
veszszük tudomásul azon döntvényeket, melyek 
alatt ez olvasható „utraque tabula," mert ez any-
nyi, hogy azt mindkét fő tábla egy étért őleg álla-
pitotta meg. 

En tehát. t. képviselőház, midőn arról is meg 
vagyok győződve, hogy — mint igen helyesen 
van előadva a jogügyi bizottság jelentésében — 
az informatió szüksége a nyilvános tárgyalás élet
be léptetésével megszűnik, nem tartom mulhatlan-
nak a királyi tábla rögtöni szétoszlatását. {Zaj.) 
Méltóztassanak figyelembe venni, hogy az ügyvé
dek igen sok esetben csak azért rendelték be 
Pestre a feleket, hogy miután az ügyvédekre ma
gokra nem sokat adnak, magok rimánkodjanak a 
bírónál ügyök figyelemben tartásáért. Remélem, ez 
is a nyilvánosság behozatalával megszűnik, esnem 
lesz szükségök a feleknek magoknak 50 mértföld
nyiről Pestre befáradva költekezni. Az is egyik 
főfő indoka nézetemnek, hogy miután a hétszemé
lyes tábla csakugyan, mint legfőbb törvényszék-
Pesten marad, s igy a feleknek ott múlhatatlan 
kell — mert alig lesz per, mely oda fel nem kerül — 
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— táblai ügyvédet tartani, a feleknek kevesebb 
költségébe kerül két fótörvényszék előtt ugyan
azon ügyvédet alkalmazni. 

Én tehát, miután kénytelen vagyok belátni, 
hogy a királyi táblának rögtöni felosztása sem a 
felek kényelmét nem eredményezné, de más rész
ről meg az országnak tetemes költségeket okozna, 
tekintetbe véve azt is, hogy nem sokára az uj co-
dificatio és a községek, megyék és bíróságok gyö
keres rendezése be fog nmugy is következni: én 
a jogügyi bizottság nézetének pártolásával a ma-
radjonra szavazok. (Helyeslés.) 

DobrzánSZky A d o l f : Tisztelt ház! Az ügy 
fontosságánál fogva jó lesz a dolgot minden ol
dalról megvitati i ; engedje meg tehát a t. ház. 
hogy hozzászóljak én is a jogügyi bizottság e 
részbeli javaslatához. 

A jogügyi bizottság elismeri az igazságügyér 
úr előtérjesztvényében a másod bíróságok szaporí
tása mellett felhozott érvek kiváló súlyát; elis
meri jelesül azt, hogy a 8 különböző helyen fel
állítandó másod bíróság hozzáférhetőbb lesz a 
feleknek, mint az egyetlen pesti másod bíróság; 
elismeri , hogy a királyi táblának feloszlatása 
folytán a felebbezett perek gyorsabb elintézése 
remélhető, s hogy maga az elmélet is hangoztatja 
a másod bíróságok decentralisatióját. Igaz. hogy 
a t. bizottság mindamellett megkisérlette ezen 
érvek súlyának lehető leszállítását; de ez igényte
len nézetem szerint egyátalában nem sikerült, 
nem csak az elnöki ellenőrködés nagy nyomatékú 
szempontjára, és a revisio gyorsabb lefolyásának 
nagy előnyére nézve, mint ezt Tóth Lőrincz kép
viselő úr nagy szakavatottsággal kifejtette, ha
nem a hozzáférhetőség tekintetében sem, a meny
nyiben magának a nyilvánosságnak is, melyre 
pedig a bizottság nagy súlyt fektet, csak ugy 
lesz s lehet valódi értéke az országra nézve, ha 
hozzáférhetőbbekké válnak a másod bíróságok, 
nem csak a pesti, hanem a Pesttől meszsze lakó 
vidéki feleknek is , a nélkül, hogy tömérdek idő-
s pénzvesztegetéssel járó utazásokat tenni kényte-
lenittessenek. 

Részben igaza van a bizottságnak abban, 
hogy a hozzáférhetlenség ellenvetését fel lehetne 
használni az egyetlen harmad biróság ellen is; én 
azonban, t. ház! nagy különbséget látok a másod 
és harmad biróság közt: a mennyiben ez utóbbi. 
t. i. a harmad biróság ítéletét minden körülmé
nyek között meg kell hogy előzze egy kellő
leg rendezett állandó birákból álló állami másod 
biróság hasonló eljárása; holott a másod biróság 
ítéletét csak municipalis választott birákból álló 
és kevésbbé rendezett biróság hasonló eljárása 
előzi m e g ; és épen azért szükséges, hogy ha már 
a harmad biróság természeténél fogva hozzáférhet-

lenebb, legalább hozzáférhetőbbekké tétessenek a 
feleknek a másod biróságok. 

A bizottság által felhozott másnemű érveknek 
súlyt tulajdonítani én egyátalában nem birok; s 
jelesül mellőzendőnek vélem a szóbeliség és Írás
beliség rendszereiből levont érvet, a mennyiben 
ennek érvényre-juttatása annyit tenne, mint elha
lasztani akarni a jogszolgáltatás jobb karba hoza
talát , bizonytalan, de előre láthatólag hosszabb 
időre, csak azért, mert valaha a rendszer változhat
nék vagy a biróságok költözködése szükségessé 
válhatnék, mit én csekélységnek tartok.-

A'it hozza fel továbbá a jogügyi bizottság 
véleménye mellett , hogy a több másod biróság 
könnyen veszélyeztethetné a jogszolgáltatás egy
ségét, mint ezt az 1861. év előtt fenállt főtör-
vényszékeknél is sajnosán lehetett tapasztalni. 
Itt azonban, ugy látszik, kikerülte a t. bizottság 
figyelmét azon lényeges körülmény , miszerint az 
1861. évig fenállt főtörvényszékektől igen sok eset
ben nem volt helye a felebbvitelnek; holott a 
miniszteri előterjesztvény épen oda i rányul . hogy 
minden per kivétel nélkül felebbvitethessék, és 
pedig birtokon belül, a harmad bírósághoz, mely 
harmad biróság e szerint, kivált egységes anyagi 
törvények mellett, csakugyan képes lesz megóvni 
az igazságszolgáltatás egységét, annál is inkább, 
minthogy azon kevés perek, melyek netán a 
harmad bíróságig fel nem vitetnének bármi ok-

; ból, az ügy természeténél fogva alig lesznek 
| kétes kimenetelűek, minden esetre pedig csak 
! oly kivételesen fordulhatnak elő, mint azon ese-
! tek , melyek lehetőségét maga a bizottság sem 
I tagadja akkor sem, ha egyetlen egy másod biróság 

léteznék is. 
Igen , t. ház! de a bizottság maga nem egy 

| másod bíróságot ajánl, hanem kettőt, és feltűnő, 
I hogy ezektől nem félti a jogszolgáltatás egy

ségét , ha egyike Pesten , másika a székely földön 
állíttatnék fel, de félti igenis az igazságügyi mi
niszter úr által tervezett 8 másod bíróságtól: mert, 
úgymond, ezen biróságok oly vágyaknak is szol
gálhatnának gyuanyagul , melyek az igazság
szolgáltatás veszélyeztetése nélkül kielégíthetők 
nem lennének; s itt fekszik a dolog bibéje: e ki
tétel jellemzi szerintem a t. bizottság egész jelen
tését , mely koránsem oda irányul, hogy jó és 
gyors igazságszolgáltatásunk legyen uiielébb, 
hanem oda, hogy a gyors és jó igazságszolgál
tatás által valamikép a nem magyar vidékek 
anyagi és szellemi fejlődése ne nyerjen. (Zaj , el
lenmondás.) 

Méltóztassanak megengedni, én a fönebbi ki
tételnek nem tudok más magyarázatot adni , s ha 
kívánják, indokolni fogom állitásomat. (Zaj.) Mél
tóztassanak kihallgatni. Mindnyájan tudjuk, mi 
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hatása van a bírói személyzetre a környezetnek, 
kivált hiányos anyagi törvényeink mellett, s azért 
alkalmazható nálunk ma is azon közmondás : „plus 
valet fávor in judice, quam lex in codice." 
Ha tehát áll e közmondás, ha áll e környe
zetnek befolyása a birói személyzetre , és ha e 
környezet csak pesti és marosvásárhelyi, tehát 
csak magyar vagy székely lesz: akkor, nem aka
rom ugyan biztosan állítani. nem is akarok sen
kit gyanúsítani: csakugyan méltán félteni fogja 
minden nem magyar lakos vagyonát, kivált ha 
messze lakik a másod bíróságtól, s annak nyilvá
nos tárgyalásai jótékonyságát nem élvezheti. Ha 
ezt kétségbe is vonná valaki, nem fogja kétségbe 
vonhatni azon további következését a bizottsági 
javaslat elfogadásának, hogy a nem magyar vi
dékek azon tetemes összegekből, melyek a köz
állam pénztárából kiadatnak a másod bíróságokra, 
nem fognak részesülhetni, miután e pénzek nem 
fognak ott cirkulálni'', hanem Pesten és Maros-Vá
sárhelyt, habár minden vidéknek egyaránt joga 
van nem csak azt kívánni. hogy jó és gyors igaz
ságszolgáltatása legyen , hanem azt is, hogy lehe
tőleg minden anyagi haszonban is egyaránt ré-
szesittessék. Meglehet, miként attól is tartott a 
bizottság, hogy be lehetne tán idővel csúsztatni a 
nem magyar nyelvek használatát is ezen másod 
bíróságoknál, ha azok nem csupán Pesten és Ma
ros- Vásrhelyt fognának felállittatni ; de az e rész
ben* határozat a törvényhozástól függ , a törvény
hozástól pedig már előleg megvonni akarni még 
a lehetőséget i s , hogy a nem magyar ajkúak 
iránt igazságos lehessen , illetőleg azoknak némi 
engedményeket tehessen a jogszolgáltatás terén : 
azt egyátalában lielyesnek nem tartom, és nem 
fogom tartani soha. A bizottság indítványa hát 
Európa és hazánk jelen viszonyainak egy oly sa
játságos felfogásán alapszik, melyet én a t. bizott
ságtól nem irigylek: annyit azonban kötelessé
gemnek tartok kijelenteni. miként az ország nem 
magyar nemzetei méltányos igényeinek kielégítése 
nem annyira e nemzetek, mint inkább az összes 
állam érdekében alig mellőzhető, alig halasztható ; 
s miként azok, kik e kielégítést már előleg minden 
úton-módon gátolni kivánják, lehető legroszabb 
szolgálatot tesznek az összállamnak, mert azon 
meggyőződést juttatják érvényre a lakosság több
ségénél . hogy ott számára jobb jövő nem nyílik. 
nem is nyilhatik ; se meggyőződés,uraim!.. . (Ne
vetés, zaj.) Lehet ezen nevetni is, ha ugy tetszik, ki
vált azoknak, kik az államok ügyeinek rendezé
sénél keveset bajlódnak a kormányzott népek 
hangulatával; de azért ez nem tartóztat, hogy 
nyíltan kimondjam , illetőleg folytassam : hogy e 
meggyőződés képes megingatni Magyarország jö
vőjét, Magyarország fenállását. (Felkiáltások : Nem 

félünk!) A kik azt hiszik, hogy az országok nem né
pekből állanak, melyek határozott irányt követ
nek vagy követhetnek , mibe sem veszik e népek 
igényeit, sőt azok megvitatása alkalmával talán 
nevethetnek is ; de a kik velem együtt ellenkező
i g 1 l lgy vannak meggyőződve . miként a jelen 
korban, kivált szemközt az európai constellatióval 
nem lehet többé ignorálni a kormányzott népek 
hangulatát, igényeit: azok talán roszallani vagy 
könnyen venni nem fogják azt, ha valamely kép
viselő kötelességszerüleg figyelmezteti erre a t. 
házat. 

Egyébiránt nagyon csodálkozom, miként 
épen a jelen perczben annyira tetszik a bíróságok 
központosítása a tisztelt többségnek , hogy az el
lenkező nézetben levőket még szóhoz is jutni alig 
engedi. Csodálkozom pedig tekintve régibb tör
vényhozásunk e részbeli eljárását, mert hiszen 
tudva van a t. ház előtt, hogy itt temérdek má
sod bíróságok léteztek. és pedig nem csak azon 
másod bíróságok, melyekről emlitést tett Tóth Lő-
rinczképviselő űr, hanem valódi másod bíróságok is. 
Voltak t, i. kir. városok, mint, teszem azt, a hét 
szövetséges banyaváros, melyek peres ügyei
ket egyetemökhöz és onnan a kamaragrófi hivatal
hoz felebbezték mini harmad bírósághoz , melytől 
a régibb időben nem volt helye bármi felebbvi-
telnek: tudva van a t. ház előtt , hogy voltak tár
noki és személynöki szabad városok, és ezen utób
biak 'nem felebbezték ügyeiket a személynöki 
széktől a kir. táblához , hanem hözvetlenül a hét
személyes táblához: tudva van a t, ház előtt, ho
gyan állott ezen ügy hajdan az oroszoknál, hol a 
dominus arcis Munkács az appellátát meg nem 
engedte harmad bíróságától, az képezvén a legfel
sőbb felebbviteli bíróságot. Hogyan állott a jász
kunoknál, hogy többet fel ne hozzak, 1848-ig? Még 
az 1840-ki törvények is azt határozták , hogy a 
Hajdú és Jász-Kun kerületek főtörvényszékeitől 
egyenesen a hétszemélyes táblához felebbeztesse-
nek némely ügyek , a többi peres ügyekre nézve 
amúgy is törvényesen fenállván 1848-ig a jász
kunokrészére a nádori, mint harmadik és legfőbb bí
róság. De különben is mindig a jogszolgáltatás de-
centralisatiója mellett vivott régi törvényhozá
sunk , a mennyiben törvénykönyvünk tanúsága 
szerint meghallgatva a felső-magyarországi köve
tek panaszait, mindannyiszor azt határozta, hogy 
több helyen": Pozsonyban, N«gy-Szombatban, Lő
csén , Kassán, kivált pedig Eperjesen tartassanak 
ne csak az octavalis bíróságok, hanem az appellá-
ták , melyek pedig a jelenlegi hétszemélyes táb
lát pótolták, s jelesül Eperjes városa volt az appel-
latio székhelyévé kiszemelve. Ugyan e törvény
könyvünk tanúsítja, miként még ezzel sem elé
gedtek meg a felső megyék képviselői. hanen? 
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kérték az országgyűlést, hogy az ország egyik 
rendes birája, jelesül az országbíró a felsőbb me
gyékben lakjék állandóul: s mit tett az ország
gyűlés? Hajlott a méltányos kérelemre, orszá
gos kivánségnak nyilvánítván azt, s miután csak
ugyan kineveztetett gr. Koháry személyében az or
szágbíró , törvénykönyvbe igtattatott, hogy telje
sedésbe ment a felső-magyarországi megyék e 
részbeli kívánsága. Csodálkozom a bíróságok 
központosítása melletti harczon annál is inkább , 
mert mi mindig a művelt Európa példájára szoktunk 
hivatkozni; Tóth Lőrincz képviselő űr pedig fel
hozta, a művelt Európa követendő példáját; fel
hozta hány másod biróság létezik Erancziaország-
ban , Belgiumban , Poroszországban, sőt még a 
kis Hollandiában is ; mi pedig el akarjuk az ügyet 
halasztani nem pár hónapra, mert hiszen akkor 
e halasztásnak értelme nem lenne, el akarjuk ha
lasztani előreláthatólag hosszú időre, mit sem 
gondolva a törvénykezés jobb karba hozatalával, 
a lakosság igényeivel és a művelt Európa pél
dájával. 

Én tehát mindezeknél fogva ellenzem a bi
zottság véleményét, s csatlakozom a miniszter úr 
előterjesztvényéhez, buzgón kérvén a t. házat, mél
tóztassék érett fontolóra venni azon nagy nyoma
tékú érveket, melyeket az igazságügyminiszter úr 
a 8 különböző helyen felállitandó királyi tábla 
vagy másod bíróságok mellett felhozott. 

BÓnis S á m u e l : T. ház ! A régiek az igazság 
istenasszonyát bekötött szemmel festették. Midőn 
arról van a szó, hogy igazság szolgáltassék a pa-
naszkodónak a törvények értelmében, szó nem 
lehet arról, ki a panaszkodó, és így én Dobrzánsz-
ky képviselő társamat arra a térre, a melyen járt, 
nem követhetem. Nem nemzetiségi kérdés van itt, 
hanem kérdés van arról , hogy az igazságszol
gáltatás miként gyakoroltathatik legczélszerübben. 
(Ugy van!) Én tehát csak ezen a téren kívánok 
maradni. (Helyeslés) 

Ezen a téren maradva, megengedi a t. képvi
selőház, hogy némelyekre azok közül, a miket 
Tóth Lőrincz barátom legközelebb előadott, felel
hessek. 

Fontolóra vette az igazságügyminiszterium 
törvényjavaslatát a jogügyi bizottság, fontolóra 
vette azokat az érveket, a melyeket legközelebb 
itten Tóth Lőrincz barátom előadott. Miután azon 
hasonlatosságtól, a melyet a külföldről vont, maga 
is elállott, a mennyiben, mint bevallá, hogy az 
igazságszolgáltatás között az a különbség van, 
hogy ott szóbeliség létezik, a mit itten most behozni 
nem lehet, erre nem felelve, legfőbb érvei következők 
valának : 

Megemlítette először, hogy ha a királyi tábla 

egy helyen concentráltatik, akkor a felügyelet 
sokkal nehezebb, majdnem lehetetlen. Erre nézve 
bátor vagyok neki azt felelni, hogy ha a királyi 
tábla rendeztetni fog szaktanácsok szerint, a fel
ügyelet nem lesz nehezebb teljességgel, mintha a 
királyi tábla nyolcz helyen volna: {Helyeslés) mert 
minden szaktanács elnöke felelős lesz a tanács 
gyors eljárásáért. így ez előttem teljességgel nem 
nehézség. 

A másik nehézség, a melyet fölemiitett, az, 
hogy ez a hazának talán több költségébe kerül. 
Bevallom, hogy magam is azt tartom, hogy a ki
rályi tábla tagjai jelenleg legroszabbul vannak a 
hazában fizetve; (Igaz.') de azt a nagy különbsé
get, a mi léteznék, hogy ha nyolcz királyi tábla 
állíttatik fel, a fizetés közt, ha figyelembe veszszük 
azt, hogy a helyiségeket mily költséggel lehet 
nyolcz helyen felállítani, azon nagy különbséget 
ismét nem látom. 

Előhozta harmadszor a perlekedő felek ké
nyelmét. A jogügyi bizottság kifejtette munkájában, 
hogy az a nyilvánosság, a mit a jogügyi bizottság 
teljes mérvben ajánlott, e tekintetben a bajon segit; 
a mi pedig a perlekedő felek költségét, commoditását 
illeti, a jelen tervezet szerint, ha azt méltóztatik a 
t. ház elfogadni, hogy t. i. az appelláta minden 
fórumon keresztül megy, ha nyolcz királyi tábla 
állíttatik fel, ez sokkal költségesebb lesz a felekre, 
mintha egy királyi tábla állíttatik fel: (Helyeslés) 
mert akkor mind a királyi táblánál, mind a sep-
temviratusnál ügyvédet kell nekik tartani, holott 
jelen állapotban csak egyet kell. (Helyeslés.) 

Egyébiránt midőn az ember az érvek között 
választ, én azt hiszem, hogy mindig azon érveknek 
kell legdöntőbbeknek az ember előtt lenni, mely 
érvek a czél elérésére leginkább szolgálnak, és a 
mely érvek leginkább oda szolgálnak, hogy a létező 
hiány, a létező rósz megszüntettessék. Szerintem 
a 18 lefolyt évnek legszomorúbb következménye 
az, hogy a legfelső ítélő székeknek tekintélye 
leszállott. (Igaz!) És kérdem a t. előttem szóló 
képviselő ura t : mi okozta ezt ? Leginkább okozta 
az, mivel Ítéleteikben conformitás nem volt, és így 
a feleknek megnyugtatására az ítélet nem szolgál
hatott. Nyolcz királyi tábla mellet conformis ítéle
tek hozatalához reményünk nem lehet. Egyelőre 
pedig a törvényhozás fő figyelmének oda kell irá
nyulnia, hogy a királyi tábla régi tekintélye hely-
reállittassék. Ha ez helyre nem állíttatik, megszűnt 
a felek bizalma a bíróságokban, legyen az eljárás 
akár nyilvános, akár szóbeli, akár írásbeli. Mondom, 
előttem az az érv dönt leginkább a királyi táblának 
egy helyen levő concentratiójára nézve, hogy így, 
ha szaktanácsokba oszlik fel a királyi tábla, az 
ítéletek conformisak és igy a felekre nézve meg
nyugtatók lesznek. 
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Én szeretem ugyan a külföld példáját tekin
tetbe venni, hanem mindenben a külföldről rámát 
húzni magunkra nem szeretek. Szeretem inkább a 
bérviszonyokat figyelembe venni. És kérdem az 
előttem szólott érdemes miniszteri tanácsos és kép
viselőtársamat, vajon a létezett districtualis táb
lák kielégitették-e az érdemes képviselő urat ? ugy-e 
bár nem elégítették ki? Ezeket megszünteti maga 
a kormány tervezetében. Pedig azok szintén királyi 
táblák, appellatoriumforumok voltak. (Ellenmondás. 
Zaj.) Igen csodálkozom rajta, hogy épen az állam
titkár úr veszi ezt kétségbe. Mi volt ezen itélő szé
keknek hiánya—és épen ez a fő, a miért én kívánom e 
királyi táblának egy helyen lételét —? Legnagyobb 
hiányuk volt az, hogy a provinciális érdekek be
folyásától soha sem tudtak megszabadulni. (Igaz!) 

Fő czél, a mit el kell érnünk, az, hogy a kir. 
táblának régi tekintélye helyre állíttatván, a meny
nyire lehet, az ítéletek conformisok legyenek, a 
mennyire lehet, a feleknek költsége kiméltessék, az 
igazságkiszolgáltatás rövidíttessék,az igazságkiszol
gáltatásnál nyilvánosság legyen, és ez által a bírói te-
kintéty helyreállitíassék. Ezt vélekedésem szerint 
a bizottság projectuma által egyelőre el lehet érni; 
majdan, ha odajutunk, hogy a szóbeliség hazánkba 
behozafhatik. jogában fog állani és alkalma lesz a 
törvényhozásnak másként intézkedni. Én a bizott
ság véleményét pártolom. (Elénk helyeslés.) 

Németh K á r o l y : T. ház! Ott fogom kez
deni beszédemet, a hol az előttem szólott igen t. 
képviselő társunk a maga beszédjét bevégzé, mert 
azt hiszem, hogy nem szolgáltathat megnyugtatást 
a legutóbbi azon indokolása, miszerint a provinciá
lis érdekeket követni veszélyes volna; s meggyőző
désem szerint, ép az egyéni és ezeket képviselő 
provinciális érdekek azok, a melyek átalában a 
törvénykezésnek képezik feladatát és czélját; és 
nem is állnak ezen érdekek egyébből, mint abból, 
hogy az igazság gyorsan és pontosan szolgáltas
sák ki minden helyen. 

Ha azon kérdés támasztatott volna teljes áta-
lánosságban: vajon fentartani kivánja-e a ház a 
legfőbb törvényszékeknek további centralisatióját ? 
majdnem bizonyosnak merném tartani . hogy a 
törvénykezés körében nem számolhat elfogadásra a 
centralisatio; de mivel a centrali satio Pest városá
hoz van kötve és elvégre is ezen városban ponto-
suló érdekek birandnak döntő hatással, csakugyan 
alapos aggodalom támad mindenkiben, hogy ezen 
öszpontositás majdan a bíróságok végleges rende
zésénél is állandósittatnl fog. és hogy e szerint a 
törvénykezés terén is Pestnek leend kénytelen 
alárendelni minden vidék s város saját érdekét. 

Tudjuk, t. ház, hogy ez ideig a feudális viszo
nyok és ősiség fenállásában találta czélját és ér
telmét a legfőbb törvényszékeinknek centralisa-
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tiója: mert hiszen ezeknek, mint alkotmányunk 
hasisának fentartására s biztosítására is volt hivat
va az összpontosított cu r i a , és átlátta mindenki, 
hogy a privát correlátiókra vonatkozó ítéletekben 
is fen kell tartani az ebbeli elveknek egybehangzá-
sát, nehogy különben az életben tettleg megsemmi
síttessenek institutióink. De kérdem, t. ház, vajon 
törvényeink szerint mi áll még fen jelenleg azon 
feudális viszonyokból és ősiségből ? Es ha mi sem 
áll fen többé ezekből, mint tudjuk, vajon miként 
kívánhatjuk curiánknak akkénti szerkezetét, mint 
azt a megszűnt viszonybeli rendeltetése igényié? És 
ép ugy továbbá nem bizonyos-e a jelenlegi viszo
nyoknál fogva, hogy olybiróságban, a melyet egy
koron csakis azon osztályokból lehetett alakítani, 
a melyekben institutióink teljes garantiát találtak, 
és ugyanezeknek centralisatiójában s általok ho
zandó decisiókban nem találhat már megfelelő 
eszközt s biztosítékot a jelen kor, a mely törvény 
alapján igényli , hogy mindenkinek egyaránt és 
a leggyorsabban szolgáltassék ki az igazság, min
denki lehetőleg egyaránt élvezhesse a bíróságok 
közellétével járó különféle előnyöket, s minden 
biró csakis a törvény és előtte fekvő perbeli té
nyekre alapítsa Ítéletét, nem pedig decisiókra, 
melyek oda vezérelnek, hogy a biró a törvényen 
kivül, még az ismeretlen más perben saját birótár-
sai által hozott ítéletektől is függővé tétessék— ? Ily 
állásában jelenlegi törvényes viszonyainknak, az 
államnak a törvénykezés körében más érdeke nem 
is lehet, mint hogy a tulajdon s közhitel biztosítá
sára gondoskodjék mindazon eszközök s módok
ról, a melyekkel az igazság minden egyesnek a 
legjobban és legkönnyebben kiszolgáltathassák ; 
és ép azért nem is találhatom helyét más oppor-
tunitásnak vagy aggodalomnak, mint annak, a 
mely a perlekedőknek privát érdekében támad
hatna ; sőt meg vagyok győződve, hogy bármely 
más tekintetből támasztható aggodalmak és oppor-
tunitási érvek csak politikaiak lehetvén, a melye
ket törvénykezési rendezéseknél már kiküszöbölt 
a civilisált világ, ezeknek hatása nálunk sem áll
hatna másból, mint hogy bíráink függetlensége a 
politika bilincseibe vettetnék. 

Ezeknek előrebocsátásával, bátor leszek a 
miniszteri javaslat ellenében nyilvánított bi
zottsági ellenvetésekbe bocsátkozni és ezeknek 
egyes pontjaira észrevételeimet előadni. 

Vonatkozva a centralisatióra s illetőleg azon 
érvre, hogy tulajdonkép ezen czéJzás fen sem fo
rog, hanem a bíróságok végleges rendezése előtt 
rögtönözöttnek találtatik a curiának már jelenlegi 
felosztása : nem kerülheti el bár kinek figyelmét 
az, hogy a javaslatokban egyhangúlag megszüntet
vén a községek, kerületi táblák s részben az egy
házi törvényszékek bíráskodása a királyi táblának 
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nosságnak ily korlátolása, el pedig annálfogva, 
mert hiszen 1848 előtt létezett Pozsony megyénk
ben, és ugy hiszem. Bihar s több más megye, tör
vényszékeinél is a nyilvánosság oly mértékben, 
hogy magoknak a feleknek, s bár kinek jelenlété
ben is hoztuk az ítéleteket ugy, mint első vagy 
felebbezési biróság; s kérdem ennélfogva, tisztelt 
ház, vajon mit tarthatunk jelenleg azon nyilvános
ságról, a mely ugyan ottani pereinkre nézve Pest 
városában fog uralkodni, olyanok jelenléte által, 
a kiket a per egyátalában nem érdekel, és a kik 
tulajdonkép nem is tudhatják, hogy mire kell 
figyelmöket fordítani ellenőrködés ezéljából ? Va
jon nem fogja-e az ily ellenó'rködés már tehetet
lensége miatt is erejét vesztem, és csökkenni iránta 
a bizodalom annyival inkább, minél több példáját 
fogjuk látni Pesten annak, hogy inpopularisnak 
tartatik itt még az esküdtszéki tárgyalásoknál való 
jelenlét is '? Es ha tekintem elvégre, hogy a kir. 
táblák elkülönözött állásukban ugy sem hozhat
nak decisiókat, és hogy itéletök csak akkor szol
gálhat zsinórmértékül más hason esetekben, ha-
hogy a hétszemélyes tábla által helybenhagya
tott : nincsen valóban egyátalában szükség an
nak megelőzésére, nehogy a különféle helyek-
beli királyi táblák az azonos esetekben kü
lönböző jogelvek szerint járhassanak el : mert 
ezeket csak a törvény köti . és a felett, hogy 
jól magyarázták-e a törvényt minden egyes eset
ben, csakis a hétszemélyes táblának van döntő 
szava. 

Engem egyedül azon meggyőződés indított 
felszólalásra, hogy a mai nap érdemileg dönt a 
végleges rendezésnek jövendője felett, és hogy az 
eddigi királyi táblának fentartásával a centrálisa
imnak vetjük meg alapját. Egyébiránt pártolom 
a miniszteri javaslatot, és arra kérem a tisztelt 
házat, hogy ne tekintse ezen kérdést csak mellé 
kes kérdésnek, a melynek következményeitől fél
nie nem kell. 

Zmeskál Mór : T. képviselőház ! {Halljuk!) 
Bármily tisztelettel viseltetem azok bölcs belátása 
iránt, kik a királyi táblát ezentúl is Pesten cent-
ralisáivá akarják látni, mindamellett megvallom, 
hogy azokkal ezúttal egy értelemben egyátalában 
nem lehetek. Én teljes meggyőződésem szerint a 
deeentralisátiót s igy a miniszteri javaslatot párto
lom : pártolom pedig azért, mert szeretném, ha a 
felperes, és illetőleg a peres felek kényelméről lenne 
gondoskodva, mert egy 10, és egy 30 mértföldnyi 
távolság közt minden esetre igen nagy a különbség, 
kivált ott, a hol, mint nálunk, közlekedési eszkö
zökről még nincs gondoskodva. 

De pártolom a miniszteri javaslatot azért is, 
mert erős hitem az, hogy a deeeutralisátió és a 
több fölebbviteli fórum felállítása által az igaz

első folyamodási illetőségével együtt, és alakíttat
ván községi békebiróságok és semmisítő szék, je
lenleg már birói rendezésről van ép oly mérték
ben szó, mint polgári rendtartásról ; sőt hogy a 
javaslatokban szintén egyhangúlag, a birói rende
zésbe való bocsátkozások azon indokolással támo-
gattatván. hogy e nélkül az alaki rendezésnek 
sem lehetne sikere, és hogy a tervezett újítások 
üdvös hatást jelölnek a reform terén s útját egyen
getik a biróságok végleges szervezésének : bizo
nyára, mind a javaslattevőknek, mind pedig annak 
is, a ki ezekhez szólni kivan, kell hogy szem előtt 
tartsák képét a törvénykezési s birói jövendő ren
dezésnek, s kell, hogy ezen végezel felett tisztában 
legyenek, mert különben a jelenlegi egyengetés-
nek tárgya sem lenne. Ámde a kor igényeinek 
megfelelő bár mely törvénykezési rendszert, legyen 
az írásbeli vagy szóbeli eljárásra fektetve, egy 
centralisált felebbezési törvényszék egyátalában 
ki nem elégithet; sőt egy centralisált curia, kitéve 
a helybeli minden legfőbb politikai hatóságok mo
rális befolyásának, koczkáztathatja a birói függet
lenséget is annyival inkább, minél bizonyosabb, 
hogy voltak már erre esetek a múltban, s támad
hatnak ily esek, ha nem is jelenben, de jövendőben 
is, a melyek folytán a centralisált bíróságokra való 
befolyás által az ország minden főbb törvényszé
kei megfosztatnának függetlenségüktől, mig en
nek ellenében a különböző helyeken s nagyobb 
számban létező törvényszékeknél, az ily erőtetés 
sokkal nagyobb nehézségekkel jár, és a morális 
hatásnak éle is a távolság miatt inkább eltompul. 
Es ép azért, mert jelenleg is már tettleg rende
zünk és végleges rendezést egyengetünk, alapos 
bizonyára a félelem a tekintetben, hogy a curiá-
nak centralisatiójával, oly végleges'rendezésnek. a 
milyent a jelen kor igényel, már alapját megront
juk, s lehetetlennek fog jövendőben is több kir. 
táblának felállitása tartatni még inkább, miután 
még több válván szükségessé, mint jelenleg, erre 
nézve már mais kijelenté egyik képviselőtársunk, 
hogy az előadott okok alapján tulajdonkép 32-tő.t is 
kellene felállítani, ez pedig lehetetlen. De kü
lönben is kétségbe nem vonható, hogy azon eset
re, ha jelenleg több kir. tábla állíttatnék fel. ez 
bizonyára csak oly városokban történnék, a hol 
erre már is szükség van, és hogy ilyeseknek még 
további szaporitása esetében, alig történhetnék 
ezeknek elvitele onnan, a hol már voltak, hanem 
inkább felállítása ott is, a hol még nem léteztek. 
Minélfogva a mostani szaporítás nem praejudicál-
hat a jövendőbeli rendezésnek. 

A nyilvánosságot érdeklőíeg, a melyre nagy 
súlyt fektet a bizottság annyiból, hogy ennek 
ellenőrködése alatt fog jövendőben állni a curia 
Pesten : valóban elszomorított engem a nyílva-
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ságszolgáltatás sokkal gyorsabb és correctebb le
het. Mert lehetetlen, hogy egyetlen egy felebbvi-
teli compact fórum annyi teendőt meggy osszon. 
Hallottuk az igazságügyi miniszter úr által előho
zatni , hogy jelenleg 4000 felebbvitel létezik a 
királyi táblánál, és meg vagyok győződve, hogy 
lehetetlen oly nagy tömeget egy registratura mel
lett egy fórumnak evidentiában tartani. 

És habár ugy látszik, hogy az igazságszol
gáltatás a nemzetiségi kérdéssel semmi összefüg
gésben nem áll, a mint Bónis Sámuel képviselő úr 
ezt állitani méltóztatott, mindamellett erős hitem, 
hogy a jelenlegi törvényhozásnak egyik legszebb 
feladata az, hegy oda törekedjék, hogy minden 
gyanút elhárítson* mintha egy nyelvnek uralmát 
akarná megállapítani, a mint ezt az 1848-ki törvény
hozás tette, a minek eredménye azonban a reactio 
győzelme volt. Igenis , t. ház, ez véleményem 
szerint egy igen nevezetes és lényeges politi
kai ok. 

Azon érv, hogy miután ezúttal alulról nem 
coordináljuk a forumokat, hogy ennek következ
tében a királyi táblának ezentúl is Pesten centrá
lisáivá kell maradnia: ez meggyőződésem szerint 
keveset nyom. Mert, hogy mi ezúttal alulról nem 
coordináljuk a forumokat, ez egyátalában nem 
praejudicálhat annak, hogy legalább felülről coor
dináljuk azokat, a miket ideiglenesen lehet behozni. 
Nézetem szerint ezen eljárás a jövő coordinatiónak 
egyátalában nem fogna praejudicálni. 

Megvallom, én még annak okát sem látom, 
mért ne lehetne most alulról coordinálni a foru
mokat. Mondassék ki, hogy a juridicum a poli-
tieumtól végkép elválasztatik, és akkor azt hiszem, 
hogy a coordinatio könnyű lesz. Vagy talán azt 
hiszik, hogy jelenleg in parlibus nem létezik elég 
kitűnő jogtudós ? Csalatkoznak. Nekem erős meg
győződésem , hogy minden vármegyében létezik 
annyi jogi capacitás, hogy azokból egy tisztán 
juridicum forumot ki lehetne állitani. 

En tehát mindezeknél fogva a decentralisatiót 
s igy a miniszteri javaslatot pártolom, pártolom 
pedig annál inkább, mert meggyőződtem Bónis 
Sámuel t. képviselő úr előadása által , hogy azt 
kivánja, és alkalmasint elvtársai szintén azt kíván
ják, hogy a királyi tábla örökre felosztatlanul ma
radjon. 

B e s z e J á n o s : Bónis Sámuel barátom a sze
mével bekötött igazságot egy nap, egy világitó nap 
fénysugaraiban szemléli. (Derültség.) Valójában, t. 
ház, azt hittem mindig, hogy a nemzet ájtatossága 
és komolysága templomában szólalok fel. Én sen
kit jogosítva nem hiszek arra, hogy felszólalásomat 
vagy bárkiét is kinevesse, mert akkor kiki saját 
magát neveti ki. (Helyeslés.) 

Az igazságszolgáltatás egy nap fénysugarai, 

melyek szétlövelnek mindenüvé és éltetnek min
dent, és a mint ez áll, ugy szükséges, hogy a tör
vény is a közönséges mindennapi életnek súrlódá
saiból emelkedjék ki, s megfelelő legyen a nemzet 
szükségeinek és a nemzet egyes tagjai jellemének 
is. Ha ily törvények nem hozatnak, haszontalanok, 
mert igazságot soha sem fogunk találni. A magyar 
nép jelleme könnyen fellobbanó, perlekedni pedig, 
ha eleinte egy pár csillapító szóval szomszédja, jó 
barátja hozzáfordul, nem igen hajlandó. De ha 
egyszer prókátor kezére ju t , akkor pörlekedik, 
appellál és repellál, utolsó szilvafájáig. 

Ha ez a magyar ember természete, midőn a 
törvényhozó azt kivánja, hogy az igazság gyorsan 
és olcsón kiszolgáltassák, szükséges, hogy a keze
lésről is gondoskodjunk. A magyar nemzet patri
archális modoránál fogva minden európai civilisált 
nemzetek között legfogékonyabb a békebirőságok-
ra. Mig igazságszolgáltatásának fő alapja a jól 
rendezett békebiróságokra nem fektettetik, addig 
lehet ugyan igazság, de csak a prókátorok és a 
számos fiskálisok ügyessége következtében, addig 
a törvénynek rozsdáin rágódó számtalan seregek 
gyarapodása mellett a köz vagyonosság elszegé
nyedik és a nemzet kezébe koldusbot adatik. 
Uraim, a békebiróság egyedül van hivatva a ma
gyar nemzet jelleméhez. Világszerte minden polgá
rosított nemzetnél már be van hozva. Angliában 
már III . Eduárd idejében 1327-ben hozatott be, 
és jelenleg Angliában 4000 békebiró létezik. Fran-
cziaországban csak a Constituante hozta be, mely 
okulva Anglia példáján, üdvös voltát átlátta és 
1790—91-ben kis körben alkalmazta; de már ké
sőbben Napóleon annyira terjesztette, hogy a Co-
de civilnek számtalan szakasza különösen az 
enyim és tied fölötti, az atyafiak és családi rokonok 
közötti rendelkezéseket arra bizta. Es mi az ered
mény ? Az, hogy Francziaországban egy esztendő
ben 490,000, tehátmajdnem fél millió perből, me
lyet a békebirák előtt kezdettek, csak 3274 appel-
láltatott, azaz csak 3274-ből vált per. 

Ha Magyarországban a békebirák intézménye 
behozatnék, igaz, hogy kevesebb stemplit fognak 
fogyasztani az emberek, de az igazság rögtön ki 
fog szolgáltatni: mert a mint ismerjük perlekedési 
rendszerünket, méltóztassanak széttekinteni, ország
szerte a perlekedés ölte meg számtalan telkekkel 
biró számtalan polgártársunkat, kik talán kétszáz 
forint adósságért ügyvédek kezébe kerültek, a 
megintések, ügyvédi kontók, birói látogatásokkal 
stb. 5—600 forintra felment a költség; az első 
árverésnél nem akadván, ki megadná a birtok 
becsárát, a második árverésnél három, négy, ötszáz 
forintért leüttetett oly telek, mely ugyanannyi ezer 
forintot ért, és igy Esztergom megyében csak egy 
helységben, Bátorkeszin, 18 egész telek alig pár 
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száz forintért a perlekedés lajtorjáján^ idegenek, 
nem magyar emberek kezébe került. És ml volt 
ennek oka ? Mert nem voltak békebirák. Ha lettek 
volna békebirák, a felek kibékültek volna. (Felkiál
tások : Dologra!) 

Erre figyelmezni kötelessége lesz a törvény
hozóknak, midó'n majd a rendszeres codifícatióról 
leend szó; megemlitetlen még sem hagyom jelenleg 
a szőnyegen forgó tárgy megvitatásánál. 

A kérdés most r.z, egy másod bíróság legyen-e 
vagy több ? 

Én azt gondolom, hegy a törvények, mint 
kristály folyamok, csak vizei az igazságkiszolgál
tatását megó'rlö malmoknak. (Derültség.) Azoknak 
ezélszerü elrendezése a feladat, mert a mely nem
zetnél csak egy malomban lehet őrölni lisztet, ott 
pogácsát kevés ember eszik. (Derültség.) 

Uraim ! Tizenöt milliót megközelítő főből álló 
országban egyetlen egy appellatorium forumot te
remteni akarni, mit tesz az, mint egy Mekkát terem
teni, hová vándorolnia és zarándokolnia kell azon 
szerencsétlennek, ki perlekedni kénytelen. Es azért, 
hogy ez Pest, azért, hogy a kormány centruma, mi 
előnyökkel bir azok ellenében, kik távol vannak 
Máramarosban a Kárpátok közt, a világ minden 
részeiben, (Derültség) illetőleg Magyarország min
den részén ? Azt, hogy csak egy helyt leljék az 
illetők a legfőbb igazságot, azt, hogy egyetlen egy 
kntferrást nyissunk az igazság után epedőknek, 
hogy ott szomjukat enyhíthessék: az igazsággal 
megegyeztethetőnek nem tartom. (Igaz!) 

Kívánom tehát , hogy felebbvitelt jobbra
balra az országban mindenütt találjon a perlekedő 
és ne legyen kénytelen egy pár véres verejtékkel 
szerzett fillérét a pesti ügyvédi karnak ide bekül
deni: otthon talál majd jó barátokat, kikkel együtt 
élvén, közelebb találja az igazság kiszolgáltatását. 
Azért a minisztérium által előterjesztett törvény
javaslatot erre vonatkozólag pártolom 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Legelsőben is 
kénytelen vagyok azon óhajomnak kifejezést adni, 
hogy midó'n felíratjuk magunkat, vegyük figye
lembe a ház szabályát és az elnöki kimondást, 
mely szerint a mellette szólók egyik, az ellene szó
lók másik jegyzőnél íratják fel magokat , hogy 
ott, hol vitás tárgy van, a szabályok értelmében 
a pártolók és ellenzők egymás után szóljanak, és 
ne történjék az, a mi most történt, hogy egyik ol
dalról hárman, négyen beszéltek egymás után. 
{Helyeslés.) 

Áttérve a szőnyegen levő tárgyra, én ré
szemről a jogügyi bizottság előterjesztését párto
lom. Pártolom pedig a jogügyi bizottság előterjesz
tését nem valamely politikai , vagy mint egyik kép
viselőtársunk a jogügyi bizottság ellen insinualni 
igyekezett, nemzetiségi szempontból, mely insinua-

tiót én részemről, s talán mondhatom a bizottság
ban volt társaim részéről is határozottan vissza
utasítom. (Elénk helyeslés.) 

És midőn azon képviselő urat azon térre, 
melyre a dolgot átvinni igyekezett, nem követem, 
egyuttalesak azt kívánom megjegyezni, hogy az 
ország békéjének, jóllétének, fenmaradásának el
lenségei azok, kik mindig ugy igyekeznek feltün
tetni az ország képviselőinek egyik vagy másik 
részét, mintha azokat bármely tárgynál mellékes, 
és e haza nem magyar ajkú testvérnépei iránti 
ellenséges indulat vezetné. (Zajos tetszés.) A mi 
pedig hogy nem ugy van, arról tanúskodhatnak 
eddigi tárgyalásaink, reményiem, tanúskodni fog
nak nem sokára a nemzetiségi kérdés felett tüzete
sen folytatandó tárgyalásaink, melyeket ha a t. 
képviselő ú r össze fog hasonlítani, a mint össze 
kellemi hogy hasonlítson, mindazokkal, mik egy 
országban levő különféle nemzetiségek irányában 
akár nálunk a közel múltban, akár másutt a világ 
bármely államaiban történnek, meg fog róla győ
ződni, hogy itt ellenséges indulat senki keblében 
nem lesz. (Htíyeslés.) 

A mi illeti magát ezen javaslatot, mondom, 
a kir. táblának ma még Pesten maradása mellett 
szólok, tisztán az igazságkiszolgáltatás érdekében. 
Én, t. ház, igen jól tudom, hogy a felebbviteli 
törvényszékek minden müveit államában Európá
nak megtöbbszöröztetnek ; igen jól tudom, hogy 
ez a felek kényelmére sok tekintetben szükséges, 
és mihelyt egyszer azon fő aggálytól, mely most 
attól visszatart, meg fogok menekülhetni, azonnal 
részemről is a mellett leendek, hogy ne 8, mert 
ez nem elég, hanem a szóbeli eljárás behozatván, 
8-nál sokkal több ilyen felebbviteli törvényszék 
rendeztessék. De most engem visszatart ettől azon 
aggály, inelyet Bónis barátom is előttem kifejezett, 
s mely abban áll, hogy ha tekintetbe veszszük, 
hogy mint összezavartattak nálunk a múlt 18 év 
alatt a törvényes rendelkezések : ha tekintetbe 
veszszük, hogy egyik vagy másik per keletkezése 
idejéhez képest mennyi különféle törvény vagy 
rendelet szerint kell ítélni: ha szétválasztjuk a föl-
lebbviteli törvényszéket, ha 8 felebbviteli törvény
széket állítunk föl, azon 8 felebbviteli törvény
szék a dolog természeténél, egyéni fölfogásánál 
fogva, és nem birván magát kellőleg tájékozni 
azon tömkelegben, melyben most mindazon sza
kaszok vannak, melyek szerint egy, nagy más 
ügyet el kell ítélni : egészen egy természetű ügyek
ben egészen különbözően fog ítélni. 

Már most azt kérdem, lehet-e valamely ország
ban az igazságszolgáltatás iránt bizalommal visel
tetni, ha azt látjuk, hogy a felebbviteli törvény
székek egy és ugyanazon tárgyban különbözőleg 
szolgáltatnak igazságot? 
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Én azt tartom, ez az igazságszolgáltatás iránti 
bizalomnak végleges megszüntetése volna, és ha 
megengednó'k, hogy ez eset eló'állhasson, akkor 
fogna megtörténni az, hogy az igazság istenasz-
szonya, ha el nem repülne — mert nem tudom, hogy 
szokott volna repülni — de minden esetre hátat for
dítana nekünk. 

Egyébiránt kénytelen vagyok még egy-két 
érvre is felelni, melyek felhozattak a bizottság né
zete ellen. {Halljuk!) 

Legelőbb is azon kell csodálkoznom, hogy 
egyik tisztelt képviselő úr azt monda , hogy 
a királyi tábla centralisatiójának oka az ősi
ség és a feudalismus voltak, melyek megszűn
vén, arra már többé nincs szükség; egy másik kép
viselő úr, ellenkezőleg, épen azzal indokolta, hogy 
a királyi táblát fel kell osztani, mert azon feuda-
Iistikus korban több felebbviteli törvényszék volt. 
Én azt gondolom, ezen kérdésnek a feudalismus 
vagy ősiség kérdésével egyátalában semmi köze 
sincs. [Helyeslés.) Ennek egyes egyedül lehet köze 
az igazságszolgáltatás érdekeinek kérdésével, nem 
elvont, nem elméleti szempontból, hanem jelen 
viszonyaink tekintetbe vételével, saját körülmé
nyeink szempontjából. 

Különben is annyit mégis bátor vagyok meg
jegyezni, hogy igen nagy része azon felebbviteli 
törvényszékeknek, melyekre hivatkozás történt, 
egyátalában nem volt az országnak rendes állapo
tában szervezve, hanem részint keletkezett azon 
időben, midőn az ország nagy része, maga a fővá
ros is, ellenség hatalmában volt; részint pedig, 
a melyekre méltóztatott Dobrzánszky képviselő úr 
hivatkozni, voltak igen is bünfenyitő törvényszé
kek, de nem voltak polgári törvényszékek. 

Arra nézve, a mi itt fölhozatott, hogy az utat 
egyengetni kell a jövendő jobb rendszernek, meg
engedjen a t. képviselő úr, ki a kir. tábla felosz
tását ezen érvvel igyekezett indokolni, ha azt mon
dom, hogy ha a kir. tábla ma 8 felé osztatván, 8 
helyén az országnak lesz felebbviteli törvényszék, 
ez által nem egyengetni fogja az utat a jövő jobb 
rendszernek, hanem önkéntesen gátakat fog elébe 
emelni. Igenis : mert nem hiszem, hogy valaki két
ségbe vonhatná, hogy a szóbeli eljárás behozatalát, 
mihelyt lehet, létesíteni kel l ; nem hiszem, hogy 
kétségbe vonhatná valaki, hogy ha a szóbeli eljá
rás hozatik be, nem 8, hanem legalább 15 vagy 
16 törvényszék kell; nem hiszem ismét, hogy két
ségbe vonhatná valaki, hogy ha az országban 16 
felebbviteli törvényszéket kell felállítani, egyetlen 
egy sem fog ott maradhatni, a hová most ama 8-
nak elhelyezése czélszerü volna: mert akkor a ke
rületek beosztása igen természetesen egészen más 
ieend. Minek állítsunk fel tehát ny olcz helyen aka

dályt annak, amit minél előbb érvényesíteni szük
ség lesz ? 

A mi a vidéki capacitásokat illeti, én azt gon
dolom, hogy mi itten, a kik jelen vagyunk, na
gyobbrészt vidéki emberek vagyunk, és már csak 
magunkra való tekintetből is nem óhajtanok ki
mondani, hogy a vidéken capacitások nincsenek ; 
hanem én azt gondolom, hogy vagy van azokra a 
capacitásokra szükség, s akkor azok a pesti királyi 
táblánál is meg fogják helyöket találni, vagy nincs 
reájok szükség, akkor bizony oda kint sem fogják 
azokat a hivatalocskákat elkaparni. {Tetszés.) Ezt 
tehát érvül a királyi tábla felosztása mellett egy
átalában nem lehet felhozni. 

De nem terjeszkedem ki tovább, hanem egy
szerűen ismétlem, hogy a jogügyi bizottság véle
ményét elfogadom. (Hel /eslés.) 

DobrzánSZky A d o l f : Engedelmet kérek, 
személyes kérdésben akarok szólani. (Fölkiáltások : 
Nincs személyes kérdés ! Zaj.) T. ház! Nagyon saj
nálom, hogy az előttem szólott képviselő úr azt 
állította, mintha én insinuatióval éltem volna a bi
zottság ellen. Ez nem áll, ez szándékomban nem is 
volt, s azért kiemeltem beszédemben, hogy nem 
akarok gyanúsítani senkit ; hanem constatáítam 
egyszerűen a következményeket, melyeket a bi
zottsági javaslat elfogadásától elválaszthatlanok-
nak vélek. (Nagy zaj) Ha pedig a t. képviselő úr 
azt állítja, hogy nem az ország nem magyar nem
zetére való tekintetből merittetett a bizottság meg
állapodása, a min én csak örvendek, akkor talán 
czélszerü lett volna megmagyarázni a bizottság 
jelentésének azon kitételét: „Nem kerülhette ki a 
bizottság figyelmét azon körülmény sem, hogy a 
felosztás olyan vágyaknak is válhatnék gyuanya-
gává, melyek az igazságszolgáltatás veszélye nél
kül teljesíthetők nem lennének." Én nem voltam 
szerencsés tagja lennni a bizottságnak, B így nem 
magyarázhattam ki ebből mást, mint a mit kima
gyaráztam. 

Tisza K á l m á n : T. ház ! A t. képviselő ur
nák egyenesen hozzám intézet^ felszólítására kény
telen vagyok röviden felelni. 0 azt mondotta volt 
beszédében határozottan, hogy nem irigyli a jog
ügyi bizottságtól ennek ily elvek alapján való eljárá
sát, tehát feltette rólunk, hogy azon elvek alapján 
jártunk el. Különben, ha e tekintetben roszul ér
tettem volna, nagyon örülnék, mert nagyon kívá
natos volna, hogy ilyen insinuatiók ne történje
nek. A mit pedig magyarázatul felolvasott, arra 
nézve bátor vagyok nyilvánítani azt, a mit, azt 
hiszem, hogy a t. háznak legnagyobb többsége 
meg is értett, hogy itt szó van oly provinciális ér
dekekről, a melyeknek összeütközése már hírla
pokban, megyei, városi feliratokban is számtalan
szor felemlittetett. (Helyeslés.) 
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B ó n i s S á m u e l : T. képviselőház! Nem szok
tam a tisztelt ház figyelmét kétszer fárasztani, nem 
le vádolhat vele a ház; hanem Dobrzánszky urnák 
kijelentésére, a mely első tekintetben figyelmemet 
kikerülte, mégis magam iránti kötelesség felelnem. 
Ő bennünket azzal gyanúsít, hogy minket eljárá
sunkban nemzetiségi kérdés vezetett. Igyekeztem 
beszédemben felvilágosítani azt, a mint Tisza Kál
mán is megjegyezte, hogy azon érdekek, melyek 
érintve vannak a központi bizottság jelentésében, 
hove czéloznak. Czéloznak a provinciális érdekek 
re. (Ugy van!) 

Egyébiránt azon kifejezés, melyet a képvi
selő úr használt, hogy t. i. nem irigyli eljárá
súinkat, egy kissé megvető és kemény. Én szeretek 
hasonló fegyverre] élni. En a t. urnák egész élete-
beli eljárását nem irigylem. (Zajos átalános taps.) 

B ö m c h e s F r i g y e s : Századok óta a szász 
nemzeúa kebelében felmerült jogviszonyokban má
sod bírósági illetőséggel birt, és ezen jogot univer-
sitás neve alatt szabadon és időnkint választott 
követe által és pedig az absolut időszakot kivéve 
háborítatlanul gyakorolta, míg az 1862. év nov. 
4»én kelt királyi nyilt parancs következtében a 
mostani szebeni fotörvényszék szerveztetett. Alapos 
e szerint a szász nemzet törekvése, ha a másod bí
róságok szervezése alkalmával az 1848-iki VII-ik 
törvényczikk 5. szakaszának alapján, mely Erdélyt 
minden külön törvényei és szabadságai fentartásá-
ban biztosítja, a mennyiben azok a helyes egye
süléssel nem ellenkeznek, és a szabadságnak és 
jogegyenlőségnek megfelelnek, ha ez alapon a 
nemzet ezen nagyra becsült ősi jogát is igénybe 
vetetni kívánja. Én mint nemzetemnek hú' tagja a 
szebeni törvényszék felosztása által, de még inkább 
annak felállítása által a nemzetem jogában tett 
sértést sajnálom. Megfontolván azonban az utóbbi 
években merőben megváltoztatott körülmények 
nagy horderejét és a korszellemnek hatalmát, 
mely által a rendkívüli kiváltságok háttérbe szo 
ri t taínak; tekintve azt is. hogy a magyar korona 
országai uj és boldogító szervezése, ha minden nép
faj és országrész külön, egymással ellenkező jogo
kat és kiváltságokat kivan igénybe venni, lehetet
lenné válnék ; tekintve azt is, hogy a szebeni fő-
törvényszék, mely Schmerling alatt lett szervezve, a 
szász nemzet ősi alkotmányának meg nem felel; ez
zel szemben pedig azon remény kecsegtet, hogy 
a nem sokára várandó szóbeli eljárást elrendelő 
polgári perrendtartásnak behozatala, s e szerint a 
törvényszékek és bíróságok uj szervezése által az 
én nemzetemnek erre vonatkozó és területén min
den lakossal közös joga helyreállíttatnak, és Sze-
benben, nem csak Szebenben, hanem Erdélyben 
hihetőleg több másod bíróság fog felállíttatni: 
mindezen higgadtan megfontolt okoknál, de annál 

I fogva is, hogy szorosabb értelemben véve egész 
! Magyarország részére csak egy királyi tábla ha-

tároztatott, és így Erdély kettőt nem kívánhat: én 
a szebeni kir. fotörvényszék feloszlatása, és annak 
a kir. táblába beolvasztása ellen mint bevégzett 
tény ellen fölszólalni feladatomnak nem tartom. 
(Helyeslés.) 

Miután azonban polgártársaim körében elégü-
I letlenséget szülhet nem annyira a szebeni főtör-
j vényszék feloszlatása, mint inkább azon aggodalom, 
I mintha annak az egész Erdélyben felállitandó 
I egyedüli kir. táblába leendő beolvasztása által az 
I elégületlenek részéről minden alkalommal helyte

lenül hirdetett és kiemelt magyarosítás és a nyelv 
használatának elnyomatása czéloztatnék: ezen okból 

J bátorkodom ezen aggodalom elhárítása végett, mi-
| vei a bizottság jelentésének ezen egyszerű és áta-
i lános szerkezete polgártársaimat megnyugtatni nem 
I képes, hivatkozva még ezen kívül az 1848. XVI. 
j törvényczikk e) pontjára, valamint az erdélyi 1791. 
| törvény XXXI. czikkére, úgyszintén az 1847-iki 
! törvények I-ső czikkére, melyek által az erdélyi 
j népek, különösen a szász nemzet a nyelv haszná-
| latában biztosíttatik: erre vonatkozólag a követke-
j ző indítványt tárgyalás és elfogadás végett a ház 
I figyelmébe ajánlani azon esetre, ha szavazás által 
| a szebeni főtörvényszék elesnék. 

Az inditvány a következő. (Olvassa:) „A köz-
I ponti bizottságnak a polgári perrendtartás főbb 
j irányelveiről tett jelentésének a kir. táblák szerve-
\ zéséről szóló 9-dik bekezdése megalapításánál 
[ mondja ki a képviselőház határozatilag: Az erdé-
j lyi 1791-beli XXXI. és 1847-beli I. törvényczikk, 
i valamint a magyarhoni 1848-beli VII. törvény

czikk 5. szakasza és XVI. törvényczik e) pontja 
értelmében az úgynevezett királyi föld lakosai 
nyelvök törvényen alapuló használatában biztosit
tatnak, melynél fogva az igazságügyminiszíer úr 
az Erdélyre nézve felállitandó királyi táblánál az 
ottani viszonyokra, az úgynevezett királyi földre 

| nézve pedig különösen a szebeni feíoszlandó fő-
; törvényszék eddigi szervezésére, a nyelvre és al-
I kalmazandó egyénekre nézve tekintettel legyen." 

BujanoviCS Sándor j e g y z ő (olvassa Böm
ches Frigyes indítványát.) 

Ivánka Imre: Elállók a szótól. 
Binder M i h á l y : A másodbirósági szerve

zetre nézve a miniszteri javaslatot pártolom, mert 
ugy látom, hogy az a czélnak, mely nem más, 
mint a perrendben az egyszerűség és egyformaság 
behozatala, és a fenálló viszonyoknak megfelel. 
Miután ezen viszonyok Magyarországon és Erdély
ben különbözők, mert Magyarországon még az 
úgynevezett vegyes folyamcdási létezik, mig Er
délyben a megyei és városi törvényszékek és bí
róságok tisztán csak első folyamodás) törvényszé-
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kek, a királyi tábla pedig és a n.-szebeni királyi 
csak is másod bíróságilag ítélnek, Erdélyben, mi
vel most nincs organisatiőról sző, nem is lehet 
szükség a másod bíróságokban valami rendszeresí
tést tenni, mert a czél, mit elérni akarnak, t. i., 
hogy az egyesült országban ugyanazon egy per
rendtartás hozassék be, ugy is elérhető; míg ellen
ben Magyarországon a vegyes folyamodás meg
szüntetésével a másod bíróságot bizonyos mértékig 
öszpontositani kel l : ezen öszpontositásra nézve a 
miniszteri javaslatban a legnagyobb szakavatos-
sággal és valóságos államférfiúi bölcseséggel és 
tapintattal a helyes határ szem előtt tartatott. 

A jogügyi bizottság mindazon okokat, a mint 
tisztán mondja, melyek a miniszteri javaslat mel
lett szólnak, elismeri, és mégis később azokat ér
vényteleníteni igyekezvén, eltérő véleményt állit, 
és a mellett uj érveket hoz fel. Azokat itten és pe
dig különösen Németh Károly képviselőtársunk 
nézetem szerint igen alaposan megczáfolta, és 
hogy a t. házat ne untassam ismétléssel, azokra 
nem fogok átmenni, hanem Erdélyre nézve van
nak nekem észrevételeim, miket nem hallottam 
felhozatni. 

Lehet, hogy a tisztelt előttem szóló azok
ra tekintettel volt, de halkan szólván, nem tudtam 
szavait kivenni. Annyit mégis érthettem, hogy az 
1848 diki unio-törvénynek 5-dik szakaszát emii
tette. Tehát én is arra akarok hivatkozni. 

Azt hiszem, ha annak értelmét jól felfogjuk, 
most épen nem lehetne Erdélyben a másod bíró
ságban változtatást tenni. Az ötödik szakaszban 
ugyancsak az mondatik, hogy némileg az erdélyi 
törvényeket és intézményeket tisztelni fogják s 
főn is akarják tartani. Hogy mi ezen szakasznak 
értelme, kitetszik abból, hogy mind 1848. mind 
1866-ban szükségesnek tartották comissiókat állít
ni fel, melyeknek teendőit most a magas miniszté
rium vállalta át. t. i., hogy az unió végrehajtására 
nézve uj és ép törvényjavaslatot teremtsen. Ebből 
nézetem szerint az következik, hogy az erdélyi 
törvényeken és az erdélyi állami intézményeken 
a majdan alkotandó unionalis törvény létrejötte 
előtt semmi változtatást tenni nem lehet. {Helyeslés) 

Továbbá kötelességemnek tartom itt felemlí
teni és emlékezetbe hozni, hogy a szász nemzetnek 
törvényes joga van egy Nagy-Szebenben székelő 
másodbirósági törvényszékhez. Annak helyét az 
utolsó időkig a szász egyetem képviselte; de a 
kor. a tudomány, az igazságszolgáltatás azt kívánta, 
hogy ezen minden évben csak kétszer összegyűlő 
egyetem helyébe egy folytonossék működő tör
vényszék állittassék, a mi meg is történt. Tisztelt 
ház ! Azt hiszem, a szász nemzet az által, hogy a 
kor, a tudomány és az igazságszolgáltatás kívá
nalmainak megfelelt, törvényes jogát nem veszt

hette el, sőt azon reményt bátorkodom itt kifejezni, 
hogy ezen t. ház és egyátalában a magyar or
szággyűlés, mint az erdélyi országgyűlésnek tör
vényes jogutódja, a szász nemzetet minden jogai
ban védeni fogja. 

Az előttem szóló tisztelt képviselő úr által tett 
inditványnyal a szász nemzet jogainak nincs elég 
téve. Különben is azt gondolnám, ezen indítvány 
inkább a nemzetiségi bizottsághoz lenne utasí
tandó. (Helyeslés.) 

Ezzel röviden bevégezvén beszédemet, bátor 
vagyok a minisztérium javaslatát a t. háznak 
ajánlani. 

Papp Zsigmond : Elállok a szótól. (Átalá-
nos éljenzés.) 

Antalfy Károly : Csak rövideden akarok 
szólni 

DimitrieviCS MilOS jegyZÖ : Berzenczey 
Lászlón van a sor. 

Berzenczey László : T. ház ! (Halljuk!) 
Bátor vagyok röviden kijelenteni, hogy ezen kér
dést nem tartom pártkérdésnek. Igen sajnálom, 
hogy ezen kérdésnél nem lehetek egy értelemben 
t. elvtársaimmal, mert én a kivitelt lehetetlennek 
tartom. 

En akarom azt. hogy legyen egyetlen kir. 
tábla, hanem azt nem látom be, hogy Erdélyben 
miért legyen kir. tábla. Itt a kivitel megakad és 
én ezt nem akarhatom. Az erdélyit székely kir. 
táblának nevezték itt.Én nem ismerek székely kir. 
táblát, én tehát a kivitelt lehetetlennek tartom, 

Itt oly kérdések merülnek fel, hogy én bátor 
vagyok egész szerénységgel oda nyilatkozni, hogy 
ezen kérdés maradjon abban. (Eláll !) Én nem szok
tam elállani, míg élnem mondom, mit el akarok mon
dani. Csak még azt akarom megjegyezni, hogy ha 
az igazságügyminisztert vagy egyátalában a ma
gyar kormányt azzal vádolják, hogy előnyt ad a ma
gyar nemzetiségnek, akkor csak az erdélyi hétsze
mélyes táblára kell hivatkoznom, a hol 8 egyén közt 
csak két magyar van: ezt szükségesnek tartottam 
mint erdélyi felhozni, hogy ne ugy járjunk el, mint 
a só árának megszabásánál, a midőn t. i., hogy az 
erdélyi sót olcsóvá tegyük, a máramarosi sót na
gyobb árban állapítottuk meg. (Zaj) Az én néze
tem szerint ugy kell eljárnunk, hogy vagy Erdély
nek és így Magyarországnak is adunk kir. táblá
kat, vagy pedig csak Pesten állítunk egy királyi 
táblát. Magyarország és Erdély számára. 

Én tehát kénytelen vagyok Tóth Lőríncz 
képviselőtársam indítványát pártolni. 

W l á d AlajOS: T. ház! Őszintén megvallom, 
hogy a tárgyalás alatt levő perrendtartástól nem 
várok sokkal fényesebb sikert, mint az eddig gya
korlatban volt országbírói értekezlettől, illetőleg 
az eddigi ideiglenes perrendtartástól, nem várok 
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pedig fényesebb eredményt azért, mert az egyik
nek és a másiknak is alapja, legalább csekély vé
leményem szerint, ingatag és gyenge. 

Szerintem egy tökéletesen helyes és jó per
rendtatás csak ugy foganatosítható kellőleg és 
sikeresen, ha alapját a határozottan körvonalozott 
és minden részleteiben kifejlett bírósági rendszer 
képezi s evvel együtt léptettetik életbe. 

Azon birósági szervezet, mely ezen perrend
tartásban van előadva, Igen hiányos, hiányos kü
lönösen azért, mert azt, a mit az egész ország áta-
lánosan óhajt, t. i. az alsó forumoknál az igazság
szolgáltatásnak a politikai hatóságoktól külön 
választását, tökéletesen nélkülözi. Hibás továbbá az
ért is, mert a mint Besze János képviselőtársam 
kifejtette, a legszükségesebb intézményt, a béke
híréi hatáskört tökéletesen ignorálja. Valóban. 
uraim, ha figyelmünkre méltatjuk, a mint kell is 
hogy méltassuk a perlekedő nép javát, ha figyel
münkre méltatjuk a békebirói intézményt, ugy 
fogjuk találni, hogy annak behozatala által a 
hazának és különösen a perlekedő feleknek nagy 
jótéteményt tennénk, majdnem nagyobbat, mint 
a melyet a perrendtartás eredményezend. Ez 
azonban, a mint mondám, ezen javaslatban tökéle
tesen mellőzve van, holott lehetett volna épen 
ott, a hol a szolgabirák birósága megalapittatik, 
ennek eltörlése, s helyette a békebirák intézmé
nyének megalapítása által. Végre nem tartom 
ezen perrendtartást czélszerünek és jónak azért, 
mert igen nagy anomáliát tartalmaz, a mennyi
ben az első biróságok választás utján jó'nek létre, 
a felső biróságok pedig kinevezés utján: mert az 
én nézetem szerint mindannyinak vagy választatni 
vagy kineveztetni kellene. 

A mi magát ezen vitás pontot illeti, tökéletesen 
pártolom azon nézeteket, melyeket Tóth Lőrincz 
és Dobrzánszky képviselőtársaim kifejtettek ; és 
csak annyit válaszolok azoknak, kik különösen 
ellenzik a 8 kerületi kir. táblának felállítását, mert 
azok csak igen sok költséggel volnának létesíthe
tők, hogy a mint azon számos petitióból olvastam, 
melyek a házhoz érkeztek s az egyes képviselők 
közt kiosztattak, hogy azon városok, hol ilyen kir. 
táblák, illetőleg fó'törvényszékek állíttatnának, a 
szükséges épületek és a felszerelés költségeit viselni 
nagyon szivesen ajánlkoznának. 

Én tehát pártolom a miniszteri előterjesztést. 
A n t a l f y Károly : T. ház ! Midőn Erdély

nek teljes egyesítése czéljából Magyarországgal 
ismét egy lépést teszünk, hogy legalább a törvény
kezésben azonos eljárást léptessünk életbe a Király
hágón innen és t u l . . . 

V a l a k i : Erdélyország! 
A n t a l f y K á r o l y : Erdélyország nincsen, 

de van királyhágóntuli része Magyarországnak. 

. . . akkor ugy az erdélyi részek, mint az or
szág érdekében nálunk csak üdvüzölni kell az. er
délyieknek is ezen törvényjavaslatot, illetőleg a 
tárgyalás alatt levő irányelveket, mert ugy va
gyok meggyőződve, hogy akkor, midőn Magyar
országban csak egyetlen egy kir. tábla állitiatik 
fel, nekünk csak méltányolnunk kell a kormány
nak azon figyelmét, melynél fogva Erdély érde
keinek tekintetbe vételével Erdélyben is kivan 
egy kir. táblát Maros-Vásárhelyt szervezni. Ha t. 
képviselőtársam Binder azon deformitásokra hivat
kozik, melyek most is fönmaradnak, midőn a Ki
rályhágón innen a szolgabirói rendszer, Erdély-
Len pedig fenmaradnak a kiküldött biróságok, szi
vesen fogtam volna kezet ; és ha azon óhajtásnak 
ad vaia kifejezést, vajha szabadulnánk meg mi is 
erdélyiek a központosítás áldástalan rendszerének 
gyűlölt szakaszaitól, akkor még szivesebben fog
tam volna vele kezet. De miután meg vagyok 
győződve, hogy a másod biróságok kérdése csak 
az első biróságok szervezésével kapcsolatban old
ható meg ; és mert a második kérdésre nézve ugy 
vagyok meggyőződve, hogy ezen törvényjavaslat, 
melyben Magyarországra kiterjedt garantiáját lá
tom annak, hogy elvégro meg kell szűnni azon 
gyűlölt osztrák szakaszoknak Erdélyben is, és 
meg kell szűnni azon anomáliának, hogy a haza, 
ugyanazon haza fiainak különböző törvény sze-
rintszolgáltassék az igazság : azért csak ezen irány
elvről szólok; és mert ezen irányelvben, illetőleg 
a központi bizottság azon kifejezésében, hogy te
kintet legyen az erdélyi viszonyokra, a Bömches 
Frigyes képviselőtársam módositványát is benfog-
lalva találom, és én is azt 'akarom elérni, a mit 
ő : ennélfogva a minisztérium azon előterjesztését, 
hogy Erdélyre nézve Maros-Vásárhelyt külön 
királyi tábta állittassék föl, részemről elfoga
dom. 

D o b o l y i Sándor : Én, t. ház, a központi 
jogügyi bizottság nézetével szemben az igazság
ügyi miniszter úr által indítványozott 8 királyi 
tábla felállítása mellett vagyok, mert sehogy se 
találom a jogügyi bizottságnak az egyetlen ki
rályi tábla meghagyása mellett felhozott erőssé
geit olyaknak, hogy azok a 8 királyi tábla felállí
tását alaposon indokoló érvekkel avagy csak 
össze is hasonlittathassanak. 

Mert nem áll az, hogy a nyilvánosság az 
informatiót feleslegessé tevén, a feleknek a 2-dik 
biróság székhelyére leendő zarándokolását szük
ség felettivé tenné. Ezt az okoskodást megveri az 
élet, mely szerint a mindennapi tapasztalás által 
bebizonyított igazság, hogy a roszakaratu biró 
furfangosságát egy az első kézből adott alapos in-
formatio képes egyedül paralysálni. Ezen tapasz
talati igazság bebizonyítására legyen szabad épen 



CCXCIX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Október 19. 1868.) 161 

az itt székelő hétszemélyes táblánál történt esetet 
felhoznom. 

Egy bírtokvásárlási ügyben az előadó a fel
olvasott bizonyítványok alapján a jószágot már-
már a roszhiszemü birtokos részére vala eldön
tendő, mikor az egyik bíró, ki az első kézből gyö
keres informatióval vala ellátva, azt mondja: ott 
lenni kell az okiratok közt egy esketésnek, mely
ben két tanú határozottan vallja, hogy a jószágot 
a felperes vette. Utána nézett a magas törvényszék. 
s a két tanú valósággal meg is lőn találva s az igaz
ság megmentve. 

Nem való a jogügyi bizottság azon nézete se, 
mintha a több királyi tábla divergens ítélete az 
ily módon állítólagosán bekövétke?ő zavar által 
csak kártékony lenne az igazság tisztába hoz-
hatására nézve. Sőt evvel szemben biztosan merem 
állítani, hogy az igazság alaposan és lelkiismere
tesen leendő kiszolgáltatásának semmi oly czél-
szerü s üdvös szolgálatot nem tenne, mint a több 
királyi tábla versenyzése, miután kétséget nem 
szenvedő igazság az, hogy mindenik tábla erőt 
feszítve igyekeznék azon: 1., hogy több pert lás
son el, mint a másik, s 2., ellátott perei alapos és 
törvényes indokai mind meg annyi bizonyítvá
nyaiul szolgáljanak a boldogító uj intézet üdvös 
voltának. 

Az a krajezáros ok, hogy itt Pesten az az 
ügyvéd, a ki az egyetlen táblánál dolgozik egy 
perben, a hétszemélyes tábla előtt is vezetheti 
ugyanazon ügyet, figyelmet se érdemel, mert 
hiszen tudva van, hogy az az ügyvéd megveszi 
fáradsága diját a királyi táblánál tett munkájáért, 
de megveszi külön a hétszemélyes tábla körül 
tett izzadozásának is. 

A jogügyi bizottság azon nézetén.inely szerint a 
8 tábla felállítására nézve várjunk addig, míg a 
nemzet fejlődése következtében a szóbeli eljárás 
átalános leend, érzik a halálszag, mert itt ép ugy, 
mint az angol parlamentben, az elhalasztás — elejtés. 

Van pedig minden más, a 8 tábla felállítása 
mellett szóló nézetek felett egy számtani bizo
nyossággal bíró igazság : t. i. hogy a 8 királyi tábla 
életbe léptetése által a nemzeti fejlődés 5 sokszoro
zó val fog szaporittatni: mert ugyan is ki nem látja 
azt át egy kis jóakarat segítségével, hogy a g 
tábla három országrész helyett b-at fog boldogí
tani, az igazság 2-od bírói kiszolgáltatásának uj 
székhelyével boldogított tájék áldani fogja azon 
országgyűlést, mely a 20 év alatt nem csak mel
lőzött, sőt szándékosan rombolt nevelés kárpótlá
sául egy semmi intézet által nem pótolható gya
korlati jogiskolát nyitott növendékei s ezek által 
a haza jövőjére nézve. Én azt hiszem, t. ház, hogy 
igazságügyi miniszter úr az igazságkiszolgálta
tásra nézve még egy ehhez hasonló emeltyűt gon-

K » V . H. KAPLÓ. 186%. x. 

dőlni se képes, s ha ezt a jelen országgyűlés mi
előbb életbe léptetendi, látni fogunk rövid időn uj 
eget és uj földet, mely tisztán ezen nemes és üdvös 
eljárásnak magas monumentuma leend. 

Szavazok a 8 királyi tábla felállítása mellett. 
Horváth Lajos előadó: T. ház! Noha a 

tárgy kellőleg ki van merítve, meg fogja mégis 
engedni a t. ház, hogy előadói kötelességemhez 
képest én is megtehessem észrevételeimet. (Hall
juk:) 

Ha Magyarország végleges birói szervezésé
nek kérdése volna napirenden, ha annak végleges 
megállapításáról volna szó, hogy Magyaroszszág-
nak egy vagy több másod bírósága legyen-e? két
ségen kívül kiváló figyelmet érdemelnének azon 
érvek, melyeket előttem szóló képvhelő társaim, 
különösen pedig Tóth Lőrincz és Németh Károly 
képviselők előadtak. Azonban nem végleges szer
vezésről, nem a másodbirósági intézvény sorsának 

| végleges eldöntéséről van most szó. A kérdés né-
! zetem szerint csak annyi, hogy az egyetlen pesti 
{ királyi itélő tábla felosztása oly égető kérdése-e 
| az igazságszolgáltatásban behozandó ideiglenes 
| reformnak, hogy azt, mielőtt még az elsőfolya-
! modási bíróságokat rendeztük, s a törvén yho-
! zás a szóbeli és, írásbeli rendszer között választott 
j volna, rögtönözve, és, a mire nagy súlyt fektetek, 
\ ideiglen kelljen megoldani ? 

Miután csak ez forog szőnyegen, igénytelen 
nézetem szerint a kérdés súlypontja nem abban 
fekszik, hogy a másod biróság decentralisatiója 

j szükséges-e az elmélet szempontjából? hanem ab
ban fekszik, van-e arra szükség viszonyaink kö
zött, hogy a királyi táblára nézre rögtönös és 
ideiglenes intézkedés történjék ? 

Ezen kérdésre a jogügyi és központi bizott
ság csaknem egyhangúlag tagadólag felelt; sőt to
vább ment: mind a két bizottság kijelentette azt is, 
hogy ezen felosztást, ez idő szerint, kétes értékű 
és nem indokolható kísérletnek tartja. Indokait és 
érveit a két bizottság nem az elmélet régióiban 
kereste és találta fel, hanem a concrét viszonyok
ban. 

Ugy látszik, hogy t. ellenfeleim, különösen 
pedig Tóth Lőrincz és Németh Károly képviselő 
urak, megfordítva járnak el, s az elméletben kere
sik az érveket, és a concrét viszonyokra nem fek
tetnek nagy súlyt. 

Noha nincs helye most annak, hogy az igaz
ságszolgáltatás decentralisatiója vagy centralisa-
tiója fölött vitatkozzunk, mert e kérdés nincs na
pirenden, de miután felhozatott, nem vonakodom 
kijelenteni azt, hogy az igazságszolgáltatás decen-
tralisatióját feltétlenül csak az első folyamodás! 
bíróságokra nézve ismerhetem el, és habár ma
gam is a valló vagyok, hogy a szóbeliség rend-
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szere mellett, a másod bíróságok legszélesebb mér
vű decentralisatiójára van szükség; de másrészt 
még az elmélet szempontjából sem látom szüksé
gét a több másod bíróságnak, mindaddig, mig el
járási rendszerünk az írásbeliségre és semmíségi 
eljárásunk az alakiságra lesz fektetve, s így az ele-
adás hűségét a teljes nyilvánosság ellen nem őrzi; 
sőt azt hiszem, hogy jelenben az anyagi igazság
szolgáltatás egységére s correetségére nézve, sok
kal több garantiát nyújt az egyetlen egy pesti 
íotörvényszék az ország összis perlekedőire nézve, 
mint a vidéki másod bíróság az egyes vidék per
lekedőire nézve. Ennek oka, t. ház, az írásbeliség 
és szóbeliség rendszerének természetében fekszik. 
Az írásbeli eljárásnál a másod bíróság kizárólag 
a per actáiból itél; elesik tehát minden indok arra, 
hogy egyes perlekedő" felek a biróság székhelyét 
felkeressék, s a másod biróság tagjaival értekezze
nek, miután magán előadásaik figyelembe ugy 
se vétethetnek. 

Csak egy szempont, mit különösen Németh 
Károly és Dobránszky képviselő urak emeltek ki, 
köti a perlekedőket a másod biróság eljárásához: 
t. i. azon szempont, hogy az előadás hűségét el
lenőrizzék. He e tekintetben az én meggyőződé
sem szerint, teljes óvszer a sajnosán nélkülözött, 
s most behozandó teljes nyilvánosság, melynek 
súlya nem abban fekszik, hogy az illető fél jelen 
van az előadásnál, hanem abban, hogy jelen le
het, s a főt örvény Fzék ajtai megnyilnak a nagy 
közönségnek: mert az ilyen nyilvánosság erkölcsi
leg kényszeríti a birót, hogy jól elkészüljön a per
re, és hűségesen adja elő azt. Egészen máskép áll 
a szóbeli eljárásnál. A szóbeli eljárásnál a másod 
b'róság voltaképen nem felebbviteli biróság, mely 
kizárólag az első biróságnál bevégzett per actáiból 
itél, hanem más biróság, mely előtt a per ép így 
tárgyaltatik. mint az első biróság előtt tárgyalta
tott, i t t már a dolog természeténél fogva a felek 
kényelme és a munkaíblosztás tekintetei lépnek 
előtérbe, mit figyelmen kivül hagyni nem lehet. 

Nagy a különbség a két rendszer közt az 
igazságszolgáltatás egységére és correetségére 
nézve is. Az írásbeli rendszernél és a tiszta alaki
ságra fektetett semmiségi eljárásnál az igazságszol
gáltatás egységére már a másod biróságnál ügyel
ni kell, mert nem minden per vitetik a legfelső 
törvényszékhez, t. i. a harmad bírósághoz ; és mert 
a semmitő törvényszék csak az alaki eljárás sérel
meit orvosolja. 

Hogy egyetlen egy íotörvényszék több biz • 
tositékot nyújt az igazságszolgáltatás egységére, 
mint a különböző városokban elhelyezett másod 
bíróság, azt hiszem, vitatnom sem kell, mert a do
log természetében fekszik. Az egyetlen másod bi~ 
ráságnál ugyanazon tagok ítélnek azonos perek

ben, s fel sem tehető, hogy most így , máskor 
amúgy járjanak el, mig a különböző városokban 
székelő bíróságoknál ilyen ellentétes eljárás, a do
log természeténél fogva, gyakran fordul elő. 

így áll a dolog az igazságszolgáltatás correet
ségére vagyis az ítéletek lényegére nézve is. E g y 
jól szervezett és szaktanácsokra osztott egyetlen 
másod biróság bizonyosan jobban fog eljárni, mint 
a néhány tagból álló vidéki máod biróság. 

Amott mindig 5 szakértő tag dönti el az 
ügyet, itt egyes szakemberek gyakorolnak döntő 
befolyást az ítéletek hozatalánál: mert ugy szer
vezni a másod bíróságokat, hogy azoknak minden 
tagja a jogtudomány valamennyi ágában egyfor
mán jártas legyen, viszonyaink közt csaknem a 
lehetetlenségek sorába tartozik. 

Ellenben a szóbeliség rendszerénél az igazság
szolgáltatás egységét és correetségét a semmitő 
törvényszék tartja fen, mely nem csak az alaki 
sérelmekre, de a materialis elvi kérdésekre is fel
ügyel, s minden botlást megsemmisít, mely akár 
az eljárásnál, akár a törvény alkalmazásánál fel-

! merül, 
Ezeket csak azért hoztam elő, t. ház, hogy jelez

zem, mikép azon érvek, melyek t. képviselőtársaim 
az elmélet szempontjából felhoztak, ugyancsak az 
elmélet szempontjából meg is támadhatók. 

A mi illeti tJkellenfeleimnek a szorosan napi-
I renden levő kérdésre vonatkozó érveit, azt hiszem, 
| se egyik, se a másik nem bir döntő sulylyal arra 
] nézve, hogy az egyetlen egy pesti királyi tábla 
| azonnali felosztását az igazságszolgáltatás ideig-
| lenes reformjának elengedhetlen követelményéül 
, tekintsük. 

Arra nézve, mennyire nem igényel kiváló fon-
: tosságot a felek kényelme az Írásbeliségre fekte-
; tett eljárásnál, volt szerencsém már felébb nézete-
I imet előadni. De ha kénytelen volnék is a decentra-

lisatióra nézve az írásbeli eljárásról is valamit meg-
I engedni, akkor sem engednék semmit a felek ké-
j nyelnie szempontjából: mert azt hiszem, épen e 

szempontból a felek érdekei legkisebb sérelmet 
sem szenvednek. 

Föltmlittetett, ugy gondolom, Tisza Kálmán 
képviselő úr részéről azon körülmény, hogy jelen 

I közlekedési viszonyaink közt igen sok megyének 
I perlekedői szivesebben jőnek fel Pestre, mint Eper
jesre , Kőszegre vagy Nagy-Szombatba. Ez az 

i egyik körülmény, mely figyelmet érdemel. A má
sik pedig az, hogy az egyetlen másod biróság mel
lett a felek egy és ugyanazon ügyvédre bizhatják 
ügyeiknek e másod és harmad biróságnál való el
lenőrzését, mert mind a két törvényszék ugyan 
azon városban székel, mig szétosztás esetében 
más ügyvédet kell megbizniok a másod, és más 
ügyvédet a Pesten székelő harmad bíróságnál, s 
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mig Pesten egy nagy és tekintélyes ügyvédi kar 
áll rendelkezésökre, a vidéken csak kevesek között 
válogathatnak. 

Igaz, hogy ez voltaképen csak financzialis 
szempont; de miután a perlekedő felek az előadás 
hűségének ellenőrzésére személyesen csak kivéte
les esetekben jelennek meg, s a legtöbb esetben 
másokat biznak meg, azt hiszem, hogy oly szem
pont, mely a hozzáférhetőség kiemelt szempont
ját nagyon ellensúlyozza. 

Nem tartom szerencsésebbnek azon nagyon 
is kiemelt érvet se, hogy oly nagy testület, mint 
az egyetlen kir. tábla, egyátalában nem kezelhető, 
nem kormányozható. Valószínűleg, t. ház, midőn 
ezen érvet emlegetik ellenfeleim, a mostani kir. 
táblát tartották szem előtt, nem pedig azt, melyet 
az igazságügyniiniszter úr a behozandó perrend
tartás folytán jövőre szervezni fog. Ha méltóztat
nak figyelembe venni, hogy a királyi tábla meg
szűnik első s harmad folyamodasi biróság lenni; 
hogy a felfolyamodás esetei tetemesen koriátoz-
tatnak ; hogy meggondolatlan vagy épen konok 
felebbezésnek, sőt magának a jogosulatlan perle
kedésnek és folytatásnak útját zárja az alkalmaz
ható büntetés; hogy a semmiségi panaszok a ki
rályi tábla mellőzésével közvetlen a semmitőszék-
hez vitetnek fel, mi által a kir. tábla összes ügy
számának Vó-de elesik ; hogy nem fog többé itélni 
5, 7, 9, 11, hanem mindig csak 5 tagú tanácsban; 
s végre hogy nem fognak referálni a királyi tábla 
tagjai a harciad bíróságnál, mint eddig a hétsze
mélyes táblánál, mely teher, az előadással össze
kötött várakozást is beszámítva, hetenkint 36—40, 
évenkint 1400 napnak munkaerejét vonta el tő-
lök; ha mindezt méltóztatnak figyelembe venni : 
lehetetlen, hogy ne tartsák jogosultnak azon re
ményt, hogy a perek száma nevezetesen apadni 
fog, s 40 — 50 szakképzett s munkabíró tag igen 
könnyen megfelelhet feladatának. Már hogy 40 — 
50 tagból álló testületet mért ne lehetne jól kor
mányozni ? megfogni nem tudom. Átalában vala
mely gépezetnek életrevalóságát egyes alkatrészei
nek jósága és harmonikus összefüggése képezi, 
nem pedig nagysága. A miniszterek egész bi
rodalmakat kormányoznak,, és pedig személyes 
felelősség mellett a központi nagy személyzettel, 
s csak a 40 — 50 tagból álló kir. táblát ne lehetne 
kormányozni czélszerüen ? Hiszen ha ez áll, ak
kor mondjunk le arról, hogy jó harmad bírósá
gunk legyen : mert hiszen a harmad biróság sem 
fog kevesebb tagból állani, sőt azt hiszem, hogy 
többől, miután Erdélyre nézve is kiterjed hatás

köre, s nem csak azon perekben ítél, amelyekben 
a másod bíróságok Ítélnek, hanem itélni fog a ke
reskedelmi, váltó- és csődügyek elintézésében is. 

Felelhetnék még, t. ház, némely észrevételek
re, melyek itt felhozattak, különösen azon ellen
vetésekre, a melyeket Dobránszky képviselő úr 
tett; de kimerült már a t. ház figyelme és türelme, 
s különben is eléggé megfeleltek Tisza Kálmán és 
Bónis Sámuel képviselő urak. Csupán csak azon 
indítványra kivánok még felelni, melyet Bömches 
képviselő úr tett, t. i , hogy a Maros-Vásárhelyen fel
állítandó kir. tábla az erdélyi viszonyoknak meg
felelő szervezéssel láttassék el. Erre a központi bi
zottság kiterjeszté figyelmét, s inditványba hozta, 
hogy az erdélyi feltörvényszék az erdélyi viszo
nyoknak megfelelőleg rendeztessék. A mi illeti azt, 
hogy mi jónak tartjuk az egyetlen kir. táblát, s 
mégis meghagyunk Erdélyre nézve egyet: ennek 
igen könnyen érthető oka az, mert tekintetbe kel
lett venni az erdélyi viszonyokat, s ezen tekintet
nek concedáltuk azt. 

Azt hiszem, t. ház, ha, tekintettel a kimerült 
türelemre, nem fogok is felelni mindazon egyes 
észrevételekre, a melyek itt előhozattak, nem 
fog megingani e házban azon meggyőződés, hogy 
nincs abban valami nagy veszedelem, ha a pebti 
királyi tábla egyelőre felosztatlanul marad, shogy 
óvakodni kell attól, hogy olyan kérdés felett, 
minő a másod biróságok szervezésének kérdése, az 
elsőbirósági szervezet megoldása s az eljárásrend
szerének végleges megállapítása előtt csak azért 
határozzon ma a törvényhozás, hogy egy pár év 
múlva másként határozzon. {Helyeslés.) 

Elnök: Szólásra senki felírva nem levén, a 
szavazási kérdés a következő: a törvénykezési rend
tartás főbb irányelvéül a jogügyi bizottság ré
széről az e) pont alatt beadott szakaszt elfogadja-e 
a t. ház, vagy nem? 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa): 
„Helyesli-e a ház, hogy a királyi itélő tábla egy
előre ne osztassák föl, hanem Erdélyre nézve egy 
másik állittassék?" 

E l n ö k : A kik ez e) pont elfogadását kíván
ják, méltóztassanak fölkelni. {Megtörténik) Az e) 
pont elfogadtatott. 

A nemzetiségi bizottság t. tagjait kérem, mél
tóztassanak délután négy órakor tanácskozás vé
gett megjelenni. Úgyszintén kérem a népnevelés 
tárgyában kiküldött bizottság t, tagjait, hogy ülég 
után méltóztassanak %t maradni. 

Holnap 10 órakor ülés. 
Az ülés végződik d. u. 1% órakor. 
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