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mindig huzamosb időt kivan ; hogy tehát a szava
zás nagyobb fontosságú tárgyaktól el ne vonja az 
időt, kérem a t. képviselőket, hogy holnap déli 12 
órakor a szavazati jegyeket behozni méltóztassa
nak. (Helyeslés.) 

A t. ház határozatilag kimondta, hogy a gyors
iroda állandósittassék. Évre nézve a bizottság je
lentése be lévén adva, kérem a. házat, méltóztas
sék azt holnap tárgyalás alá venni. (Helyeslés.) 

Holnaputánra kitűzendő lenne: egyik tár
gyul a mai napon elfogadott törvényjavaslatnak 
végleges megszavazása és a törvénykezési kérdés
nek tárgyalása ; továbbá a közlekedési minisztéri
um költségvetésének tárgyalása, végre a kisajá
títási törvényjavaslat. 

Csiky S á n d o r : Mai napirendre ki volt tűzve 
a kérvényi bizottság jelentésének tárgyalása, én 

A kormány részéről senki sincs jelen. 

Az ülés kezdődik déli 12 órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző ur fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit pedig Bujanovics 
Sándor jegyző ur jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

Bujanovics Sándor jegyző (ol vassá a no
vember 21-én tartott illés jegyzökönyvét.) 

Elnök: Nem lévén észrevétel, a jegyzőkönyv 
hitelesíttetik. 

A báni kerületben történt képviselőválasztás 
következtében rendelt vizsgálatról szóló ejelentést 
Rudnyánszky képv. ur beadta. Az állandó igazoló 
bizottsághoz tétetik át. 

Mező-Túr városa az 1861-ik évi törvényke
zési költségeket államalapból megtéríttetni kéri. A 
kérvényi bizottsághoz utasittatik. 

tehát arra kérem a t. házat, hogy azt a holnapi 
napra kitűzni méltóztassék. 

E l n ö k : A törvénykezésre vonatkozó jelentés, 
valamint a közlekedési minisztérium költségveté
sére vonatkozó jelentés is holnap ki lesz osztva a 
ház t. tagjai közt, ugy hogy holnapután azokat 
tárgyalni lehet. 

Tisza K á l m á n : A nemzetiségi törvényjavas
latot is ki kellene tűzni. 

E l n ö k : A költségvetésre nézve a ház hatá
rozatba hozta, hogy ennek okvetlenül be kell fe
jezve lenni • de azt hiszem, bele nyugszik a ház, 
hogy, ha a költségvetésbe lesz fejezve, okvetlenül 
a nemzetiségi kérdés jőjön tárgyalás alá. (Helyeslés.) 

A 8-dik osztály t. tagjait kérem, ma délután 
5 órakor tanácskozás végett méltóztassanak ösz-
szejönni. 

Az ülés végzöcik d. u. 2 xji órakor. 

Budaházy Ferencz nyugdíjaztatását pártol-
Tatni kéri. Szintén a kérvényi bizottsághoz utasit
tatik. 

Napi renden van a gyorsiroda szervezése 
iránt a két házbeli bizottság jelentésének tárgya
lása. 

A jelentés fel fog olvastatni. 
KováCs Lász ló e lőadó (olvassa a jelentést.1) 
N y á r y P á l : T. ház! A fölolvasott jelentésre 

némi észrevételemet fogom előadni: (Halljukl) 
Először is figyelmeztetem a t. házat, hogy a 

gyorsírászati irodának állandósítása, a gyorsírók
nak ki általi kinevezése és a gyorsírói személyzet
nek fizetése a t. háznak egy határozata által már 
megállapittatott, és azt gondolom, hogy miután 
ezek a ház által kimondattak, nem lehetett feladata 
a véleményezőknek, hogy akár a fizetésre nézve, 

') Lásd az Irományok 363-ik számát. 
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akár pedig a szervezésre nézve is, mást mondjanak, 
mint a mit a ház már határozatában kimondott. 
(Helyeslés.) 

Kezdem a fizetésen. A t. ház határozata szerint 
megállapított évenkinti fizetés összesen 24 ,7)0 
frtra megy. A mint én összeadtam, leht't, hogy ta
lán tévedtem, de ugy látszik nekem, hogy a vé
leményes jelentésben ajánlott fizetési tervezet 
30,000 frton túl megy. A legelső kérdés tehát az, 
hogy a t. ház el akar-é e részben előbbi határoza
tától távozni; a második az, látja-é szükségét an
nak, hogy nagyobb összeget szavazzon meg, mint 
a mennyit már egyszer megszavazott. Az én véle
kedésem szerint, erre semmi szükség sincs. (He
lyeslés.) 

Állandósítva levén a gyorsiroda és meg lévén 
állapítva az előbbi határozatban a gyorsírói sze
mélyzetnek mind száma, mind fizetése: én azt hi
szem, ennek alapján kellett volna az irodának 
szervezkednie. 

A szervezkedés alatt értem először azt, hogy 
az elnökség kinevezze az irodába azon egyéneket, 
kik a t. ház határozatában megkívánt képességgel 
birnak; a második teendő az lett volna, hogy a 
gyorsirodának ügyvitelére nézve némely határo
zatok hozassanak. 

Az első nem teljesíttetett, mert ezen jelentés
ben nem olvassuk azok neveit, kikut a t. ház el
nöke, a ház határozata által fölhatalmazva, kine
vezett. Ezekre nézve véleményem az, hogy ne 
töltessenek be most mindjárt minden helyek, hanem 
végleg csak azok neveztessenek ki, kik már ügyes
ségüknek 3 év alatt tanúságát adták. (Helyeslés.) 

Az ügyvitelre nézve azt gondolom, ebbe ne 
avatkozzék a ház mindaddig, mig a ház rendsza
bályai újonnan nem szerkezetnek. Az elénk ter
jesztett szabályoknak a jegyzőkről szóló fejezetében 
az mondatik: „a jegyzők a ház minden iratait 
nyilván tartják, a nyomtatványok hibátlanságára 
fölügyelnek, az irodatár és az iroda egész személy
zete, igazgatásuk és ellenőrzésük alatt állanak; 
ennek gyakorlati alkalmazására nézve magok közt 
intézkednek." Azt hiszem nem is szükség több: 
mert előre a ház által határozni meg, hogy mi 
módon kezeltessék az ügyvitel, vélekedésem szerint 
lehetetlenség: mert oly körülmények, melyek ma 
fölmerülnek, más napra megváltozhatnak, s igy 
meghatározott szabály szerint eljárni lehetetlen; 
hanem épen azért vannak a jegyzők, hogy az ügy 
vitelének ezen részét intézzék el. U g y tudom, hogy 
más országokban, nevezetesen Belgiumban is ez 
tökéletesen igy van. A mit felolvastam, azt elégnek 
tartom, hozzá téve azt, mi az uj házszabályok ter
vezetében 179. szakasz által kijelentetik, mely igy 
szól: „az elnök üresedés esetében a fönálló hatá
rozatok értelmében kinevezi az iroda személyzetét, 

a jegyzők ajánlatára a napló szerkesztőjét, a lete
endő szigorlat után a gyorsírókat; végre a ház
nagy ajánlatára a ház többi tisztviselőit és terem
őreit." Az elnök joga tehát a kinevezés, a jegyzőké 
az ajánlattétel. 

Én tehát röviden összefoglalva előadásomat, 
azt hiszem, a t. háznak nincs semmi oka arra, hogy 
előbbi határozatát megváltoztassa, annyival ke-
vésbbé, mivel az sokkal kisebb összeget állapit meg, 
mint a most tárgyalás alatt lévő javaslat; másod
szor a t. háznak nincs semmi oka arra, hogy az 
ügykezelésre nézve most intézkedjék, mert azt 
meg fogják majd végleg határozni a házszabályok. 
Végre harmadszor azt gondolom, nem lenne czél-
szerűtlen, ha a t. ház határozatilag kimondaná, 
némi utasításul az elnöknek, hogy most jelenleg, 
végleg ne mindannyi, hanem csak azokat a helyeket 
kívánja betöltetni, mely helyekre már az eddigi ta
pasztalat szerint alkalmas gyorsírók vannak. (He
lyeslés.) 

Még egy megjegyzésem van, az t. i., hogy 
épen nem lehetek a jelentést tevőkkel egy vélemé
nyen, hogy itt a gyorsírás különböző rendszerei
nek különböző képviseltetését határozatilag ki
mondjuk : ez tisztán praktikus tér; a t. háznak joga, 
kötelessége, hogy határozata alapján oly gyorsírói 
személyzettel lássa" el a káfeat, mely hivatásának 
képes megfelelni; de korán sem lehet abba avat
kozni a t. háznak, hogy a létező rendszerek közül 
melyik jobb. Mert meglehet, ezen rendszereknél 
még egy sokkal jobb fog keletkezni, tehát a t. ház 
olyasmit határozna, a mibe beavatkozni a t. ház
nak, véleményem szerint, nincs hivatása.(Helyeslés.) 

Ezek azon észrevételek, melyeket a t. háznak 
figyelmébe ajánlok és kívánom, hogy a t. ház ezen 
észrevételek nyomán maradjon meg előbbi hatá
rozata mellett, és utasítsa az elnököt, hogy most 
ne minden helyet töltsön be, hanem csak azon 
helyeket, melyekre próbált, alkalmas egyéneket 
talál, és hogy a kinevezéseket a jegyzői kar köz
bejöttével eszközölje. (Helyeslés.) 

K o v á c h L á s z l ó e l ő a d ó : Bátor vagyok, 
mint a bizottságnak e tárgyban előadója, némi 
felvilágosítással szolgálni oly tárgyakra nézve, 
melyekről a t. háznak talán nem minden tagja van 
kellőleg tájékozva. 

Elsőbben is megjegyzem, hogy a gyorsirodai 
szolgálat eddigelé nem állandóan vagy ideiglen 
kinevezett gyorsírók által, hanem szerződés sze
rinti bérbeadás utján volt kezelve. Nevezetesen az 
országgyűlés megnyitása előtt szerződés köttetett 
két egyénnel, kik a gyorsirodát átvették, oly kö
telezettséggel, hogy mindkét házban a gyorsírói 
szolgálatot ellátni kötelességüknek fogják tartani. 
Ennek folytán aztán a gyorsirodában e két egyén 
fogadta fel a többi gyorsírókat, kik aztán, a hogy 
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belátások magával hozta és a rend megkívánta, 
végezték a gyorsírói szolgálatokat. Ezen eljárást 
a ház azon határozata, melyre Nyáry Pál képvi
selő ur hivatkozott, megszüntette, midőn kimon
dotta, hogy jövőre a gyorsirodát állandósítani kí
vánja, és ezután kinevezett gyorsírókkal kíván 
rendelkezni. Ennek nyomán küldetett ki bizottság, 
mely az ott megállapított fizetések nyomán ren
dezze vagyis szervezze a gyorsirodát. 

A vizsgálatok megtartattak és azokból tűnt 
ki, mindenek előtt, miszerint hazánkban 2 rend
szer, a stolczei és a gabelsbergeri az, mely jelesebb 
gyorsírókat adott eddig is a gyorsirodának. Ki
tűnt, hogy az egyik rendszer a másik fölé alig 
helyezhető és mindkét rendszernek vannak jeles 
egyénei.Ennek folytán nem lehetett a bizottságnak 
más feladata, mint hogy mindkét rendszer jelesebb 
egyéneit^ a képviselőház gyorsirodájának meg
nyerje. És ez oka annak. t. ház, hogy a bizottság 
eme véleményében a háznak előbbi határozatától 
némi tekintetben eltér; eltér pedig azért, hogy 
mindkét rendszernek jelesebb egyéneit behelyez
hesse ezen g}^orsirodába, melyet minél tökélete
sebben és jobban kivan az ország szolgálatára 
szervezni. 

Három szempontból indult ki a bizottság: 
1-ször abból, mit előbb volt szerencsém előadni, 
hogy minél jobb gyorsiroda szerveztessék ; 2-szor 
hogy minél kevesebb pénzbe kerüljön; 3-szor 
hogy a gyorsírást magát, mely hazánkban még 
igen gyönge lábon áll, némi tekintetben emelje. 
Mind három szempontot csakúgy volt képes egye
síteni, ha a most előadott véleményes jelentést 
terjeszti a ház elé. Ha tekintetbe veszszük azt, hogy 
a gyorsiroda eddig a háznak havonkint körülbelül 
5,000 írtba került, hogy a háznak hivatkozott ha
tározata szerint évenkint 24,000 frtba kerül, a most 
előadott vélemény szerint pedig, a mely mellett a 
legjobb erők megszerzése lehető, alig 3,000 írttal 
többe: ugy, azt hiszem, a bizottság véleményének 
elfogadása sokkal ajánlatosabb, mint a ház előbbi 
határozata. 

A mi Nyáry Pál képviselőtársunk azon észre
vételét illeti, hogy rendszeri kérdésekben nem kel
lett volna a bizottságnak avatkozni, akkor, midőn 
a gyorsiroda szervezéséről van szó : azt felelem, 
hogy épen azért , hogy rendszeri kérdésekbe 
ne avatkozzék a bizottság, mondta ki, hogy rend
szerekre való tekintet nélkül mindkét létező rend
szer képviselői egyenlően vétessenek tekintetbe, 
mit, ha ki nem mond, könnyen juthattunk volna 
azon helyzetbe, hogy az egyik rendszernek ada
tik nagyobb előny, mint a másiknak, — s ezt 
kénytelen vagyok kimondani — eddigi tapaszta
lásom szerint csakugyan történt, a mi pedig a 
gyorsírás fejlesztését egyátalában nem mozdítja elő. 

A mi azon észrevételt illeti, hogy a bizottság 
túlment megbizatásán : azt elismerem; de midőn 
indokoljuk, hogy miért ment túl és miért adott oly 
véleményt, mely csekély tekintetben eltér a t. ház 
határozatától, akkor azt hiszem, e megjegyzésre 
teljesen meg van felelve. 

Egyéb ellenvetés véleményünk ellen nem 
adatván elő, ajánlom azt a t. háznak elfogadás 
végett. 

Deák FerencZ: {Bálijuk! Halljuk.') Tisztelt 
ház! A képviselőház 220-dik ülésében Várady 
Grábor képvise'ő a ház havi költségvetésének tár
gyalása alkalmával a következő határozati javas
latot terjesztette az országgyűlési gyorsiroda állan
dósítása tárgyában a ház elé. (Olvassa): „Határo
zati javaslat az országgyűlési gyorsiroda tárgyá
ban. Az országgyűlési gyorsiroda állandósittatik. 
Az országgyűlés megbízza a két ház elnökeit an
nak szervezésével. Állandó gyorsíróknak csak 
olyan egyéneket nevezhet ki az elnökség, kik le
tett szigorlat után alkalmasaknak találtatnak. A 
gyorsiroda személyzete és fizetése ekként állapitta-
tik meg: 2 gyorsirodafőnök 2,000 írttal : 4,000 
írt. 1 naplószerkesztő 2,000 írttal 2,000 frt. 4 re-
visor gyorsiró 1,500 frttal: 6,000 írt. 1 0 rendes 
gyorsíró 900 frttól: 1.100 írtig terjedő fizetéssel, át
lagban 10,000 frt. 2 turnusvezető 480 frttal 960 
frt; ezenkivül irodai szükségletre és írnokok fize
tésére 1,740 frt. Az ekként kinevezett gyorsírók az 
országgyűlés hivatalnokai, s állandó évi fizetéssel. 
s annak idejében, a nyugdíjazás átalános szabályai 
szerint, nyugdíjjal láttatnak el. Az országgyűlés 
elnapolásának és szünetelésének idején a minisz
térium rendelkezése alatt állanak." 

A ház a felolvasott határozati javaslatot egész 
terjedelmében változtatás nélkül elfogadta, s annak 
a főrendi házzal leendő szokásos közlésével Radics 
Ákos jegyzőt megbízta. 

Azon urak, kik a most tárgyalás alatt lévő 
véleményt előterjesztették, csak e határozat alap
ján működhettek és ennek korlátain túl nem me
hettek volna. Készíthettek ugyan javaslatot és 
ajánlhatták a háznak, a mint ezt tették is • de kér
dem, most van-e ideje [annak, hogy a ház egy vi
lágosan kimondott határozata megváltoztatását 
vegyük tanácskozás alá? (Elénk helyeslés.) 

Én azt hiszem, mivel a bizottság — különösen 
az összegre nézve — pedig bizony mostani viszo
nyaink között ezen összeg igen kényes portéka — 
túl ment a határon, én részemről a bizottságnak 
beadott jelentését nem pártolhatom, és azt óhaj
tom, maradjunk meg az előbbi határozat mellett, s 
a szerint teljesíttessék a gyorsiroda szervezése, a 
mi abban van. Nem szeretném fentartani az eddigi 
viszonyt én sem, hanem azt kívánom, hogy állan-
dósittassék az iroda ; erre nézve pedig van határo-
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zat, mely szerint el kell járni. A jövő országgyű
lés, ha tetszik, változtassa meg; hanem addig marad
junk meg a határozat mellett, s ezen határozat 
alapján intézkedjék a ház elnöksége. (Atalános 
helyeslés) 

N y á r y P á l : Ha méltóztatnak megengedni, 
még azt az egyet szeretném a határozatban ki
mondatni, hogy ekként a t. háznak előbbi határo
zata tovább is megmaradván, utasittatik az elnök, 
hogy a jegyzők közbejöttével teljesítse azt. a mi 
meghagyatott. (Helyeslés.) 

E l n ö k : H tározatilag tehát kimondom, hogy 
mind a fizetésre, mind a személyekre nézve szer-
veztessék a gyorsiroda a szerint, a mint a t. ház
nak előbbeni határozata rendeli és az elnökség 
utasittatik a határozat végrehajtására.(Fölkiáltások : 
a jegyzőkkel egyetértve. Ideiglen!) 

G h y c z y K á l m á n : Én azon felkiáltásokat 
hallottam, hogy a gyorsírók kinevezése ideiglen 
történjék. Ez, nézetem szerint ellenkezik a ház ha
tározatával, mert a határozat állandónak nevezi; az 
már,hogy jónak fogja-e látni az elnök minden állo
másra a kinevezéseket végleg megtenni, az az ő 
belátásától fog függni. 

SomSSich P á l : Tökéletesen helyes képvi
selő ur észrevétele azon egy megjegyzéssel, hogy 
ha valamennyi állomás betöltésére nem találtatnak 
alkalmas egyének, azok ideiglen töltessenek be. 

Csiky Sándor : Talán azt kellene kimondani, 
hogy az állandó gyorsírók kinevezése mikor tör
ténjék? (Helyislés.) 

E l n ö k : Mindenesetre még ez ülésszak alatt. 
(Helyeslés.) 

A háznak e határozatát Paiss Andor jegyző 
ur átfogja vinni a mélt. főrendekhez. 

Most méltóztassanak szavazati jegyeiket, a 
fiumei kiegyezés tárgyában kikül dendő képvise
lőkre, beadni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvas sa a kép
viselők neveit, kik egyenkint beadják szavazati je
gyeiket.) 

E l n ö k : A ^szavazatok összeszámittatván, az 
eredmény a legközelebbi ülésben fog közhírré 
tétetni. 

Egyéb tárgya a mai ülésnek nincs. 

Az ülés végződik d. u. 11/i órakor. 




