
CCCII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. október 23-dikán 

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

Tárgyai : Kérvény bemutatása. A főrendek üzenik, hogy az örökváltsági megtérítésről, úgyszintén az uzsoratöivények 
eltörléséről szóló törvényjavaslatokat módosítással elfogadták. Berzenozey László a marosvásárhelyi kastély körterülete iránt interpeí' 
lálja a kormányt, Bernálh Zsigmond pedig megujitja interpellatióját a Ludovicem iránt. A vasúti 8 pénzügyi bizottságok jelentést 
tesznek az arad-temesvári vasút, a központi bizottság pedig a polgári perrendtartás iránti törvényjavaslatról. Az utóbbi törvényjavaslat 
végleg elfogadtatik. A százázer forintnyi póthitelről szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban ós részletenkint 
elfogad tátik. 

A kormány részéről jelen vannak: Festetics 
György gr., Gorove István, Horvát Boldizsár, Wenck-
heim Béla b.; később Andrásy Gyula gr., Eötvös Jó
zsef b., 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja vezet
ni ; a szólani kivánók neveit pedig Bujanovics Sán
dor jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Horváth Lajos j e g y z ő (olvassa az október 

21-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Nincs semmi észrevétele a t. háznak 

a jegyzőkönyv ellen? (Nincs!) Ennélfogva hitele
sítve van. 

Borsod megye a hasonszenvi gyógyászatot 
pártoltatni kéri. 

Nyáry Gyula b. a mélt. főrendek jegyzője 
fog a mélt. főrendek részéről üzenetet átadni. 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 
szék elé áll): Mélt. elnök úr, t. képviselőház! Az 
úrbéri örökváltságok megtérítésére s az uzsora
törvények eltörlésére vonatkozó törvényjavaslatok 
a főrendi házban érdemleg tárgy altatván, a főren
dek ez alkalommal a t. ház határozataihoz elvileg 
hozzájárultak; a tett módosításokra vonatkozólag 
pedig kérik a képviselőház szives hozzájárulását. 
Ebbeli jelentésem után van szerencsém a felsőházi 
végzeményeket tiszteletteljesen kézbesíteni. 

BujanOViCS S á n d o r j e g y z ő (olvassa a fő
rendi ház üzenetét.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni J) és a t. ház tagjai 
közt ki fog osztatni. 

Berzenozey képviselő úr interpelíatiót kivan 
előterjeszteni. 

Berzenczey László: T. ház! Bátor vagyok 
az összes minisztériumhoz egy interpelíatiót intéz
ni, és pedig azért az összeshez, inert nem tudom, 
melyik minisztériumhoz tartozik, miután interpel-
latióm katonasági eljárásra vonatkozik, ez pedig 
nem tudom, kinek szakához tartozik. (Derültség.) 
A tárgy igen mulatságos, ugy tetszik, és talán 
igenis unalmas. 

A kik a tudományosság terén itthon működ
tek, a mig mi kün voltunk, azok emlékezni fognak, 
hogy a közlekedési miniszter úr, ki jelenleg is a 
magyar tudományosság miniszteri padján ül, egy 
munkájában Sebestyén Borsos Márton krónikája 
után előadta, hogy Maros-Vásárhelyt mikép épí
tettek egy várat, s valóban itt van is egy vár — 
ha ugy tetszik — és pedig azon értelemben, a 
mint a székely Gryergyó széket is vagy más széket 
külön országnak szokott nevezni. így kedvök ke
rekedett a marosvásárhelyi székelyeknek abban, 
hogy a régi piaczot, a templomot és a tanácsházat 
bekerítették kőfallal. Később az erdélyi katonai 
parancsnokság ezt az úgynevezett várat, a mint 
tehetne Budával vagy bármely bekerített várossal. 

Lásd az Irományok 341-dik számát. 
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kezére kerítette. Nem tudom, hogy történt, annyi 
igaz, hogy a piaczot, mely be volt kerítve, s me
lyen az egyes czéheknek boltjaik valának, lakta
nyául elfoglalta. Ezzel még nem elégedett meg a 
császári katonaság, hanem eszébe jutott, hogy ha
bár hivatalosan maga is ama várat csak kastell
nek nevezi , magyarul kastélynak, azt követelje, 
hogy most már ne csak a kezén levő vár le
gyen az övé, hanem 25 öl, azaz 150 láb rayont 
akar magának a vár körül kikerekittetni; a mi 
épen annyi lenne, mintha eszébe jutna a katona
ságnak,hogy az itteni Károly-kaszárnya körül bon
tasson le 125 lábnyi téren fekvő épületeket, hogy 
legyen a katonaságnak rayonja; s igy Maros-Vá
sárhelyen oly házakat, melyek régebben épültek, 
mint a vár, kivan leromboltatni, az ujabb építke
zéseket pedig betiltották. A jelen évben is építet
tek, s az illetők a felséges guberniumhoz panaszt 
tettek, hogy a katonaság az építést betiltja. A pa-
naszló építkezőknek a felséges királyi kormány
szék azt válaszolta, hogy legjobb lesz, ha nem 
építenek tovább — mert hiszen ez most a napi po
litika — hanem várjanak, míg ez a kérdés eldől, 
mivel ez úgyis a magas minisztérium előtt van. 
De még többet is tesznek ezek a katonatiszt urak; 
még az is eszökbe jutott, hogy egy bástyából, a 
mely a templom szegletén van s a belváros felé 
néz, lőportornyot csináljanak. Most az egész város 
irtózik, {Derültség) hogy levegőbe repül. Ebből áll 
a t ény . A katonaság követelése folyvást tart, mert 
azok az urak nem elégesznek meg azzal, a mit 
kaptak, s a z t hiszem, hogy ezek a Károly-kaszár
nya példájából kaptak kedvet nálunk birtokokat 
szerezni. 

Erre nézve bátor vagyok kérdeni a magas 
minisztériumot, csakugyan ki kell-e keríteni a vá
rosnak a kivánt rayont, s le kell-e neki rontani a 
házakat, shogy keli-e puskaporos toronynak csak
ugyan lenni Maros-Vásárhely közepén? E végből 
bátor vagyok internellatiómat benyújtani. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa a be
nyújtott interpettatiót) : „Az erdélyi császári kato
naság főparancsnoksága birtokába kerítvén Ma
ros-Vásárhely szab. kii', városában ezen város pol
gárai által épített kastélyt, birtokszerzését tovább 
folytatandó, ezen a város közepén fekvő kastélynak 
150 lábnyi körterületet kíván kiszakittatni, régi 
házak lerombolását követelvén, s ujabb e körbe 
eső építéseket akadályozni mind e mai napig meg 
nem szűnik. Ugyancsak az erdélyi császári kato
nai főpai'oncsnokság ezen kastélynak épen a belvá
ros íelől álló egy bástyáját lőportartó toronyul hasz
nálván, egy lehető explosiotól való félelem által a 
város összes polgárságát folytonos aggodalomban 
tartani kedve tartja. Tisztelettel kérem a magas 
kir. minisztériumot, hogy ezen a katonai főpa

rancsnokság és az emiitett város közti viszály 
kiegyenlítése körül minő lépések tétettek, és be
fejezése mikor várható ?" 

E l n ö k : Közöltetni fog a minisztériummal. 
Bernáth Zsigmond képviselő úr kivan inter-

pellatiót előterjeszteni. 
Bernáth Zsigmond: T. ház! A múlt 1867. 

évi június 21-kei országos ülésben kötelességemnek 
tartottam felszólítani, illetőleg interpellálni a m. 
k. miniszterelnök urat, ugy mint honvédelmi mi
nisztert, és az oktatásügyi miniszter urat, legyenek 
szivesekaludoviceumi katonai intézetnek mielőbbi 
megnyitását és életbe léptetését közös erővel esz
közölni. Tudva van, ugy tartom, a t. ház előtt, de 
tudom én is, hogy a tisztelt miniszterelnök úr ezen 
interpellatio idejétől fogva a mai napig igen sok
szorosan és igen erélyesen működött oly tárgyak
ban, melyek a legszorosabb összeköttetésben van
nak azokkal, miknek cé l j a a most általam emii
tett magyar katonai akadémia. Távol is van én tő
lem, hogy a miniszter urnák ebbeli leghőbb szándé
ka és erélyes eljárása iránt az én bizalmam csök
kent volna. Mostani ismétlését akkori felszólalá
somnak azért tartom szükségesnek és elmulaszt-
hatlannak, mert én minden perczet, melyben a 
honi ifjúság a katonai tudományokba való beava
tástól elodáztatik, veszélyes mulasztásnak és sze
rencsétlenségnek tartok. Már maga a tisztelt mi
niszter úr igen magas állásánál fogva, ugy tar
tom, mindnyájunknál avatottabb abban, mint ál
lanak államunk viszonyai azon államokkal, a me
lyek környezik ezen birodalmat. Mind a külföldi, 
mind a belföldi szaklapok folytonosan aggodalom
ban tartják a kedélyeket hireikkel, melyeknek ala
posságáról vagy alaptalanságáról én mostan szóla
ni nem akarok, mert az sem czélom, sem szándé
kom, sem ezt ide tartozónak nem tartom, hanem 
mindazon hírekre nézve bátran merem állítani, 
hogy igen tanácsos figyelembe venni a régi latin 
példabeszéd azon intését, mely azt mondja: „Si 
vis paeemparabellum," és ezt magát elégséges érv
nek tartom arra , hogy sürgetve kérjem s felszólít
sam, hogy a ludoviceumi akadémiai intézet minél 
előbb életbe léptettessék. (Helyeslés.) 

Voltak idők, t. ház, mikor az egyéni erő. 
az izmok rugékonysága, főleg pedig a vakmerősé
gig fokozott bátorság és a nagy vészekben is minden
kori lélekéberség határoztak a nap diadala fölött. 
Most, t. ház, a puskapornak szerencsétlen feltalá
lása után egészen mások a viszonyok. (Derültség.) 
Méltán sirathatta az egykori költő, hogy ma már a 
leghősiebb bajnokot is a leggyávább suhancz por
ba gotyóbisozhatja. Ez olyan tanúságot adott a 
honatyáknak az elmúlt fél században, hogy ők is 
gondolkoztak arról, hogy ne csak a hősiességre, 
ne csak a személyes erőre, ne csak a gyors fegy-
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verforgatásra támaszszák a védelmet, hanem megkí
sértsék ezt a tudományok utján is honosítani. í g y 
jöttek arra a törvényalkotások alkalmával, midőn 
már erről szorgosan gondolkoztak. 

Kegyes engedelmével a t. háznak fel fogom 
sorolni azon törvényeket, melyek e czélból igen 
nagy gondossággal hozaftak elődeink által. Az 
1802-diki II. t. ez. és így olyan törvényezikk, 
mely fél század és néhány esztendővel már ez előtt 
hozatott, legelsőben kimondotta ennek szükséges
séget, mert ugyanis azon törvényezikk az örök 
emlékű Festetics György grófnak örök időre szóló 
alapítványával halhatatlanitotta nagy nevét, a ki 
legelső volt, ki a katonai tudományos akadémiának 
alapját megvetette. Az 1808-dik esztendőben maga 
az akkor koronázott felséges királyné nagylelkű 
dotatiójával gyarapitotta azon alapítványt és kí
vánta létrejöttét. Ugyanezen esztendő több tör-
vényezikket is alkotott iránta : meghatározta 
azon intézetnek kormányzatát; intézkedést tett a 
tanerőről, mely abban működjék"; intézkedett arról, 
hogy az ott kiképzett ifjak mikép alkalmaztassa
nak. Az 1812-diki II . t. ez. ujabb alapítványokat 
jegyez fel örök emlékül. Az 1836. XXXIX. é sXL t. 
ez. ismét nagyszerű áldozatokat emlit, ugy az 
1840-dik XIII . t. ez. ismétli mindezen áldozatokat; 
valamennyien pedig ezen törvényczikkek közül 
megemlékeznek arról, hogy azon intézetnek életbe 
léptetése elkerülhetetlen és mielőbb szükséges. 

Az ujabb történelem, tiszt, ház, nagyon iga
zolta elődeinknek ezen bölcs előre látását. Szo
morú példák tanítottak már minket arra, hogy bár 
milyen számú haderőt állítsunk is ki, az uj szeren
csétlen vagy minden esetre legalább veszélyesnek 
mondható találmány semmivé teszi azokat; ma 
már mindnyájan tudjuk, hogy a legnagyobb had
erő is lelkesedés nélkül, hadi eszközök nélkül mit-
sem ér, ha benne nem képviseltetik a tudomány, 
mely vezérli és kormányozza. Valóban, t. ház ! 
lehet nekünk akár 100 ezerekre menő sorezre
dünk, lehet a milliót felülhaladó honvédségünk, le
het népfelkelésünk: ha nem lesz, a k i vezérelje, alig
ha oda nem jutunk, ne adja a magyarok istene! 
hogy rajtunk a szentírásnak beteljék ama szava : 
„Elvész az én népem, mert tudomány nélkül 
való/ ' 

Én tehát ismerve a tért, melyre indítványomat, 
illetőleg interpellatiómat alapitottam,ismétlem azt,és 
a t. miniszterelnök urat, nem arra kérem, hogy lán
goló és közönségesen ismert hazafiszeretettől sugallt 
meleg ígéreteket tegyen, nem arra kérem a tisz
telt oktatásügyi minisztert, hogy ékesen szervezett 
szófüzésekkel sejtelemdus dithyrambokkal gazdagés 
igen pattanós episodokkal végződő beszéddel felel
jen, hanem a törvények nevében követelem, hogy 
azon intézetet minél előbb állítsák fel, minél előbb 
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léptessék életbe. Nem szavakat, hanem tényeket 
követelek. (Atalános élénk h-ilgeslés.) 

E l n ö k : A képviselő úr interpellatiója minisz
terelnök úrral fog közöltetni. 

Kiss Lajos képviselő az állandó vasúti és 
pénzügyi bizottság részéről az arad-temesvári va
sútvonalra nézve fog jelentést tenni. 

KiSS LajOS e lőadó (olvassa az állandó vasi ti 
és pénzügyi bizottságok jelentését az arad-temesvári 
mozdonyvasut építésére vonatkozó törvényjavaslat és 
engedélyokmány tárgyában.) 

Elnök : Ezen jelentés ki fog nyomatniJ) és az 
osztályok tárgyalás alá fogják venni. 

Horváth Lajos előadó a központi bizottság 
részéről fog jelentést tenni. 

Horváth Lajos előadó (oha ssa a központi 
bizottság jelentését a polgári perrendtartásnak a bi
zottsághoz visszautasított szakaszai tárgyában.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház?(Elfogadjuk!)Ha 
elfogadja, ezek szerint lesz a törvényjavaslat kiiga
zítandó. 

Csanády Sándor : Méltóztassék a ' kinyoma-
tást elrendelni. (Nem szükséges!) 

Gajzágó S a l a m o n : A kinyomatás nem 
szükséges, miután a t, ház tegnapelőtt tartott ülé-
séban megnyugodott abban, hogy a központi bi
zottság jelentésének tárgyalása mára tűzessék ki 
napirendre és azután egyszerre történjék az egész 
törvényjavaslatnak végleges megszavazása. (He
lyeslése) 

E l n ö k : Most következik tehát a törvényke
zési rendtartás iránt beadott törvényjavaslat vég
leges megszavazása ; de mielőtt ez megtörténnék, 
kérem a nemzetiségi bizottság t. tagjait, hogy ülés 
után méltóztassanak itt maradni, az állandó pénz
ügyi bizottság tagjait pedig, hogy ma délután 4 

j órakor méltóztassanak megjelenni. 
PaíSS Andor j e g y z ő (olvassa a törvényke

zési rendtartásról szóló törvényjavaslatot.) 
Elnök: A t. ház tagjai közül azok, kik a 

most felolvasott törvényjavaslatot végleg elfogad
ják, méltóztassanek felkelni. (Megtörténik.) A pol
gári perrendtartás tárgyában beadott és tárgyalt 
törvényjavaslatot a ház végleg elfogadja. Bujano-
vics jegyző úr e törvényjavaslatot a mélt. főren
dekhez át fogja vinni. 

A belügyminiszter úr által kért póthitel iránti 
törvényjavaslat fog tárgyalás alá vétetni. 

PaisS Andor j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot az országnak némely vidékein megzavart 
közbiztosság helyreállítására men adandó póthitel tár
gyában2). 

' ) Lásd az Irományok 342-dik számát. 
2) Lásd az Irományok 336. számát, 

27 
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Mihályi Péter előadó (o hassa a központi 
lizottság jelentésétl). 

E l n ö k : Méltóztassanak e törvényjavaslathoz 
átalánosságban hozzászólani. 

Besze J á n o s : T. ház! Én nem fogadom el 
átalánosságban sem a törvényjavaslatot. Én a va
gyon- és személybiztosságot minden törvény alap
jának tekintvén, természetesnek tartom, hogy a 
kormánynak kötelessége azt megvédeni; minthogy 
pedig kötelessége, nem tartom szükségesnek uj 
törvényczikket alkotni s ezen alkotandó törvény-
czikk által ezt akivételes esetet —mer t kivételes 
szomorú eset — törvényesíteni, örökíteni. Nem oly 
fontos dolog ez, hogy ennek a nemzetgyűlésnek 
azért törvényczikket kellene hozni. Kötelessége a 
kormánynak megvédeni vagyonunkat, személyün
ket, 'kötelessége a nemzetnek a pénzt megadni; 
nyilatkozik az ország, hogy a kormány tegye meg 
kötelességét, a szükséges pénzt megadja törvény 
nélkül is. (Zaj.) Ezért nem kell törvény, ezt hatá
rozatban is ki lehet mondani. (Z-j) 

P a t a y I s t v á n : T. ház! Én nem szólaltam 
volna fel, mert nem akartam magam lenni, miután 
senki sem volt felírva. En az előttem szóló véle
ményét talán még soha sem pártoltam, de jelenleg 
mindenesetre vele szavazok. Megígérték nekünk a 
miniszter urak, hogy a magyar katonaságot be
hozzák az országba; eddig ezt nem teljesítették, s 
a katonaság, melynek kötelessége a nemzet felett 
őrködni, idegen levén, a lakosok nyelvét nem 
ismeri, igy történik azután, hogy haramiák he
lyett sokszor ártatlan parasztokat lőnek meg. Ez 
történik Csehországban is, és lelövetik az alkot
mányosjogaikkal élő cseheket. Tehát felszólítom a 
miniszterinmot, hogy igéretét minél előbb váltsa 
be. és a törvényjavaslatot nem pártolom. {Zaj.) 

Várady J á n o s : Nem szólaltam volna fel, 
ha nem hallottam volna olyan elvet felállítani, mely 
az alkotmányossággal ellentétben van. Én azt hi
szem, az alkotmányosságnak fő kelléke az, hogy 
az ország és az országgyűlés minden pénzkiadás, 
minden uj teher felett intézkedjék. A kormánynak, 
midőn rendes < szközökkel fentarthatja a közbá
torságot, az kötelessége; de midőn rendkívüli 
eszközökre van szüksége, kötelessége ezt az ország
gyűléstől kérni. Tökéletesen rendesnek és helyes
nek tartom az eljárást, s azért a törvényjavaslatot 
pártolom. (Helyeslés.) 

Wenckheim Béla b. belügyér: Már egy 
izben volt alkalmam a t. ház előtt előadni azon 
okokat, melyek a megingatott közbátorság hely
reállítására rendkívüli eszközök alkalmazását 
igénybe vették, s melyek engem ezen rendkívüli 
póthitel kikérésére vezettek. Ezúttal csak rövi-

!) Lásd az Irományok 330. ssámát. 

den akarom ismételni azt, hogy némely törvény
hatóságok közbiztossági eszközei a megingatott 
közbátorság helyreállítására elégteleneknek mutat
kozván, a közbiztosság helyreállítására tetemes ka
tonai erőt kellett e hatóságok rendelkezésére bo
csátani. Miután a katonák által ily küldetésben 
pótdijak és némi jutalékok számittatnak fel, me
lyek az átalános katonai költségvetésben előirá
nyozva nem voltak, és miután a kémek, a kézre-
keritők és feljelentök jutalmakban részesülnek, kü
lönösen azok, kik a rablókat elfogják, s azoknak, 
kik a rablókkal való küzdelemben elesnek, özve
gyei és árvái kegydijt nyernek : tetemes összeget 
kellé előteremteni. A múlt évben ily rablási esetek 
nem fordulván elő, az évi költségvetés előirányza 
tában nem is foglalhattak helyet. 

A pénzügyi bizottság az általam praelimináít 
százezer forintnyi összeget 60 ezer forii.tra szállí
totta l e ; ebbe én iá belenyugodtam azon remény 
fejében, hogy e pénzerővel is sikerülni fog hely-
reáli tani a közbiztosságot. Azonban azóta vett hi
vatalos jelentések szerint, habár Somogy megyé
ben az ottani katonai erőnek és megyei közegek
nek sikerült számtalan rablót és bűntársat, orgaz
dákat, 50-et 60-at elfogni, más vidékeken zavarta
tott meg a közbátorság, ott, hol ilynemű rablások 
előbb nem mutatkoztak, és az ottani hatóságok ka
tonai erő adására szólították fel a katonai hatósá
got. Azt hiszem, e tekintetben, midőn a személy
es vagyonbátorság annyira veszélyeztetve van, 
hogy azon vidékek lakossága remegve néz egy 
napról a másikra és némelyek tűzhelyeiket is oda 
hagyni készülnek, a túlságos fukarkodás nem in
dokolható : hiszen azon pénzmennyiség, mely a 
posták kirablása miatt fizetendő, s mit az ál
lam tartozik visszatéríteni, már felülmulja a 60,000 
frtot. Azt hiszem tehát, hogy ha azon összeggel 
ki nem jönnék, azon esetben, ha rendkívüli pénz
erő fog igényeltetni, azon felelősségnél fogva, mely 
engem terhel, jóváhagyás reményében kötelessé
gemben álland a szükséges pénzerőt előteremteni. 

A mi azon elveket és javaslatot illeti, melye
ket a központi bizottság javaslatba hoz és melyek, 
ugy hiszem, a t. ház helyeslésével fognak talál
kozni, azokat részemről szintén helyeslem, és ma
gam is azt tartom, hogy a katonai fegyveres erő
nek és a katonaságnak egyik feladata és hivatása, 
hogy a belbéke és közbiztosságnak helyreállítá
sára segédkezet nyújtson s az állam rendelkezé
sére álljon, és én e részben nyugodt lélekkel je
lenthetem, hogy e tekintetben semmi nehézségek
kel nem találkoztam,hogy mindannyiszor, mennyi
szer a katonai parancsnokságok akár általam, 
akár az illető törvényhatóságok által felszólittat-

1 tak, mindannyiszor elegendő katonai erő bocsát-
I tátott rendelkezésre. De miután, mint említem,ezen 

t 
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kiküldésre némely pótdijak és illetékek felszámit
tatnak és ezekről gondoskodva nem volt, minden 
esetre ezek kifizetendők. Minthogy ez szabályozva 
nincs, a központi bizottság véleménye az, hogy az 
illető minisztériumok azt kellő takarékossággal 
szabályozzák. E tekintetben a kormány részéről 
kijelenthetem, hogy igyekezni fogunk, hogy ezen 
eddig szabálytalan dolog szabályoztassék. 

A mi azon másik aggályát illeti a központi 
bizottságnak, hogy a magyar katonaság mielőbb 
az országba behozassék: erről a törvény intézke
dik, és a kormány a kellő intézkedést megtette, és 
jövőre kötelességének ismerendi, hogy a törvény
nek ezen parancsát teljesítse. 

A mi a központi bizottságnak utolsó észrevé
telét és figyelmeztetését illeti, a megyék házi pénz
tárát illetőleg: én is azt tartom, hogy igen kívá
natos volna, hogy a törvényhatóságok már egy
szer valahára domestikával rendelkezhessenek és 
a magok költségeit kivethessék, és én átlátom és 
fel is fogom, hogy a törvényhatóságoknak nehe
zen esik, ha a rendkívüli kiadások végett a kor
mányhoz kell fordulniok ; viszont nekem is nehe
zemre esik, kinek szerencsém van annyi törvény
hatósággal érintkezésben lenni, számtalan igen in
dokolt és figyelembe veendő kívánalmaiknak és 
felhívásaiknak eleget nem tehetni, miután eddig a 
megyéknek javadalma abudgetben ki van szabva 
és nekem ezen tulmenni jogom nincs. Tanúsága 
ez újból annak, mennyire kívánatos, hogy a me
gyék rendezése minél előbb életbe léptettessék; 
hanem ezt most per tangetem mellékesen czélsze-
rüen elintézhetőnek nem tartom. 

Ezek folytán kijelentem a kormány részéről, 
hegy a kormány a központi bizottság által előa
dott elvek alapján kötelességének és hivatásának 
ismeri eljárni. 

BÓnis S á m u e l : T. ház ! Hogy a belügyi 
miniszter ott, hol rendkívüli esetek rendkívüli in
tézkedést igényelnek, és ez rendkivüli kiadást hoz 
magával, az együtt levő képviselőháznak arról. 
hogy rendkivüli költségekre van szüksége, jelen
tést tesz, azt én rendén látom; és az alkotmányos 
eljárás is, hogy ezen rendkivüli költségeket a köz
bátorság tekintetéből a háznak szűkkeblűén meg
tagadni nem lehet. 

Csak egyre vagyok bátor figyelratztetni a 
belügyminiszter urat. A mint értésemre esett, azon 
rablások rnegakadályoztatására királyi biztos kül
detik a megyékbe. En azt hiszem, ha a főispánok. 
kik a megyék rendes elnökei, ruháztatnak fel 
ezen hatalommal, és a katonaság oda utasittatik, 
hogy a főispánok rendeleteinek engedelmeskedje
nek, e tekintetben a czél el van érve, és akkor a 
kiadás is kevesebb, és azt tartom,alkotmányos for
mák közt fog forogni a minisztérium. 

Másik észrevételem az, hogy a mennyiben a 
katonaság ép ugy a kül-, mint a belbékének fön-
tartására való és a végett szava ztatik meg az or
szág által és zsoldoztatik, azon katonaságnak rend
kivüli költségeket magának liquidálni vélekedésem 
szerint nincs helyén. Ha rendkivüli költségeknek 
van helye, azon rendkivüli költségeket megálla
pítani a kormány kötelessége ; de ez nem a kato
naság liquidálásától függ. 

Ezeket megjegyezvén, a törvényjavaslatot el
fogadom. 

N y á r y P á l : T. ház! Én egészen más szem
pontból tekintem ezen kérdést, mint az előttem 
szólók. Én azon elvből indulok ki, hogy a minisz
térium a közbiztosságot felelősség terhe alatt tar
tozik fentartani; de a törvény hozzáteszi, hogy 
a felelősség csak addig tart, a mennyiben a köz
biztosság fenntartása rendes eszközökkel eszközöl
hető. Már most a legelső kérdésnek annak kell 
lenni, vajon a Magyarországnak több megyéjében 
megháborított közbiztosság föntartható volt-e a 
minisztérium rendelkezése alatt levő eszközökkel 
vagy nem ? Ugy látszik, mindnyájan belátjuk, hogy 
ez nem volt fentartható, és szükséges volt a rend
kívüli intézkedés. Ha ezt belátja a t. ház, megval
lom, nem látom át, hogy midőn a miniszter azt 
mondja, hogy 100,000 írt kivántatik, hogyan li
mitálhatja a ház, hogy 60,000 frt szavaztassék 
meg, ha csak a minisztert felelősség alól fölmen
teni nem akarja? Én tehát azt tartom, miután a ház 
— mert senki sem szólt ellene — elismeri, hogy 
rendes eszközökkel a közbiztosság némely me
gyében nem volt föntartható, a miniszter kivá-
natát teljesíteni kell, és abból nem lehet levonni 
egy fél krajezárt sem,mert ha levonatik, akkor az 
következik belőle, hogy a miniszter fölmentetik a 
felelősség alól. 

Hanem midőn én ezen szempontból tekinteni 
a szőnyegen levő ügyet, bátorkodom némileg egy 
interpellatiót intézni a t. miniszter úrhoz, mely ab
ból áll, hogy tett-e oly intézkedéseket ezen rend
kivüli összeg hozzájárultával, hogy a közbiztosság 
ne csak egy-két megyében állittassék helyre, ha
nem valósággal és gyökeresen kiirtassanak azon 
rablók, a kik igen mobilis portékák ? Tudjuk, hogy 
azzal nincs elérve semmi, ha például azokat meg
szalasztják Sot:ogy megyében: mert vajon a 
szomszéd vármegyék nem lesznek-e álfalok fenye
getve ? Már most az a kérdés, ugy intézkedett-e a 
miniszter úr. miután rendkivüli, azaz póthitel 
nyujtatik a miniszter úr rendelkezésére, hogy ezen 
összegnek segitségével biztosítva van-e átalában 
azon környéken a közbiztosság V Hogy e megyében 
megszalasztassanak a rablók, nem lehet czélja sem 
a miniszter uvnak, sem a t. háznak; hanem a fő 
kérdés az, biztosítva van-e átalában a közbiztosság. 

27* 
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Ha ez biztosítva nincs, akkor én nem 60,000, ha
nem 100,000 frfcra szavazok. 

Berzenczey László: Én nem vagyok ké
pes felfogni, hogy valami 20, 30, 50 ember 
rendkívüli állapotba tehesse Magyarországot, s 
egy néhány zsivány Magyarországot rendetlen
ségbe és rendkívüli állapotba ejthesse; és nem 
értem , hogy oly roppant dicső hadsereg mellett 
hogyan lehessen néhány rabló miatt azt mondani, 
hogy rendkívüli állapotban vagyunk. (Zaj.) Bátor 
vagyok hasonló értelemben, mint Bónis képviselő 
úr, arra figyelmeztetni, hogy ha már egy pár 
rablás miatt mindjárt a rendkívüli állapotot pro-
claruáljuk, s mindjárt királyi biztost küldünk, ak
kor nem értem, mire való a főispán. Vagy talán 
azt mondják erre, hogy a főispán működési köre 
csak a rendes állapotokra terjed? De akkor kér
dem, mi az a rendes állapot? A megye csak ak
kor intézkedjék , mikor nincs miről intézkedni? 
ha pedig valami előadja magát , akkor mindjárt 
rendkívüli eszközhöz kell nyúlni ? mindjárt királyi 
biztost kell kiküldeni ? Ha néhány rabló van, biz
tos kell, ha marhadög jön , biztos kell, szóval 
ha mindenre biztos kell, akkor ez nagyon sokba 
kerül. (Zaj. Helyeslés.) 

Mire való akkor a katonaság? Miért fizetjük ? 
Félek, nagyon drágán vásároljuk meg a katonaság 
segítségét. Ha megyei embereket állítanánk fel, és 
a pandúroknak adnók a póthitelt, azt hiszem, sok
kal hamarabb foghatnók el a rablókat, mert bizo
nyosan azok, kik a rablók nyelvét értik, szoká
saikat ismerik, sokkal hamarabb végeznének 
velők. (Felkiáltások: Eláll!) Kérem, ne kezdjék 
megint az „eláll-"al. (Nevetés.) A mi a pótköltsége
ket illeti, bátor vagyok megjegyezni, hogy mint 
hallom s mint beszélik , a magyar kormány na
gyon kezd takarékoskodni, és ezt azon kezdi, 
hogy a pandúroknak dijából lehúz 10 —10 frtot , 
s a póthitelt a katonaságra akarja fordítani, mely
től semmit sem húzott le. Nézetem szerint jobb 
volna jobban fizetni a pandúrokat , és a megyéket 
oly helyzetbe tenni, hogy házi pénztárok legyen, 
és hogy egy-két rabló ne hozhassa rendkívüli 
állapotba. 

Csanády Sándor: T. képviselőház! Én a 
tárgyalás alatt levő törvényjavaslat elfogadása 
ellen nyilatkozom. Nyilatkozom pedig azon oknál 
fogva, mert nem akarok a már is fizetésekkel túlter
helt nép vállaira ok nélkül uj adókat róni. (Ellen
mondás.) Ok nélkül, igen is ! a jelen körülmények 
közt azért , mert maga a t. belügyminiszter úr is 
azzal okadatolta a hitel megadását. hogy abból 
egy rész a katonaság fizetéseinek pótlására fordít
tassák , másik részével pedig a netalán üldözés 
közben elesettek árvái nyugdíjaztathassanak. 

A mi az első tételt illeti, azon meggyőződés

ben vagyok, hogy a nemzet azért adja, azért 
fizeti a rendes katonaságot, hogy az a belbékét és 
a közbátorságot megvédje, s következőleg ok nél
küli költségnek tartom, midőn oly felülfizetéseket 
teszünk, melyek kikerülhetők. 

A miniszter úr nyilatkozatának második téte
lét illetőleg, hogy t. i. azért szükséges a pótlék, 
hogy azzal a netalán elesők özvegyei és árvái 
nyugdíjaztassanak: ezt én „filius ante jjatreni'' féle 
eljárásnak tartom, mert meglehet, hogy üldözés 
közben egy sem fog elesni, kinek árváit tartani 
kellene. (Akkor megmarad a pénz!) Tehát jelenleg 
én, mint kimondottam, semmit sem szavaznék 
meg e czélból. Igenis, ha netalán a következmé
nyek be fogják bizonyítani, hogy az elesettek ár
vái gyámolitására szükség lesz, azon esetre ak
korra hagynám fel az összeg megajánlását. (Foly
tonos zaj.) 

Lehetetlen meg nem említenem e helyütt azon 
eljárását a kormánynak, mit nézetem szerint nem 
helyeselhetek, hogy kir. biztosokat nevez ki a 
rablók üldözésére. Az én felfogásom szerint arra 
egyátalán szükség nincs; a megyék feladata, a 
megyék kötelessége intézkedni a közbátorság te
kintetéből. Óhajtanám , hogy a megyékre ruház
tassák azon jog , hogy az ő megkeresésük követ
keztében a katonai hatóság adjon katonaságot. A 
czélt épen ugy el fogjuk érni, mint elérjük így: 
azon ut alkotmányos ut , ezen ut alkotmányon kí
vüli. (Helyeslés a ssélsö bal oldalon.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : T. képviselőház ! Va
lóban itt figyelemre méltó elvi alkotmányos kér
dések vannak szőnyegen. 

Mindenekelőtt a t. belügyminiszter úr indo
kul hozza fel a katonák fizetési pótdiját. T. ház , 
különös helyzetben van akkor Magyarország, mi
után a védrendszeri törvény 4-ik pontja így szól: 
„A hadsereg hivatása ő felsége közbirodalmának 
külellenség elleni megőrzése és a belbéke és biz
tosság fentartása," mindamellett a magyar kor
mány ily rendkívüli esetben, melyet különben 
magam sem tartok oly nagyon rendkívülinek, 
kénytelen pénzért venni katonát, hogy e rendkívüli
nek tartott belbátorságot fentarthassa. 

Ez az egyik elvi kérdés, miért én ezen tör
vényjavaslatot nem pártolhatom : mert ezzel, mint 
Besze képviselő úr helyesen mondotta, ne örökít
sünk meg olyanokat, mik Magyarországra nézve 
szegénységi bizonyítványt szolgáltatnak ki. 

A másik ok az, hogy mintegy a kir. biztosok 
törvényesíttetnének. 

Történt itt indítvány, hogy e jog a főispá
nokra ruháztassák. Bocsánatot kérek azoktól, kik 
ezen nézetben vannak, de még eddig Magyaror
szágban a főispánoknak elnöki teendőjök tovább 
nem terjedt, mint a közgyűléseken elnökölni. 
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(Helyeslés.) Azon tul az elnöki teendő elintézésére 
ott voltak az alispánok, fontosabb esetekben a kis-
gyülések, még fontosabbakban a közgyűlések. 
Ezen elvet továbbra is fen akarnám tartani. 

Hát ha , a mint eddig a gyakorlat mutatta, a 
szolgabíró megkeresésére is adtak katonai karha
talmat , az úgynevezett brachiumot: most, uraim, 
a magyar minisztérium oly rendkívülinek tartja 
azon esetet, hogy egy-két vármegyében a közbá
torság meg van zavarva, hogy az már a képvi
selőház teendői közé tartozzék? (Zaj.) Hisz azért 
felelős a magyar minisztérium , és azért van kezé
ben az ország pénztára: hát 60,000 frtot nem ve
het onnan? (Felkiáltások: Nem szabad! Nagy 
zaj.) A budgetnek egy része sem vonatkozik-e 
rendkívüli kiadásokra ? 60,000 frt onnan nem ke
rül k i? (Nem!) Vagy ha még többet nem kívánna is 
a minisztérium, saját felelőssége alatt nem tud 
segíteni magán ? Hisz következik az utólagos bud-
get : nem lehet abba belevezetni ? Ez ismét egy 
elvbe ütköző dolog, hogy a magyar minisztérium 
csak azért, hogy a közbátorságot fentarthassa, 
póthitelt kivan az országgyűlés által nyittatni. 
Hát 60.000 frtignem terjed a minisztériumnak fe
lelőssége alatti intézkedési joga ? (Nem hi zony!) Es 
bocsánatot kérek, én ezt elvből hoztam fel, mert 
hová fog akkor törpülni a miniszteri felelősség, 
(Elég!) ha minden egyes esetben a házhoz fo
lyamodik? Hisz akkor az országgyűlés egy köz
gyűlés lesz , a minisztérium pedig megyei tisztvi-
selőség , mely utasítás és meghatalmazás nélkül 
semmit sem tehet. 

Ezek azok, t. ház, mik engem aggodalomban 
tartanak, s igy én a központi biztotság jelentené
nek csak azon részét pártolom, a mely jövőre a 
megyékre vonatkozik. Igenis, méltóztassanak mi
nél előbb tárgyalni a megyék rendezését, hogy 
soha többé az országgyűlés elé ilyes ne jőjön, 
mi azt mutatja, hogy a megyék még csak arra 
sem valók, hogy 50 — 60 rabló ellen a közbiztos
ságot fentarthassák, (Folytonos zaj.) 

En tehát azt gondolom, hogy legczélszerübb 
lenne, ha a t. ház ezen törvényjavaslatot tudomá
sul véve , kijelentené, hogy megvárja a miniszte-
teriumtól, hogy a közbátorságot minden rendkívüli 
törvényhozás utján való intézkedés nélkül a maga 
felelőssége alatt fentartsa, és azon katonaságot, 
melyet az ország fizet, nem tekinti kölcsön adott 
napszámosnak, kit még az országnak külön ju
talmazni kelljen. 

S i m o n y i LajOS b . : Senki e házban nem 
vonta kétségbe, hogy a kormány köteles őrködni 
a felett, hogy a személy- és vagyonbátorság e 
hazában föntartassék. De valamint a kormány kö
teles erre felügyelni, ugy másrészt a törvényho
zásnak feladata az, hogy a kormánynak az erre 

szükséges eszközöket nyújtsa. Ha e kiadások a 
rendes budgetből nem volnának pótolhatók , ak
kor okvetlenül rendkívüli megbízatásra van szük
sége a kormánynak. E tekintetben nem helyes
lem Halász t. képviselőtársam azon nézetét, hogy 
ezen összeg, t. i. e hatvan vagy 100,000 frt a 
rendes budgetből volna pótolható. En azt hiszem, 
a háznak minden esetre feladata, hogy a kormány
nak kezébe adja mindazon eszközöket, melyek 
által a magára vállalt felelősségnek eleget is tehet." 
(Helyeslés.) 

Egyik képviselő úr által mint fő érv hoza
tott föl, hogy ugy is fizetünk eleget, ne halmoz
zuk ez által adónkat még nagyobb összegig. Én 
elismerem azt, hogy sokat fizetünk, de igen hely
telen gazdálkodásnak tekintem azt, ha azon esz
közöket vonnók meg az ország lakóitól, melyek 
által e rendkívül nagy költségeket előteremteni 
képesek. 

Épen ennek következtében igen figyelembe 
veendőnek tartom azt, mit Nyáry t. barátom mon
dott, minek folytán ha 60,000 frt a közbátorság 
fentartására nem volna elég, én is részemről haj
landó vagyok megszavazni a 100,000-et: mert 
ha e tekintetben bizonyos összeg a kormány ré
széről megtakarittatnék, az okvetetlenül be fog az
zal számolni. 

Különösen figyelmébe ajánlom én is t. bel
ügyminiszter urnák, hogy mindenütt, hol szüksé
ges, oda utasittassék a katonaság, hogy a megye 
határozata következtében segédkezet nyújtson, a 
mint sok helyen megtörtént, a megyei közegek
nek a rablók kiirtására. 

I v á n k a I m r e : T. ház! Nem untatnám e rö
vid szavakkal a t. házat, ha nem történtek volna 
olyan nyilatkozatok, melyeket czáfolat vagyis 
inkább megemlítés nélkül nem hagyhatok, (Hall
juk!) 

T. barátom Halász Boldizsár beszélt valamit 
arról, hogy ott van az országos pénztár, menjen 
oda a miniszter, vegyen magának pénzt, és valami 
utólagos budgetet emlegetett, melyben azt fölszá
molja. En nem ismerem azt az országos pénztárt, 
a melybe KZ országgyűlés engedelme nélkül a 
miniszter bele markolhatna, sem nem akarom 
ismerni azon utólagos budgetet, melyben a meg
szavazott budgeten felül még nem tudom miféle 
felszámítások történjenek. (Helyeslés.) 

En szerintem a dolog igy áll. A közbátorság 
meg van zavarva, s a miniszter felelős annak fön-
tartásáért, ő ezen tekintetben szükségesnek tartja a 
póthitel nyitását, erről számot fog adni az ország
nak, és igy számtétel mellett kéri azt, hogy neki 
hitel nyittassák. Én tehát, ha nem elégséges j a czél 
elérésére 60,000 frt, igen szívesen megszavazom a 
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100,000-et, mert szükségesnek tartom, hogy a köz
biztosság helyre állíttassák. 

A mit pedig Csanády képviselőtársunk arra 
nézve mondott, hogy a katonákat úgyis fizetjük 
és igy nem kellene azoknak pótdijakat adni: bocsá
natot kérek, ezen állítás a katonaság fizetésének nem 
ismeréséből eredhet, (ügy von!) A katonának 
igen csekély fizetése elég arra, hogy a kaszárnyá
ban vagy az állomáson létekor belőle menageját 
megfizethesse; de nem elegendő akkor, midőn 
ugy küldetik ki, hogy nem tudja, melyik órában 
kell ott hagynia csekély ételét, hová és mennyire 
kell mennie, midőn ma itt eszik, holnap ott. Ily 
körülmények között a katona fizetésének néhány 
krajczárral való pótlása bizony szükséges. {He
lyeslés.) 

Egy körülményt azonban kénytelen vagyok 
még fölemlíteni: hogy én sem helyeslem a sok 
királyi biztosnak kinevezését; de nem azon szem
pontból, a mint itt említtetni hallottam Berzenczey 
képviselőtársam részéről, ki azt mondotta, hogy 
azért vannak a főispánok, hogy rendelkezenek. Én a 
főispánoknak semminemű rendkívüli rendelkezési 
jogot adni nem akarok. Hiszen, hogy ha egyszer 
helyre fog állíttatni a megye hatásköre, és hogy 
ha a megye a domestika fölött rendelkezni fog, és 
oda fogunk jutni, a hol régibb időkbeu voltunk, 
hogy a politikai hatóságoknak joguk lesz a katonai 
erőt igénybe venni, valahányszor a közbátorság 
háborittatik, akkor a megye fog tudni maga ma
gáról gondoskodni, és ily esetek többé nem fognak 
előfordulni. (Helyeslés.) 

Miután azonban ez most nincs igy .. . (Fel
kiáltások: De igenis ugy van!) Bocsánatot kérek, 
a megyének domestikája nincs. (Felkiáltások: 
lyaz!) Miután, mondom, ez most még nincs igy, 
és a belügyminiszter a közbiztosság fentartására 
a 60, illetőleg százezer forintot szükségesnek 
tartja, én azt megszavazom. (Helyeslés.) 

Dedinszky József: T.ház! (Eláll!) Elállók. 
Mihályi Péter előadó: T. képviselőház! 

A törvényjavaslat értelme ellen felhozott ellen
vetések nézetem szerint több, előttem szóló képvi
selő által igen helyesen meg levén czáfolva, azok 
ismétlésével a t.ház figyelmét igénybe venni nem 
szándékom; azonban bátor leszek mindazonáltal 
két észrevételre válaszolni, a melyek még eddig 
itt megczáfolva nem voltak. 

Besze János t. képviselőtársam azt méltóz-
tatot fölemlíteni, hogy a minisztériumnak külön
ben is kötelessége a közbátorságra felügyelni és 
íentartását eszközölni. A törvényjavaslatnak nem 
az a czélja, hogy a belügyminisztert ezen köteles
ségének teljesítésére utasítsa, hanem itt csakis 
ezen kötelesség teljesítéséből folyó kötelességek
nek megszavazásról van szó. 

Nyáry Pál képviselőtársam fölemlíteni mél
tóztatott, hogy nem 60,000, hanem a maga részé
ről 100,000 frtot vélne e czélra megajánlandónak. 
(Felkiáltások: Ha szükség lesz rá!) A központi bi
zottság javaslatában indokolva van, miért nem 
100, hanem csak 60,000 frtot vél a bizottság meg
ajánlani : mivel t. i. a belügyminiszter úr a köz
ponti bizottság ülésében maga is kijelentette, hogy 
eddig több rabló el levén fogva, azon nagy számú 
katonaságnak alkalmazása, mely kezdetben kilá
tásba volt helyezve, szükségtelenné vált. 

Ennélfogva ajánlom a törvényjavaslat elfo
gadását. 

E l n ö k : Szólásra senki fel irva nem levén, 
fölteszem a szavazási kérdést. A tárgyalás alatt 
levő törvényjavaslatot átalánosságban a részletes 
tárgyalás alapjául elfogadja-e a ház vagy nem? 
A kik elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) A törvényjavaslatot átalánosságban a 
képviselőház elfogadja. 

Következik a részletes tárgyalás. 
Bujanov ic s Sándor j e g y z ő (olvassa a tör

vényjavaslat czirnét.) 
Mihály i Pé ter e l ő a d ó : A központi bizott

ság a czimre nézve a „rablók" szónak minden kö
vetkeztetés kikerülése tekintetéből felvételét ajánlja. 
(Elfogadjuk.') 

Elnök: A czimet a ház a központi bizottság 
módosítása szerint elfogadta. 

BujanoviCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat első sza!:aszát.) 

Mihá ly i P é t e r e lőadó : A központi bizott
ság ezen szakaszra nézve ezen szó u tán : „vidékei" 
ezt kivája tétetni: „rablók által" ; továbbá a 3-dik 
sorban ezen szavakat; „kizárólageczélra" kivánja 
tétetni; azonkívül ezen tételnek utolsó sorát ki
hagyatni inditványozza. (Elfogadjuk!) 

Elnök: A ház e szakaszt a központi bizott
ság módosítása szerint elfogadja. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvaszaa2-dik 
és 3-dik szakaszt, melyekre nem történik észrevétel.) 

Wenckheim Béla b. belügy ér: N em értet
tem, vajon 100, vagy csak 60 ezer forintot szava
zott-e meg a ház? (Csuk 60 ezer forintot!) 

Midőn a kormány 60 ezer frtnyi póthitelbe a 
központi bizottság előtt belenyugodott, olyan je
lentései voltak, melynek alapján azt hittem, hogy 
ezen összeggel a kormány beérheti; de azon idő óta 
ismét számos megyében követtettek el botrányos 
rablások. Ha az előirányzatban e czélra disponi-
bilis pénz lett volna foglalva, akkor ezen kéréssel 
nem alkalmatlankodtam volna és nem fordultam 
volna a házhoz. De miután az 1868-ki budgetben 
ilyen rendkívüli kiadásról szó sem volt, és a rab
lások folyton ismétlődtek, kénytelen voltam ezt 
tenni. Méltóztassanak figyelembe venni, hogy 
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azóta 10—15 vármegye részéről ujolag azon kér- i 
dés intéztetett hozzám, hogy a régi fegyverek ki- | 
javítására vagy átalakítására legalább 4—5000 
frtot küldjek. Mert az csakugyan lehetetlen, hogy 
a régi karabinokkkal ellátott pandúrok szembe 
szálljanak a teljesen és hátultöltő fegyverekkel föl
szerelt rablókkal. És ha csak 10 megyének 4000 
frt küldök, az is 40,000 frt. Ha nem lesz szükség 
ezen összegre, ugy sem fog felhasználtatni; ha 
szükség lesz rá, azt is tudtára fogom adni a t. 
háznak. És ha 200,000 frtra lenne is szükség, én 
azon felelősségnél fogva, mely szerint a polgárok 
minden áron követelhetik a kormánytól azt, hogy 
a személyes és vagyoni bátorságot biztosítsa, azt 
minden esetre elő fogom teremteni. 

Ennélfogva felkérem a t. házat, hogy 100,000 
frtot megszavazni méltóztassék. [Helyeslés.) 

E l n ö k : A belügyminiszter úr indokolta, és 
épen a megyei élet szempontjából indokolta, 
hogy 100,000, nem pedig 60,000 frt szükséges : 
az a kérdés tehát, hogy a t. ház 100,000 vagy 
60,000 frtot kíván-e megszavazni? [Százezret!) 

Csanády Sándor : T. ház ! Én ugy értettem, 
hogy 60,000 frt megadására történt a szavazás : 
miután azonban a t. belügyminiszter úr még to
vábbi 40,000 frtnyi póthitelt kíván, méltóztassék 
erre vonatkozólag uj javaslatot beadni. 

Gajzágó S a l a m o n : Az átalános" tárgyalás 
nál felmerült vitatkozásokból, igaz, hogy némely 
szónok a 60,000 frtot kívánta megállapittatni pót
hitel fejében; de ez történt az átalános vitatkozá
soknál, melyekhez a részletesek nem tartoznak. 

Midőn a részletesre vonatkozó szakaszok felolvas
tattak, a belügyminiszter úr indokolta, hogy nem 
60,000, hanem 100,000 frtra van szüksége; ennek 
következtében most a részletes vitául elfogadott 
szakasznál fogva igen is a ház tetszésétől függ 
elfogadni a 60,000 vagy 100,000 frtot. A tár
gyalás tehát egészen rendben folyt. 

E l n ö k : Méltóztassanak azok, kik 100,000 
frtot kívánnak megszavazni, fölkelni. (Mégtörténik.) 
A ház többsége 100,000 frtot kivan megszavazni. 
(Ellenmondások bal felöl. Zaj.) Végleges megsza
vazása a törvényjavaslatnak a legközelebbi ülésben 
fog megtörténni. [Zaj bal felöl.) 

Én ugyan kijelentettem már, azonban több 
képviselő úr azt állítja, hogy nincs tudva, misze
rint a népnevelési bizottság holnap d. e. 10 órakor 
fog összejőni: annálfogva ismételve kérem a 
népnevelési bizottság t. tagjait, hogy holnap d. e. 
10 órakor méltóztassanak összejőni. 

A házszabályok átdolgozására kiküldött bi
zottság t. tagjait pedig kérem, hogy ülés után 
méltóztassanak itt maradni. 

Most a mai jegvzőkönyv azon pontja fog 
megbitelesittetni, melyre nézve elhatározta a t. ház. 
hogy a mélt. főrendekhez legközelebbi ülésökbe 
átvitessék. 

BujanOVICS Sándor j e g y z ő (olvassa a jegy
zőkönyv illető pontját.) 

E l n ö k : A legközelebbi ülés szokott módon 
fog kihirdettetni. 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 




