
1868. november 16-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 : Kérvények bemu'atása. A kormány törvényjavaslatokat nyújt be :% vegyes házassági váló perekről s a gyula
fehérvári g. k. érsekség s lugosi és szamos-ujvári g. k. püspökségek iránt. Kuba János egy tolnamegyei szolgabiró önkenykedése iránt 
interpellálja a kormányt, mely is azonnal felel. Majtbényi Dezső magyar ujoBC2oknak nem magyar csapatokba történt sorozása iránt 
interpellálja a kormányt. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a közgazdasági minisztérium 1869-dik évi költségvetéséről, a központi 
bizottság pedig a dalmát vámtarifa módosítását tárgyazó törvényjavaslatról. Az igazságügyi minisztérium költségvetése 1869-re 
megállapíttatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Meny
hért; később Andrásy Gyula gr., Festetics, György gr., 
Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr vezeti ; a 
szólani kivánók neveit Bujanovics Sándor jegyző 
űr fogja jegyezni. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesittetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a no

vember 15-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök : Varjas, Mollidorf, Csősztelek és Ka

talinfalva teltpitvényes községek lakosai a telepit-
vényesek ügyének törvényhozási eldöntéséig az 
1848-ki birtok- s szolgálati állapotot fentartó, ille
tőleg helyreállító határozatért esedeznek. A kérvé
ny! bizottsághoz tétetik át. 

Ráth Péter képviselő úr kérvényt kivan be
nyújtani. 

Ráth P é t e r : T. ház ! Buda város közönsége 
által a t. háznak egy kérvény átadásával bízattam 
meg, melyben a buda-szőnyi vasúti vonal kiépí
tései kéretik. Miután ezen vasút előmunkálataira 
az engedélyt a minisztérium részéről egy consor-
tium megkapta, és az illető előmunkálatok már 
be is befejeztettek, miután továbbá ennek kiépitése 
Buda városára nézve égető kérdés: bátor vagyok 
a t. házat felkérni, hogy ezen vasút vonal fölötti 

tárgyalását még a jelen ülésszak alatt felvenni 
méltóztassék. 

E l n ö k : E kérvény a kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: 
T. ház ! Az 1848-iki törvény a vallások egyenlő
ségét és viszonosságát állitotta fel elvképen. Hogy 
ezen elv a vegyes házasságokból eredő válóperek
nél is tökéletes alkalmazást nyerjen : ez ügyben 
törvényjavaslatot teszek le a ház asztalára, azon 
kéréssel, hogy azt az osztályoknak tárgyalás vé
gett átadni méltóztatnék, együtt-tárgyalás végett 
azon más törvényjavaslatokkal, melyeket hasonló 
czélból a ház asztalára már előbb szerencsés vol
tam letenni. 

Ez alkalommal még egy más törvényjavas
latot is vagyok bátor a ház asztalára letenni, 
melyben a gyula-fehérvári gör. kath. érsekség és 
a lugosi és szamos-ujvári gör. kath. püspökségek 
beczikkelyezése kéretik. 

E l n ö k : A tisztelt ház felolvasottnak vévén e 
két törvényjavaslatot, az ki fog nyomatni1), a ta
gok közt szétosztatni és tárgyalás végett az osztá
lyokhoz utasíttatni. 

K u b a János : T. ház ! Hogy a személy- és 
vagyonbiztosság honunk némely vidékén rosz-
lelkü emberek által meg van zavarva, köztudo
mású dolog. De hogy a személybiztosság némely 
vidéken épen a személybiztosság felügyelésére 

' ) Lásd az Irományok 366. és 367-dik számát. 
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rendelt közegek által zavartassák meg, ez oly tény, 
mely az illető tisztviselőnek soha, de soha nem 
fog igazat adni. 

Folyó október hó 23-án a „Pester L l o y d s b a n 
egy ezikk jelent meg, ezen czim alatt : „Wünsche 
und Beschwerden", melyben egy holicsi borke
reskedő előadja, hogy f. évi október 14-én Paksra 
jővén borvásárlás végett, ott a postahivatalnál az 
általa előleg postára tett 500 írttal terhelt levél 
átadását kérvén, az illető postaexpeditor tőle 
ezen levél kiadását, bár az illető vevényt előmu
tatta, nem csak hogy megtagadta, de a kereskedőt 
a postaszobából ki is dobta ; nem elég, hanem 
ezenkívül az udvaron levő megyei hajdú által 
karddal verette. Nem tudora, micsoda összekötte
tésben lehetett az illető expeditor ezen érdemes 
hajdúval ; annyi bizonyos, hogy ez ama szegény 
kereskedőt kardcsapásokkal annyira érintette, hogy 
ez többé nem bírván ellentállani, kénvtelen volt 
az utczflra menekülni, és az ott elmenó'knél kere
sett ótalmat; s talált is az utczán menő egy egyén
re, kinek felszólítása után a hajdú csakugyan a 
kegyetlenséggel felhagyott. De elkérvén ezen, a 
kereskedő előtt ismeretlen egyén tőle a vevényt, 
a hajdút újra kardlapozásra szólította fel, minek 
az lett a következése, hogy a hajdú ezen egyént 
kardjával ugy főbe találta vágni, hogy ez eszmé
letlenül a földre rogyott. Sőt ezen egyén ezen
kívül a kereskedőt tömlöczbe hurczoltatta, s ott 
addig tartotta, inig a paksi nép őt onnan ki nem 
szabadította. Ez az illető egyén Tolna megye érde
mes szolgabirája, neve Szeniczey Ödön. 

Uraim, ha az igazságszolgáltatás, ha a sze
mélybiztosság ily alapon áll országunkban, ugy 
hiszem, ily tisztviselő nem érdemli meg, hogy 
Tolna megye szolgabirája, hanem hogy paksi ka
nász legyen. (Derültség.) 

Miután a kereskedő az igazságügyi minisz
tériumhoz 16,742. síám alatt a panaszt már be
adta, bátor vagyok a tisztelt igazságügyi minisz
ter úrhoz azon alázatos kéréssel járulni, méltóz
tassék engem felvilágosítani, van-e tudomása ezen 
merényletről ? s ha van, tett-e lépéseket, hogy 
a közbiztosságot veszélyeztető ezen szolgabíró kel
lőleg megfenyíttessék és hivatalából elujozdit-
tassék ? 

Horvát Bo ld iz sár igazságügyé i ' : T. kép
viselőház ! Az lehetetlen, hogy a miniszternek 
minden egyes esetről tudomása legyen ; biztosit
hatom azonban a képviselő uratjés az összes házat, 
hogy én nem csak a magán-uton beérkezett folya
modásokat, hanem a nyilvánosság közegeiben meg
jelent panaszokat is figyelemmel szoktam kisérni, 
(Helyeslés) és a hol a magyar administratio hitele és 
becsülete ellen merényletet látok elkövettetni, min
den hatalmamban álló eszközzel a torló szabályok 

iránt intézkedni szoktam. Ha az interpelláló urnák 
azon nyilatkozata, hogy 16 ezer szám alatt adatott 
be az erre vonatkozó panasz, tévedésen nem alapul, 
akkor e panasz csak e napokban adathatott be ; 
épen azért átaláuosan csak azon megnyugta
tást adhatom a t. képviselő urnák, hogy rögtön 
legnagyobb erélylyel fogok ez iránt intézkedni. 
(Helyeslés.) 

Majthényi D e z s ő : T. képviselőház ! Na
gyon sajnálom, hogy a honvédelmi miniszter úr 
épen nincs jelen, a mennyiben szándékom hozzá 
interpellatiót intézni. Nagyon sajnálom, mert az 
ügy, mely iránt kérdést vagyok hozzá intézendő, 
oly fontos, hogy ennek tudomása nélkül a honvé-
delmi miniszter nem lehet; és azért ha jelen van, 

I bizton hiszem, hogy azonnal válaszol is, nehogy 
ily nagyfontosságú ügyben akár csak egy perez
re is bizonytalanságban hagyja a kedélyeket. 
Különben én az előttem interpelláló képviselőtár
samat nem követem, nem indokolom interpellatio-
mat, mert azon meggyőződésben vagyok, hogy a 
mely interpellatio íelolvastatván, maga magát nem 
indokolja, az el is maradhatott volna. 

Mihályi Péter jegyző (oh a sa Majtliényi 
Dezső interpellatióját): „Azon kérdést intézem hon
védelmi miniszter úrhoz, hogy szemben az 1868-ik 
évi ujonczállitási törvény azon világos rendeleté
vel, hogy az állítandó ujonezok, az egészségügyi 
csapatok egyedüli kivételével, kizárólag magyar 
csapatokba soroztassanak, miként történhetett, 
hogy az idei ujonezozás alkalmával eddig köz
tudomásúlag nem-magyar tüzérezredekbe soroz-
tattak magyar ujonezok?" 

E l n ö k : A honvédelmi miniszter úrral kö
zöltetni fog. 

Bethlen Farkas gróf, a pénzügyi bizottság elő
adója, a közgazdasági minisztérium költségvetése 
iránti jelentést kívánja benyújtani. 

Bethlen Farkas gr. előadó : T. képvise
lőház ! Van szerencsém a pénzügyi bizottságnak 
a földmivelési, ipar-és kereskedelemi minisztérium 
költségvetésére vonatkozó jelentését tisztelettel 
bemutatni. 

Elnök : Ki fog nyomatni'), szétosztatni és 
tárgyalás alá vétetni. 

E l n ö k : Bujanovics Sándor a dalmátországi 
vámtarifáról szóló központi bizottsági jelentést 
fogja felolvasni. 

Bujanovics Sándor előadó (olvassa a dal-
mátországi vámtarifáról szóló központi bizottsági 
jelentést.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni2), szétosztatni és 
az igazságügyi minisztériumra vonatkozó költség-

' ; Lásd az Irományok 368-dik számát. 
'i) Lásd az Irományok 369-ik Mamit 
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vetési tárgyalás után azonnal tárgyalás alá fog 
vétetni. 

Napirenden van az igazságügyi minisztérium 
költségvetésének tárgyalása. 

Kailtz G y u l a e lőadó (olvassa a 348. számú 
Iromány bevezetését.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa azigaz-
ságügyminiszteri költségvetésnek a központi igazga
tásra vonatkozó átalányát.) 

Kailtz Gyula e lőadó (olvassa a fenemiitett 
Iromány 1. részét.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ezen tíz ro
vatot a pénzügyi bizottság jelentése szerint ? (El
fogadjuk!) Elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor j e g y z ő (olvassa az or
szágos törvénykezésre megkívántató költségi rovatot.) 

B o b o r y K á r o l y : T. ház! Miután biztosan 
remélhető, hogy a t. ház által elfogadott polgári 
törvénykezési perrendtartás mielőbb életbe fog 
lépni, t. i. ő felsége által mielőbb szentesítést fog 
nyerni , előttem igen nagyon feltűnő , hogy az 
igazságügyi minisztériumnak előirányzatában mind 
a királyi tábla, mind pedig egyéb országos tör
vényszékek ugy vannak előadva, mintha e tekin
tetben semmi változás nem volna remélhető. En
nélfogva bátor vagyok felszorítani az igazságügy
miniszter urat: vajon kilátásba tehető-e, hogy mi
nél előbb ő felségétől a polgári perrendtartás, mely 
elfogadtatott a t. ház által, szentesittetvén, életbe 
fog lépni ? 

Horvát Boldizsár igazságügyér: Midőn 
a miniszter a költségvetést összeállítja, annak kell, 
hogy előbb alapot keressen. Oly alapot, mely még 
ajövö eshetőségeitől függ, nem kereshet, hanem a 
létező statusquot kénytelen alapul venni. Tehát bud-
getemben is nem reflectálhattam azon birósági szer
kezetre, a mely még a törvényhozás mindannyi 
factora által megállapítva nincsen, hanem alapul 
kellett vennem a jelenleg tényleg fönálló birósági 
szervezetet. Mihelyt a polgári perrendtartás szen
tesítve lesz, gondoskodni fogok az abban elfogadott 
bírói szervezet életbeléptetéséről. Mikor követkéz-
hetik az be, azt ma nem vagyok képes elhatároz
ni. Meglehet, a fenálló birósági szervezetet kény
telen leszek még a jövő év 1-ső vagy 2-dik hónap
jában megtartani, ugy a mint van. Magától értetik 
tehát, hogy ezen költségvetés, mely jelenleg a ház 
előtt fekszik, érvényes lesz mindaddig , mig az 
uj birósági szervezet életbe nem lép; ennek életbe 
léptetésétől kezdve pedig azon uj budgetlesz irány
adó, melyet az uj birósági szervezet alapján én 
még ezen törvényhozási ülésszak alatt a t. ház elé 
akarok terjeszteni. 

B o b o r y K á r o l y : Bár a t. miniszter úr által 
fölvilágositás adatott, mégis meg kell jegyeznem, 
hogy a miniszter úr a hivatalt viselőkre nézve a 

rendszeresítést magának a perrendtartásnak élet
be léptetésétől feltételezte, azért a mostani birákat 
ugy kell tekintenünk, mint a kik miniszteri ellen
jegyzés nélkül vannak nagy részben kinevezve, a 
kik tehát ideiglenesek; és miután ez így van, 
igen feltűnő előttem, hogy mielőtt e rendszeresítés 
csakugyan megtörténnék, a királyi táblai bírák 
fizetése tetemesen fölemeltetik. Én, t. ház, azon 
véleményben vagyok, hogy miután a rendszeresí
tés ugy is előttünk van, miután a rendszeresítést 
már az első évnegyedben kir. szentesítéssel re
mélhetjük megerősítettnek, a múlt évben elő
irányzott fizetés a kir. táblai bírák és hétszemélyes 
bírákra nézve hagj^assék el. Nevezetesen pedig a 
hétszemélyes bíráknál ugy látom, hogy némelyek
re nézve a fizetés 5000, némelyekre nézve pedig 
csak 4000 írtban van előirányozva. Én azt tartom. 
t. ház, a kik egy rangban vannak, azoknak fizeté
seiben sem kell klilönböztetést tenni; nem kell 
annyival inkább, mert ha a fizetésben különbség 
tétetik, épen azon bírák, a kiknek függetleneknek 
kellene lenni, mindig arra fognak törekedni, hogy 
a kormány szolgálatában minél nagyobb fizetést 
nyerjenek. 

E l n ö k : A szerkezet elfugadtatik. 
B o b o r y K á r o l y : Kérem, méltóztassék sza

vazásra bocsátani, mert a vélemények külön
bözők. 

Horvát Boldizsár igazságügyér.- T.ház! 
x\zt hiszem, midőn a bírák fizetéseinek megállapí
tásáról van szó, nem lehet azt kérdeznünk: vala
mely intézmény ideiglenes-e, vagy pedig végleges? 
A birói függetlenségnek első feltételei és biztosí
tékai közé tartozik az, hogy a birák oly fizetéssel 
legyenek ellátva, mely őket, a megélhetés terhes 
gondjaitól megmentse. Ezt követeli az ország mél
tósága, és követelik az igazságügy szent érdekei. 
Arra, hogy egy ideiglenes bíróság tagjai roszab-
bul legyenek fizetve, mint a végleges bíróság tag
jai, egyátalában semmi ok nem forog fen. Kérem 
tehát a t. házat, méltóztassék azon okoknál fogva, 
melyeket a pénzügy: bizottság előtt is már kifej
tettem . a költségvetést ugy , mint azt a pénz
ügyi bizottság megállapította, helybenhagyni. (He
lyeslés.) 

Elnök : A kérdés az, hogy a pénzügyi bizott
ság által előterjesztett pontokat elfogadja-e a ház ? 
(Elfogadjuk!) Méltóztassanak azok, a kik elfogad
ják, feíállam. (Megtörténik) A tisztelt ház elfo~ 
gadja. 

Bujanovics Sándor j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetésnek a hétszemélyes táblára vonatkozó tételét) 

KautZ G y u l a e lőadó (olvassa a 348. számit. 
Iromány II. részének 1) pontját.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen 297,800 fo
rintnyi tételt ? (Elfogadjuk!) 
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Bujanovics Sándor jegyző (olvassa ezen 
'ősszegnek az egyes rovatokra való felosztását.) 

' E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a költ' 

ségvetésnek a királyi táblákra vonatkozó átalányát.) 
KantZ G y u l a e lőadó (olvassa a II. rész 2. 

pontját.) 
Elnök : Elfogadja a ház? (Elfogadjuk!) 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 3-ik 

czimet a váltófeltörvényszékröl.) 
K a n t Z G y u l a e lőadó (olvassa a 11. rész 3. 

pontját. Helyeslés.) 
Elnök : A t. ház az e rovatban foglalt tételt 

elfogadja. 
Bujanov ics Sándor j e g y z ő .• (olvassa a nagy

szebeni feltörvényszék költségeit.) 
KaUtz G y u l a e lőadó (olvassa a II. rész 4. 

pontját.) 
Várady Gábor : Tisztelt képviselőház! Ezen 

tételre n^kem nincs észrevételem, hanem e helyütt 
bátor vagyok a tisztelt képviselőház figyelmét föl-
hivni a pénzügyi bizottság azon javaslatára, a me
lyet a kerületi táblákra nézve tett. Ezen javaslat 
kapcsolatban áll a jelenleg szőnyegen lévő tétellel. 
A kerületi táblákra vonatkozó javaslat igy szól: 
„ A biróságok szerkezete küszöbön állván,addig, mig 
ez és a kerületi tábláknak valószinü felosztása bekö
vetkeznék : ez összeget kerek számban 84,000 
frtban megszavazandónak ajánlja a pénzügyi bi
zottság." U g y de, t. képviselőház, a nagy-szebeni 
feltörvényszék megszűnik, mert az ideiglenes tör
vénykezési rendtartás 3-ik Bzakasza igy szól: „A 
másodbiróságot a kir. Ítélőtábla gyakorolja M.-Vá
sárhelyen azon területre, melyre a m.-vásárhelyi 
kir. tábla és nag3rszebeni feltörvényszék hatásköre 
kiterjedt." Nézetem szerint, tisztelt képviselőház. 
azon elvnél fogva, mely a kerületi táblákra nézve 
a pénzügyi bizottság részéről javaslatba hozatik, 
ezen összeg a nagy-szebeni feltörvényszék részére 
csak ideiglen volna megszavazandó. Azon esetről, 
t. képviselőház, midőn majd a nagy-szebeni feltör
vényszékteendőit a m.-vásárhelyi kir. tábla magá
hoz vonja, a pénzügyi bizottság az 1868-iki költ
ségvetés alkalmából előterjesztett javaslatában kel
lően intézkedik : mert ezen esetre — a pénzügyi bi
zottság elfogadott javaslata szerint is — a t. igazság-
ügyminiszter is póthitelt kért. Én tehát inditványo-
zom: méltóztassék a képviselőház kimondani, ugy. 
mint ez a kerületi táblákra nézve is javaslatba ho
zatik, hogy az itt kitett 29,400 frtnyi összeget 
csak a nagy-szebeni feltörvényszék ideiglenes fen-
állása idejének megfelelő arányban szavazza meg. 

Horvát Bo ld iz sár i g a z s á g ü g y é r : Termé
szetesen, erre nincs semmi észrevételem : mert a 
budgetnek a nagy-szebeni feltörvényszékre vonat
kozó tételei csak addig fognak fenállani, mig a 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%x. 

nagy-szebeni feltőrvényszék meg nem szűnik ; azon 
tul a budget ezen tétele el fog esni. 

E l n ö k : A ház tehát a 29,400 forintot csak 
ideiglen szavazza meg. 

Bujanovics Sándor jegyző (okassa a 
költségvetésnek a kir. közvádlói hivatalra vonatkozó 
átalányát.) 

KautZ G y u l a e lőadó (olvassa, a 348. sz. Iro
mány 11. részének ő. pontját.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvass a a kir. 
közvádlói hivatal költségvetésének 1. 2. és 3-ik rovatát.) 

Ghyczy IgnáCZ: T. ház! A lakbérek közt 
előfordul itt az igazgató számára 600 forint, az 
aligazgató számára pedig 300 forint. Tudtommal a 
kir. ügyek igazgatójának, és ugy az aligazgató
nak is tiszti lakása volt azon házban, hol Pesten 
mindig a kir. ügyek igazgatósága volt. Bátor va
gyok a t miniszter úrhoz azon kérdést intézni: 
mire használtatik jelenleg ezen ház ? és vajon nem 
lehetne-e ezt most is arra használni, a mire ez
előtt használtatott, t. i. lakásra a kir. ügyek igaz
gatója és az aligazgató számára? (Helyeslés.) 

Horvát B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y é r : Bocsá
natot kérek, de a t. képviselő ur aligha tévedésben 
nincs , mert a korona ügyészének naturális szál
lása nincs; hanem hihetőleg a közalapitvány ügyé
szének, Hamar urnák szállását érti. 

G h y c z y IgnáCZ : A kir. ügyek igazgatója 
mindig a seminarium-utczában levő házban lakott ; 
a közalapítványi ügyész pedig hajdan a kis se-
minariumban lakott; akir. ügyek igazgatója pedig 
ugyanazon utczában.az innenső oldalon, a Széche
nyi-féle ház mellett levő házban. 

Horvát Boldizsár igazságügyér: Én csak 
azt válaszolhatom a t. képviselő urnák, hogy ezen 
ezélra semmiféle épületet nem vettem át, és ezen 
épület talán más ezélra fordittatik jelenleg; a mire 
nézve meglehet, hogy a közoktatási miniszter ur 
adhat felvilágositást. A királyi ügyek igazgatói 
hivatala az akadémiának átellenében van elszállá
solva ; azonban sem az igazgatónak, sem az al
igazgatónak természetes lakása nincs. Erről a t. 
képviselő ur meggyőződhetik. 

G h y c z y IgnáCZ: Van arról tudomásom, 
hogy ezelőtt a Széchenyi-ház melletti házban la
kott. Az tehát a kérdés : mi történt azon házzal? 
Csekélv nézetem szerint, miután itt 900 forint 
ineggazdálkodásáról van szó, mindenesetre érde
mes megtudni, hogy a kincstár birtokábin van-e 
még azon ház, és mire használtatik ? (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyéi': Ha jól 
vagyok értesülve, azon épület, melyben előbb a 
kir. ügyek igazgatója lakott, a múlt időben elcse
réltetett a közaiapitványnyal. Azon ház tehát je
lenben a fundus studiorumé. és a mely ház cserébe 
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adatott, abban a pénzügyi ügyészség van jelenleg 
elhelyezve. Tehát jelenleg nincs szállás akir . ügyek 
igazgatójának rendelkezésére. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 3-ik rovatot? 
(Elfogadjuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (Olvassa a 
4—11-ik rovatot) 

Kautz Gyula előadó: A pénzügyi bizottság 
ezen czim alatt kerek számban 31.500 irtot kivan 
megszavaztatni. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen összeget ? 
( E l/oga djuh!) El fogadtat o tt. 

Bnjanovics Sándor jegyző (olvassa az 
összes kerületi táblák költségei fedezésére vonatkozó 
átalányt) 

Kautz G y u l a e lőadó: E czélra 1869-re 
igényeltetik 84,223 frt, 1868-ban volt 88,000 frt, 
tehát az idén kevesebb 3,777 frttal. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa a ke
rületi táblák czime alatti egyes rovatokat.) 

Kautz G y u l a e l ő a d ó : A biróságiszervezet 
küszöbön állván, addig, mig a kerületi táblák 
valószínű feloszlatása bekövetkeznék, ez összeget 
kerekszám 84,000 frtban megszavazandónakajánlja 
a pénzügyi bizottság. 

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

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 
clsö-birósági váltótörvényszékek költségvetésének áta
lányát) 

Kautz Gyula előadó (olvassa a 348. sz. 
Iromány II. részének 7,*cziméf) 

H a l m o s s y E n d r e : T. ház! A váltótör
vényszékekre nézve alázatos megjegyzésem az, 
hogy a pénzügyi bizottság az 1-ső pont alatt fel
hozza, hogy lehetőleg tökéletes igazságszolgáltatás 
elérhetése mellőzhetlenül követeli, hogy a birák 
anyagi tekintetben illó'leg elláttassanak s igy ez 
irányban is függetlenek legyenek. A pénzügyi 
bizottság ezen elvet keresztül vitte a kir. táblánál 
és a kerületi tábláknál, a melyek most feloszlatás 
alatt állanak ; de épen a vidéki váltótörvényszé
keknél ezen elvetnem alkalmazta; nem alkalmazta 
annyiban, hogy itt a közbirákat ma is 1,200 fo
rinttal hagyta meg. 1848 előtt 1,200 pengőfrtot húz
tak ezen birák, de jelenleg a viszonyok változtával 
3,200 frttal nem lehet megélni. Ha tehát mi köve
teljük, hogy a birák legnagyobb pontossággal 
járjanak el, és ha azok legszigorúbb felelősség 
alatt állanak : adjunk a biráknak annyi fizetést, 
hogy illö'leg megélhessenek és anyagilag függet
lenek legyenek. 

Ezen birák egy rangban állanak a segéd 
előadókkal a királyi táblánál, és mig ez utóbbiak
nál 1,500 frt vétetett, fel, addig amazoknak megha
gyatott l ,200frtnyi fizetésük. De továbbá a belügy

minisztérium költségvetésében is fölemeltetett a 
megyei törvényszéki ülnökök fizetése; a mennyi
ben 1,500, 1,400 és 1,200 frtban állapíttatott meg. 
Azért alásan kérném a t, házat, hogy a vidéki 
váltótörvényszékek, t. i. aa eperjesi, debreczeni, 
aradi , soproni és pozsonyi váltótörvényszékek 
közbiráinak fizetését is 1,500 forintra felemelni 
méltóztassék. A költség ennek folytán csak 3,000 
forinttal lesz több ; oly összeg, mely nagyon cse
kély, és a birákat függetlenebbekké teszi. Azért is 
a t. ház figyelmébe ajánlom. (Helyeslés) 

Horvát Boldizsár igazságügyéi': T.ház! 
Lehetlen Habno<sy Endre képviselő urnák indit-
ványát nem helyeselnem. Hogy mért nem ja
vasoltam a költségvetésben azt eredetileg? annak 
oka abban rejlik, hogy midőn a költségvetés ké
szült, még nem tudtam, hogy a megyei törvény
székek bíráinak fizetése 1,200 frtról fel fog emel
tetni 1,500, 1.400 forintra. Ezidőközben következett 
b e ; és most mindenesetre anomália van a dolog
ban, a mennyiben a bíróságok tisztviselői a me
gyékben jobban vannak fizetve, mint a vidéki 
váltótörvényszéki birák. A t. ház méltányosságától 
és igazságszeretetétó'l függ ezen anomáliának végef 
vetni az által, hogy e birák fizetését fölemell, mely 
szerint a vidéki váltótörvényszéki birák fizetés 
tekintetében ugyanazon színvonalra emeltessenek, 
mint a megyei törvényszékek biráié a belügymi
niszteri költségvetésben. Én részemről minden
esetre kijelentem, hogy ezen indítványt igazságos
nak „ méltánvosnak találom és elíoandhatónak 
ajánlom. 

Kautz Gyula előadó: T. ház! Én azt 
tartom, hogy mielőtt ily nem eg-észen jelentéktelen 
kérdés felett szavazunk,érdemes volna — különösen 
a miniszter ur előleges nyilatkozata után — arról 
gondolkodni, mennyi lenne körülbelül azon ösz-
szeg, rnel}? által a költségvetés szaporodnék. 

Horvát B o l d i z s á r igazságügyé i ' . - A kü
lönbség az összes váltóíörvényszékeknél 3,000 fo
rintot fog tenni, azért elfogadhatónak ajánlom. 
(Elfogadjvk) 

Elnök: Mindenesetre szavazás által kell e 
kérdést eldönteni. Annálfogva méltóztassanak azok, 
kik a vidéki városokban levő váltótörvényszékek 
biráinak fizetését—a mint az praehmínálva vol t— 
elfogadják, felállani. (Megtörténik. Fölkiáltások: Nem 
értettük a kérdést!) A fővároson kívül levő váltó
törvényszéki tagok, illetőleg birák fizetésére nézve 
a különbség 1,200 és 1,500 ft. (A szerkezetre kell 
szavazni!) A szerkezetre nézve már megtörtént a 
szavazás. Méltóztassanak most azok felkelni, a kik 
az 1,500 frtot akarják elfogadni. (Megtörténik) A 
többség a szerkezetet, vagyis az évi 1,200 forintot 
fogadja el. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a költ-
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ségvetésnek a kerületi lányabiróságokra vonatkozó 
tételeit.) 

KaultZ G y u l a e lőadó {olvassa a 348. sz. 
Iromány II. részének 8. czimét.J 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bi
zottság által javasolt 25,000 frtot? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva ezen összegben állapittatik meg a költ
ségvetés illető tétele. 

Bujanovics Sándor j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetésnek a sajtóbiróságokra vonatkozó átalányát.) 

Kautz G y u l a e í ő a d ó (olvassa a II. rész 9. 
czimét.) 

Csiky Sándor : Hiszen kérem más van a 
költségvetésben nyomtatva arra nézve, hogy mibe 
kerülnek a sajtóbiróságok. (Az a részletezéshez tar
tozik !) De ezeket is érdemes volna felolvasni. 

E l n ö k : Most fog felolvastatni. 
BtljanOViCS Sálldor j e g y z ő (olvassa a saj

tóbiróságokra vonatkozó egyes tételeket.) 
E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a 18,500 

forintot ? (Elfogadjuk!) 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 10-ik 

czimet a pénzügyi tövvényszékekről atalánosságban.) 
Kautz Gyula előadó (olvass a a II. rész 10. I 

czimét.) 
Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 

részletes kimutatást.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 

BlljanOViCS SánŰOl* j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetésnek az erdélyi megyei törvényszékekre vonat
kozó átalányát.) 

Kautz Gyi l la e lőadó (olvassa a II rész 11. 
czimét.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a rész
letes kimutatást.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk !) 
BlIjailOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa az er

délyi kir. városok költségvetésének átalányát.) 
KailtZ G y u l a e l ő a d ó : Erre a pénzügyi bi

zottságnak nincs megjegyzése. 
D o b o l y i Sándor : T. ház ! Ha kényszerítő ok 

nem volna, mely felszólalásomat parancsolja, nem 
zavarnám egy perezig sem a t. ház figyelmét; de 
midőn legszigorúbb és legalaposabb számítás után 
tudom, hogy a 6,000 írt Maros-Vásárhely törvény
székének nem elég: akkor méltóztassanak megen
gedni, hogy alázatosan kérjem, hogy a különben 
jelentékeny városnak e tekintetben segélyt nyújt
sunk , a 6,000 forintot 8,000 ftra emelni méltóz
tassék. 

S i m a y G e r g e l y : T . ház ! Nekem az erdé
lyi városok törvényszékeinek segélyezési rovatára 
vannak némi észrevételeim. 

Mindenekelőtt meg kell jegyeznem, hogy azon 
városok, melyek e rovat alatt mint erd. szab. kir. 
városok vannak megnevezve, nem mindnyájan kir. 

városok, hanem azok közül csak az első öt kir. 
város; Szász-Régen a provisorium alatt nevezte-, 
tett kir. városnak; a többiek pedig nagyrészint 
taksális városok, részint nemes városok. 

Ezen megjegyzés után magára a dolog érde
mére nézve megjegyzem, hogy azt hiszem, midőn 
kirovás tétetik, akár teherre, akár javadalomra 
nézve: annak alapjául egy kulcsnak kell szolgálni, 
különben minden kirovás önkényessé válik és 
igy bizonyosan jogos igényeket fog megsérteni. 
Már maga ezen rovat bevezetése mutatja, hogy 
mind a minisztériumnak, mind a pénzügyi bizott
ságnak melyik kulcsot kellett volna alapul fel
venni. Itt a bevezetésben áll, hogy az adjutum 
salariale czim alatt kell az erdélyi városok részére 
69.500 forint. Az adjutum salariale, tisztelt ház, a 
régibb időkből veszi eredetét, és e szerint a váro
sok oly mértékben voltak segélyezve, a mint adó
zási összegök megkivánta a segélyezést. A jelen 
kirovásnál ezen kulcs nincs fentartva. Irányadó 
lehetne ugyan e tekintetben még az is,hogy valóság
gal mennyire mennek jelenleg a segélyezendő vá
rosok törvénykezési költségei. 

De bármelyik vétessék is fel alapul ezen kul
csok közül, akár együtt, akár külön-külön: teljes 
lehetetlen, hogy főkép Szamos-Ujvár és Erzsébet 
kir. városok részére csak 2,000 frtnyi segélyezést 
lehessen megszavazni. Hitelesen kimutatható, t. ház, 
hogy Szamos-Ujvár városának jelenleg évenkinti 
igazságszolgáltatási költségei körülbelül mintegy 
10,000 írtra rúgnak. En teljességgel nemkivánom 
ezen összeget megközelítő összeget ezen város s Er
zsébet város részére követelni; hanem igen is kívá
nom azt,hogy a költségvetésben foglalt összeg fele
meltessék • e mellett azonban nem akarok levonni 
valamit a többi városok összegéből. Ez okból tehát 
kérném a tisztelt házat: méltóztassék ezen két ki
rályi város törvénykezési költségeire egyenkint 
5,000 forintot megszavazni és az egész összeget 
69,000 frtról 75,000 frtra emelni. (Marad!) En, 
tisztelt ház , az államháztartásban a takarékos
ságnak ép oly barátja vagyok, mint bár ki más a 
tisztelt ház tagjai közül, de bűnnek tartanám fukar
nak lenni az igazság rovására. 

Berzenczey László: Tisztelt ház! Nem 
tudom, statistikai adatok, vagy sympathiai nézetek, 
vagy micsoda adatok vezérelték azokat, a kik ezen 
összegeket megállapították. Nem tudom, Kolozsvár 
mióta lett Maros-Vásárhelynél két akkora, és igy 
nem tudom, miért kap Kolozsvár 15,000 forintot, 
és Maros-Vásárhely — mely pedig a székely föld fő
városa — 6,000 forintot. Ezt indokolni semmivel 
sem lehet.Meglehet, nagy ságtoknak több rokonszen
vük van Kolozsvárhoz, mint Maros-Vásárhelyhez. 
(Derültség.) Ne tessék nevetni,mert valóban ugy lát
szik, mintha az urak ajándékot adnának; pedig ez 
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nem ajándék, hanem mindez a közös adóból megy, 
csakhogy nálunk a domestica nincs elválasztva. 
Kolozsvárnak nincs kótszerannyi népessége, mint 
Maros-Vásárhelynek s kap 15,000 ftot, mig Ma
ros-Vásárhely csak 6000 frtot; én tehát nem tudom, 
mily alapon határozták meg ezen összegeket. (Zaj.) 
Méltóztassanak nem lekiabálni az embert, hanem 
okot adni rá. 

Továbbá bátor vagyok Szamos-Újvárt s Er
zsébetvárost is felhozni. Hogy ezek kir. városok, 
tudom ; de pl. Gyula-Fehérvár bizonyosan nem 
nagyobb város, mint Szamos-Ujvár, shogy Gyula-
Fehérvár kap 6000-et, a mely kisebb Szamos-
Újvárnál, és hogy ez kap 2000-et, ezt teljességgel 
nem értem. Itt, nem hiszem, hogy az arány meg 
volna tartva. 

Arra kérem tehát a t. házat, hogy Maros-
Vásárhely részére, mely csakugyan város, habár 
székely földön van is,méltóztassanak 8000-et meg
adni , valamint Szamos-Ujvár és Erzsébetváros 
részére, melvek kir. városok, ne méltóztassanak e 
tekintetben gazdálkodni, hanem az ezekre kért 
összeget megszavazni. (Marad!) 

Arad csak akkora.mint Kolozsvár.s kap 2 7.000 
forintot, s Kolozsvár kap csak 15,000 et. Méltóz
tassanak a motívumokat felhozni. Én tudom, hogy 
a t. háznak unalmas dolog volna „Rechnung^-okat 
csinálni; tudom, hogy a mi itt be van adva, az ma
rad, s unalmas mindenkinek számadást készíteni; 
de hogy ez nem igazságos eljárás, azt méltóztas
sanak megengedni! (Zaj.) 

Papp Zs igmond : T. ház! Egy kis felvilá
gosítássá] tartozom a t. háznak s az előttem, szólott 
képviselő urnák, ki azon kérdést állítja fel, hogy 
miért kell adni 15,000 forintot Kolozsvárnak,s Ma
ros-Vásárhelynek csak 6000-et V Azt mondja a 
tiszt, képviselő ur, hogy ez is főváros a székely 
földön; igen, de én meg azt mondom, hogy Kolozs
vár is főváros, habár nem is a székely földön. Ha 
egyébként figyelmére méltatta volna a statistikai 
kimutatásokat, ezt nem hozta volna föl. Ugyanis 
Kolozsvár népessége 17,496, mig Maros-Vásárhelyé 
csak 9,263. Ebből tehát igen természetesen követ
kezik, hogy többet kell adni azon városnak, a 
melynek több az agendája és kötelessége, hol na
gyobb a lélekszám. Ha pedig arról van a szó, hogy 
elvileg meg kell-e tartani a kir. városok részére a 
subventiót, vagy nem: kimondom tisztán vélemé
nyemet, hogy én a kir. városoknak subventiót nem 
adnék: mert midőn kir. várossá alakultak, ki kel
lett mutatniok, hogy fen tudják magokat tartani; s 
ha nem tudják magokat fentartani, el kell venni 
tőlök azon privilégiumot, mely ugy sem egyez meg 
a kor szellemével. (Helyeslés.) Jelenleg a kir. vá
rosok részére a 69,000 frtot magadom. de elvileg 
a subventiót el nem fogadom. (Maradjon!) 

CsiJty I s t v á n : Igen bajos azon nagy nyo
matékú érv ellenében •" „maradjon" elegendő érve
ket felhozom arra, hogy a t. képviselőházat más 
véleményre bírjam. Azok után, miket Maros-Vásár
hely s Szamos-Ujvár érdemes képviselői mondot
tak, nekem igen kevés mondani valóm van; de ha 
valaki ezen osztályozást kezébe veszi, s látja, hogy 
Szamos-Ujvár s Erzsébetváros örmény városok, s 
Szászrégen szász város csak 2,000 frtban részesittet-
nek, mig a magyar és székely városoknál sokkal 
alsóbbrendű városok több segélyben részesittetnek: 
lehetetlen, hogy azok után azon gyanúra ne jöjjön 
valaki, hogy itt is nemzetiségi tekintetek forogtak 
fen. En teljességei nem helyeslem azon nézetet, 
nem is hiszem, hogy e költségvetés megállapításá
nál oly tekintetekből indultak volna k i ; hanem a 
látszat csakugyan az. Egyébiránt midőn Gyula-
Fehérvárnak, mely Szamos-Ujvár és Erzsébetvá
roshoz hasonló, 6,000 forintot adnak, ezen két vá
rosnak pedig csak 2 000 frtot, az valósággal sem 
e városok állapotával, seni az egyenjogúsággal meg 
nem fér. 

Nekem nézetem az. hogy az igazságügyi mi
nisztériumnak, vagy annak, ki ezen osztályozást 
készítette, valamely bizonyos alapot kellett volna 
felvenni; alap pedig lett volna egyfelől az összes 
törvénykezési költségek mennyisége, másfelől az 
adó mennyisége. Azon meggyőződésben vagyok, 
hogy miután az idő igen rövid, nem lehet már 
most végére járni annak, hogy az egyes erdélyi 
városoknak mennyi a törvénykezési költség ok. 
Minthogy azon elv van elfogadva a magyaror
szági városokra nézve, hogy a tettleges törvény
kezési költségekhez képest javadalmaztaüsanak : azt 
hiszem, hogy jövőre az erdélyi városokra nézve 
is ezen elv lesz irányadó. Miután azonban az idő 

I rövidsége miatt azt jelenleg alkalmazni nem lehet, 
nézetem az. hogy e tekintetben a másik kulcs 
alkalmazható, tudnillik az adómennyiség, és igy az 
adómennyiséghez képest legyen felosztva ezen 
69,000 frt. 

Egyébiránt azon nézetben vagyok, hogy a 
69,500 frt által azon elvnek, hogy a városok tett
leges törvénykezési költségei fedeztessenek, nincs 
elég téve, hogy ezen összeg nem elég az erdélyi 
városok e részbeli szükségleteinek fedezésére. 

Én részemről azon nézetben vagyok, hogy 
miután a belügyminisztériumi költségvetésben a 
magyarországi királyi városokra nézve tetemes 
összeg vétetett fel; miután Deák Ferencz indítvá
nya következtében azon városok is, melyek nem 
királyiak, de törvényszéket tartanak, tetemes ösz-
szeggel fognak segittetni; tekintve azt, hogy az 
erdélyi városok 1866és 1867-ben segélyezést nem 
kaptak, mig a magyarországi királyi városok 

I 1866. és 1867-ben 1.000,000 forint segélyben ré-
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flzesittettek ; méltóztassék a tisztelt ház az erdélyi 
városokra nézve a 69,000 frtot 100,000 forintra 
emelni i 

Bátor vagyok ezen módositványomat a tisz
telt ház figyelmébe ajánlani. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa Csiky Ltván 
módositványát): „Az erdélyi magyar és székely 
szab. kir. és taksális városok törvényszékei költ
ségei fejében 100,000 frt. 

„Egyébiránt a minisztérium oda utasittatik, mi
szerint az erdélyi részekben levő, magyar és székely 
szabad királyi és törvényszékeket eddig is tartott, 
és jelenleg is független állásuknál fogva tartani 
kényszerült taksális városok között az ezen városok 
által eddig is élvezett salariale adjutumok meny-
nyiségéhez képest az utalványozott 100,000 frtot 
felosztván, az egyes városokra jutandó mennyisége
ket évnegyedenkint szolgáltassa ki." 

Deáky LajOS: T. ház! midőn a szab. kir. 
várot>ok törvénykezésének segélyezéséről volt szó, 
figyelemmel kisértem egyszersmind szab. kir. Zi-
lah városa érdekeit is, melynek egyik választott 
képviselője vagyok, és ugy tapasztaltam, hogy e 
város sem a magyarországi, sem az erdélyi szab. 
kir. városok közé nem vétetett fel. E város, visz-
szakapcsoltatá^a előtt, Erdélyhez tartozott és ott 
„salariale adjutum" czim alatt,törvénykezési segély
ben részesittetett. Ezen segélytől legközelebb meg' 
fosztatott, és akkor, midőn nincs Erdélyben egyet
len egy város sem, mely ezen segélyben nem ré
szesittetett volna, feltűnő, hogy egyedül Zilah az, 
mely e segélyben nem részesül. Mi oka ennek, 
teljességgel meg nem foghatom. Midőn a Bach-
korszak elérkezett, olvastunk birodalmi városok
ról ; Bécset, Triesztet és Zilahot a birodalmi váro
sok közé sorozták. Meglehet, most adjutumot az
ért nem kap, mert a birodalmi városok közé soroz-
tatott. (Felkiáltás: Ugy van!) De ennek sem adha
tok hitelt, mert ha tekintem Bécset és Triesztet. 
e két városnak annyi áldozatot hozotté ház. hogy 
ha Zilah városa ennek csak század részében is 
részesittetnék, igen megelégedettnek erezhetnék ma
gokat. Midőn a visszakapcsolás megtörtént, az e 
végre kiküldött királyi biztosok Zilah városa tör
vénykezésének szükségleteire „salariale adjutu-
mot" szabtak meg, melyet a visszakapcsolás sza
bályának az országgyűlésen leendő elfogadásáig-
a magyar minisztérium, legalább az 1848-ki mi
nisztérium meg is tartott. Azonban a jelenlegi mi
nisztérium ezen „salariale adjutumot" megtagadta: 
pedig midőn Zilah városának telekkönyvi hatóság
gal kapcsolatos külön törvényszéke van, mely tör
vényszék fenállása által tetemes bélyegilletéket, 
százalékokat hoz be az államnak, ha nem is veszem 
,azt, mit fizet egyenes adót és közvetettet: azt hiszem, 
nagy méltánytalanság, hogy ezen állam jövede

lemből e városi hatóságnak akkor, midőn Oláhfalu-
nak is 1000 forint ajánltatik, valamint Bereczk 
városának is, mely népességre nézve Zilahot meg 
sem közelíti, segély nem adatik. Ámbár a legköze
lebbi napokban beadatott azon indítvány, mely sze
rint a szab. kir. városok és rendezett tanácscsal 
biró városok, melyeknek fölebbviteíi törvényszé
kük a magyar kii\ .puria, törvénykezési költségeik 
fedezésében segélyeztessenek, ezen tárgyra tartozik; 
mindamellett, minthogy a visszakapcsolás által 
magyarországi szab. kir. város lett Zilah város, a 
visszakapcsolás szabályának sérelme nélkül, a se
gélyezésből ki nem zárathatik, mint ezt a belügyér 
úr rendeletileg tette: addig is, mig e visszacsatolási 
szabályok felett az országgyűlés határoz, én leg
alább is 1000 forintnyi salariale adjutumot kérek 
Zilah város részére megadatni. Azon esetre azon
ban, ha ez meg nem adatnék, fenhagyom magam
nak azon jogot, hogy midőn a szab. kir. és rende
zett tanácscsal biró városok törvénykezési költ
ségei napirenden lesznek, e tárgyhoz ujabban hoz
zászólhassak. (Helyeslés a bal oldalon.) 

H o r v á t h D ö m e : Felvilágosítást kívánok 
adni a t. képviselő urnák, midőn azt vagyok bátor 
állítani, hogy a magyarországi városok közöl Zilah 
nem maradt ki, és pedig nem 1000 forinttal sze
repel, hanem inie itt Zilah részére 4730 forint van 
jelölve. (Derültség.) Miután tehát a magyarországi 
városok közt benfoglaltatik, fölösleges a fölött 
több szót vesztegetni, (Helyeslés.) 

Csiky Sándor : Én nem tudom, hogy t. 
Horváth Döme képviselő' urnák minő igazságügy
miniszter által tett költségvetés van a kezében ; 
nekem is van egy, de ebben ugyan nincs benne. 

Horváth D ö m e (elmegy Csiky Sándorhoz és 
megmutatja, neki.) 

E l n ö k : Miután indítvány adatott be, mely 
azt mondja, hogy 100,000 forintra emeltessék az 
összeg, a ház szabályainak G8. szakasza pedig azt 
mondja, hogy a két javaslatnál mindig a legna
gyobb összeg j'ön szavazás alá, ennélfogva az in
dítvány el vagv el nem fogadására kell szavazni, 

Mihá ly i Pé ter (olvassa Csiky István módo
sitványát.) 

E l n ö k : A kik a 69,500 frt helyett a 100,000 
frtot kívánják elfogadni, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) Az inditványt a ház nem fogadja el. 

Maros-Vásárhelyre inditványoztatottaz, hogy 
nem hat, hanem 8000 frt praelimináltassék. 

Berzenczey L á s z l ó : Ha Kolozsvárnak meg
adják a 15,000 frtot, ennek is megadhatják a 
8000 frtot. (Zaj.) 

E l n ö k : A kik a 8000 frtot kívánják elfo
gadni, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) Á 
ház nem fogadja el. 

Berzenczey L á s z l ó : Bátor vagyok a kér-
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déshez szólani, a kérdés feltételéhez. (Menjünk to
vább !) Sohse menjünk tovább, mikor én akarok 
szólani. Én azt voltam bátor kérni, hogy hatezer 
frt helyett Maros-Vásárhelynek adassék meg nyolcz 
ezer frt. 

Elnök: Erre nézve most már szavaztunk ; a 
8000 frtot nem adja meg a ház. 

Már most méltóztassanak azok fölkelni, kik 
Simay képviselő úr indítványa szerint Szamos-Új
vár és Erzsébet városnak egyenkint 5000 frtot 
kivannak megszavaztatni. (Megtörténik.) A t. ház 
nem fogadja el. 

BujanoviCS Sándor j e g y z ő (olvassa az er
délyi kir. városok költségvetésének egyes rovatait.) 

KautZ G y u l a e lőadó : Nincs észrevétel. 
Elnök : Elfogadja-e a ház a 69,500 frtot ? 

{Elfogadjuk !) 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a Mt-

ségvetésnek uZ erdélyi első bírósági urhéri törvényszé
kekre vonatkozó átalányát?) 

Kau tZ G y u l a e lőadó : Ezen összeget a 
pénzügyi bizottság megszavaztatni kéri. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 
egyes rovatokat.) 

Kail tz G y u l a e lőadó : Erre nézve a pénz
ügyi bizottság 71,800 frtot kér megszavaztatni. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (El !) 
Bujanovics Sándor j e g y z ő (olvassa a költ

ségvetésnek a fegyintézetekre vonatkozó átalányát.) 
Kautz G y u l a e lőadó (olvassa a 348. számú 

Iromány II. részének 14. czimét.) 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 

egyes rovatokat.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a te-

lekkönyvezésre vonatkozó átalányt.) 
Ka i l tz G y u l a e lőadó (olvassa a 348. számú 

Iromány III. fejezetét.) 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 

egyes rovatokat) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bi

zottság javaslatát ? (Elfogadjuk!) 
Bujanov ic s Sándor j e g y z ő (olvassa a nyug

dijakra vonatkozó fejezetet.) 
KaultZ Gy i l ía e l ő a d ó : A nyugdijak iránt 

külön jelentésben fogja a bizottság minden minisz
tériumra vonatkozó együttes jelentését utólag be
mutatni. 

Elnök: Elfogadja a t. ház a bizottság véle
ményét ? (Elfogadjuk '.) Tehát a bizottság véleménye 
el van fogadva. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvas sa a rend
kívüli költségekre vonatkozó tételeket.) 

Kautz Gyula előadó (olvassa a 348. számú 
Irományból a rendkívüli költségekről szóló fejezetet) 

Várady Gábor : T. képviselőház! A javas

lat ezen tételének: „az átruházás csak egyes ezi-
meknek rovatai közt engedhető meg," sem értelmét,' 
sem helyét nem látom, s azt hiszem, hogy csak 
tévedésből csúszott be. Ezen tétel az igazságügy-
minisztérium összes költségvetésére nemvonatkoz-
hátik, mert a pénzügyi bizottság ott, hol jónak 
látta, minden egyes fejezet végén javaslatba hozta 
az átruházási jog megadását, mint p . történt a» 
1-ső és 3-dik fejezetnél. De nem vonatkozhatik a 
pénzügyi bizottságnak ezen javaslata a rendkivüli 
költségekre sem, mert ezeknek más czimök nincs, 
mint csupán „rendkivüli költségek", és ezen czini 
csak két rovatot foglal magában: úgymint a co-
dificationalis munkálat keresztül vitelére, és a kir* 
curia újjáépítésére szükséges költséget. Nem 'hi
szem, hogy a pénzügyi bizottság szándékában lett 
volna két ily heterogén tételnél az átruházás jogát 
javaslatba hozni, s meg vagyok győződve, hogy 
ezt igazságügyminiszter úr sem kívánja. Kérem 
ennélfogva ezen tételt, melynek itt értelme nincs, 
és mely ellenkezésben áll a pénzügyi bizottságnak 
már fenérintett és elfogadott javaslatával, egysze
rűen kihagyatni. 

Horvát Bo ld izsár igazságügyé i 8 : Azt hi
szem, t. képviselőház, hogy ezen félreértés onnan 
eredhetett, mert nincs megjelölve a nyomtatvány
ban, hogy a budgetnek szakaszonkinti tárgyalása 
be van fejezve, mert az átruházás csak a rendes 
kiadásokra vonatkozhatik, de a rendkívülire nem ; 
ki is jelentem, hogy nem fogom azt igénybe 
venni. 

B é n i s S á m u e l : Azt hiszem, t. ház, hogy 
ezen kitétele a pénzügyi bizottságnak a többire 
sem vonatkozhatik, mivel a budget tárgyalásánál 
minden pontnál, hol az átruházásnak helyét látta 
a pénzügyi bizottság, későbben pedig a ház, minden 
pontnál kimondta, hogy ott helye van az átru
házásnak. Ennélfogva ha az igazságügyi bud-
getnél is néhol helye van az átruházásnak, azt az 
egyes pontoknál kell kimondani: különben ha a 
végén mondatnék ki, ez annyit tenne, hogy min
den egyes tételnél, minden egyes rovatnál a rova
tok közt mindenhol helye van az átruházásnak; 
ezt pedig a t. ház nem akarhatja kimondani, mert 
ily átalános átruházási jognak nincs helye. Hagy
juk tehát ki innét, mert az valósággal nem is ide 
való. 

Horvát Boldizsár Igazságügyér : Igaz, 
tisztelt képviselőház, hogy az átruházás némely 
tételeknél világosan kimondatott, más tételeknél 
pedig kimaradt; de épen ezen hézagot akarta 
pótolni a pénzügyi bizottság. Hogy a t. képviselő 
urak nem akarják a rendkivüli szükségletre kiter
jeszteni ezen átruházási,' jogot, azt természetesnek 
találom, s kinyilatkoztatom, hogy nem is volt azt 
szándékom igénybe venni. De a többi czimnél 
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ezen átruházásnak mindenhol lehet helye. (Ellen
mondás.) Bocsánatot kérek, én szigorúan akarok 
az ország pénzével gazdálkodni; de még sem lehet 
annyira megszorítani a miniszter kezét, hogy 
ugyanazon czimben felvett különböző rovatok 
között ne tudja a kiegyenlítést megtenni: mert 
akkor bizonj^os kiadásokat nem fog fedezhetni. 
így p. a sajtóbiróságoknál, meglehet, hogy valami 
meggazdálkodható, a közvádlóknál ellenben az 
utazási költség valamivel többre mehet, mint a 
mennyi eló're felvétetett, és ez esetben az egyiket 
a másikból pótolom; de az ugyanazon ezim alatt 
megállapított összegen tul semmi körülmények 
közt nem fogok kiterjeszkedni. Utóvégre is min
den egyes tételt az utósó krajczárig kiszámítani 
nem a budget, hanem a számadás köréhez tarto
zik; azért a budgetnél e részben a miniszternek 
némi latitudet engedni okvetlenül szükséges, mert 
oly pontosan minden kiadást egy esztendővel előre 
nem lehet meghatározni. 

S i m o n y i Lajos b . : A t. ház e napokban 
azt határozta, hogy a kormánynak a virement 
joga átalánosságban meg nem adatik. Azon alka
lommal kifejezte a t. ház azt is, hogy egyes téte
leknél, egyes fejezeteknél fogja a budgetben meg
határozni a kormány azon jogát, hog}^ átruházás
sal élhet-e vagy nem ? Ha tehát itt átalánosságban 
kimondatnék, hogy az igazságügyminiszter bud-
getjében megadatik az átruházás joga, ez még a 
ház határozatával is ellenkeznék. Ugy ^udom, az 
igazságügyi miniszternek az 1-ső és 3-dik fejezet
ben meg van adva a virement, és így, ha még 
más fejezeteknél is óhajtaná a miniszter, azt ott 
kellene kitenni. Azt átalánosságban kimondani, 
hogy az átruházási jog megadatik, ellenkezik a 
napokban hozott határozattal. Ami a gazdálkodási 
szempontot illeti, ott , hol az átalános virement 
megadatik, rendesen bizonyos százalékot, 2-től 
5-ig, leszoktak vonni: mert történnek halálozások, 
nem neveztetnek ki az illető hivatalnokok; szóval 
2—5 százalék levonásának lehet helye, mint a 
mennyi meggazdálkodható; de én ezt czélszerü 
eljárásnak nem tartom, és ezen pausális levonásról 
említést tétetni nem óhajtok, hanem a ház e na
pokban hozott határozatához képest az egyes feje
zeteknél mondjuk ki, hogy megadatik-e a virement, 
vagy nem ? {Helyeslés.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : Pár nappal ezelőtt 
azon határozatot méltóztatott hozni a ház, hogy 
az átruházás csak is ott engedtetik meg, hol nyíl
tan megadatik a ház által ; annálfogva ezen költ
ségvetés második fejezetében kimondotta a ház, 
miszerint az átruházást az első fejezetben, a köz
ponti igazgatásnál az egyes rovatok közt megadja, 
továbbá a harmadik fejezetben, a telekkönyvezés
i é i , az egyes czimekre nézve szintén megadja. 

Azonban ha méltóztatnak elfogadni az igazságügyi 
miniszter lír óhajtásához képest azt, hogy ezen 
költségvetés egyes czimein belül az átruházás 
megengedtessék, akkor kérem azt határozatilag 
kimondani, mert a jegyzőkönyvbe csak is ugy 
lehet bevenni a pénzügyi bizottság jelentésének 
ezen tételét. 

Várady Gábor: Én nem szólaltam fel az 
átruházás jogának megadása ellen, midőn az bizo
nyos korlátok között az első fejezetben javaslatba 
hozatott. Nem szólaltam fel a harmadik fejezetnél 
sem, midőn az helyes és kellő indokolás mellett 
javaslatba hozatott; és ha ezen átruházási jog kel
lően indokolva hozatik vala javaslatba a többi 
fejezetnél, az ellen sem szólaltam volna fel. Most 
azonban ezen a dolgon, ugy a mint t. igazságügy
miniszter lír kívánja, már segíteni sem lehet: mert 
e kifejezést: „az átruházás csak az egyes czimek 
rovatai közt engedhető meg" a jelen helyzetben 
elfogadni lebetlen, miután az első fejezetben vilá
gosan ezen kifejezés használtatik : „az átruházást 
csak az 5-, 6-, 7- és 8-dik rovatok közt véli megen
gedhetőnek a pénzügyi bizottság": tehát ugyan
azon fejezetben is csak néhány rovat közt enged
tetett meg a pénzügyi bizottság javaslata nyomán 
az átruházás; holott ha most ezen kifejezés fogad
tatnék el, akkor minden czim minden rovata közt 
minden kivétel nélkül megengedtetnék az átruhá
zás. A t. miniszter úr ezen kívánsága ellenkeznék 
a háznak alig pár órával ezelőtt hozott határoza
tával. {Felkiáltások: Szavazzunk! Szavazzunk! Hall
juk a kérdést!) 

E l n ö k : A kérdés ez: az átruházást elfogad
ja-e a t, ház ugy, mint azt a pénzügyi bizottság-
javaslatba hozza ? A kik elfogadják, méltóztassanak 
felkelni. {Megtörténik.) Az átruházást az egyes 
czimek rovatai közt nem fogadja el a t. ház. 

Horvát Boldizsár igazságügyéi1: Nem 
tudom, ez a kérdés hogyan van eldöntve ? meny
nyiben fognak az átruházási joggal a t. képviselő 
urak engem felruházni ? Hogy az egyik czimbó'I 
nem mehetünk át a másikra, azt természetesnek 
találom ; hanem hogy ugyanazon czimek külön
böző rovatai közt ne legyen megengedve az átruhá
zási jog,az lehetetlenné fogja tenni az administratiót. 
Tessék felvenni a fegyintézeteket. Nem számítha
tom ki előre, hány fegyencz fog az egyik vagy 
másik fegyintézetbe átszállittatni : mert ha a váczi 
fegyintézetben a fegyenczek száma megszaporodik, 
átteszem Illavára; de ezt nem leszek képes meg
tenni, ha nem adják meg az átruházási jogot. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! A szavazás már 
megtörtént; azért, azt hiszem, többé kérdés nem 
lehet, hogy a mit a t. ház kihagyatni rendelt a 
határozatból, az abba ismét visszavétessék. En 
részemről annak folytán, hogy az igazságügymi-
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niszter úr ismét felszólalt e tárgyban, kötelessé
gemnek tartom azon véleményemet kijelenteni, 
hogy nem látom indokoltnak igazságügyminiszter 
úr ujabb előterjesztését sem : mert ha csak az 
egyes czimek rovatai közt engedtetik is meg az 
átruházás, kérdem, t. ház, miért határoztuk meg az 
egyes rovatokra fordítandó összegek sommáját ? 
Pontonkint meghatároztuk, hogy ennyi legyen p. 
o. a királyi tábla személyzetének fizetése, eny-
nyi legyen az illetőknek lakbére, ennyi legyen 
az irodára forditandó összeg , ennyi a szol
gák fizetése. Ha azok közt is virement-t méltóz
tatnak engedni, akkor nem határoztunk semmit, 
akkor el fogunk térni az eddigi határozattól, és 
egész meghatározása a költségvetésnek merőben 
illusoriussá fog válni. Annyi szám foglaltatik itt 
egy-egy ezikkben, annyi heterogén szám , hogy 
azok közt, nézetem szerint, az átruházási jogot meg
engedni nem lehet. Hanem szükséges azon ezélra 
az egész összeg, melyet a ház arra rendelt, ez meg 
fog takaríttatni az állam részére, és nem forditható 
oly ezélra. a melyre a t. ház bizonyos összeget 
határozott. Ennélfogva tisztelettel kérem a házat, 
hogy az eddigi határozat mellett megmaradni 
méltóztassék. 

Bezerédj Lász ló : Ha a szavazás eredmé
nye továbbá is fenáll, én sem emelek szót; külön
ben kötelességemnek tartom a tisztelt házat egy 
körülményre figyelmeztetni : arra t. i., hogy ha 
meghagynék végén az átruházásra vonatkozó 
pontot, ellentétbe jönne a tisztelt ház önmagával : 
mert az első és harmadik szakaszban az átruházás 
iránt már méltóztattak rendelkezni, bizonyos kikö
tés mellett; mármost, haátalános szabályt hozunk 
arra nézve, hogy az átruházás egyes fejezeteknél 
megmarad, akkor fölöslegessé vált az előbbi hatá
rozat. Azt gondolom én is, hogy miután minden 
egyes tételre kimondottuk az átruházást, azt itt a 
végén kimondani teljesen fölösleges, sőt a ház ez 
által ellenmondásba jönne önmagával. Azért én 
teljesen kihagyandónak vélem ezen pontot. (Ki 
van mondva a határozati) 

B ó n i s S á m u e l : Nézetem szerint, midőn a 
ház a költségvetést megszavazza, midőn az össze
get kimondja, melyet szükségesnek vél az állam
háztartás egyik vagy másik pontjára, akkor nem 
csak azon jogával él, hogy a mennyiséget megha
tározza, hanem él azon jogával is, hogy meghatá
rozza azon hivatalnoki személyzet számát, melyet 

az államgépezet vezetésére szükségesnek tart ; ha 
pedig egyes rovatok közt a virement mindenütt 
megengedtetnék, akkor a háznak ezen joga illuso
riussá válnék. 

E l n ö k : Erre nézve a határozat már ki
mondatott. 

KautZ Öyi l la e lőadó (olvassa a 348. számú 
Irományban foglalt vég megjegyzést.) 

E l n ö k : Elfogadja a tisztelt ház a pénzügyi 
bizottság azon véleményét, hogy a rendkívüli 
költségek azon esetre szavaztatnak meg, ha a ren
des jövedelmekből kitelnek ? (Elfogadjuk !) 

Holnap tárgyaltathatnék, ha a tisztelt ház 
beleegyezik, a dalmátországi vámtarifára vonat
kozó törvényjavaslat, mely még ma ki fog osz
tatni. S ha a tisztelt ház beleegyezik, holnap a ház
szabályok is tárgyalás alá vétethetnek. (Helyeslés.) 

Az osztályok tisztelt elnökeit kérem, méltóz
tassanak délutánra összehívni az osztályokat, az 
erdélyi unióra vonatkozó törvényjavaslat tárgya
lása végett. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Arról le
vén szó, mi tűzessék ki napirendre ? miután ugy 
vagyok értesülve, hogy a hus- és borfogyasztási, 
valamint a személyes kereseti adóról szóló tör
vényjavaslatok már a központi bizottság tárgya
lása alatt vannak : vagyok bátor a t. házat kérni, 
hogy ha belebocsátkozik is a házszabályok tár
gyalásába, méltóztassék kimondani, hogy a köz
ponti bizottság jelentését annak kinyomatása után 
mindjárt tárgyalás alá veszi. 

B ó n i s S á m u e l : A t. háznak tökéletesen jo
gában áll oly munkálatot, mely bizottság előtt már 
tárgyaltatott, az osztályok mellőzésével itt a ház
ban tárgyalás alá venni ; de ezt mégis szükséges 
elnökileg kimondani. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, a házszabályok
ra nézve, melyekből ugy sem lesz törvény, kimon
dottam, hogy, a ház beleegyezésével, az osztályok 
tárgyalásának mellőzésével fognak itt felvétetni. 
(Helyeslés.) Ez ugy sem levén törvényjavaslat, ha 
a t. ház beleegyezik, holnap tárgyaltatni fog. 

A mi a hus- és borfogyasztási, valamint a 
személyes kereseti adóról szóló törvényjavaslato
kat illeti, ezekre nézve a központi bizottság holnap 
reggel fog összeülni. 

A népnevelési tárgyban pedig ma délutánra 
kérem a központi bizottságot. 

Az ülés véazödifc d. u. 1 órakor. 




