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

Tárgyai: Eszterliázy István gr. és Széiy Péter a delegatióból kilépnek. Schvarcz Gyula megbizó levele és kérvények 
bemutattatnak. Hosszú József törvényjavaslatot nyújt be az erdélyi képviselőválasztások iránt. A magyar-horvát egyezményről szóló 
törvényjavaslat elfogadtatik. Az 1869. államköltségvetésnek a belügyminisztériumra vonatkozó tételei megállapittatnak. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrásy 
Gyula gr., Gorove István. Horvát Boldiziár, Lónyay 
Menyhért, Wenckhehn Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10]/i órakor. 

E l n ö k : xlz ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző' úr ve
zeti ; a szólani kívánók neveit Mihályi Péter jegyző 
úr fogja jegyezni. _ 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni, 
Mihályi Péter jegyző (kezdi olvasni a no

vember 13-án tartott ülés jegyzökönyvét azon pontig, 
mely az erdélyi unió részleteit targyazó törvényjavas
latról szól.) 

Gajzágó S a l a m o n : T. ház! Azt hiszem, e 
szó : „törvényczikk" nem egészen szabatos, mert 
utóvégre mindaddig csak törvényjavaslatról lehet 
szó, mig az országgyűlési tárgyaláson keresztül 
nem ment és ő felsége által nem tzentesittetett. 
Ennélfogva a belügyminiszter úr csak törvényja
vaslatot nyújthatott be. {Helyeslés.) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő : Igazolásomul va
gyok bátor fölhozni, hogy a belügyminiszter úr 
által benyújtott szövegben is „törvényczikk" szó 
van, a mi nekem is föltűnt. Különben eszerint fog 
a jegyzőkönyv kijavíttatni. (Folytatja ajegyzökönyv 
olvasását azon pontig, mely az egyetemről szól.) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Nekem a jegy
zőkönyv két lényeges pontjára van észrevételem. 

Először ott, a hol a jegyzőkönyvben a hatá
rozat szövegének mindjárt elején az mondatik, 
hogy 50,000 frt szavaztatik meg az egyetemnek, 
én ugy emlékszem, ez azon a jogalapon szavazta

tott meg, hogy az egyetem államintézet. (Ugy 
van!) Óhajtanám azért ott, hol az mondatik, hogy 
50,000 frt az egyetem számára^ megszavaztatik, 
hozzátétetni: „az egyetem, mint államintézetnek.* 

Mihály i P é t e í j e g y z ő (olvassa a jegyzőkönyv 
illető részét.) 

G h y c z y K á l m á n : A fölolvasott szerkezet 
helyes, s igy alkalmasint az első olvasást roszul 
értettem. 

Mihályi Péter jegyző: Először nem iery 
volt, hanem a megjegyzés szerint igazítottam most 
ki. Egyébként ki van mondva ezen határozat har
madik bekezdésében: „Ezek szerint az egyetem
nek, mint államtanintézetnek, jövedelmei." 

G h y c z y K á l m á n : Másik észrevételem az, 
hogy több foglaltatik ezen határozatban — a mi in
kább a naplóba tartoznék — mint indokolása az itt 
előterjesztett indítványoknak. Ehhez azonban nem 
akarok szólni. Mégis egy lényeges változtatást 
meg kell említenem: t. i. midőn a discussio végé
vel Pest belváros nagyérdemű képviselője reassu-
málta indítványát, melynek lényeges tartalma 
egy részről az volt, hogy a cultuszminiszter érte
kezvén az illetőkkel, hozza tisztába az egyetemnek 
vagyoni állását, erre nézve én bátor voltam azon 
hozzátételt javasolni: „és erről jelentését határozat
hozatal végett a ház elé terjessze;" erre Somssich 
Pál képviselő úr a „határozat* szó helyett „intéz
kedést" kivan tétetni. Mi ment határozatba, e szó-e : 
,,intézkedés", vagy e szó-e: „határozat1 '? azt bizo
nyosan nem tudom ; nem is akadok fen ezen kité
telen „intézkedés ;" azonban a jegyzőkönyvben 
ennél több foglaltatik, a mennyiben előre arról 
foglaltatik benne intézkedés, hogy azután a jelen-
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tésnek folytán a ház vagy perre utasítja a kérdést, 
vagy pedig másképen fog intézkedni. Meglehet, az 
egyetem vagyonának mikénti léte iránt hozandó 
vég elhatározás előtt talán peres kérdések is fognak 
fölmerülni; de erre nézve bátor vagyok az egész 
t. házra hivatkozni, hogy a határozat kimondásá
nál perre utalásról szó sem volt. (ügy van!) Azért 
én részemről csak igy kívánnám a jegyzőkönyv 
illető pontját szerkesztetni. Egyik bekezdése ugy 
kezdődik, hogy „a miniszter úr az illetőkkel az 
egyetem vagyoni-állását tisztába hozván, jelenté
sét a ház elé terjeszsze." Ezután a mi következik 
ezen bekezdésben, a jegyzőkönyvből részemről 
kitöröltetni óhajtanám, és csak ezt hozzátétetni: 
,,e jelentését — ha ugy tetszik — intézkedés vé
gett az országgyűlés elé terjeszsze." [Helyeslésa bal 
oldalon.) 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő : A jegyzőkönyvben, 
kérem, igy áll; „Mindezekről kimerítő jelentését 
az országgyűlésnek adja be, mely azután a mi
niszter előterjesztését vagy helyeslendi, vagy a 
mennyiben szükséges leend, a netalán előforduló 
jogi kérdéseknek — ha egyébként nem lehet — 
törvényes utón leendő elhatározásáról is fog intéz
kedni." 

P a t a y I s t v á n : Az ilyen motivatio nem való 
a jegyzőkönyvbe! 

Deák FerenCZ : Én csak arról szólhatok hatá
rozottan, a mit mondtam. Azt pedig igen is világosan 
mondtam, és — miután észrevétel tétetett, hogy ne 
a minisztérium döntse el az egész dolgot, hanem a 
házhoz tegyen jelentést — ismételtem: hogy a 
minisztérium először teljesitse azokat, mik az 
1848-diki törvényben különösen a tanrendszerre 
nézve reá vannak bizva ; másodszor, hogy jelentést 
tegyen az egyetem állapotáról, hozza tisztába a 
magyar királyi egyetem vagyonát, s pedig hozza 
azt tisztába a kath. egyházzal érintkezve ; mondot
tam továbbá, hogy ezeket tisztába hozva, terjeszsze 
az országgyűlés elé jelentését; elmondottam azt 
is, hogy ezek a javak lehetnek olyanok, melyek 
kétségtelenül katholikus alapítványok , lehetnek 
olyanok, melyek az egyetemet mint állami taninté
zetet illetik, és lehetnek kérdésesek. Mindezeket 
határozottan elmondtam, s kimondtam még azt is, 
hogy ha a miniszter jelentését beadja, azokat, a 
miket végzett s tisztába hozott, vagy helyeselni 
fogja a ház, vagy intézkedni azok fölött. A kérdése
sekre nézve pedig azt a szót használtam, a bíró 
elé utasitja. (Ugy van!) Hogy ezeket mondtam, 
erről kezeskedem, erre nézve hivatkozhatom a 
gyorsirókra, és ebben volt indítványom lényege. 
A motivátióban elmondtam azt — mert a motivá-
tióhoz tartozik — hogy én sem mint kath. ember 
a status vagyonát valamiben megcsonkítani, sem 
mint képviselő a kath. egyház vagyonából valamit 

elvenni nem akarok. Ez volt motivatióm, és ebből 
következtettem azt, hogy a kérdésesekre nézve, ha 
egyébként nem lehet, bírói utón is kell intézkedni; 
és nincs is más ut, mert magának az országgyű
lésnek sem ismerem el azon jogát, hogy a hol jogi 
kérdések forognak fen, hol a meum és tuumrol 
van szó, a törvényhozás maga bíráskodjék. Elfo
gadta-e a ház ezen eszmét vagy nem ? erről szólani 
az elnök, a jegyző stb. képviselő uraknak dolga; 
én erről határozottan nem szólhatok. Hanem, hogy 
ezt indítványoztam, s hogy ez ellen észrevétel nem 
tétetett, és ellenkezőleg nem határoztatott, azt bi
zonyosan tudom. 

A jegyzőkönyv hitelesítéséről levén szó, szól
janak, a kik tudják, hogy ezen indítványomat e 
részben is elfogadta-e a t. ház, vagy nem? (He-
lyeslés.) 

Mihályi Péter jegyző: T. képviselőház! 
Mégis szükségesuek tartom magam igazolása vé
gett megjegyeznem, hogy ezen jegyzőkönyv szer
kesztésénél csakis azon eljárást követtem, melyet 
a t. ház a jegyzőkönyvek eddigi vezetésénél min
dig követett. Megengedem, hogy némely indoko
lásnak, mely az egyik vagy másik indítványban 
foglaltatik, talán a naplóban volna inkább helye; 
de miután az írásban beadott inditványok, ugy a 
mint beadattak, vezettetnek be a jegyzőkönyvbe, 
de tegnap írásban indítvány be nem adatván és a 
t. ház Deák Ferencz indítványát elfogadván, s az 
elnökség az indítvány elfogadását ki is mondván, 
nem tehettem egyebet, hanem kénytelen voltam 
azon jegyzetek után indulni, melyeket igen t. 
indítványozó úr beszéde alkalmával feljegyeztem. 
Annak bebizonyítására, hogy e jegyzetekben ben-
fos'laltatik az is. a mit neheztelni méltóztatott, le-
szék bátor jegyzeteimből némelyeket felolvasni. 
(Olvassa:) „A miniszter megbizatik, hogy az egye
tem állapotáról kimeritő jelentést tegyen a jövő 
országgyűlésnek; a vagyonkimutatást, ériutkezvén 
az egyházzal, kimutassa, melyik egyházi, melyik 
állami; azt ide beterjeszsze, és vagy kiegyeznek, 
vagy bíróság által intéztetik el a kérdés." Ezeket 
én az indítvány lényegesebb kifejezéseinek tart
ván, magamnak följegyeztem, s a szerint készí
tettem a jegyzőkönyvet. (FJelyeslés.) 

GhyCZy K á l m á n : Én is kénytelen vagyok 
az iránt nyilatkozni, hogy positive csak azt állit
hatom, a mit most van szerencsém előterjeszteni. 
A miket jegyző úr felolvasott s Deák Ferencz t. 
képviselőtársam elmondott, csakugyan mind el
mondattak tegnap Pest belváros érdemes képvi
selője által, és a jegyzőkönyvnek azon a helyén, 
hol most felolvastattak, mint motívum csakugyan 
helyén is vannak. De midőn a határozat kimon
dására került a sor s az elnök úr feltette a kér
dést, hogy Deák Ferencz képviselő úr indítványa 
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elfogadtatik-e ? én felszólaltam és e szavakat ki-
vántam hozzátett tni : „A miniszter jelentése to
vábbi határozathozatal végett a ház elé terjesz
tendő. a Eire , mint már említem, Somssieh képvi
selő úr tevén némi módositást, az elnök a hatáío-
zatot ugy mondotta ki, hogy : az én hozzátételem
mel ugy, a mint ezt Somssieh képviselő úr mó
dosította, Deák Ferencz indítványát elfogadja a 
ház. Én tehát, ennélfogva bátran követelhetem, 
hogy a jegyzőkönyvbe ne jőjön több annál, mint 
a mit elnök úr kimondott :bogy t. i. Deák Ferencz 
képviselő úr indítványa Somssieh Pál képviselő 
úr által módosított ezen általam javasolt hozzáté
tellel fogadtatik el : „a miniszter jelentését további 
intézkedés végett a ház elé terjeszsze." (Helyeslés 
a bal oldalon.) 

P a t a y I s t v á n : Hogy jövőre ily zavarok él-
kerültessenek a jegyzőkönyv felolvasásakor, bátor 
vagyok azon indítványt tenni, hogy az indítványo
zó vagy írásban adja be indítványát, vagy ha 
írásban nem adja be, az elnöknek kötelessége le
gyen az indítványnak azon részét, melyet a ház 
elfogadott, a végzésben egész terjedelmében ki
mondani. (Helyeslés.) 

S o m s s i e h Pál : Részemről épen azért nem 
fogadtam el Ghyczy képviselő úr azon javaslatát, 
hogy az előterjesztett jelentés íölött határozzon a 
ház, mert ez megsemmisítette volna magát Deák 
Ferencz indítványát, mely épen nem foglalta ma
gában azt, hogy e kérdések felett a ház mintegy 
bíróság intézkedjék, és Deák Ferencz indítványát 
csak azért fogadta el a ház, mert ebben azon meg
nyugtató motivatio benne foglaltatott; annálfogva 
szükségesnek tartom, hogy a jegj^zőkönyvben is 
ben maradjon. Az „intézkedés" szót tehát azért 
javasoltam, mert a „határozat44 szó ezen indítványt 
lényegében változtatta volna meg. Egyébiránt nem 
hiszem, hogy Ghyczy Kálmán képviselő úr, vagy 
bárki a bal oldalon azt kívánja, hogy egy magán
jogi kérdésben a meum és tuum fektt valaha tör
vényhozási testület határozzon vagy Ítéljen. Tehát 
alapos kifogást nem tehetni az ellen, a mi a jegy
zőkönyvben foglaltatik, kivált mikor az a ház nagy 
részét megnyugtatja. (^Helyeslés.) 

Besze JánOS : En a tegnapi napon a szótól 
csak azon föltétel alatt állottam el, hogy Deák Fe
rencz mélyen tisztelt képviselő úr motivatiójának 
minden okai végzés-erőre emeltetnek, és egyáta-
lában ugy tapasztaltam, hogy mindaz, a mit mon
dott, motivatiójával együtt a jegyzőkönyvbe felvé
tetni rendeltetett ; azért, a mint a jegyzőkönyv 
föl van téve, helyesnek tartom, és kívánom, hogy 
megmaradjon. 

B e r z e n c z e y Lász ló : Ebben a kérdésben, 
ugy látom, mintegy előre ki van mondva a hatá
rozat. A fő kérdés az volt: az államé-e az egyetem, 

vagy nem ? ebből keletkezett a vitatkozás ; és mal
most a határozat túlmegy azon fő elveken, és ki
mondja, hogy ebben az egyháznak is van része. 
A kérdés meg van e határozat által előzve, és ki van 
mondva, hogy az per tárgya is lehet, és a miniszter 
kötelességévé tétetik, és kimondatik, hogy ő nem 
adhat perköltséget, hacsak az egyházzal nem érint
kezik, ha ezek az urak nem engedik meg, hogy 
belenézhessen azoknak számadásába. Ennélfogva 
nem kivánom, hogy e kérdés megelőztessék. Ghy-
czj itt csak annyit mond a kérdéshez, hogy lás
suk egyszer az egyetem költségvetését és ne ve-
gyitsük bele az egyházat és magánjogi kérdése
ket. Ennélfogva Ghyczy Kálmán kivánátát pár
tolom . 

S i n a y Gerge ly : Én az egész vitatkozást 
fölöslegesnek tartom, miután a házszabályok az 
ily kétes esetekben tisztán kijelölték az utat, me
lyet a háznak követni kell. Az 52. szakasz tisztán 
mondja : „Ha a jegyzőkönyv szerkezete ellen oly 
kifogás tétetik, melyet az illető jegyző el nem osz
lathat, az elnök megkérdi a házat, és ha a többség 
e kifogást alaposnak találja, a jegyzőkönyv még 
azon ülés alatt újra szerkesztetik." Itt tehát vitat
kozásnak nincs helye : méltóztassék az elnök 
föltenni a kérdést, vajon a ház határozata értelmé
ben van-e szerkesztve a jegyzőkönyv, vagy nincs ? 

Elnök : Szavazat által kívánja-e a ház el
dönteni, hogy a jegyzőkönyv ugy, mint szerkeszt
ve van, maradjon-e, vagy nem ? (Igen !) A kik a 
jegyzőkönyvet ugy, a mint szerkesztve van, elfo
gadják méltóztassanak felállani. (Megtörténik) A 
többség a jegyzökönyvet, ugy mint szerkesztve 
van, elfogadja. 

Mihályi Péter jegyző (o hassa végig a 
jegyzökönyvet.) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
T. ház ! Eszterházy István gr. és Széky Pé

ter képviselők lemondanak a delegatiónalis tag
ságról. 

G h y c z y K á l m á n : Erre vonatkozva pótlólag 
kénytelen vagyok bejelenteni a t. háznak, hogy 
Bethlen Gábor gr. képviselő úrtól táviratot kap
tam, melyben kinyilatkoztatja, hogy ő is helyesli 
azon nézeteket, melyeket előterjeszteni bátrak vol
tunk, és csatlakozik elhatározásunkhoz a delega
tiónalis állásunkról való lemondásra nézve. De 
eddig távirati íudósitásnál egyebet tőle nem kap
hatván, ezt a háznak csak előlegesen vagyok bátor 
tudomására hozni. (J?cy'.)Nem tudom, elfogadja-e a 
t. ház a lemondást ezen bejelentésem szerint ? 
(Nem lehet!) 

E l n ö k : A t, ház tehát három uj póttagot fog 
választani. (Nem lehet !) Tehát csak kettőt. 

Székes-Fehérvár városa részéről országgyűlési 
képviselőnek megválasztott Schvartz Gyula úr 
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megbízó levelét van szerencsém bemutatni. (Éljen
zés a szélsőbal oldalon.) Az állandó igazolási bizott
sághoz fog utasittatni. 

Komárom megye közönsége Fiume tengerparti 
kikötő város és kerületének Magyarországhoz le
endő' visszacsatoltatását törvényhozásilag eszkö
zöltetni kéri. 

Vas megye közönsége Fiume magyar tenger
parti kikötő város ós kerületének Magyarország
hoz visszacsatoltatását mielőbb törvényhozásilag 
eszközöltetni kéri. 

Komárom megye közönsége a Buda, Esztergom, 
Tata, Uj-Szó'ny közti vonalon egy vaspálya építé
sét elhatároztatni és eszközöltetni kéri. 

Somogy megye a hasonszenvi gyógymódot 
pártoltatni kéri. 

Vas megye a hasonszenvi gyógymód iránt 
Sáros megye fölterjesztését figyelembe vétetni kéri. 

Vas megye közönsége a nemzetiségi kérdés 
megoldását; Zólyom megye fölterjesztése szerint el
intéztetni kéri. 

Szatmár-Németi városa Szakolcza városának 
a morvaországi strasnitzi uradidom által véghezvitt 
határsértés iránti panaszát megszüntetni kéri.f 

Vas megye közönsége Szakolcza városának a 
morvaországi strasnitzi uradalom által véghezvitt 
határsértés iránti panaszát elintéztetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Hosszú József képviselő úr törvényjavaslatot 
terjeszt a ház elé. 

HOSSZu J ó z s e f : T. ház ! Ama törvényja
vaslat, melyet tegnap az igen tisztelt belügymi
niszter úr a ház asztalára szives volt letenni, smely 
Erdély unióját Magyarországgal végleg szabá
lyozza, fentartja továbbra is Erdélyre nézve az 
l848dd lí-ik, azaz a követválasztásróí szóló íör-
vényczikket. Minthogy e törvényczikk az én né
zetem szerint a jogegyenlőség, a népképviselet, 
a hon egysége elvével nem egyez meg, bátor va
gyok a ház asztalára uj törvényjavaslatot elő
terjeszteni, s kérem a t. képviselőházat, méltóztas- I 
sék ezen törvényjavaslatnak, úgyszintén mellékle
teinek kinyomatását és szétosztását elrendelni, hogy i 
midőn a miniszteri törvényjavaslat tárgyaltatni i 
fog, egyszersmind ez istárgyaltassék. Kijelentvén, 
hogy bővebben e törvényjavaslatot akkor, amikor 
tárgyaltatni fog, fogom indokolni, most csak any-
nyit jegyzek meg, miszerint Erdély az unió által 
Magyarországgal egygyé vált ; következőleg íigen 
természetes, hogy a hon egységének elvénél fogva 
itt is, ott is egy választási törvény legyen. Azért 
én e törvényjavaslatban semmit sem kivánok egye
bet, mint hogy az 1848-ki pozsonyi V. törvény- , 
czikk, mely Magyarországnak választási törvé-
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! nyét tartalmazza, Erdélyre is terjesztessék ki. 
| (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni1) és kiosztatni. 
Napirenden van a Magyarország és Horvát-, 

Sziavon- és Dalmátországok kiegyezéséről szóló 
törvényjavaslat tárgyalása. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot. 2) Megjegyzem, t. ház, hogy a nyom
tatási hibából kimaradt két szót. Magyarország 
után : „országgyűlése", s Horvát-, Szia von- s Dal
mát „országgyűlése" szót beolvastam. Kérem a 
szöveget e szerint kiigazitani. 

Elnök : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk l) 
El levén fogadva, ezek szerint lesz a törvényjavas
lat szerkesztve. 

Napirendre volt kitűzve az igazságügymi-
niszteriumra vonatkozó költségvetés tárgyalása ; 
azonban a közbejött körülmények miatt annak 
tárgyalásához a ház a tegnapi napon hozzá nem 
foghatott. Most nem tudom, a t. háa az igazság-
ügyminiszterium költségvetését akarja-e elővenni, 
vagy pedig a belügyminiszterét ? (Az igazságügyit 
folytassuk !) 

Zsedény í E d e e lőadó : Miután tegnapi na
pon a belügyminiszteri költségvetés vétetett napi-

| rendre, annyival inkább kérem, hogy ezt most 
í folytassuk, mert én a jövő héten a delcgatióban 
I is el levén foglalva, mint előadó a, bizottság jelen

tését alig terjeszthetném elő. Jobb volna tehát most 
! elővenni a belügyi költségvetést. (Hdyeslés,) 

E l n ö k : Tehát a belügyminiszteri költségve-
! tés vétetik elő. 

M i h á l y i Péter j e g y z ő (olvassa a belügyéri 
költségvetésnek a kőzpoisti igazgatásra vonatkozó 
r észéi X 

Zsedényi EŰe e l őadó (olvassa a pénzügyi 
bizottságnak a belügyminisJerium költségvetését tár-
gyazó jelenteié elejét.!) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 020,000 forin
tot ? (Elfogadjak'!) 

Zsedényi Ede e l ő a d ó : Most következnek 
a pénzügyi bizottság kivánatai. (Olvassa az első és 
második kivánaii pontot.) 

N y á r y P á l : Nekem ezen pontra nézve rövid 
észrevételem van. Miután ezen hivatalok nincsenek 
még végkép rendszeresítve, azt kivánom a minisz
tériumnak utasításul adatni, hogy a jövő ország
gyűlés elé a számvevői osztálynak rendszeresítése 
tekintetéből terjeszszen javaslatot, nem pedig azt, 
hogy ő rendezze azt maga, mert ez nem a minisz
térium dolga, hanem a törvényhozásé. Azt kivá-

') Lásd az Irományok 365-ik számát 
2) Lásd az Irományok 354-dik számát. 
3) Lásd az Irományok 358, száma alatt az I. rész A) rova

tát, a kivánati pontok elejéig. 

• 
F 
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nom tehát csak, hogy a bizottság a minisztériumot 
ezen rendszernek mielőbbi megjavítására felszólit
ván, oda utasítsa, hogy e részben a jövő törvény
hozás elé jelentést terjeszszen. 

Zsedényi Ede e lőadó : A pénzügyi bizott
ság azon elvből indult ki, hogy ez tisztán admi-
nistrationalis kérdés és igy e részben a törvény
hozás közbenjárása nem szükséges, 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter : 
A pénzügyi bizottság a belügyminisztériumot fel-
hivandónak véli, hogy az ügymenetre való tekin
tettel a számos hivatalnokból álló személyzetet 
egyszerüsitse és a hivatalnokok számát, a mennyi
re lehet, apaszsza. E tekintetben bátor vagyok 
figyelmébe ajánlani a háznak a belügyminiszté
riumhoz intézett beadványok és kiadványok rop
pant számát, melyeknek száma eddigelé, e rövid 
tiz hónap alatt is, az 50,000-et fölülmulta; figyel
mébe ajánlom a t. háznak azt, hogy a belügymi
nisztériumnál jelenleg alkalmazott hivatalnokok 
száma csekélyebb, mint a volt helytartótanács 
azon hivatalnokai száma, kik tisztán a belügymi
niszteri tárgyakkal foglalkoztak. Ha figyelembe 
veszszük, hogy az erdélyi kormányszék feloszlat-
tatván, ez által ismét a belügyminisztérium teen
dői szaporodnak, azt hiszem, akár én, akárki legyen 
utódom, azt kilátásba nem helyezheti, hogy a hi
vatalnokok számát kevesbítse, mert merem állíta
ni, hogy jövőre az elintézendő ügydarabok száma 
folytonosan szaporodik : ezt hozza magával a civi-
lisátio, a vállalkozási szellem, azon szorgalom, mely 
most mutatkozik; annálfogva a kívánságnak alig 
fog elég tétethetni. 

A földtekermentesitési igazgatóságára nézve 
azt véli a bizottság, hogy ez a pénzügyminiszté
riumhoz lenne átteendö. Ha ezen igazgatóság egy
szerűen csak a pénzügyi dolgokkal volna elfog
lalva, és csak a papírok kihúzásáról volna szó: 
akkor ez könnyen megtörténhetnék. De maga ezen 
földtehermentesitési alap igazgatósága számtalan 
úrbéri kérdés, még fenniaradt s megoldatlan vi
szony elintézésében közigazgatási utón intézkedik; 
azt hiszem ennélfogva, hogy az igazgatóságnak to
vább is a belügyminisztériumban kell maradnia. 
Fizetni akár itt, akár ott, igy is, ugy is kell, tehát 
maradjon továbbra is a belügyminisztériumnál. 

A mi a számvevőséget illeti, magam is elisme
rem, hogy a rendszerben hibák vannak, melyek 
elejétől fogva fenállanak. Föltűnően nagynak lát
szik a számvevői hivatalnokok száma ; de tapasz
talás szerint ugy látom, hogy minden nagy szám 
mellett, alig elegendő az elintézendok végzésére, 
Figyelmezted tehát a pénzügyi bizottság a minisz
tériumot, hogy a mennyire talán a rendszer volna 
hiányos, vagy eléggé kiképzett egyének e hiva
talban nem volnának, e tekintetben tervet készít

sen ; de azt hiszem, az a közigazgatás köréhez 
tartozik. 

Szontagh P á l (nógrádi): T. képviselőház ! 
Én a pénzügyi bizottságnak jelentésében foglalt 
elvet s javaslatot fentartani kívánom, s annál is 
inkább ajánlom a t. képviselőháznak, hogy mél
tóztassék ezt figyelmére méltatni, szivére venni s 
határozat erejére emelni, mert hosszasabban nem 
akarva indokolni nézetemet, csak azon egy körül
ményre vagyok bátor figyelmeztetni a t. házat, 
hogy valamint a már eddig tárgyalt úgynevezett 
költségvetési előirányzatoknál, ugy a belügymi
niszternél is, azon körülmény kiváló figyelmet ér
demel, hogy addig, mig a központi igazgatás a laj
tántuli tartományokban 375,20 ) frtrarug, addig a 
magyarországibelügyminiszteriumban473,000ftra 
rug. Igy van ez a többi előirányzatoknál is. Furcsa 
lépés, ha azzal akarjuk inaugurálni az uj aerát, 
hogy túlbecsülvén állásunkat, de túlbecsülvén 
fizetési képességünket is, mindenütt egyszerre na
gyobb összeget szavazunk meg, mint a lajtántuli 
minisztériumokban épen a központi igazgatóság
nál , mely lajtántuli kormányzat pedig bureau-
craticus hírnevéről volt eddig difíámálva. 

S z l á v y József : T. ház! Az előttem szólott 
képviselő úr elfeledni méltóztatott, hogy a lajtán
tuli minisztériumok és az alsó hatóságok, a „Kreis"-
ok és „Bezirka-ek közt a „Stattkalterei"-ok van
n a k , melyek pedig nevezetes számú hivatalno
kaikkal jelentékeny költségeket absorbeálnak. 
Ezen közbenső hatóságok Magyarországban nem 
léteznek, és azon teendők nagy része, melyeket 
az ottani Statthaltereiok végeznek, itt mind a mi
nisztériumokra háramlik. Ez a különbség. Azon 
hasonlat tehát, melylyel a tisztelt képviselő úr élt, 
nagyon claudicál. (Helyeslés.) 

Elnök : Elfogadja-e a ház a pénzügyi bizott
ságnak javaslatát? (Elfogadjuk!) 

Z sedény i Ede e lőadó (olvassa a harmadik 
livánnti pontot. Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház magáévá teszi a pénzügyi 
bizottság ezen kivánatát. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvaassa a kolozsvári, 
főkormányszéki rovatot.) 

Zsedényi Ede e lőadó (olvassa a pénzügyi 
bizottság jelentésének illető részét1). 

Tisza L á s z l ó : T. ház! A mi az állandó 
pénzügyi bizottíág e pontra tett megjegyzését illeti, 
azt csak elismeréssel vagyok köteles fogadni, a 
mennyiben itt kijelentetik, hogy maga az állandó 
pénzügyi bizottság reményli, miszerint az erdélyi 
főkormányszék, melynek másfél év alatt czélszerüt-
len működésére kitérni nem akarok, végre meg fog 

x) Lásd aa Irományok 858-ik száma alatt az 1-BŐ rész B) 
rovatát. 
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szüntettetni; midőn ezt köszönettel fogadom, bátor 
vagyok kijelenteni, hogy az egész szövegen csak 
annyit szeretnék változtatni, miszerint mondassák 
ki, hogy ezen összegek a ház által csakis addig 
adatnak meg, mig az nniotörvényben a kormány
szék főloszlatása el nem határoztatik. {Helyeslés.) 

Zsedény i Ede e l ő a d ó : Benne van a jelen
tésben, hogy „azon idó'ig, mig." 

Tisza L á s z l ó : Csak ezen két szót kívánnám 
bele tétetni: „csakis ." 

S o m s s i c h P á l : Fölvilágositásul csak annyit 
vagyok bátor felhozni, hogy a pénzügyi bizottság 
is igy értette. Tehát elfogadom a módosítást. 

Zsedényi Ede előadó: Tehát e sző tétetik 
hozzá: „csakis." 

Z e y k K á r o l y : Ha a kormányszék, a mint 
itt tervezve van, május 1-ső napján meg is fog 
szüntettetni, a fizetések nem szűnhetnek meg azon 
napon, mert a hivatalnokok egy részét, vagy má
sokat, mindenesetre a minisztériumnál kell alkal
mazni, mivel a minisztériumnak több teendője lesz ; 
de másrészt azon hivatalnokokat elbocsátani sem i 
lehet, hanem vagy nyugdíjazni kell őket vagy pe
dig bizonyos összeg mellett véglegesen elbocsátani. 
Ennélfogva azt, hogy akkor megszűnjék fizetésök, 
röviden kimondani nem lehet, mivel különben a 
minisztériumnak nem lesz mivel pótolni a szüksé
geket, melyek ezen fizetések elenyészése által elo-
állanak. 

E l n ö k : Az erdélyi fó'kormányszékre vonat
kozó tétel tehát a pénzügyi bizottság véleménye 
szerint azon módositással fogadtatik el, melyet 
Tisza László képviselő úr előadott. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költségve
tésnek a kolozsvári fóldtehermentesitési alapigazgatóság 
és a hozzátartozó számvevőségre vonatkozó rovatot.) 

Zsedényi Ede előadó (olvassa a bizottsági 
je leníés illető részét1). 

Gál János : T. ház ! a kolozsvári földteher-
mentési alapigazgatóságot illetőleg bátor vagyok 
alázatosan figyelmeztetni, hogy, a mint a pénzügyi 
bizottságnak véleménye is megérinté, itt a földte-
hermentési alapigazgatóságnak újjászervezése fo
rog fen. Ha a fóldtehermentesitési alapigazgató
ságra vonatkozó költségvetést nézem, azt látom, 
hogy lesz egy elnök 4000 frt fizetéssel és szállás
bérrel, egy előadó 2000 írttal; és még több más 
hivatalnok is javasoltatik oda, a mi azon hiva
talnál most nincs. Tulajdonképen, a mint a pénz
ügyi bizottságnak véleménye kifejezi, összesen 

l) Lásd az Irományok 358. száma alatt az I. rész C) 
rovatát. 

K.ÉPV. H. XAFLÓ. 1 8 6 % . X 

15,588 frtal több költség ajánltatik most, mint a 
múlt évre volt. (Fölkiáltások: Csak 13,0001) Tehát 
13,588. Már kérem, ha ezen fizetésemelés a czélból 
történik, hogy minél hamarabb vége legyen ennek 
a fóldtehermentesitési ügynek Erdélyben , megsza
vazom örömest: mert igy, ha az idén valamivel 
több költséget is adunk: miután a földtehermen-< 
tesitési alapigazgatóság már 10 éve fizettetett, a 
nélkül, hogy czélra vezetett, s a munkát véghez 
vitte volna: akkor a javasolt 13,000 frt idei több
let az ezutáni évek költségeitől fogja az országot 
megmenteni. De van a dolognak más oka is, mely 
szerint hijába emeltetik ott a hivatalnokok száma, 
mert a földtehermentesitési ügynek még sem lesz 
vége , hacsak bizonyos munkálatok , bizonyos 
elvek a minisztérium által el nem határoztatnak. 
Jól tudjuk, hogy Erdélyben a földtehermentesitési 
ügy egészen, máskép vitetett keresztül, mint Ma
gyarországon. Erdélyt illetőleg alapelve volt az 
akkori kormánynak, hogy a földtehermentesitési 
összegeknek a földes urak minél kevesebb hasznát 
vehessék; ugyanazért ezen földtehermentesitési 
összegeket apránkint, darabkákban adatta ki, me
lyeket ha egyszerre kaptak volna kézhez, jószágaik 
beruházására s más hasznot hajtó dolgokra fordít
hattak volna. Jelenleg ugy áll ezen ügy, hogy 
miután Erdélyben előbb egy előleges, azután egy 
utólagos úrbéri kárpótlást kaptak a földes urak, 
most kilátásba volt helyezve a végleges kárpótlás. 
De tetszett az akkori kormányoknak az úrbéri 
status szabályai ellenére bizonyos földek után, 
melyek mint terméketlenebb szántók és kaszálók 
az erdélyi úrbéri kárpótlás elhatározásának alap
jául szolgáló földadó katasteri könyvekben részint 
a legelők, részint az erdők sorába írattak be , a 
kárpótlást a földes uraktól megtagadni, valamint a 
vegyes szolgálmányoktól is lehető legcsekélyebb 
összegre alásülyesztetni. E miatt nagyon nehéz 
ezen ügynek véget vetni, s száz meg száz ilyen 
ügy áll a miatt függőben, mert e kérdések a mi
nisztérium által még megoldva nincsenek. Én tehát 
midőn szavazatommal ezen költségek felemeléséhez 
hozzá járulok, miután a ház a minisztériumnak 
Erdélyre nézve teljhatalmat adott, bátor vagyok 
azon kérést intézni a t. bel- és pénzügyminiszter 
urakhoc: méltóztassanak azon kérdéseket, amelyek 
miatt a végleges kárpótlás ügye Erdélyben be nem 
fejeztethetik, elhatározni, és ezt minél előbb meg
tenni, hogy így az egésznek minél hamarabb vége 
legyen. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bizott
ság jelentését? (Elfogadjuk!) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a magyaror
szági megyék, kerületek és vidékek költségeiről szóló 
rovatokat.) 
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Zsedényl Ede előadó (olvas&a a bizottsági 
jelentés illttö részét.1) 

BÓníS S á m u e l : Magában véve csekélység, 
a mit említek; de a mennyiben az iratok közt fog
lal helyet az ily sajtó-, vagy irály-hiba, ki kell iga
zítani, mert nem tudja az ember a kettő' közül, 
hogy minő hiba. T. i. igy kell lenni: „a megyék 
rendezésére", és nem : „a megyék rendelkezésére"; 
mert az két külön dolog. 

StOjáCSkOViCS S á n d o r : Az ezen rovat alatt 
a magyar megyék, kerületek és vidékek költségei
nek fedezésére 6.500,000 frt vétetvén fel, ezen 
szükséglet megállapításánál a nagy-kikindai kerü
let egészen számításon kívül hagyatott, a mint az 
idei államköltségvetéshez csatolt részletes jegyzék 
mutatta, melyben a nagy-kikindai kerület elő nem 
fordul. Miután azonban a nagy-kikindai kerület 
nem csak a múlt provisorium ideje alatt foglalt el 
önálló törvényhatósági állást, hanem hazai alkot
mányunknak a múlt évben történt visszahelyezése 
után, magát a Jász-Kun kerületekre nézve fenálló 
1847/8

 : XXV. törvényczikk alapján ujonan szer
vezvén, jelenben is egy önálló municipium min
den atributumaival bir, a mennyiben t. i. közigaz
gatás tekintetében a minisztériumnak közvetlen 
van alárendelve, kerületi törvényszékének ítéletei 
pedig egyenesen a kir. táblához felebbeztetnek ; 
miután továbbá a nagy-kikindai kerületnek ezen 
törvénykezési jogköre a t. ház részéről is a köze
lebb elfogadott perrendtartás 1-ső és 18. szakaszai 
folytán implicite el van ismerve: kétségkívül áll 
az, hogy ily viszonyok közt a nagy-kikindai ke
rület központi hatóságának fentartási költségei is 
ugyanazon pénztárból fedezendők, melyből a 
többi municipiumok és illetőleg kerületek ebbeli 
költségei fedeztetnek. De mindazonáltal a nagy-
kikindai kerület nem kivan egyebet, mint azt, 
hogy csupán csak a törvénykezési költségek, me
lyeknek viselésére saját kerületi pénztára egyáta-
lában nem képes, fedeztessenek az állami pénztár
ból, habár egyéb megyék-, kerületek- s vidékeknél 
ugy a törvénykezési, valamint a közigazgatási s 
rendőrségi költségeket is egészen az állami köz
pénztár viseli. A nagy-kikindai kerület törvényszé
kének ebbeli költségei a kormány részéről 30,000 
írttal lettek megállapítva, mely összeg — tekintettel 
a kerületnek 20 négyszög mértföldnyi kiterjedésére s 
63,000 lélekből álló népességére—túlságosnak épen 
nem mondható, főleg ha figyelembe vétetik, hogy 
hasonló s csekélyebb népességű megyék fentartá-
sára aránytalanul nagyobb költség-összegek szol
gáltatnak ki az állampénztárból. A kerületnek 
ezen jogos követelése a t. kormány részéről is fi-

' ) Lásd az Irományok 858-dik száma alatt a II. rész beve
zetését a 1. rovatát. 

gyelemre méltattatván, a kerület részére törvény
kezési költségek fejében ugy a múlt, mint a íolyó 
évben is némi segélyösszegek utalványoztattak a 
szab. kir. városok javadalmazásából. Miután azon
ban a nagy-kikindai kerület részére a törvényke
zési költség fejében megszavazandó 30,000 frtnyi 
összeg ezen szab. királyi városi javadalmazásból, 
melyben a szab. kir. városok szoros s elkerülhet-
len szükséglete 690,000 írttal van előirányozva, 
a szab. királyi városok megrövidítése nélkül ki 
nem telik: átalános indítványom az, hogy a kikin-
dai kerület központi törvényszékének költségei, me
lyek akormány részéről ez évben 30,000frttal voltak 
megállapítva, ezen összeg erejéig az állampénztár
ból fedeztessenek, és ehhez képest az ezen rovat 
alatt a magyar megyék, kerületek és vidékek ré
szére előirányzott 6.500,000 frtnyi javadalom 
6.530,000 frtra emeltessék. 

Zsedényi Ede előadó: T. képviselőház! A 
mennyiben a képviselő' úr a kikindai kerületnek 

\ ide fölvételét, mint oly kerületét sürgeti, mely 
j ugy, mint a Jász-Kun kerület, a 16 szepesi város, 
j és a Haj du-kerület, ezen költségvetésben foglaltatik, 
| azt hiszem, hogy ez oly jogi kérdés, mely nem 

ide való. A mi pedig Kikinda város törvényszékét 
illeti, az majd a városok rovatában ugy is előfor
dul. De hogy, mondom, a kikindai kerület is fel
vétessék, az oly közjogi kérdés, mely nem ide 
tartozik, hanem a megyei kérdés tárgyalásakor 
lesz eldöntendő. 

Wenekheim Béla b. belügyminiszter: 
A kikindai kerület csak a törvénykezési költségek 

] tekintetében vesz igénybe költségeket, mert köa-
s igazgatási tekintetben maga látja el magát. En

nélfogva én is azon véleményben vagyok, hogy a 
kikindai kerület ügye akkor vétessék föl, midőn a 
városok törvénykezési költségeiről lesz szó. A 
megyék, kerületek költségvetéseinek jegyzékét az 
1868-diki budgethez volt szerencsém mellékelni, 
az idénre is készíttetett ily kimutatás; de né
mely megyék késedelmesen küldték be , és azért 
azt csak néhány nap múlva pótlólag mutathatom 
be a t. háznak. (Helyeslés.) 

Dimitrievics Milos: T. ház! Itt az első 
rovatban a magyarországi megyék, kerületek és 
vidékek részére 6.500,000 frtnyi kiadás hozatik 
javaslatba, s miután a nagy-kikindai kerület nem 
egyedül a törvénykezési teendőket, hanem a köz
igazgatási teendőket is ellátja, s miután e kerület, 
mely a közigazgatási és törvénykezési dolgokban 
önálló, ép oly önálló, mint bármelyik megye, s 
miután e kerülettől a jelenlegi adórendszer mellett 
nem lehet követelni, hogy a többi megyék- és ke
rületeknek költségeit fizesse, és azon kivül saját 
költségeit is fedezze: e szerint én méltányosnak és 
igazságosnak tartanám, hogy e tekintetben e ke" 
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rtiletnek nem csak egyedül a törvénykezési, ha
nem közigazgatási költségei is az állampénztárból 
fedeztessenek. 

Sz lávy József : Ha elfogadja a tiszt, ház a 
pénzügyi bizottság véleményét, akkor elállók a 
szótól. (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a bizottság véle
ményét? (Mfogadjukl) 

Következik a főispánok rovata. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a főispánok

ra vonatkozó rovatot.) 
Zsedényi Ede előadó (olvassa a bizottsági 

jelentés illető részét.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) 
Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa az erdélyi 

megyék, kerületek és székekre vonatkozó pontot.) 
Zsedényi Ede előadó (olvassa a 358. sz. 

Iromány II. részének 3. rovatát. Helyeslés.) 
JKilnÖk: Méltóztatván elfogadni, következnek 

a szász székek. 
Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a szász szé

kekre vonatkozó rovaton.) 
Zsedényi Ede előadó (ol vassá a fentebbi 

Iromány II. részében a 4., &., és 6. rovatot. Helyeslés.) 
E l n ö k : A t. ház elfogadja a pénzügyi bi

zottság jelentését. 
Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a szab. kir. 

városok költségvetéseit.) 
Zsedény i E d e e lőadó (olvassa ugyanazon 

Iromány III. részét.) 
Deák Ferencz: T. ház! A pénzügyi bizott

ságnak ezen előterjesztéséből azt látjuk, hogy azon 
20 százalék,mely 1868-ban leszámittatott az igénybe 
vett 709,582 frtból azért, mert mint önálló köz
ségeknek egyébként is vannak bizonyos hely
hatósági kiadásaik, melyeket saját pénztáraikból 
kényszerültek volna fedezni, miután kimutatták 
ezen városok, hogy rabtartást és az efféle kiadá
sokat úgyis saját költségeikből fedezik, ezen 20 
százalék levonásától elállott a bizottság. Azt is 
látom, különösen a minisztérium nyilatkozatából 
és átalában az egész eljárásból, hogy a most már 
levonás nélkül a kir. városoknak megszavazni ja
vasolt 690,000 frt azok költségeinek fedezésére 
szükséges. í g y jelentette be a minisztérium, és 
azt kivánta, hogy ezen 690,000 frt a kir. városok 
részére megszavaztassák. Ha ez szükséges, ebből a 
nem királyi városok költségeinek fedezésére levonni 
valamit annyi, mint a kir. városoktól elvenni azt, 
a mi nekik mulhatlanul szükséges. (Helyeslés.) Már 
pedig azok oly törvényszékekkel birnak, honnan 
az ügyek egyenesen a kir. táblához vitetnek föl. 
Hogy tehát itt is szükséges pótlást adni, maga a 

') Lásd az Irományok 358-dik száma alatt a II, rész 2. 
rovatát. 

bizottság is elismeri: mert azt mondja, hogy azon 
690,000 frtból ezeknek is adassék. Én ezt nem 
látom rendes eljárásnak. Ha a kir. városoknak 
szükséges a 690,000 frt, ha azonfelül azon mező
városoknak, melyeknek törvényszékeitől a felébb-
vitel egyenesen a királyi táblához megy, szintén 
szükséges a pótlás .• természetes, hogy ezt a pótlást 
abból levonni nem lehet, hanem külön kell s.rra 
bizonyos összeget megszavazni. En tehát azt in
dítványom, hogy utasitsa a t. ház a belügyminisz
tériumot és a pénzügyi bizottságot, hogy javasol
jon módot, miképen lehetne ezen nem szabad kir. 
városok költségeire nézve is a szükséges pótlást esz
közölni ugy, hogy a királyi városok törvény
kezési költségeire szükséges összeg meg ne csorbit-
tassék. (Élénk helyeslés.) Erre nézve Írásban is be
adom indítványomat, mely így szól. (Olvassa:) 
„Miután a belügyminiszter urnák a pénzügyi bi
zottmány előtt tett nyilatkozata szerint is, a szabad 
királyi városok törvénykezési költségeire az egész 
69 0,000 frt szükséges ; ha pedig azon nem királyi 
városok részére, melyek törvényszékeinek ítéletei 
egyenesen a királyi táblához felebbeztetnek , va
lami levonatik, akkor a fenmaradott összeg a kir. 
városok költségeire nem lesz elegendő ; miután 
továbbá azon nem királyi városokat, melyek tör
vényszékeinek ítéletei a kir. táblára felebbeztetnek, 
törvényszékeik költségeire nézve a pénzügyi bi
zottmány nézete szerint sem lehet pótlék nélkül 
hagyni : indítványozom : szólittassék fel a belügy
minisztérium és a pénzügyi bizottság, adjanak 
javaslatot az iránt, mikép lehetne az emiitett nem 
kir. városok költségeit pótolni anélkül, hogy azon 
összeg, mely a kir. városok hasonló költségeire 
mulhatlanul szükséges, meg csorbittassék. E ja
vaslatot a pénzügyi bizottmány határozathozatal 
végett mielőbb terjeszszeaház elé." 

Zsedény i Ede e lőadó : Felvilágosításul 
csak azt akarom felemlíteni, hogy a belügyminisz
térium által bemutatott ezen jegyzékben 4 város 
van, a mely nem szabad királyi város: Grölnicz-
bánya, Nagy-Bánya, Kecskemét és Versecz. Te
hát ezen indítvány szerint csak is az eddig elis
mert szabad királyi városok között osztandó fel a 
690,000 forint, mert ott a 690,000 írtban négy 
város van, mely nem szabad királyi város. 

Somss ich P á l : Vélekedésem szerint nem 
lenne most helyén ezen részletekbe belebocsát
kozni, hanem inkább akkor, midőn a pénzügyi 
bizottság megteszi jelentését. (Helyeslés.) 

G e d u l y LajOS : Deák Ferencz képviselő úr 
indítványát egyszerűen elfogadván, egy külön 
indítványt, illetőleg kérelmet vagyok bátor a tiszt, 
ház elé terjeszteni. 

Emlékezem, valahányszor a megyék ügye e 
házban szőnyegre került, mi meleg érdekeltséget 

39* 
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keltett az, mint villanyozta fel mindig a kedélye
ket és napokig tartó, lelkesültséggel fogadott és 
folytonos feszült figyelemmel kisért vitákra szol
gáltatott alkalmat. Én, mint a városi, szorosabban 
vett polgári elem választottja és képviselője, felette 
örvendenék, ha a városok ügye is ily meleg rész
vétre és rokonszenvre tarthatna itt mindig számot, 
és nagy megelégedésemre szolgál, hogy Pest vá
rosa nagyérdemű képviselőjének indítványa fo
gadtatásából itélve, csakugyan tarthat is erre szá
mot. Ez természetes is, hiszen a városok minden
ütt a világon a civilisatió gyupontjai, és én kedves 
hazámra nézve is azt hiszem, hogy a megyéké a 
múlt, a városoké a jövő. Innen következik, hogy 
az, ki a civilisatiónak barátja — és ki merne kétel
kedni, hogy e tisztelt ház minden tagja az — kell 
hogy a városok érdekeit melegen felkarolja és 
mindent meggátoljon, mi azoknak megrontására 
szolgálhat. A városok, t. ház, az utolsó évtizedben 
meglettek rontva; meglettek rontva az által, hogy 
mig a megyék törvénykezésének, közigazgatásá
nak minden költségei az állam pénztárából fedez
tettek, a mihez tehát a városok is nagy részben 
járultak, addig a városok magok voltak kényte
lenek ezen költségeket fedezni.Igy történt, hogy Po
zsony városának •— ezt hozom föl, mint a melynek 
viszonyait legjobban ismerem, és a melynek érde
kei mellett fölszólalni, a mennyiben azok a köz
haza érdekeivel nem ellenkeznek, köteles vagyok 
— terhei e czimen két év alatt 233,000 írtra sza
porodtak, ugy, hogy ha ez pár évig így tart, ezen 
nem régen vagyonos és active álló város banque-
routot lett volna kénytelen csinálni. A múlt és a 
folyó évre engedélyeztetett a minisztérium részé
ről ezen városnak némi subventió; de az sem tör
vénykezési költségei fedezésére nem volt elégsé
ges, sem az ezzel szorosan összefüggő törvénykezési 
rendőrség és rabtartás költségei benne nem voltak 
számba véve. Remonstrált ez ellen a város, és is
mételve és újra remonstrált. Mind hasztalan ! In
nen oly 'ingerültség, oly elkeseredettség fejlett, t. 
ház, hogy én szeretném, ha csak egyszer lehetné
nek ezen képviselőháznak tagjai tanúi azon kifa-
kadásoknak, melyek ott mindannyiszor kitörnek, 
valahányszor e tárgy szóba jön. Kérdem, méltó-e 
egy pár ezer forintért oly hazafias érzelmű polgár
ságot, mint a pozsonyi, az uj aera iránt, melyet 
örömtapsokkal fogadott, ily hangulatba ejteni ? 
Vannak bajok, t. ház, melyeken csak ugy lehet 
segíteni, ha egészen segit az ember rajtok. Nem 
nagy jótétemény történik azon meztelen emberrel, 
kinek két rőf posztóra van szüksége kabátjára, 
ha csak egy rőf posztót adunk neki. A jelen, vagyis 
inkább a jövő évre Pozsony részéről 26,800 frt 
szükséglet lett felmutatva, és a minisztérium illető 
osztályában az megint 24,000 frtra reducálva, 

holott Kecskemétnek 36,000 forintot praelimi-
náltak. Nem tudom okát, miért történt ezen reduc-
tió. Ha talán azért, mert azt gondolta az illető 
osztály, hogy ott tulcsigázások történtek, akkor 
biztosithatom, hogy egy fillérrel sem kéretett több, 
mint a mennyi mulhatlanul szükséges, elannyira, 
hogy ha ezen összeg meg nem adatik Pozsony 
városának, diurnistáinak egy részét deczember vé
gével kénytelen lesz elbocsátani, és igy az ítéletek 
meghozatnak ugyan, de nemievén, a ki lemásolja, 
a felek nem fogják megkaphatni. 

Alázatos kérésem tehát: méltóztassanak Po
zsony városa részére a jövő évre az általa utolsó 
fillérig szükségelt 26,800 foriutot megszavazni, 
egyúttal a minisztériumot oda utasítani, hogy a 
törvénykezési, rendőrségi és rabtartási költségek fe
jében Pozsonynak méltányos kárpótlást adjon. 

SztOjacSkOViC8 S á n d o r : Tisztelt képviselő
ház ! Miután a nagy-kikindai kerületi törvényszék 
költségeinek az államkincstárból megtérítésére vo
natkozó indítvány ómra nézve az mondatott, hogy 
ugyan az csak akkor fog tárgyalás alá vétetni, 
midőn a sz. kir. városok törvénykezési költségei
nek kárpótlásáról lesz szó : bátor vagyok ezen 
indítványomat most itt megújítani, mely is oda 
irányul, hogy az emiitett kerületi törvényszéknek 
évi 30,000 írtban megállapítandó költségei az 
állami közpénztárból fedeztessenek s e végből a 
szőnyegen levő kiadási rovat alatt előirányzott 
javadalmazás is megfelelőleg emeltessék. 

Áttérve az ezen III . czim alatt a sz. kir. vá
rosok törvénykezési költségeinek az államkincs
tárból fedezését tárgyazó bizottsági jelentésre, ki 
kell nyilatkoztatnom, hogy én részemről az állandó 
pénzügyi bizottságnak azon javaslatát, miszerint a 
sz. kir. városoknak 1869. évre 690,000 írttal elő
irányzott törvénykezési költségei 20 százalék le
vonása nélkül fedeztessenek az államkincstárból : 
igen szívesen pártolnám, ha a pénzügyi bizottság, 
ezen, saját javaslatával ellentétben, nyomban azon 
megjegyzést nem tette volna, hogy a megszava
zandó ezen összegből, melyben csakis a sz. kir. 
városok által 1869. évre kimutatott törvénykezési 
költségeik találják fedezetöket, a független tör
vényszékkel ellátott városok, illetőleg mezőváro
sok ebbeli költségei is a lehetőségig pótoltassanak; 
mi a sz. kir. városok jelentékeny megrövidítése 
nélkül nem eszközölhető. 

Én tehát részemről az előttem szóló Deák 
Ferencz igen tisztelt képviselő urnák e tekintetben 
tett indítványához csatlakozom; e mellett azonban 
nem mellőzhetem azon észrevételt, hogy a tárgya
lás alatt levő költségvetésben a sz. kir. városok 
által 1861—1866. évig sajátjukból viselt törvény
kezési költségek utólagos megtérítése fejében mi 
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összeg sem vétetett föl, s hogy átalában ezen kár
pótlási ügy egészen figyelmen kivül hagyatott. 

Tisztelt ház! Szerény nézetem szerint itt nem 
segélynyújtásról, hanem jogos igénykövetelések 
érvényesítéséről levén szó, ennek továbbra ha
lasztását nem találom indokoltnak. A sz. kir. vá
rosok évek óta szorgalmazzák ezen rajok nézve 
életkérdést képező kártalanítási ügyök eldöntését, 
melyért már a tisztelt képviselőházhoz is bizalom
teljesen fordultak. 

Maga a pénzügyi bizottság is, f. é. augusztus 
hó 8-án tett jelentésében, a sz. kir. városok ezen 
igényeit, ha nem is törvényben gyökerezőknek, 
de még is méltányosaknak ismerte el ; habár én 
részemről ugyanazokat nem csak méltányosak
nak, hanem teljességgel jogosaknak is találom, 
szemügyre véve az 1848. év előtti jogviszonyokat, 
valamint a múlt absolut rendszer előidézte azon 
viszásságokat is, melyeknek folytán a sz. kir. vá
rosok jelenlegi nyomasztó állapotukba jutottak. 

T. ház! A sz. kir. városok polgársága, bizván 
a tisztelt képviselőház elismert igazságszeretetében, 
nyugodtan várja a törvényhozótestületnek ezen a 
múltra nézve támasztott igényköveteléseik iránt 
is hozandó határozatát. De miért is legyenek a 
városok mostoha gyermekei a hazának ? Vagy 
igazságos-e az, hogy akkor, midőn a közjogi te-
kintetben hason állású megyei autonóm hatóságok 
összes költségei 1861. évtől kezdve szakadatlanul 
az állami közpénztárból fedeztettek; a sz. kir. vá
rosoknak a múlt években sajátjokból viselt nem 
összes, hanem csupán törvénykezési költségeik 
kárpótlása megtagadtassák ? 

Az előadottak alapján alázatos véleményem 
oda irányul, hogy a sz. kir. városok részéről a 
múltra nézve támasztott ebbeli igények jogosult
ságának elvben elismerése mellett, a miniszté
rium oda volna utasítandó, hogy a kért megtérítés 
mikénti eszközölhetése iránt tüzetes javaslatot ké-
szitsen és azt a ház elé terjeszsze ; addig is pedig, 
minthogy a sz. kir. városoknak megtérítendő mint
egy 3.500,000 forintnyi összeg ugy sem lesz egy
szerre, egy évi államköltségvetés terhére róható 
föl : annak részben érvényesithetése czéljából már 
most, 1869. évre, legalább is 260,000 frt vétessék 
föl, mely költségösszeg azon évben a sz. kir. vá
rosok közt a múltra nézve kimutatott költségeik 
arányához képest részletfizetéskép lenne kiosz
tandó. 

Ezen indítványomat, mint a Deák Ferencz 
igen t. képviselő ur által tett indítvány toldalékát, 
kérem a minisztériumhoz s illetőleg a pénzügyi 
bizottsághoz a nevezett képviselő úr által kijelölt 
irányban leendő további elbánás végett áttétetni. 

Jendrass ik Miksa : Én semmi hazafiságra 
hivatkozni nem fogok, mert a hazafiság minden 

honpolgárnak kötelessége; de követelem a logikai 
következetességet, követelem, hogy egyenlő mér
tékben osztassék az igazság egynek ugy, mint 
másnak. (Helyeslés.) A városok törvénykezési költ
ségeinek a belügyminisztérium budgetébe való 
felvétele nem keletkezett a kormány akaratából, 
hanem keletkezett, mint a ház tudja, a városoknak 
a ház elé terjesztett kérelme folytán. Kérelmez
ték pedig azt nem csak a szabad királyi vá
rosok, hanem mezővárosok, sőt még oly váro
sok is. melyek kiváltságaiknál és a törvénynél 
fogva kötelesek igazságot szolgáltatni. Vissza
menve magára azon dologra, hogy mi jogczi-
men követeltetik és mi jogczimen adatik meg: 
e czimet képezi egyrészt a városoknak azon 
elébbi jog-a, hogy különféle törvénykezési pénz
bevételeik voltak; másrészt hogy az igazság
szolgáitatás terhe jelenleg is , még pedig eles
vén a nemesi osztály fori privilégiuma, a vá
rosok vállait nyomja. Ezen városok sorába 
tartozik a szepesi XVI. város is, melyek ugy, 

I mint asz. kir. városok, bizonyos dijakat slaudemiu-
í mokat szedtek, mik az 1850-ben beállott osztrák 
rendszer következtében a városoktól elvétetvén, 
egyenesen államjövedelmekké tétettek. Legyen te
hát az szab. királyi város vagy nem szabad 
kir.város, mihelyt azon jognak élvezetében volt, 
hogy azokat a jövedelmeket maga részére szed
hette, azonos jognál fogva követelheti, hogy tör-

\ vénykezési költségei neki megtéríttessenek, ha kö
telességének eleget tesz. Deák Ferencz javaslata 

! folytán elfogadta a ház, hogy oly nem szab. kir. 
i városok is. melvektől a felebbvitel nem történik 

valamely megye vagy kerület törvényszékéhez, 
hanem egyenesen a kir. táblához, a megtérítést kü
lön nyerjék el. A szepesi XVI. város tudvalevő
leg még- e nyár folytán a képviselőházhoz e tárgy
ban folyamodással járult; e folyamodvány a pénz
ügyi bizottsághoz lett utasítva, és mindez ideig 
elintézve nincs. Ismételte e kérést Igló város is, 
mert a mindekkoráig tüzetesen e házban nem tár
gyalt jelentése a pénzügyi bizottságnak, azon vá
rosoktól elvonandónak véleményezte a költség-
megtérítést, melyektől a felebbvitel nem történik 
közvetlenül a kir. táblához. U g y látszik, a pénz
ügyi bizottság abból a szempontból indult ki né
zetében, hogy a városok szabadságában áll a tör
vénykezésiköltségek terhétől az által menekülhetni, 
hogy a bíráskodásról lemondhatnak. Megengedem, 
hogy teheti ezt némely mezőváros, de nem teheti 
azt a szepesi XVI. város, mert ezek ugy privi
légiumaik, mint az 1861. évi törvénykezési szabá
lyok szerint első birósági törvényszéket tartani, 
személyes s dologi igazságot szolgáltatni kötele
sek; tehát e teherről le sem mondhatnak- Ki is 
venné azt á t? A megye nem, mert a szepesi váró-
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sok nem tartoznak a megye hatósága alá; de a ke* 
rületi törvényszék sem, mert ennek organisatiója s 
rendeltetése nem az, hogy polgári jogtéren mint 
fórum primae instantiae, hanem mint felebbviteli bí
róság működjék. 

E l n ö k : Deák Ferencz ur indítványában benne 
van az, hogy ezen kérdésben a pénzügyi bizottság 
jelentését a ház elé terjeszsze. Talán méltóztatnának 
a t. képviselő urak beleegyezni, hogy e kérdés ak
kor tárgyaltassék, a mikor a bizottság jelentése 
fog a ház elé kerülni ? 

JendraSSik M i k s a : Volt szerencsém említe
ni, hogy a szepesi XVI. város folyamodott a ház
hoz, s e folyamodás mind ez ideig nincs elintézve, 
s ezek ez alkalommal Deák Ferencz képviselő ur 
által nem lettek felemlítve; ennélfogva kérem, 
hogy a szepesi városok e részben tett kérelmét a 
ház szintén oda utasitani méltóztatnék, a hová Deák 
Ferencz csak azon városok kérelmét utasittatni 
kérte, melyeknek törvényszékeitől a felebbvitel 
közvetlenül a kir. táblához történik. Hiszen a sze
pesi városoktól hova leendő appellata felett nem 
ezek, hanem a privilégiumok, törvények s a tör
vényerővel biró 1861. országbírói értekezlet szab
ványai rendelkeztek; e rendelkezések, nem lehet, 
hogy anyagi kárára váljanak a hódolni kénytelen 
XVI. városnak. 

KiSS M i k l ó s : T. ház! Én is azon vélekedés
ben vagyok, hogy most ezen tárgyhoz tüzetesen 
hozzászólni nem lehet, hanem akkor, a midőn 
Deák Ferencz ur indítványa folytán a pénzügyi 
bizottság meg fogja tenni előterjesztését; de kény
telen vagyok Zsedényi^Ede előadó ur egy monda
tára észrevételt tenni. O tudniillik azt monda, hogy 
Kecskemét nem kir. város j legyen szabad nekem en
nek ellenében azon megjegyzést tennem, hogy igen 
is, Kecskemét az én tudomásommal őfelsége kegyes 
adományozása folytán kir. város, a mennyiben 
minden, a kir. városokat megillető jogok gyakor
latában van, és csak annyi hiányzik, hogy nincs 
beczikkelyezve. (Derültség.) Ha ezt méltóztatott 
volna mondani, akkor igen is, elfogadtam volna az 
állítást, különben nem. Fentartom magamnak, 
hogy annak idején a tárgyhoz szólhassak. 

Gubody S á n d o r : Csak annyiban szólok e 
tárgyhoz, amennyiben ha valakinek, nekem is kö
telességem volna azon város érdekében felszólalni, 
mely a privilégiumok országában talán egyetlen a 
maga nemében. De miután Pest belvárosának igen 
tisztelt képviselője azon indítványt megtette, én 
szentül hiszem, hogy annak tárgyalása nem fog ad 
graecas calendas halasztatni ; annál is inkább hi
szem ezt, mert a pénzügyi bizottság kijelentette, 
hogy nem tekintve arra, hogy az illető városok 
kir. városok-e, vagy mezővárosok, a kormány fog 
gondoskodni törvényszéki költségeiknek fedezésé

ről ; és igen helyesen mondja a pénzügyi bizottság, 
hogy ez azon égető szükség, mely minden felada
tok közt legjobban megérdemli, hogy annak ide
jében igazságosan megfejtessék. Én elfogadván az 
igen t. képviselő ur inditványát, fentartom magam
nak, hogy akkor, midőn a bizottság be fogja adni 
jelentését, feszólalhassak. 

N é m e t h K á r o l y : Nem szónoklati viszke-
tegből kivánom nézeteimet előladni, hanem tisztán 
azért, mert az ország érdekében áll, hogy ezen 
fontos tárgy, mely az összes királyi városoknak, 
fájdalom, már öt millióra terjedő veszteségeire 
vonatkozik, elvégre s legalább egyszer érdemleges 
vitatás alá vetessék, s legalább az által nyugtas
sanak meg ezen városoknak felette számos lako
sai, hogy minden, érveikre való figyelmezés mellett 
is, csakis az ajánlatba hozott segedelmezésök le
gyen elfogadható. 

Az én meggyőződésem szerint az e tárgy-
beli egész eljárás valamely szilárd alapra fektetve 
nincsen, nem valamely törvényes nézet szab ebben 
mérvet, hanem tisztán a provisorium idejében ren
deletileg felállított azon elv, hogy kegyelmi segélye
zés utján nyerjenek némi kártalanítást azon váro
sok, a melyek saját vagyonukból a törvénykezési 
költségeket nem győzik, szolgál még a mostani 
törvényes állásunkban is egyedül sinórmértékül. 
(Zaj.) Kaptak eredetileg segedelmezés fejében ezen 
sz. kir. városok 500,000 frtot; utóbb megszavaztatott 
a tisztelt ház által is számukra ezen összeg; de mi
vel igényt támasztottak ily segedelmezésre a ren
des tanácscsal biró egyéb városok is, elrendeltetett 
ezeknek segedelmezése is ugyanazon 500,000 
írtból, az előbbiek megrövidítésével ; kaptak a fo
lyó évre 567,000 frtot, és van a jövő évre ajánlva 
690,000 frt. I ly mérvű szükségletre történvén 
hivatkozás, mindezen fluctuátiók azt igazolják, 
hogy ez ideig még az sincsen megállapítva, hogy 
mi képezi valódi tárgyát a városok jogos kártala
nításának? Mert hiszen ez esetben az összeget az 
egyszerű kimutatás szabályozná. (Zaj. Majd a jövő 
rendezésnél fog tárgyaltatni!) Ha ez most nem tár
gyaltatik, meg vagyok győződve, hogy a jövő 
években sem fog; de hivatkozom tehát nem az én 
saját meggyőződésemre, hanem a városok s kerü
letek majdnem összes képviselőinek meggyőződé
sére, mely a tisztelt házhoz benyújtott határozati 
indítványban nyert kifejezést: ebben ki van fejez
ve, hogy a tulterheltetése és vesztesége javazatok-
ban a városoknak s szabad kerületeknek csak ak
kor nyer aránylagos kártalanítást, hahogy ezek
nek törvénykezési, rabtartási s közrendőrségi költ
ségeik megtéríttetnek. (Zaj.) Kérem tehát a tisztelt 
házat, hogy a szab. kir. városoknak törvényszéki 
költségei fedezésére szánt 690,000 frthoz még 
ezeknek rabtartási s fogházi kiadásait, a melyek a 
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törvénykezéssel elválaszthatatlan kapcsolatban ál
nak, a kimutatott 70,000 frtbeli összeggel hozzá
vetni, egyébiránt pedig a kormányt oda utasítani 
méltóztassék, hogy a szab. kir. városoknak a múlt 
évekre vonatkozó kárositásaik kimutatását a leg
közelebbi budgettel okvetetlen beterjeszsze. 

H o r v á t h D ö m e : T. ház! Én azt hiszem, 
hogy a pénzügyi bizottság jelentésének 8-ik feje
zete azok után, a mik . . . {Eláll!) Nem állok el! 
T. ház! Én azt hiszem, hogy azok után, mik in-
ditványoztattakDeákFerencz és Somssich Pál kép
viselőtársaim által, ezen kérdés se egyik részről 
a királyi városok érdekében, se másik részre, a ren
dezett tanácscsal biró városok érdekében ezúttal 
nem fog tárgy altatni, hanem miután ezen kérdés 
a pénzügyi bizottság kellő fölvilágositása nélkül 
elemeire nem osztható és külön nem tárgyalható, 
mindenesetre a pénzügyi bizottsághoz és illető mi
niszterhez fog utasíttatni. Ezen szempontból óhaj
tottam volna, hogy most ne tárgyaltassék, és a t. 
ház ezt határozatilag ki is mondja. {Elfogadtuk 
már!) Ha azonban a t. ház nem méltóztatik e sze
rint kimondani a végzést, fentartom magamnak a 
jogot, hogy tüzetesen hozzászóljak. 

Vadnay LajOS: T. ház! {Felkiáltás : Eláll!) 
Hisz elállók a szótól! hadd mondjam ki, hogy el
állók. {Halljuk!) Azt hiszem, uraim, hogy rövideb
ben nem nyilatkozhatom, mint ha azt mondom, 
hogy mindazok, mik itt elmondattak, nem ide 
valók. Én pártolom Deák Ferencz indítványát, és 
a további szólástól elállók. 

K u b a János : Ha Deák Ferencz indítványa 
elfogadtatik, elállók a szótól. 

E l n ö k : Mindenekelőtt a Deák Ferencz t. kép
viselő ur által beadott indítvány fog felolvastatni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő {olvassa Deák Fe
rencz indítványát. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Mint látom, a t. ház helyesli az in
dítványt. Méltóztassanak tehát azok, kik elfogad
ják, felkelni. {Megtörténik.) A t. ház Deák Ferencz 
képviselő ur indítványát elfogadja. 

írásban adatott be még több indítvány; a 
jegyző ur fel fogja olvasni. 

Mihályi Péter jegyző {olvassa Stojacsko-
•vics Sándor két indítványát:) „A nagy-kikindai 
kerület részére központi törvényszékének 30,000 
frtban melállapitandó költségei szintén az állam
kincstárból fedeztessenek." 

„A sz. kir. városok által a múlt években vi
selt törvénykezési költségek réazbeli kárpótlása 
fejében az 1869. évre már most 260,000 frtnyi 
részlet-összeg szavaztassák meg, egyidejűleg pedig 
a minisztérium utasittassék, hogy a kérdéses kár
pótlási ügy iránt részletes javaslatot készitsen és 
ezt a t. ház elé terjeszsze.í: 

E l n ö k : E két indítvány a pénzügyi bizott
ságnak fog kiadatni. 

Következnek az átalános közigazgatási költ
ségek. 

Mihály i Péter j e g y z ő {olvassa a költségve
tésnek az egészségügyi kiadásokra vonatkozó rovatát) 

Zsedényi Ede előadó {olvassa a 358. számú 
Iromány IV. részének I. rovatát.) 

Besze J á n o s : T. ház! Én megilletődve ol
vastam azon tételt, hogy az erdélyi bujasenyve-
sek költségeire 42,000 frt fordittatik. {Elálll elálll) 
Én nem akarok valamit megszavazni azért, hogy 
a bűnt elősegítsem. Arra való az egészségügyi bi
zottság, hogy az oly betegségeknek eleje vétessék, 
hogy 42,000 frt szegény sorsú betegeknek gyó
gyítására ne fordittassék. Ezt pedig követeli közös 
érdekünk s az emberiség érdeke. Közös érdekünk 
azért, mert Erdélyben vannak helységek, melyek
ből az összeírás alkalmával egyetlen ujoncz sem 
került ki. {Igaz!) Ha már most a kormány képes 
járványok ellen cordont húzni, ilyen nyavalyák 
terjedését is gátolni köteles. A mit nem azzal ér 
el, ha 42,000 frtot utalványoz; arra való áz egész
ségügyi tanács, az egészségügyi orvosok, s azért 
fizettetik nekik 10,000 frt, hogy ennek elejét 
vegyék. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni e pontot ? (El
fogadjuk !) 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő {olvassa a szülházak-
ra vonatkozó pon'ot.) 

Zsedényi Ede előadó (olvassa a 358. sz. 
IroraánybCl a IV. rész 2. rovatát?) 

E l n ö k : Elfogadja a tisztelt ház ? (Elfogadjuk \) 
Mihá ly i Pé ter j e g y z ő : Lelenez - kiadások 

1869-re 10,000 frt, 
Zsedényi Ede e lőadó (olvassa ugyanazon 

Irományból a IV. rész 8. rovatát.) 
Elnök: Elfogadja a tisztelt ház ? (Elfogadjuk V) 
Mihály i P é t e r j e g y z ő : Tébolydai kiadások 

1869-re 191,500 frt. 
Zsedényi Ede előadó (olvassa a IV. rész 

4. rovatát.) 
E l n ö k : Elfogadja a tisztelt ház ? (Elfogadjuk l) 
Mihá ly i Pé ter j e g y z ő : Közbiztossági ki

adások 1869-re 150,000 frt. 
Zsedényi Ede e lőadó (olvassa ugyanonnan 

az 5. rovatot.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Mihá ly i Pé ter j e g y z ő : Toloncz-kiadások 

1869-re 35,000 frt. 
Zsedényi Ede előadó (olvassa a 6. rovatot.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk \) 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : Rablók elfogatása

ért dijak 1869-re 20,000 frt. 
Zsedényi Ede előadó (olvassa a 7. rovatot.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk \) 
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Mihály i P é t e r j e g y z ő : Ragadozó állatok 
elejtéseért 4,000 frt. 

Zsedényi Ede előadó (olvassa a 8. rovatot.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) 
Mihály i Pé ter j e g y z ő : Életmentési dijak 

2,500 frt. 
Zsedényi Ede előadó (olvassa a 9. rovatot.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) 
Mihály i P é t e r j e g y z ő : A nemzeti színház

ra 54,000 frt. 
Zsedényi Ede előadó (olvassa a 10, rovatot.) 
Dim i tr ieviCS MilOS: T. ház! A nemzeti 

szinház segélyezéséi-e 54,000 frt van előirányozva. 
Nem szólalok fel a végett, hogy ennek ellene 
mondjak, sőt ellenkezőleg kész vagyok élő szóval 
is kijelenteni, hogy ezen pontot elfogadom; hanem 
felszólalok a végett, hogy a t. háznak emlékezeté
be hozzam, miszerint a szerb nemzeti szinház igaz
gatósága folyamodványt nyújtott b e a t . képviselő
házhoz . melyben segélyezésért folyamodott. A 
mint látom, ezen folyamodvány a költségvetésben 
nem vétetett figvelembe; de miután, t. ház, ez in
tézetnek íeladata és hivatása a szerb nyelvet és ez 
által a nemzetet is művelni, és miután a t. képvi
selőház a vallási és közoktatási minisztérium költ
ségvetésében a nyolczadik lapon az egyházakra 
290,000 frtot és a 26-dik lapon különféle nemzeti 
intézetek segélyezésére és tudományos czélok elő-
mozditására 63,000 frtot, és e szerint összesen 
353,000 frtot, szavazott meg a nélkül, hogy ezen 
összegből saját egyházam és saját nemzetem tudo
mányos intézetei csak egy fillért is kaptak volna: 
azt hiszem, méltányos és igazságos volna ha a t. 
ház a szerb nemzeti színháznak a kért segélyt meg
szavazná: mert hogy ha a t. ház ezen segélyezést 
megszavazná, csak is a feliratok szellemének felel
ne meg, miután is az 1861-diki H-dik feliratban 
ez áll : „Mi a különböző nemzetiségek érdekeire 
vonatkozó törvények alkotásában is az igazság és 
testvériség elveit követendjük." Itt volna tehát az 
alkalom, hogy a t. ház a felirataiban adott szót 
tettel beváltsa az által, hogy a szerb nemzeti szin
ház segélyezésére kért 5000 frtot megszavazza. 
(Helyeslés.) Vagyok bátor indítványomat Írásban is 
beadni. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa Dimitrie-
vics Milos indítványát): „A 10-dik rovat után jöj
jön a következő tétel: „A szerb nemzeti szinház 
segélyzésére 5000 frt áilapittatik meg." 

Wenckheim Béla b. belügyér: Nem a 
pesti nemzeti szinház segélyezése van itten kitéve, 
hanem az ének s zenészeti szaknak előmozdítása. 
A pesti nemzeti szinház biztosítva van azon összeg 
s azon tőkék által, melyek szabad ajánlás utjain 
gyűltek össze, s melynek kamataiból a magyar 
dráma támogattatik. A zenének s éneknek nemze

tisége nincs, s épen azt akartuk kikerülni, nehogy 
a kassai, a debreczeni, a pozsonyi s még nem tu
dom miféle szinházak is követeljenek. En részem
ről ezen inditványt nem fogadhatom el. 

NicoliCS Sándor: A belügy miniszteriura 
budgetjében, hol a magyar nemzeti színházról van 
szó, egy jentékeny összeg nem csak az ének- és ze
nészeire van szánva, hanem egyúttal a nyugdíj
intézetre is. Azt gondolom tehát, hogy a segély 
nemcsak az énekesekre szól, hanem átalában min
den színészre. A nyelv, irodalom, művészet fej
lesztésére, segélyezésére azon egy alternatíva áll, 
hogy vagy egy intézetet sem kell segélyezni, 
vagy aránylag minden intézetet: mert ha egy in
tézet segélyezésére az ország pénztára járul, mely 
pénztárba az adózók — nemzetiségi különbség nél
kül — oda viszik filléreiket: azt gondolom, méltá
nyos, hogy más intézetek is segélyeztessenek. 
Egész készséggel megszavazom azon összeget, a 
mely a magyar nemzeti szinházra felvétetett"; ké
rem a t. képviselőházat, szavazza meg az 5 ezer 
frtot is az újvidéki szerb szinház számára. Mahol
nap egy törvényjavaslat kerül a t. képviselőház 
elé, melynek czime : S A nemzetiségek egyenjogúsá
gáról :" itt az alkalom tényleg és gyakorlatilag be
bizonyítani a nemzetiségek egyenjogúságát. 

í fyá ry P á l : T. ház ! Én ezt igen fontos kér
désnek tekintem, nem terjedelménél fogva, a meny
nyiben csak 5000 frt kívántatik, hanem termé
szeténél fogva. Ha azon szenvedélyesség, mely 
most a nemzetiségek némely szóvivői által tanu-
sittatik, egyszer le fog csillapulni, meg vagyok 
győződve, a nemzetiségi kérdés legnagyobb rész
ben ugy fog tekintetni Magyarországon, mint 
culturkérdés. Magyarországot mindenki józanul 
mindig ugy fogja tekinteni, hogy Magyarország 
egységes állam, a melynek lakosai nem mind egy 
nyelvet beszélnek. Ha egyik vagy másik ezen 
nemzetiségek közül a benne rejlő életrevalóságnál 
fogva a durvaság, hátramaradás bilincseiből, asso-
tiatio utján, s talán maga a nemzet által is segit-
tetve, előbb emancipálta magát, ebből nem az kö
vetkezik, hogy az jogosan követelje magának az 
előnyt, hanem az következik, hogy ha elérte a 
szabadságot, hogy ha az egész államnak érdekében 
intézkedhetik, segitseelő azokat is, a kik elmarad
tak. Ila igy tekintem a dolgot, Magyarországon 
van két nemzetiség, a mely művelődési intézetek
kel bir, részint maga erejéből, részint az állam ál
tal segittetve. E két nemzetiség Magyarországban 
a magyar és német: a magyar és németnek van 
már ily művelődési intézete, a többieknek nincs. 

DímitrieviCS MilOS : De kérem, van ! 
N y á r y P á l : A többieknek nincs ; legalább 

nincs kellő terjedelemben. 
Dimitrievics MilOS : Az már más. 
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Nyáry P á l : Ilyen az újvidéki szerb szinház. 
Miután ennek érdekében szólalt fel egyik képvi
selőtársam, nem tehetem, hogy ne pártoljam indít
ványát ; nem ugyan ugy, hogy „szerb nemzeti szin
ház , " hanem „újvidéki szerb szinház." Azon 
okoknál fogva, melyeket nem annyira kimerítet
tem — nem is volt szükség hozzá ez alkalommal — 
mint inkább érintettem, ez indítványt pártolom és 
az újvidéki szerb színház részére 5000 irtot megsza
vazok. 

L ó n y a y Menyhért pénzügyé i * : Azt hi
szem, mindenkit tökéletesen megnyugtathat azon 
felvilágosítás, melyet e kérdésben belügyminiszter 
úr adott. Ha e tételben a magyar drámának, a ma
gyar színészetnek adatnék a közjövedelmekből 
bizonyos segély : természetesnek találnám, ha más 
nemzetiségűek szinházai javára hasonló kívánat 
nyilvánulna. De e költségvetésben az ének és zené
szét! szak előmozdítására kéretik ama összeg; azt 
pedig mindenki el fogja ismerni, hogy a zenészét 
a művészetnek egyik fontos ága, és igy ez ellen 
jogosan senkinek sem lehet kifogása. Hivatkozom 
e részben Nyáry Pál képviselő társunk azon állí
tására, hogy a művészet előmozdítása eulturai 
kérdés; és igy senki sem ellenezheti, hogy Magyar
ország fővárosában a művészet ezen ágának eme
léséhez csekély összeggel járuljunk s ez által a 
cultura igényeinek e tekintetben is megfelelni igye
kezzünk. 

Engedje meg Nyáry Pál képviselőtársunk, 
hogy figyelmeztessem arra, minő nagy horderejű 
következése volna indítványa elfogadásának, minő 
nagy költségeket kellene a méltányosság és viszo
nosság elvének teljes alkalmazása mellett a költ
ségvetésbe fölvenni; s épen Nyáry Pál képviselő úr 
előtt fontossággal kell birni ezen körülménynek, 
ki a vita kezdetén főleg a takarékosság szempont
ját emelte k i : mert ha az újvidéki szerb szinház 
részére az 5,000 frtnyi segély megadatnék, méltán 
lehetne követelni, hogy a pesti nemzeti szinház 
nagyban adományoztassék. 

De tovább megyek. A pestin kívül hány ma
gyar szinház van Magyarországban ? A kolozs
vári, debreczeni, kassai, miskolczi, stb. Mi követ
kezik abból, ha a magyar nemzeti szinház részére 
drámai szakra nevezetes összeg ajánltatik meg? 
Az, hogy a vidéki színházaknak is kell adni. 

Méltóztassanak tekintetbe venni azon körül
ményt, hogy minden müveit államban a főváros 
emelésére még e tekintetben is nagy áldozatokat 
hoznak; hoznak annyival inkább, mivel utoljára 
is a fővárosnak állapota műveltségi tekintetben a 
nemzetre nézve — értem minden nemzetiségét— 
nagyfontosságú kérdés. De itt nem követeltetik a 
nemzeti szinház drámai szakára semminemű se-

KÉPVH. NAPLÓ. 1865/8. X. 

Ha azonban az újvidéki szerb szinháznak ré
szére adatnék segély,adni kellene a pesti szinháznak 
is, de minden színháznak a vidéken is. Pest váro
sa lakosságának nevezetes része német nyelven 
beszél, és ugyanezen elv alapján méltán követel
hetné, hogy színháza nevezetesen doíáltassék. 

Miután pedig, ugy hiszem, pénzviszonyaink 
egyátalában nem olyanok, hogy minden színházat a 
vidéken ugy, mint a fővárosban, segélyezhetnénk, 
azon elvek alapján, melyeket épen Nyáry Pál képvi
selőtársunk tegnap előadott, t. i. a takarékosság 
elve alapján egy szinház részére sem kívánok se
gélyt a költségvetésbe felvétetni, mely drámai 
előadásokra szoiitkozik; hanem igen is, az ország 
fővárosában a zenészeti és énekszak kifejlődésére, 
és előmozdítására azon magasabb szempontokból, 
melyeket itt a művészet igényel, kell mérsékelt 
áldozatot hozni, áldozatot, milyent erőnk megbír,. 
(Helyedés.) 

Hrabovszky Zsigmond: T. ház! Én a 
szerbeknek ezen kívánságát nem csak tökéletesen 
méltányosnak, hanem jogosnak is találom, (Moz
gás. Halljuk!) épen a mostani időben, midőn tud
juk, mily nagy ingerültséget okoz a nemzetiségi 
kérdés. Azt mondjuk nekik, hogy mindazt meg" 
fogják kapni, mi az ország egységét nem fogja ve-
széh eztetni. Ok szintén egyaránt fizetik az adó t ; 
felállítottuk ez elvet mindenütt, fel a községi ügyek 
kezelésénél is : hogy ha a közterhekhez járulni tar
toznak, nem tagadhatjuk meg ezen keresőket sem, 
parányi véleményem szerint. Sime, a nemzeti szin
ház igen bőkezűen van dotálva a budget szerint, 
mig azon kérdésnek vitatásába sem akarunk bo
csátkozni, hogy mennyire érdemli meg a segély-
zést. Tudjuk, hogy a sajtó utján felszólalások tör
téntek a magyar szinház kezelése ellen. De nem is 
szólalnék fel, ha azt látnám, hogy már sok ilyen 
folyamodás fordult elő, tehát ez nagy teher volna. 
De miután azt látom, hogy ez az első egyetlen
egy eset, hol más nemzetiség az országtól segélyt 
kért nyelve müvelésére, megvallom, mikor saját 
nyelvünk művelődésének emelésére a segélyezést 
bőkezűen megadjuk, azt tó'lök sem lehet meg
tagadni. 

Ivánka I m r e : T. ház! Azt tartom, művelt 
emberek mindig könnyebben megértik egymást, 
mint a kik a műveltség különböző fokán állanak; 
és ugy értem és alkalmazom ezt a nemzetekre isf 
hogy oly nemzetek, melyek a műveltség egyenlő 
fokán állanak, sokkal könnyebben férnek meg-
egymással, mint akikközött t e részben nagy a kü
lönbség. Én a nemzetiségi kérdést a jogegyenlő
ség alapján kívánom megoldatni, de nem oly mo
dorban, hogy az ország integritása az által szen
vedjen , hanem hogy nyelvét kiművelhesse min
den nemzetiség a maga körében az által, hogy 

40 
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ilyen közművelődési intézete legyen, minőnek a 
színházat is tartom. Az állam segélyezése bizonyo
san azon nemzetiség közművelődését mozdítja elő. 
Ezen szempontból tehát, és azon szempontból is, 
hogy ha az állam egy ily színházat segélyez , an
nak irányára is jogosan befolyhat, e segélyt oly 
modorban, mint azt NyáryíPál képviselőtársam 
ajánlotta, megszavazandónak vé!em. 

Deák Ferencz: T. ház ! {Halljuk! Halljuk!) 
A nemzetiségi kérdés felett alkalmunk lesz kimon
dani nézeteinket akkor, mikor a nemzetiségi kér
dés tanácskozás alatt lesz. 

Én e részben azon elvet követem — a mint azt 
talán, ha szükséges lesz, a nemzetiségi kérdés tár
gyalásánál bővebben előadandom — hogy mivel 
én az egységes osztatlan magyar nemzetet is
merem el politikai nemzetnek, minden, a mi az 
állam nevében történik, menjen annak nyelvén is. 
De hogy a színház oly politikai tér legyen, mely
nél ezen elvet alkalmazni kelljen, azt nem látom be. 
Én a nemzetiségi kérdésben sem akarok más el
vet követni, mint azt. a mit igazságosnak látok. 
Engem nem az fog vezetni ott is. hogy egyik vagy 
másik nemzetiség tagjai mennyire lesznek meg
elégedve, hanem az, hogy az igazság érzetét kö
vetvén, mennyire leszek én magam azon vélemény -
nyel megelégedve, mely előadatik, az igazság szem
pontjából ; de sehogy sem tudom megegyeztetni 
az igazsággal azt, hogy az állam, mely politikai 
tekintetben egységes és osztatlan magyar állam, 
magára a színházra, mint a magyar nyelvet műve
lő s egyátalában művelődési intézetre, egyedül és ki
zárólag csak egyik nyelvű és nemzetiségű nép 
számára költsön a közös adókból. Erre nézve én 
azt gondolom, hogy vagy mindegyikre, vagy 
egyikre sem, {Helyeslés.) Ha nem vagyunk oly álla
potban, hogy valamennyire adhassunk, akkor 
mondjuk ki, hogy kizárólag erre sem adunk. 

Szégyen gyalázat volna Magyarország ma
gyar népességére, ha azon néhány ezer frtot, ugy, 
mint eg}Tes polgárai a magyar nemzetnek, előte
remteni nem tudnák! 

Én tehát nem az indítványt akarom pártolni, 
hanem a javaslatban a magyar színházra ajánlott 
segélyt nem akarom elfogadni. 

Méltánylom azon tekintetet, hogy itt az ének 
és zene müvelésére van azon segélyezés, ez pedig 
nem egy nemzetiségé. Igaz, bizonyos mértékig áll; 
de átalánosságban nem igaz: mert az ének-isko
lákban bizonyosan semmit sem tanítanak németül, 
a gyakorlatok nem németül, nem más nyelven, 
hanem magyarul folynak, de a tagok is rendesen 
a nemzeti színházhoz kerülnek onnan. Ha ezen in
tézet oly alapú volna, hogy ott minden más nyel 
ven is taníttatnék az ének, máskép állana a dolog. 

En tehát azt óhajtom, hogy sem az, a mi javas

latban van, sem az, a mi inditványoztatott, el ne 
fogadtassék. 

Ha módunk volna valamennyinek adni : igen 
i s ! ha módunk nincs , az állam-költségvetésből 
ne adjunk a magunk nyelveért se. 

A műveltségre adakozott, és Isten kegyelmé
ből a Magyar Akadémiához igen szép összeggel 
tudott járulni a magyar nemzet. 

Töröljük ki az egészet, mert nem akarok 
semmi igazságtalanságot pártolni, még akkor sem, 
ha belőle hasznot húznánk. (Atalínos helyeslés.) 

Szontagh P á l (nógrádi): Elállók. 
Podmaniczky Frigyes b.: Elállók. 
DimitrieviCS MilOS : Tisztelt ház ! Midőn 

indítványba hoztam, hogy a szerb nemzeti színház 
részére ötezer forintnyi segély adassék : ezen in
dítványomat nem azzal indokoltam, hogy : ime, a 
magyar nemzeti szinház részére 54 ezer forint van 
előiránvozva, következőleg a szerb nemzeti szin-
házra is adassék valami; nem azzal indokoltam 
indítványomat, és igy e tekintetben Deák Ferenez 
t. képviselő úrral nem lehetek egy nézetben, hogy 
a nemzeti szinház részére előirányzott 54 ezer fo
rint kitöröltessék. Beszédem elején is kimondám, 
hogy nem csak szavazatommal, hanem élő szóval 
is kész vagyok kijelenteni, miszerint ez 54 ezer 
forintot a' legnagyobb örömmel és készséggel meg 
akarom szavazni. Mivel indokoltam indítványo
mat? Kimondottam, hogy a közoktatási minisz
ternek költségvetésében 353 ezer forint szavazta
tott meg, jelesen egyházi czélokra 290 ezer frt, 
tudományos czélokra és intézetek segély zésére 63 
ezer frt, a nélkül, hogy saját egyházam ezen 
összegből egy fillért is kapott volna. Annálfogva 
a képviselőháznak indítványomat teljes tisztelettel 
pártolásába ajánlom. Egyszersmind ujolag kijelen
teni, hogy a magyar nemzeti szinház részére kért 
54 ezer frtot megszavazom. 

Berzenczey László: (Zajos felkiáltások: 
Eláll! Eláll!) Már egy negyedórája, hogy felakar
tam magamat iratni, de a jegyző úr nem hallott, 
s egyszerre csak felállott az indítványozó és szó
lott. 

E l n ö k : A képviselő úr nem irattá fel magát 
a maga idején. 

B e r z e n c z e y Lász ló : A jegyző nem tekin
tett ide. Csak azt jegyzem meg, hogy nagyon fur
csa, hogy akkor, midőn nyugdijakra 100 ezer frtot 
ajánlunk meg, oly kis összeget, mint 5 ezer frt, 
nem akarunk megszavazni. 

HodOSiU Józse f : T. ház! Igaz , hogy az 
indítványozó másodszor is beszélt; hanem itt egy 
más indítvány is tétetett Deák Ferenez képviselő
társunk által, a mely mellett és ellen még senki sem 
nyilatkozott; ez indítványt is tárgyalás alá kell ven
ni , mielőtt szavazásra kerülne a dolog. (Helyeslés.) 
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Ennélfogva szabadságot veszek magamnak Deák 
Ferencz indítványa következtében a mellett nyi
latkozni. Én sem akarok nemzetiségi szempontból 
beszélni; majd helyén lesz az akkor, mikor a nem
zetiségi törvényjavaslat lesz napirenden. Csak cul-
turai szempontból veszem a dolgot. A pénzügy
miniszter úr azt monda, hogy központosítani kell 
a culturát; én ellenkező nézetben vagyok. A cul-
turát is terjeszteni kell nem csak az ország fővá
rosában, hanem az ország minden városában. Deák 
Ferencz képviselőtársunk azt monda, ha az egyik
nek megszavazzuk, akkor a másiknak is meg kell 
szavazni, és ebben tökéletesen igaza van. Ha a 
magyar színháznak segélyezést adunk, minden 
nemzetiségű szinháznak kell, hogy segélyezést ad
junk. Én tehát pártolom Deák Ferencz indítványát. 

E l n ö k : A házszabályok értelmében mindenek
előtt a szerkezetre kell szavazni. Ennélfogva a 
kérdés az: elfogadja-e a t. ház a pénzügyi bizott
ság véleményének 10-dik pontját? A kik elfogad
ják, niéltóztasanak felállni. (Megtörténik.) Elfo
gadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Dimit
rievics Mii s indítványát.) 

Nyáry P á l : Én ezen indítványra nézve 
módositványt tettem; nevezetesen azt, hogy ne té
tessék : „szerb nemzeti színház," hanem : „újvidéki 
szerb színház." (Helyeslés.) 

DimitrieviCS MilOS: Kénytelen vagyok 
még egyszer felszólalni, minthogy Nyáry Pál 
képviselőtársunk módositványt tett arra nézve, 
hogy az általam kért segély ne a szerb nemzeti j 
színháznak, hanem az újvidéki szerb szinháznak j 
adassék. Ha szemem előtt egyedül az lebegne. 
hogy a kért segély megadassák, azaz hogy a szín- • 
házat pénzhez juttassam, és ha áruba bocsáthat- j 
nám e szót: „nemzeti" a kért segélyért: hozzája- j 
rulnék Nyáry Pál képviselő úr módositványához. j 
D J miután ezt nem tehetem, és miután indítva- j 
nyommal egyszersmind azt czéloztam, hogy a : 

képviselőháznak egy létező tényről: a szerb nem j 
zeti színház fenállásáról tudomása legyen : e J 
szerint nem is lehetséges az újvidéki szerb szín- j 
háznak valamit megszavazni, mert ilyen nincs. ! 
(Felkiáltások: Akkor nem adunk semmit!) Tartóz- \ 
tam e felvilágosítással a t. háznak : mert ha a t. j 
ház az újvidéki szerb szinháznak 5 ezer frtotmeg- j 
szavazna, szavazna oly testületnek segélyt, mely j 
tettleg, legalább ily czim alatt, nem áll fen. Mél
tóztassanak tehát a tényeket ugy venni , a mint • 
vannak, és a segélyt méltóztassanak a szerb nem- j 
zeti színház részére megszavazni, a mint indítvá
nyomban van. 

Feltűnőnek találom, hogy a t. képviselőház 
megütközik azon, hogy a szóban levő színház szerb 
nemzeti szinháznak neveztetik, noha a t. képvise

lőház 1861. évben, tehát talán nem oly kedvező 
körülmények között, egyik feliratában kijelen
tette, hogy még a szerb vajdaság is, mely a szerb 
nemzet kedvéért állit tátott fel, csak nevére volt 
szerb. Ha tehát l b 6 1 . évben nem perhorrescálta 
az országgyűlés ezt a kifejezést: „szerb nemzet,* 
ne méltóztassék most se perhorrescálni. 

Deák F e r e n c z : T. ház ! Több időt vesztünk, 
ha most e tárgy felett tovább vitatkozunk. U g y 
tetszik, az enyémen kivül még két indítvány v a n : 
egyik Dimitrievics képviselőtársunké, ki a szerb 
nemzetnek kíván subventiót adni ; a másik Nyáry 
Pálé, ki az újvidéki szinháznak kíván subventiót 
adatni. E kérdéseken leghamarabb átesünk szava
zás által: ha elesik Dimitrievics kéjoviselő inditvá
nya, következik Nyáry képviselő uré ; s ha ez is-
elesik, ugy az enyém. (Helyeslés.) 

N y á r y P á l : Ha valaki méltónak tartotta kö
vetni eszmemenetemet, melyen haladva én oda 
jutottam, hogy az újvidéki szerb színházat pártol
jam : láthatta, hogy nálam azon föltevés volt en
nek alapja, hogy a szerb nemzetiségűek már Ma
gyarországon megkezdették azt, mit a magyar 
nemzetiségűek már bevégeztek, t. i. hogy önere
jükből már építettek színházat. Miután most t. ba
rátom előadásából tévedésem helyreigazittatott, 
hogy t. i. ilyen színház még nincs: én azt gondo
lom, ha a t. ház ki fogja jelenteni in principio, a 
mit én indítványoztam, "hogy minden ily művelő
dési eszközökre, s nem csak egy nemzetiség, ha
nem mindenek részére igen szívesen fog járulni; 
ha ezt a t. ház elvileg elismeri, ha jegyzőkönyvé
ben ki nem mondja is, hogy minden ily mivelő-
dési intézeteket, nem tekintvén a nemzetiséget, 
mindenkor szívesen fog segélyezni, sőt azt bizo
nyos tekintetben erkölcsi kötelességének ismeri a 
törvényhozás; ha ezt, mondom, elvben kijelenti 
vagy elfogadja a t. ház: akkor nem marad egyéb 
hátra, mint az, hogy megkívánja az illető segély -
zendő külön nemzetiségi intézetektől , hogy 
előbb létezzenek. Miután t. barátom azt mondja, 
hogy ilyen nem létezik, a t. ház erre vonatkozó 
határozatának nem volna semmi alapja, mert nem 
volt alapja indítványomnak sem, mely azon föl
tevés mellett történt, hogy egy ilyen szerb szin-
ház létezik. Ennélfogva én módositványomat visz-
szavonom. 

Elnök: A kérdés az, hogy a t. ház elfogad
ja-e Dimitrievics Milos ur indítványát, vagy nem ? 
(Felkiáltás: Fel kell olvasni!) Már egyszer fe] volt 
olvasva: de ha kívánják, még egyszer felolvas
tatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Dimit
rievics Milos indítványát.) 

Elnök: A kik a most felolvasott indítványt 
elfogadják, méltóztassanak feláílani. (Megtörténik.) 

40* 



>. (November 15. 1868.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő : Előre nem látható 
különféle költségekre 20,000 frt. 

Z s e d é n y i Ede e lőadó (olvassa a 13-dik ro
vatot. Megadjuk!) 

E l n ö k : Elvan fogadva. 
Zsedél iy í Ede e lőadó (olvassa a 358. számú 

Iromány V. és Vl-dik fejezetét végig, s a sommáza' 
tot, mi mind észrevétel nélkül elfőgadtatik) 

E l n ö k : Holnap déli 12 órakor ülés lesz. 
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A ház Dimifrievics Milos úr indítványát nem fo
gadja el. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : Lóversenyekre 
33 ezer forint. 

Zsedényi Ede előadó (oh -ássa a 358-dik 
számú Irtmúny IV. részének II. rovatát.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Mihály i P é t e r j e g y z ő : Elemi csapások 

által sújtottak segélyezésére 20,000 frt. 
Zsedényi Ede előadó (olvassa a 12-dik 

rovatot. Megadjuk!) 

A kormány részéről Andrásy Gyula gróf van 
jelen. 

Az ülés kezdődik déli 12 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Buj'anovics Sándor jegyző' úr fogja 
vezetni; a szólani kívánók neveit Mihályi Péter 
jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor j e g y z ő (olvassa a no

vember 14-én tartott ülés jegyzőkön vét). 
P a t a y I s t v á n : Figyelemmel végighallgat

tam a jegyzőkönyvet; de ha jó i emlékszem, a ház
nak tegnap tett felszólalásomra hozott határozata 
a tollból kimaradt. (Derültség.) 

Bujanovics Sándor jegyző: Kérem alá-
san, nem volt elnökileg kimondva a végzés. 

P a t a y I s t v á n : Már, kérem alásan, bocsásson 
meg, kétszer szólaltam fel, és ki volt mondva. 

E l n ö k : Kern tudom, óhajtja-e a t. ház, hogy 
Patay képviselő úr tegnapi indítványa betétessék 
a jegyzőkönyvbe? (Felkiáltások: Szó sincs róla!) 
Azt akarom megjegyezni, t. ház! hogy a szabá
lyok ugy is gondoskodtak arról, hogy minden 
módositvány vagy indítvány az elnöknek beadas-
sék; másodszori ismétlése tehát e szabálynak, mely 
ugy is megköveteli, hogy mindenki, ha indítványt 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

tesz, köteles az elnöknek azt Írásban beadni, egé
szen fölösleges. 

P a t a y I s t v á n : Most tessék hát kimondani 
a végzést : elfogadtatik-e, vagy nem? 

E l n ö k : Már kimondottam, ha a t. ház ren
deli, akkor ez végzésileg a jegyzőkönyvbe fog 
vezettetni, s ebben az esetben kérem a t. képviselő 
urat, hogy, épen saját indítványa érdekében és 
saját indítványa következtében, méltóztassék azt 
formulázva beadni. 

P a t a y I s t v á n : Nagyon szívesen! 
E l n ö k : Van szerencsém bemutatni a beérke

zett irományokat. 
Csanád megye közönsége a Fiume magyar 

tengerparti kikötőváros és kerületének Magyar
országhoz való visszacsatoltatása iránt Szatmár-
Németi városa által beadott felterjesztést foganato
síttatni kéri. 

Ugyanaz Szakolcza város területéből a mor
vaországi strazniczi uradalom által erővel elfoglalt 
részeket, az ország határszéleinek helyreállítása 
végett, visszafoglaltatni kéri. 

Győr megye közönsége a n orvaországi 
strazniczi uradalom által elfoglalt Szakolcz;a váro
sa területének egy részét, mint az országnak is 
határszélét, ugyanezen város fölirata értelmében 
visszafoglaltatni kéri. 

CCCXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. november lő éa 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A magyar-horvát egyességrSi szóló törvényjavaslat végleg elfogadiatik. 




