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Következik a Deák Ferencz képviselő' urnák 
a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában beadott 
törvényjavaslata fölötti szavazás. Méltóztassanak 
azok, kik a Pest belvárosa érdemes képviselője 
által beadott törvényjavaslatot a részletes tárgya
lás alapjául elfogadják, fölállani. (Megtörténik! él
jenzés.) A t. ház a Pest belvárosa érdemes képvi
selője által a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában 
beadott törvényjavaslatot átalánosságban a rész
letes tárgyalás alapjául elfogadja. 

Nem tudom, kiván-e a t. ház holnap ülést 

tartani ? (Igen !) Vasárnap lévén, kiván-e a t. ház 
9 órakor ülést tartani? (Fölkiáttúsok: 9 órakort 
Mások: 11 órakori) 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: 
Holnap talán 11 órakor kezdhetnó'k meg az ülést ? 

E l n ö k : Nehogy némely képviselő társunk 
benső érzelmeit sértsük , tán 11 órakor kezdhet
nó'k meg holnap az ülést? (Helyeslés.) 

Napirenden lesz a nemzetiségi egyenjogúság
ról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása. 

Az ülés végződik d. u. 4 órakor. 

CCCXXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. november 29-én 

Sz 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 . 

T á r g y a i : A kormány a katonai bíróságok hatásköréről , a Székes-Fehérvártól Grá t s felé, s a Sátor&Ija-Ujhely és Szii-
vásfalva közt Przemysl felé vezetendő vasutakról törvényjavaslatokat , az eperjes-tarnovi, bá t taszék-zákányi , érsuk-ujvár-treacséüi s 
temesvár-karansebesi vBsutakról hatáiozati javaslatot, s a védrendszeri törvényre nézve előterjesztést nyújt be. A bor- és hnsfogyasztási. 
ugy szintén a személyes kereseti adóról szóló törvények szentesittetvén , kihirdettetnek. A központi bizottság jelentést tesz a magyar 
keleti vasútról. A horvát képviselők napi dijai s lakbérei megállapittataak. A nemsetiségi törvényjavaslat részletesen tárgyaltatik. 
Szavazás a védelmi bisottságba küldendő horvát képviselőkre. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrásy 
Gyula gr., Eötvös József b., Festetics György gr., 
Gorove István , Horvát Boldizsár., Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 V4 órakor. 

E l n ö k .- Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző ür fogja 
vezetni; a szólani kivánók neveit Csengery Imre 
és Mihályi Péter jegyző urak fogják jegyezni. A 
múlt ülés jegyzőkönyve hitelesíttetni fog. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a novem
ber 28-án tartott ülés jegyzökönyvét). 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel (Nincs!) a jegy
zőkönyv hitelesíttetik. 

Horvát Boldizsár igazságügyminisz-
tei*: T. ház! Megvallom, félve teszem e lépést, 
aggódván, hogy a t, háznak türelmével fogok 
visszaélni, midőn a törvényhozás utolsó óráiban, 
annyi munkahalmaz közepett ujabb törvényjavas
latot teszek a ház asztalára. De mivel e törvény
javaslat egy nagy alkotmányos előlépés, és mivel 
igen rövid — 17 szakaszból álló — azon remény
ben vagyok, hogy a t. ház előzetesen fogja azt tár
gyalás alá venni. A törvényjavaslat szól a katonai 

biróság hatásköréről és esak annyit vagyok bátor 
tartalmából fölemlíteni, hogy a katonai bíróságok
nak civil hatáskörét teljesen megszünteti, a bün
tető ügyekben pedig tüzetesen szabályozza és ez
által a gyakorlati életben igen sok conflictusnak 
teljesen elejét fogja venni jövőre. (Tetszés.) 

E l n ö k : Felolvasottnak tekintetvén, ki fog 
nyomatni, J) szétosztatni és tárgyalás végett az 
osztályokhoz utasíttatni. A közlekedési miniszté
rium nevében Hollán Ernő kíván előterjesztést 
tenni. 

C sengery A n t a l : Engedelmet kérek, én az 
előbbi törvényjavaslat mikénti tárgyalására nézve 
kívánok szólni. (Halljuk!) Azt hiszem, legczéísze-
rübb volna ezen törvényjavaslatot közvetlenül a 
jogügyi bizottsághoz utasítani, hogy az minél előbb 
adjon e tárgyban véleményt. Ez nagyfontosságú 
dolog, t. ház. Ha az átalános katonai kötelezettség 
életbe lép, átalában a íkatonai törvénykezés rend
szerének meg kell változnia, és pedig azon pilla
natban, a melyben az átalános katonai kötelezett
ség életbe lép. Következőleg ez egyike a legsür
gősebb tárgyaknak, amely összeköttetésben van a 

l) Lásd az Irományok 39 7-dik számát. 
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már megállapított törvénynyel. Ehhez képest a t. 
ház igen jól fogja tenni, ha a jogügyi bizottsághoz 
fogja utasítani, hogy erre nézve mielőbb adjon 
véleményt. 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! A házszabályok 
megváltoztatásának módja meg van szabva. A 
házszabályokban az áll, hogy a mely indítvány 
törvény alkotását czélozza, annak az osztályokat 
nem szabad kikerülnie. Én igen örömest pártol
nám Csengery Antal indítványát, de akkor a ház
szabályok ezen pontjába ütközünk. 

E l n ö k : Kívánja a t. ház, hogy mielőtt az 
osztályok elé menne , e törvényjavaslat a jogügyi 
bizottsághoz utasittassék ? 

Deák FerenCZ: Én magán értésülés utján tu
dom, hogy a miniszterelnök úr előterjesztést teend 
azon pontokra nézve, melyekben a reiehsrath által 
elfogadott védszeri törvények némely pontjai a 
miénktől különböznek. Elfogadjuk-e azokat? a fö
lött a ház fog határozni; de akkor is valószínűleg 
az lesz a módja, hogy azon bizottságnak adatik 
ki, mely már a védrendszeri törvény ügyében mű
ködött. Ha azt fogja határozni a ház, akkor ezen 
bizottságnak ezt is átadhatjuk. (Fölkiáltások: A 
jogügyinek.) Lehet a kettőből alakitni egyet. Mert 
hogy a bizottság hamarabb átmegy rajta, mint az 
osztályok, az igaz; és ha egészen új törvény ala
kítandó, akkor az osztályokat nem lehet elkerülni; 
de mindenesetre jobb, ha azok előtt kész combi-
oatió lesz, mit a bizottság készit. Jobban szeret
ném tehát, ha e törvényjavaslat akár a jogügyi, 
akár a katonai bizottságnak adatnék ki, hogy néz
ze át ós adjon róla véleményt, és akkor mehet az 
osztályokhoz: mert minden új törvény alkotása az 
osztályok útján történik. Egészen más dolog, ha 
valamely törvényre nézve, akár honnan,módosítá
sok jönnek, mert azokat nem szükség az osztályok
hoz küldeni, a mint hogy a főrendiház által a per 
rendtartási törvényjavaslaton tett változtatásokat 
sem tettük az osztályokhoz, hanem a bizottsághoz 
adtuk s annak véleménye szerint fogadtuk el. Azt 
gondolom, ezt is jobb lesz a bizottsághoz utasítani. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva a bemutatott törvényja
vaslat a jogügyi bizottsághoz és azután az osz
tályokhoz tétetik át. 

H o l l á n Ernő á l l a m t i t k á r : T. ház! Ha
sonló mentekezéssel kell élnem, de hasonló kérés
sel is, mint tette az igazságügyminiszter úr, midőn 
a közmunka-miniszter úr nevében vau szerencsém 
bemutatni egy törvényjavaslatot, a Sátoralja-Uj-
hely és Szilvafalva közt, a magyar éjszakkeleti 
vasutból kiágazólag , N.-Mihályon, Homonnán, 
Mező-Laborczon, Palotán át, Przemysl irányában 
az ország határszéléig vezető gözmozdonyu vasút 
építése és üzlete tárgyában. Hasonlóképen egy 

másik törvényjavaslatot van szerencsém előterjesz
teni, a Székesfehérvárról Grácz irányában az or
szág határáig terjedő mozdony vasútnak és annak 
Kis-Czelltó'l Győrig vezető szárnyvonalának épí
tése és üzlete tárgyában. Midőn e két törvényja
vaslatot a ház asztalára leteszem, azon kérést va
gyok bátor a tisztelt házhoz intézni: méltóztassék 
azokat kinyomatni s együttes tárgyalás végett a 
pénzügyi és vasúti bizottságokhoz kiadni. 

Zsedényi E d e : Jelentem a t. háznak, hogy 
épen ma két bizottság, a pénzügyi és vasúti, össze
gyűlvén, azt határozták és be is fogják adni hol
nap vagy holnapután jelentésöket a háznak, hogy 
a Béga-csatornáról szóló törvényjavaslatot többé 
tárgyalás alá nem vehetik, azon országos határo
zatra fogják emlékeztetni a t. házat, melynélfogva 
a közlekedési miniszter köteles, nem csak a tör
vényjavaslatot, hanem minden az egyes tételeket 
igazoló okiratot, tervezeteket a költségvetéssel 
együtt beadni. És mert lehetetlen, hogy már most az 
utolsó perezben ezt kellőleg tárgyalhassa, felkéri 
a házat, utasítsa a minisztériumot: hogy a javasla
tot a jövő országgyűléshez adja be. (Helyeslés.) 

Hollán Ernő államtitkár: A t. előttem 
szólott képviselő úr észrevételét én részemről egé
szen helyesnek nem ismerhetem el, azért, mert 
az , a mit épen felhozni méltóztatott, ellenke
zik a háznak eddig követett eljárásával. Méltóztat
nak emlékezni, hogy a közmunka miniszter úr, 
midőn működését megkezdette, egy programmot 
készíttetett, mely be volt mutatva a háznak, kö
zölve volt minden törvényhatósággal, s minden 
egyes képviselő úrral. Ezen közlemények alap
ján bekivánta, a több helyről tett észrevételeket, 
melyeknek figyelembevétele mellett, következete
sen csak oly vonalokra nézve tett előterjesztéseket 
a házban, melyek az eredeti programúiban kije
lölve voltak. A mint az idő és körülmények azt 
lehetővé tevék, sorban egyik vonalat a másik után 
tárgyalás alá vette, s ha elfogadható föltételek 
mellett történt megállapodás: praeliminaris szerző
déseket kötött , melyeknek helybenhagyása vagy 
elvetése, mindenkor a háznak volt föntartva. Ez 
volt az eddigi gyakorlat, mire nézve senkinek ed
dig kifogása nem volt, miért is határozottan kell 
tiltakoznom azon föltevés ellen, mintha a minisz
tériumnak eljárása, akár következetesség tekinte
téből, akár a t. ház intentioinak szempontjából ki
fogás alá jöhetne. Nem tehetem magamat ellentét
be a t. ház határozatával; de méltóztassanak meg
engedni, van e két vonalon kívül, melyekről sze
rencsém volt a t. ház elé törvényjavaslatokat 
térje-zteni, néhány fontos vasútvonal, melyekre 
nézve az előmunkálatok befejeztettek, sőt a tár
gyalások is már megkezdettek. A minisztérium 
ezen vonalok közgazdasági fontosságát elismer-
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vén, csakis az idő rövidsége s a tárgyak halmaza 
nem engedé, hogy azokra vonotkozó törvényja
vaslatait a t. háznak alkalommal bemutassa. A 
minisztérium ezt sajnálja ugyan , de hogy ezen 
vonalak létesítését czélzó komoly szándékát bebi
zonyítsa, bátor lesz a t, háznak egy határozati ja
vaslatot benyújtani, mely szerint a minisztérium 
megbízandó volna, ezen megnevezendő' vonalak
nak, úgymint : a báttaszék-kaposvár-zákányi, az 
érsekujvár-nyitra-trencséni s a temesvár-karán-se-
besi vonalak létesítése ezéljából szükséges intéz
kedéseket megtenni, az engedélyezési tárgyaláso
kat megkezdeni, illetőleg folytatni, s hogy a megkö
tött engedélyezési szerződéseket a jövó' országgyűlés 
elé, a mennyire lehet mindjárt annak kezdetén, 
helybehagyás és alkotmányszerü elintézés végett 
előterjeszsze. Ha a t. ház azt méltóztatik határozni, 
hogy ama előterjesztett két törvényjavaslat ily 
alakban többe tárgyalás alá nem vehető, azon eset
ben szabadságot kérek magamnak arra nézve, 
hogy az azokban megnevezett vonalakat illetőleg 
határozati javaslatot lehessen szerencsém a mi
nisztérium nevében beadni. Méltóztassanak meg
bocsátani, kénytelen vagyok épen e két vonal
ra igen nagy súlyt fektetni. Az előleges szerződé
sek ezek iránt már megkötvék, s ha a kedvező 
időszak el lesz mulasztva, később ily előnyös szer
ződéseket tán nem fogunk köthetni. 

J u s t h József : T. ház! A mint észrevenni 
szerencsém volt, államtitkár úr s képviselőtársunk 
kétféle tárgyat terjesztett be az országgyűlésnek. 
Előbb elhatározandó lesz a ház által: vajon a 
vasút s pénzügyi bizottságokat méltóztatnak-e meg
bízni aszal, hogy a beterjesztett terveket meg
vizsgálván, a háznak adjanak ezekről véleményt. 
Hogy ha ezen kérdés el lesz döntve, akkor a má
sikra, is föntartom szólási jogomat, t. i. a minisz
térium által bejelentett határozati javaslatra nézve. 

Várady G á b o r : T. képviselőház ! Zsedényi 
képviselőrársunk bejelentette a t. képviselőháznak, 
hogy a Béga-csatornára vonatkozó törvényjavas
latot illetőleg, holnap a pénzügyi és vasúti bizott
ság részéről jelentés fog a ház elé terjesztetni. E 
jelentés tárgyában a t. képviselőház holnap, ha 
jónak látja, határozni fog. A pénzügyi javaslati 
bizottságnak jelentése szoros kapcsolatban áll. az 
elvet illetőleg, azzal, mit államtitkár úr a vasutak 
tárgyában előterjesztett, Kérem a házat, méltóz
tassék a pénzügyi és vasúti bizottságoknak ezzel 
kapcsolatos jelentését bevárni; és midőn a Béga-
csatornára nézve jelentését a két bizottság előter
jesztette, a t. ház határozni fog: mi által ezen most 
felmerült kérdés is el lesz döntve. 

SomsSiCh P á l : T. ház! Nem voltam szeren
csés ezen vita kezdetén itt lehetni; ha azonban az 
jelentetett ki. hogy a bizottság nem kívánja azon 

megbízatása folytán, melyet a háztól kapott, a 
Béga-csatornára vonatkozó tervezeteket tárgyalni, 
van szerencsém jelenteni, hogy a kisebbség hol
nap ellenkező véleményt fog adni, és elő fogja 
számlálni azon okokat, a melyeknél fogva szük
ségesnek tartja, hogy ezen kérdés épen most még 
tárgyaltassék. Nem voltam it t ; de hallom, hogy 
valaki már jelentette, hogy iíyféle jelentés fog 
beadatni. Ennek ellenében köteles vagyok ezt 
megjegyezni. Nem tudom azonban, hogy a jelen
leg szőnyegen forgó tárgy mily kapcsolatban van 
a Béga-esatornával, és ha az államtitkár úr némi 
jelentéseket adott elő, akkor azokra nézve a ház 
most kimondhatja véleményét. (Helyeslés.) 

Deák FerenCZ: T. ház! Az idő drága, a 
napok múlnak. {Igaz!) Egy napot ismét elvesz
tünk ; de azon nehéz helyzetben vagyunk, hogy 
azon jelentésről, mely előttünk nem fekszik, nem 
határozhatunk mind addig, míg nem látjuk, mi 
lesz azon jelentésben. En most csak azon elv 
ellen akarok felszólalni — ámbár nem tudom, 
mi vitte a bizottságot azon véleményre, mi vitte a 
kisebbséget az ellenkező véleményre — az ellen 
akarok tiltakozni, hogy a pénzügyi és vasúti 
bizottságnak joga lenne: azon tárgyat, melyet 
hozzá a ház utasitott, azon oknál fogva, hogy ugy 
sem lehet belőle törvény, visszautasítani és attól a 
tárgyalást megtagadni. (Helyeslés.) A pénzügyi és 
vasúti bizottság az országgyűlés végéig van kine
vezve, és tartozik tárgyalni az országgyűlés végéig 
azt, a mit a ház neki kiad. Ha azon tárgy nincs 
elkészítve ugy, mint szükséges volna, akkor azt 
visszautasíthatja,, ha ellenkező nézetben van, ezt 
kijelentheti ; de azon okból, hogy ugy sem lesz 
idő ezen tárgyat bevégezni, nem utasíthat vissza 
semmit, mert a bizottságnak az országgyűlés végéig 
működnie kell. (Helyeslés.) 

BÓniS Sámuel: T. ház! Azt hiszem, ha 
bevárjuk a pénzügyi és vasúti bizottság jelentését, 
meg fogjuk akkor látni, miképen kell azon tárgy
ban intézkedni. En csupán Hollán Ernő állam 
titkár urnák itt tett kijelentésére teszek észrevételt. 
A vasutaknak tárgyalását azon szempontból sür
gette, mivel azokra nézve a szerződés már meg
köttetett. Ha ezen vonalak olyanok, melyeket 
az országgyűlés elfogadott és kitűzött, akkor helyes
nek tartom, hogy a szerződés megköttetett. De a 
szerződésnek előleges megkötését, mielőtt az ország
gyűlés a vonalakat kitűzte, helytelennek tartom, 
mert ez belevágna az országgyűlés azon jogába, 
miszerint egyedül maga határozza meg: mely 
vonalakra nézve köttessék szerződés. (Helyeslés.) 

Tisza Kálmán : Az épen most szóba hozott 
határozati javaslatról, mely a vasutakra vonatko
zik, nem fogok most szólani, ezen határozati javas
lat úgyis tárgyalásra lesz kitűzve, s akkor alkaí-
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mat veendek magamnak én is elmondani nézete
met ; azonban szólnom kell pár szót a vasút és 
pénzügyi bizottság eljárásáról itt a felhozottakra. 
Én azon rám nézve valóban kivételes helyzetben 
voltam, hogy ezen pénzügyi és vasúti bizottságban 
a többséghez tartoztam; azért kénytelen vagyok 
kijelenteni, hogy azok, kik ott a többség érintett 
véleményében voltunk, jól tudjuk, hogy minden 
bizottság, melyet a ház kinevez, köteles a kine
vezés folytán kiküldetésében eljárni; de nem hiszem, 
hogy ellenkeznék kötelességével, ha ugy látja, hogy 
valamely megbízásban eljárnia lehetetlen, az iránt 
a háznak jelentést tenni. Ez az, mittett a bizottság 
többsége, a t . ház határozni fog, és a bizottság a ház 
utasításához fogja azután magát tartani. (Zaj.) 

S i m a y G e r g e l y : T . ház! Nem akarok 
szólni a Hollán Ernő államtitkár úr által előter
jesztett határozati javaslatra nézve érdemileg, ha
nem egyet szükségesnek tartok megjegyezni a 
házszabályokból kiindulva: miszerint az előterjesz
tett törvényjavaslattól nincs joga a háznak a bizott
ság tárgyalást megtagadni. A 33. szakasz határozot
tan mondja: „A miniszter által előterjesztett tör
vényjavaslatoktól a bizottsági tárgyalást megta
gadni n em lehet. " E z tehát minden esetre a bizottság
hoz utasítandó ; hogy maga a tárgyalás ezen ülés
szak alatt fog-e megtörténni, vagy a jövő alatt: az 
más kérdés. (Zaj.) 

Ivánka I m r e : Nekem esak egy alázatos 
megjegyzésem van az igen t. államtitkár úr azon 
észrevételére, hogy mivel a szerződés meg van 
kötve, azért a dolgon változtatni nem lehet. (FÖlki-
áltások: Nem azt mondta!) Azt mondta : miután a 
szerződés meg van kötve, tehát az előterjesztés 
szükséges a helyben hagyás végett. (Fölkiáltások: 
Nem azt mondta!) 

Hollán Ernő államtitkár: Bátor leszek 
képviselő urat fölvilágosítani aziránt, mit mondtam. 

I v á n k a I m r e : Tehát fön tartom magamnak 
akkorra a szólást. 

E l n ö k : Ha majd a pénzügyi és vasúti bizott
ság be fogja adni jelentését, akkor a ház határozni 
fog a bemutatott két törvényjavaslat felett. 

Miniszterelnök urnák van előterjesztése. 
Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 

ház! (Zaj. Hattjvk! Helyre!) O felsége a szemé
lyes kereseti adó és a bor- és husfogyasztási adó
ról szóló törvényjavaslatokat szentesíteni méltóz
tatván, van szerencsém azokat átnyújtani, hogy 
kihirdetésüket elrendelni méltóztassék. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a szentesitett 
t&rvényektV.) 

Elnök : Az ö felsége által szentesitett két tör
vény Paiss Andor jegyző úr által hasonló kihirde
tés végett a mélt. főrendekhez át fog vitetni. 

') Lásd az Irományok 398. és 399. számait. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök.- T 
ház! Az 1867-iki XI I . törvényczikkazt tartalmaz, 
ván, hogy a véderő átalakítása és megállapitása-
csak is egyenlő elvek szerint eszközölhető czélsze-
rüen : a törvénynek ezen rendelkezéséből a minisz
tériumra azon kötelezettség háramlott, hogy avéd-
rendszerről szóló törvénynek az ő felsége többi 
országai és tartományai törvényhozásánál lett 
elfogadásáról, és mikénti elfogadásáról tegyen 
jelentést az országgyűlésnek. Ezen kötelezettség 
következtében van szerencsém jelenteni, hogy a 
védrendszerről szóló törvény a birodalmi tanács
ban ő felsége többi országai és tartományaira 
nézve is elfogadtatott, és hogy a kormánynyal 
hivatalosan közlött szövegben csak némi eltérések 
foglaltatnak. Az 1867-iki XII . törvényczikk értel
mében, ha ezen eltérések elvieknek ismertetnek föl, 
küldöttséget kellene a kormánynak javasolnia 
ezen különbségek kiegyenlítésére. A mennyiben 
azonban, mint a t. háznak arról lesz alkalma meg
győződnie, az eltérő különbségek nem annyira elvi 
különbségeket foglalnak magokban, mint inkább 
oly eltéréseket, melyekre nézve kivánatos az egy
formaság a két törvény között, azonfölül egytől 
egyig csak is a hadkötelezettekre könyebbséget 
foglalnak magukban; miután továbbá a minisz
térium azon nézetben van : hogy egyátalában 
nem volna méltányos, hogy Magyarország, illető
leg a magyar korona országai nagyobb terhet 
viseljenek a közös védelemre nézve, mint a másik 
rész: ennek következtében a minisztérium nem 
tartja szükségesnek a küldöttséget, hanem ezél-
irányosabbnak tartja egyszerűen az országgyűlés 
elé előterjesztést tenni, ezen előnyös pontoknak 
egyszerű felvételére nézve. Hogy pedig a t. ház
nak módja legyen ezeknek tartalmáról meggyő
ződni, talán legczélirányosabb volna, ha méltóz
tatnék a t. ház elfogadni azon nézetemet, hogy 
ugyanazon küldöttséget, a mely már a védrend-
szer kérdésében működött, s mely ennek következté
ben legjobban ismeri annak részleteit, bizassék meg 
ezen előterjesztésnek, s illetőleg a különbségeknek 
és a pontozatoknak tanulmányozásával, éj az e 
tekintetbeni jelentés tételével. (Helyeslés.) 

Ugyanezen alkalommal van szerencsém figyel
meztetni a t. házat arra is, hogy mind a védrend-
szerrői, mind a honvédségről szóló törvény ideig-
len csak Magyarországra van elfogadva; miután 
pedig a Magyar- és Horvátország közötti egyez
mény következtében a véderő megállapítására, s 
átalakítására vonatkozó minden intézmény, a 
közös törvényhozás elé tartozik, azt gondolom, 
igen czélirányos volna, ugyanez alkalommal — ha 
méltóztatik a t. ház ebben megnyugodni, — hogy 
Horvátország képviselői közöl választassák meg 
néhány ezen küldöttség közé , hogy ezek az ott 
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szükséges módosításokat tanulmányozván, a kül
döttség az iránt adjon véleményt. (Helyeslés.) Erre 
nézve tehát bátorkodom a minisztérium előterjesz
tését benyújtani, s annál inkább kérem a t. házat: 
méltóztatnék ezt elfogadni, mert a kormány a véd-
rendszerröl szóló törvényjavaslattal együtt fogja 
é' felsége elé a honvédségről s a népfekelésről szóló 
törvényjavaslatokat terjeszteni; (Helyeslés.) már 
pedig a honvédségről szóló törvényjavaslatban 
van néhány pont, a mely Horvátországra nézve 
változtatást igényel. E czélból tehát bátor volnék 
azt ajánlani, hogy, talán nem tekintve az arányt, 
méltóztatnának ez alkalommal, mennyiben e kér
dés leginkább Horvátországot illeti, négy tagot 
választani, s méltóztatnának ezt minél hamarabb 
megtenni. 

Magát az előterjesztést van szerencsém át
nyújtani. 

Deák FerenCZ: T. ház ! Ezen előterjesztés 
igen természetesen minden esetre kinyomatandó ; 
hogy azonban időt nyerjünk, talán a kinyomatás 
előtt, is kimondhatnók azt, hogy ez a honvédelmi 
bizottsághoz té tet ikát ; smindjárt elhatározhatnék, 
hogy holnap reggelre a horvát követek megválasz
tására a szavazatokat adjuk be. (Helyeslés.) 

Bernáth Zsigmond: T. ház! Igen sok oly 
törvényjavaslat van már a ház asztalára letéve, 
melyet szivemből óhajtanék szentesítve haza vinni, 
de kénytelen vagyok megvallani, egy sincs olyan, 
mint a milyet az érdemes miniszter úr most a ház 
asztalára letett. Kinyilatkoztatom, hogy e tör
vény nélkül nem is akarnék haza menni; (Tetszés.) 
ennélfogva alázatos kérésem a t. házhoz az: mél
tóztassék oly intézkedéseket elhatározni, melyek 
ezen tárgynak leggyorsabb befejezését eredmé
nyeznék. Indítványozom, hogy még azon válasz
tás is, melyet a miniszter úr épen most javaslatba 
hozott, ne halasztassék holnapra, hanem rögtön 
hajtassék végre. (Helyeslés.) 

Elnök: Az előterjesztés ki fog nyomatni ) 
a t. ház tagjai közt szétosztatni, és a honvédelem 
tárgyában működő küldöttségnek véleményadás 
végett kiadatni. Egyszersmind Horvátország részé
ről, ha a t. ház méltóztatik beleegyezni, e tárgyat 
illetőleg négy tag fog megválasztatni. (Helyeslés.) 
Nem tudom, kivánja-e a t. ház, hogy az választás 
ma történjék meg? (Ma!) Tehát még a mai 
ülés alatt meg fog történni a választás. 

Urházy képviselő úr a központi bizottság 
részéről fog jelentést tenni. 

Urházy György előadó (kezdi olvasni a köz
ponti bizottság jelentését a magyar keleti mozdony-
rasut iránt. Fölolvasottnak tekintjük!) 

E l n ö k : Ha fölovasottnak tekinti a t . ház, 

ki fog nyomatni1) és a t. ház által annak idején 
tárgyalásra.fog kitüzetni. 

Beniezky Gyula képviselő úr a ház költség
vetése tárgyában pótjelentést fog tenni. 

Beniczky Gyula előadó (olvassa a költség-
vető bizottságnak a Magyar- és Horvát- Szlavonorszá-
gok közti egyezmény 39. szakasza értelmében fölmerült 
költségek iránti jelentését.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a bizottság véle
ményét ? (Elfogadjuk!) Az elnökség a szerint fog 
intézkedni. 

Napirenden van a nemzetiségi egyenjogúság 
tárgyában beadott törvényjavaslat részletes tár
gyalása. 

Mocsonyi Sándor: T. ház! A képviselőház 
a tegnapi napon történt szavazás által a Deák Fe-
rencz,Pest bel-városa érdemes képviselője által elő
terjesztett javaslatot fogadta el a részletes tárgya
lás alapjául. Az alapelv, mely e javaslatban fog
laltatik , az én és elvtársaim legbenső meggyőző
désével tgyenes ellentétben ál l , és miután más 
részről a részletes vita alkalmával tehető módosí
tások alapján az alapelvet megváltoztatni nem 
lehet, kénytelen vagyok, meggyőződésem szerint, 
legmélyebb sajnálattal kijelenteni , hogy én és 
elvtársaim nem tudjuk lelkiismeretünkkel össze
egyeztetni, hogy az e kérdés tárgyalásával járó nagy 
felelősséget magunkra vállaljuk, s ezért bátor va
gyok kijelenteni, hogy mi ezen törvény alkotásá
nál közreműködni nem fogunk, s a részletes vitá
ban részt nem veendünk. 

MiletiCS SzvetOZár: T. ház ! A t. barátom 
Mocsonyi Sándor által elvtársai nevében tett nyi
latkozathoz még csak azt teszem hozzá, hogy nem 
akarom itt bővebben fejtegetni, mily remények -
kel, s mily bizalommal jöttünk mi ide három évvel 
a königgátzi csata előtt, és mily reménytelen
séggel, s mily bizalmatlansággal térünk ismét ha
za. Éspedig , - - hogyZmeskálúr szavával éljek — 
örömmel constatálom, hogy többet nem lehet 
azon taktikát praktizálni s használni, hogy snon-
dassék vagy lapokban és más utón hirdettessék, 
hogy a kissebbség inditványát csak azon két-há
rom , úgynevezett túlzó ember programmja képe
zi , miután az öt napi vita megmutatta, hogy az 
nem csak két-három, hanem minden román és 
szerb programmja (Fölkiáltások: Összesen csak 24,') 
a menynyien vagyunk (Fölkiáltások: 24-é!) egy 
és más kivételével . valamennyi szerb s román 
nemzetiségű tag programmja. Meg vagyok győ
ződve , hogy ez az egész román és szerb nép pro
grammja volt és lesz. (Nagy zaj között elvtársaival 
együtt távozik.) 

!) Lásd az Irományok áOO-ik számát. j *) Lásd az Irományok 401-dik számát. 
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Ivacskovics György:T. ház! Előttem szólott 
képviselő társaim — és pedig szerb s román ajkú 
képviselő társaim — azt jelentették k i , hogy va
lamennyi szerb s román ajkú képviselő nem pár
tolja az igen t. képviselő társunk Deák Ferencz 
által beadott s átalánosságban a részletes tárgya
lás alapjául elfogadott törvényjavaslatot. Midőn ez 
ellen óvásomat kijelenteném, egyszersmind nem 
mulaszthatom el kinyilatkoztatni, hogy itt mi 
nem nemzetiségi, hanem országos képviselők va
gyunk. Tudtommal választó-kerületemben nincs 
kizárólag egy nemzetiség, ugy hogy azt mond
hatnám , hogy én a románokat vagy a szerbeket 
képviselem ; az én választó-kerületemben román , 
bolgár j szerb, magyar s német ajkú polgártár
saim választottak meg, s mint az ország képvise
lőjének kötelességem is a törvényhozásban részt 
venni, s annyit tenni, a mennyi tehetségemben 
van. A többi választókerületben is tudtommal nem 
kizárólag egy nemzetiség van, hanem több, s ha 
azon képviselő urak kizárólag csak egy-egy nem
zetiséget akarnak képviselni, tanácsolnám nekik, 
tegyék le a mandátumot. (Élénk helyeslés.) 

Deák FerenCZ: T. ház! Minden egyes kép
viselőnek teljes joga van valamely tárgy fölötti 
tanácskozásokban s határozatokban részt venni, 
s ha ezt teszi vagy nem teszi, arról nem ne
künk felelős. Most eltávozott egy néhány kö
vet . 24 vagy h á n y . kik nem akarnak részt 
venni a tárgyalásban. Ez már más esetekben is 
többször történt ; a ki ne i i akart részt venni, 
hallgatott, vagy ha unta magát , ki ment; eh
hez nekünk semmi közünk. Ha azonban azon ér
demes urak ugy gerálják magokat , mint, nem 
tudom micsoda nemzetek vagy nemzetiségek 
képviselői, e részben azt hiszem . Magyarország
ban a nemzetiségeknek mint ilyeneknek képviselői 
nincsenek. (Helyeslés.) Ha a választókat tekintjük, 
akkor igen sok érdemes űv ül itt, kiket vegyes aj
kú, sőt talán tulnyomólag vegyes nemzetiségű vá
lasztók választottak. Magyarországban igen sok 
választó kerület van, hol majd a román, majd a 
szerb. majd a szblv, majd a német nyelv van túl
nyomó többségben , de azért azon választó kerü
letek képviselői nem egyes nemzetiségek képvise
lői , hanem képviselői az országnak . és elvégre az 
egész különbség legfölebb csak az , hogy azon ér
demes urak magok, kik részt venni nem akarnak, 
román , szerb , vagy más ajkú nemzetiségű férfiak; 
ehhez azonban az országgyűlésnek semmi köze 
sincs. Mi nem kérdezzük, melyik követ milyen 
nemzetiségű ? hanem csak azt kérdezzük: olyan 
képviselő-e, kit a kerület törvényesen megválasz
tot t? Az egésznek következése az , hogy a mit 
azon urak mondtak , a mit én mondok , vagy má- i 
sok elmondanak az országgyűlésen, bele jőn a | 

naplóba; de előre kijelentem, hogy a jegyző
könyvben ennek helye nincs. (Helyeslés.) 

P a p S i m o n : Tiltakozom ezennel a román 
nemzetiségű képviselők nevében tett nyilatkozat 
ellen: mert én a haza érdekét mindenkor a nem
zetiségek igényeinek föléje helyezem. (Éljenzés.) 

E l n ö k : Következik a nemzetiségek egyen
jogúságáról szóló törvényjavaslat részletes tár
gyalása. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat bevezetését. ') 

A n d a h á z y P á l : T. ház! A bevezetés első 
tételére nézve van szerencsém módositványt be
nyújtani , melyben az egyes nemzetiségek meg-
emlitését szükségesnek vélem azért, hogy a nem
zetiségek harezosainak ne legyen aggodalma a fe
lett , hogy mi magyarak más nemzetiség felett va
lami suprematiával akarunk élni. A módositvány 
igy szól. (Olvassa:) „Minthogy Magyarország-
összes honpolgárai az alkotmány alapelvei szerint 
is, politikai tekintetben egy nemzetet képeznek, 
az oszthatlan egységes magyar nemzetet, mely
nek bármely nemzetiségű polgárai, u. m. magya
rok , tótok, románok, szerbek, németek, oro
szok stb. egyenjogú tagjai." (Maradjon.) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a módo
sitványt.) 

E l n ö k : méltóztatnak a szerkezetet megtar
tani ? (Maradjon!) Ennél fogva a szerkezet meg-
tartatik. 

P a p S i m o n : Nem pártolom előttem szólott 
képviselő ur nézetét. (Fölkiáltások: Ezen már tul 
vagyunk!) 

Paiss Andor jegyző: (olvassa az i. §-t.j 
Wass Sámuel gr.: T. ház ! E tárgyh oz az 

átalános vita alkalmával kellett volna hozzá szól
nom , föl is írattam magamat : miután azonban a 
kisebbség oly törvényjavaslatot terjesztett e lő, 
melynek pártolója soha sem lehettem volna, az 
átalános vitánál mellőztem a fölszólalást, azonban 
jelenleg a részletes vita alkalmával bátor vagyok 
igen röviden felszólalni, és a t. háznak egy kö
rülményt figyelmébe ajánlani. mely abban &íl, 
hogy épen ezen pontnál , hol a különböző nyel
vek használata fordul elő, talán elmehetnénk azon 
határig, melyen az ország területi integritásának 
és biztonságának semmi kár nem okoztatik, ellen
ben a Magyarországban lakó más ajkú nemzetisé
geknekmegnyugtatására szolgálna, (HaUjuk)mely 
részökre semmi óhajt fön nem h a g y , sőt a nem
zetiségek megnyugtatását, véleményem szerint, ez 
által el lehetne érni. (Halljuk!) Ennél fogva én, t. 
ház! a magyar nyelvnek kirekesztő használatát a 
kormányzatra szorítanám , a többi tárgyra pe-

>)Lásd az Irományok 392-dik számát. 
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dig egyenjogúságot kivánnék. H a a t. ház ezen 
átalános nézetemet elfogadná , azon esetben bá
tor leszek módositványaimat előterjeszteni. (Ma
radjon a szerkezet!) 

E l n ö k : Változatlanul kívánja elfogadni a t. 
ház az első szakasz szerkezetét ? {Elfogadjuk !) En
nél fogva következik a második szakasz. 

Paiss Andor jegyző: (olvassa a második 
szakaszt.) 

VukoviCS SebÖ: T. ház! Csekély vélemé
nyem szerint e szakasz túl megy azon határvona
lon , melyen a háznak engedményezési hajlama 
szükséges hogy menjen, fentartásával azon elv
nek, melyet az előbbenikben kimondott. Én ugyan, 
saját óhajtásomat tekintve jobbnak tartottam vol
na, ha ezen szakaszban is az mondatnék k i , mi ké
sőbben a törvénykezésre nézve mondatik, hogy 
t. i. tartassék fen az eddigi gyakorlat ; de ha a 
ház ettől el kivan térni, azon indítványt vagyok 
bátur tejmi, hogy a hol az mondatik: „De a jegy
zőkönyvek vitethetnek e mellett mind azon nyel
ven is, a melyet a törvényhatóságok, képviselő 
testület vagy bizottság tagjainak legalább ötödré
sze jegyzőkönyvi nyelvül óhajt," e helyett mon
dassák az , hogy a bizottság többsége, mert kétség 
kivül fel kell tenni minden törvényhatóság bizott
ságáról, hogy legjobban tudja, mi szükséges arra, 
hogy keblében a nyugalom és béke az egyes nem
zetiségek közt fenntartassák, állapítja meg a nyel
vet : mert ha igy marad a mint van, zavart hoz be 
nem csak a tanácskozásba, hanem az igazgatásba 
is. (Felkiáltások: Maradjon!) Vannak megyék, azok 
közt, mind azon megye, melyet más időben volt 
szerencsém , mind az, melyet most vagyok sze
rencsés képviselni, a hol, ha ez igy marad és ha 
találkoznak olyanok , kik ez engedménynyel élni 
akarnak, négy nyelven is kell vinni a jegyző
könyvet. (Felkiáltások; Nem baj!) De baj! mert a 
jegyzőkönyvet fel kell olvasni, tárgyalni, hitelesí
teni , ez pedig sok idő vesztésbe kerül. Aztán költ
séggel is jár és mi nem tehetjük, hogy folytono
san csak szaporítsuk a közterheket, nem csak or
szágosan , hanem törvényhatóságilag is. Én azért 
azt hiszem, a legbuzgóbb nemzetiségi kívánalmak
nak is elég lesz téve az által , ha ezen elhatáro
zási jog, hogy az országos nyelven kivül még 
melyik nyelven vitessék a jegyzőkönyv, bizatik 
a bizottmány többségére és nem ötödrészére, mint 
itt mondatik. (Felkiáltások: Maradjon!) 

Csengery Imre: T. ház! Egy kifejezés 
fordul elő ezen szakaszban, mely a többi szaka
szokban is előfordul. De ugyanezen eszme kife
jezésére némely szakaszban más szó is használta
tik. Itt ezen 2-dik szakaszban az „ország hivata
los nyelve" fordul elő; némely szakaszban pedig 
az „állam hivatalos nyelve". En tehát következe-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . XI. 

tesség tekintetéből is javaslom, hogy mind azon 
szakaszban, hol ezen kifejezés: „az ország hiva
talos nyelve" fordul elő, tétessék ennek helyébe 
ez: „az állam hivatalos nyelve." (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát a következő szakaszok is igy fognak 
igazittatni. 

Elfogadja-e különben a t. ház a 2-dik szakaszt ? 
{Elfogadjuk !) Tehát a 2-dik szakasz Csengery Imre 
módosításával elfogadtatik. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 3-dik sza
kaszt.) 

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

PaiSS Andor j e g y z Ő (olvassa a 4-dik sza
kaszt.) 

E l n ö k : E szakaszban is e kitétel helyébe: 
„ország" ez tétetik „állam." (Helyeslés.) 

Gál JánOS: T. ház! Ezen 4-dik szakaszt 
illetőleg bátor vagyok a következő módositványt 
ajánlani: „a törvényhatóságok az államkormány
hoz intézett irataikban az állam hivatalos nyelvét 
használják, de a mellett használhatják hasábosán 
még azon nyelvek bármelyikét is, melyet jegyző
könyveikben használnak." Ez a szakasznak szö
vege ; de csak az államkormányhoz intézett ira
taikra nézve meghatározva, egymás közti irataik
ban pedig, akár az állam nyelvét, akár pedig azon 
nyelvek egyikét használhatják, a mely azon tör
vényhatóság által, a melyhez ily irat intéztetik, 
a 2-dik szakasz szerint jegyzőkönyveik vitelére 
elfogadtatott " (Marad.) 

Trauschenlfels E m i l : T ház! Bátorkodom 
ezen javaslatot a t. ház figyelmébe ajánlani annál 
inkább, mivel gondolom, hogy azon határon tul 
ez sem megy, mely határ az államnyelv haszná
latára szükséges. A törvénynek czélja bizonyosan 
nem az, hogy más ajkú állampolgároknál ellen
szenvet idézzen elő. Már pedig gondolja meg a 
t. ház, mily hatást fog előidézni az, ha egyes 
törvényhatóságok, melyek ugyanazon egy nyel
vet használják, de nem az állam hivatalos nyelvét, 
egymás közötti levelezéseikben nem használhatják 
saját nyelvüket, hanem az állam hivatalos nyeivét, 
kell használniok. (Igaz!) Legyen szabad meg
említeni egyenesen az erdélyi szász törvényható
ságokat. Teszem, ha Segesvár Megyés székkel 
fog levelezni — hol, az igazat megvallva, igen 
kevés ember van, a ki a magyar nyelvet tökéle
tesen érti — és kénytelenek magyarul levelezni, s 
csak hasábosán azon nyelven, melyen jegyző
könyveiket szintén vezetik, ez a legnagyobb ellen
szenvet idézné elő, (Ugy van!) mig ellenben ha 
azon fogalmazást fogadja el a t. ház, melyet Gál 
János képviselő úr javaslóit, véleményem szerint, 
azon bizonyos határ nem lesz túllépve, mely a 

23 



178 CCCXXVIII. ORSZÁGOS Í JLES. (November 20. 1868.) 

gyors ügykezelés tekintetéből és az állani nyelv 
érvényesítésére szükséges; más részről pedig ezen 
intézkedés jó indulattal fog fogadtatni. Kérem te
hát a t. házat, méltóztassék Gál János képviselő
társam módosítását elfogadni. (Elfogadjuk!) 

D e á k F e r e n c z : Gál János módositványát 
részen ró'l hajlandó vagyok elfogadni, mert egy-
átalában nem látom át, hogy például két szász 
szék, hol a szász nyelv honos, mért ne levelezhessen 
egymással szász nyelven. A szerkezet ezt nem 
akarta kizárni, és minthogy a beadott módosítvány 
a dolgot csak világosabbá teszi, nincs ellene semmi 
kifogásom. (Helyeslés.) 

PaiSS AndOl* jegJZÖ (olvassa Gáljános mó-
dositvínyát. Elfogadjuk! Maradjon a szerkezet!) 

Elnök : Mindenekelőtt az a kérdés: kívánja-e 
a ház a szerkezetet megtartani vagy nem? Mél
tóztassanak azok, kik a 4-dik szakaszt az eredeti 
szerkezet szerint elfogadják , felállni. (Megtörté
nik.) Nem fogadiai ott el. Következik a roódosit-
vány. Kívánja a t. ház, hogy még egyszer f-lol 
vastassék? (Nem!) Méltóztassanak tehát azok, a 
kik Gál János módositványát elfogadják, felállani, 
(Megtörténik.) El fogadtatott. 

Paiss Andor jegyző (olvas sa az 5-dik sza
kaszt.) 

Elnök: E szakaszban is e szó „ország" fel 
íog cseréltetni ezzel: „állam" (Helyeslés.) 

S i m o n y i LajOS b . : T. ház"! Nézetem sze
rint nem lehet a fölött nézetkülönbség, hogy a 
törvényeknek határozott, kötelező alakkal kell bir-
niok, mert csak ez esetben érjük el azt, hogy eze
ket félremagyarázni ne lehessen, és ne adjunk 
alkalmat arra, hogy elkerüítessenek vagy mellőz
tessenek. Elismerem, hogy kivételeket lehet meg
állapítani • hanem ezen kivételekre nézve is ugyan 
az áll, mit a törvényekre vonatkozólag mondottam. 
Nézetem szerint ezen szakasz nem felel meg töké
letesen ezen kelléknek, mert ezen szakasz gyakor
lati nehézséget említ meg, mint kivételt. Ki fogja 
azonban megítélni, vajon az illető tisztviselőre 
nézve fenforog-e a gyakorlati nehézség vagy nem ? 
A megyei bizottság ? Akkor az esetleges többség 
fog a felett határozni, és sok esetben, hol gyakor
lati nehézség nem fog létezni, meg fogja engedni 
a tisztviselőnek, hogy saját nyelvén és nem magya
rul vigye az ügyvitelt, mig ellenben ott pedig, hol 
sokszor legyőzhetlen akadályok fognak előfordulni, 
minthogy a többség más, nem fogja megengedni a 
tisztviselőnek azt. Ezen oknál fogva, de különö
sen azon oknál fogva is, nem óhajtom, hogy ezen 
szakasz igy megtartassák; mert a törvényhozás 
egyik főfeladata, és nézetem szerint, bölcsen jár t el a 
törvényhozás midőn e szerint intézkedett, hogy hatá
rozott positiv törvények hozatala által kikerülje 
azon egyenetlenségeket és viszályokat, melyek a 

törvény különböző magyarázatából a törvényha
tóságok kebelében keletkezhetnének. Ha azonban 
ezen szakaszt meghagyjuk a mint vau, akkor az 
illető törvényhatóságokban ez vita tárgya bsz, és 
ismét az egyenetlenség üszkét dobjuk azon törvény
hatóságokba, melyeket megnyugtatni óhajtunk. 
Továbbá lehetnek talán olyanok, kik a főispánra 
vagy megyefőnökre akarnák az ebbeni határozást 
bizni. Ezt alig hiszem kivihetőnek, mert ez merőben 
ellenkeznék a megye önállóságával. Vagy pedig 
a kormányra, a belügyminiszterre akarják ezt 
bizni, hogy az határozza meg, hogy csakugyan 
forog e fen legyőzhetlen akadály, vagy gyakorlati 
nehézség? Ez ismét el enkeznék a megye önkor
mányzati jogával. 

Még egyre bátorkodom figyelmeztetni a t. 
házat. Én azt hiszem, érdekünkben áll, és óhaj
tásunk is, hogy e hazának minden fiarninél inkább 
tanulja meg a magyar nyelvet és gyakorolja ma
gát abban. Ha ezen szakasz igy megmarad, lesz 
igen sok nem-magyar ajkú honpolgára e hazának. 
ki tökéletesen értvén a magyav nyelvet: ezt meg
tagadja csak azért, hogy gyakorlati nehézséget 
mutasson fel. 

Ezen okoknál fogva én ezen permissiv törvény 
helyett positivot óhajtanék kimondatni, mert ez 
által minden nehézség, félremagyarázás és egye
netlenség kikerülteinek, melyeket ezen törvény-
czikk — ha azt meghagyjuk — okvetlenül elő 
fog idézni. 

Kérem módositványomat fölolvastatni, és aján
lom azt a t. ház kegyes pártfogásába. 

PaiSS Aíldor j e g y z ő (olvassa Simonyi La
jos b. riióclositványát.) „A belső ügyvitel terén a 
törvényhatósági tisztviselők Magyarország hivata
los nyelvét, vagy ezen törvényhatóság jegyző
könyvi nyelveinek bármelyikét használhatják,; 
valahányszor azonban az állami felügyelés" stb. 

S o m o g y i L á s z l ó : T. ház! Azon józan poli-
litika, melyet a t, ház a negyedik szakasznál tanu-
sitani méltóztatott, bátorít engem egy per
missiv módositvány benyújtására. Módositvá-
nyom épen ellenkezőt tartalmaz, mint az, melyet 
Simonyi Lajos báró úr most felolvastatni méltóz
tatott. Indokolásul fehozom azt, hogy ha a 2-dik 
szakasz szerint a törvényhatósági jegyzőkönyv az 
állam és más törvényhatósági nyelven is vitethe
tik, nem méltányos-e, hogy a tisztviselők belső 
ügykezelési nyelvül a törvényhatóság jegyző
könyveinek bármelyikét is használhassák, annál 
is inkább, mert a 10-dik szakasz 3-dik bekezdése 
szerint tekintetbe véve a városi és járási bírósá
gokat, a sommás ügyekbeni eljárásnál az javasol
tatik a törvényjavaslatban, hogy a bíróságok ügy
kezelési nyelve lehet a törvényhatóságok bármely 
jegyzőkönyvi nyelve; ha tehát minden tekintetben 
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használhatja a törvényhatósági tisztviselő ügyke
zelési nyelvül a törvényhatósági jegyzőkönyv 
nyelvei bármelyikét, nem méltányos-e azon módo-
sitvány után, a melyet most a t. ház elfogadni mél
tóztatott a 4-dik szakaszra nézve, hogy permissiv 
megengedtessék a belső ügyvitel terén a jegyző
könyvi nyelvek bármelyikének használata? Módo-
sitványom szerint igy szólna az 5-dik szakasz; 
(Olvassa;) „A belső ügyvitel terén a törvényható
sági tisztviselők törvényhatóságaik jegyzőkönyvi 
nyelveinek bármelyikét használhatják; valahány
szor azonban az állami felügyelet" stb. 

V u k o v i c s SebÖ: T . ház! Eszakaszra nézve 
js bátorkodom a t. háznak rövid észrevétellel al
kalmatlankodni. Ha a szerkezet, vagy pedig aSi-
monyi Lajos báró követtársunk által előadott 
indítvány közt választanom kellene, akkor in
kább maradnék a szerkezet mellett, mert a mi ott 
kivételkép mondatik, azt ő átalános szabálylyá 
javasolja tétetni, a mi ismét egy lépéssel túl menne 
azon vonalon, melyet, az én véleményem szerint, 
meg kellene tartania. Az én inditványorn erre a 
két szóra terjed: „vagy tisztviselők." T. i. én azon 
nagy gyakorlati nehézséget, a mely a tisztviselők 
által használandó nyelvre vonatkozik, maga a 
törvényhatóság által óhajtanám megítéltetni. Mert 
az által eleje vétetik annak, hogy egyes tisztvise
lőnek a gyakorlati nehézségre felhozott kifogásá
nak okát kelljen vizsgálni. Mert kétségkívül, mint 
már Simonyi képviselő úr megérintette, lehetnek 
tisztviselők, a kiknél ezen nehézség nem forogna 
fen. ha valami ellenszenv, vagy politikai nézet 
nem vezetné őket arra, hogy háborítsák fel a tör
vényhatóságnak e tekintetben talán létező ösz-
hangzását. En tehát, megtartván a szerkezetet, azon 
két szót kihagynám belőle és a szakasz világosabb 
lenne. Az illető pont igy szólana: „De a mennyi
ben az egyik vagy másik törvényhatóságra nézve 
gyakorlati nehézséggel járna ez, az illető tisztvi
selők kivételesen törvényhatóságaik jegyzőkönyvi 
nyelveinek bármelyikét is használhatják." Fen van 
tartva ekkor — mi különben is joga a törvény
hatóságnak — megítélni azt, niikéren járjanak el 
tisztviselői a maguk hivatalában. A használati 
nyelv is egyike azon kellékeknek, melyeket a 
tisztviselő elé szabni mindig a törvényhatósá* 
gok joga. 

JuSth JÓZSef : T. ház! Van szerencsém ki
mondani, hogy én a Vukovics Sebő igen t. kép
viselő űr által tett módositványt részemről el nem 
fogadhatom, s az nem képes megnyugtatni , mert 
igen sok törvényhatóságot ismerve, nem látnék 
veszedelmesebbet, mint ha ezektől feltételeztetnék 
a nyelvnek meghatározása. Tudjuk, t. ház, hogy 
a megyékben a többség igen sokszor változik, s 
megtörténhetnék, hogy egyszer az egyik többség 

azt mondaná: legyen a hivatalos nyelv a német, 
máskor más, s igy menne a tót, szerb és román 
nyelveken keresztül; tehát ezt nem fogadhatom 
el ; hanem azt is kívánom, hogy a törvény ne 
olyan legyen, a mely nem foglal magában egy 
tökéletes és absolut szabályt, mert már a törvény
nek magának értelme az, hogy egy positiv sza
bálynak, elhatározót tszabálynak, nyilatkozata. Az 
5-dik szakaszban ezen néhány szó közöl : „az 
illető tisztviselők kivételesen törvényhatóságaik 
jegyzőkönyvi nyelveinek bármelyikét is használ
hatják", a „kivételesen" szó igen sok félremagya
rázatra fog alkalmat adhatni. A mint Simonyi 
képviselő úr igen helyesen megjegyezte: ki fogja 
azt megítélni, a bizottság, vagy a tisztviselők? 
Ebből annyi kérdés merül fel, s ez fog ellenszenvre 
legtöbb okot szolgáltatni; hanem mondjuk ki 
tisztán, a mint Simonyi képviselő indítványozta. 

Bernáth Zs igmond: T. ház! A tanácskozás 
alatt levő szakaszban ezen szó ellen: „kivételesen" 
hallottam észrevételt. En, megvallom, ha törvényt 
hozok, óhajtom, h o g y a n n a k szövege minél tisz
tábban foglalja magában azon kötelességet, a me-
lyetazoknak, a kikre szól, meg kell tartaniok. A régi 
axióma szerint: „exceptio omnis firmát regulám 
in casibus non exceptis", azt eredményezheti ez a 
törvény, hogy a tisztviselők kényök-kedvök sze
rint bármelyik nyelvet az államnye'v fölébe ne 
tehessék, hanem tartoznak az állam nyelvét viselni 
in regula, s csak is kivételesen használhassák a 
többit. Én ezt a „kivételes" szót igen helyesnek 
tartom, s igy kivéve azon észrevételt, melyet már 
elfogadottnak tudok, hogy t. i. ezen szakaszban 
előforduló ezen szó : „ország" váltassák fel ezzel 
„állam", s azt tartom, e szakasz megtartandó. (He
lyeslés.) 

K u b a JánOS: T. képviselőház! En ezen sza
kaszban anomáliát látok azért, mivel ezen szakasz 
a törvényhatósági tisztviselők ügykezelési nyelvé
ről szól, s miután ez így állíttatott föl, szükségte
len, hogy &; a törvényhatóságokra is kiterjesztés 
sék, s ennélfogva a 3-dik sorban érintett „törvény
hatóságokra" szót kihagyatni kérem. Módosítva 
nyomat ezennel írásban is beadom. 

PaiSS Andor j egyző (clvassa a Kuba Já
nos módositványát.) 

E l n ö k : Előre bocsátom, hogy ezen szakasz
ban e szó helyett „ország" „állam" fog tétetni. A 
kik tehát a szerkezetet ezen különbséggel meg kí
vánják tartani , méltóztassanak felkelni. (Megtörté
nik). A ház elfogadja a szerkezetet; ennélfogva 
a módositványok elesnek. 

Paiss Andor jegyző (olvassa a 6-dik 
szakaszt.) 

Csengery I m r e : T. ház! Ezen szakasznak 
rendelkezése, ha igy maradna, a mint fogalmazva 
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van , véleményem Bzerint, teljesen kivihetlen lesz. 
Azon tisztviselőkre nézve, kiknek megyéiben vagy 
hatóságaik területén kevesebb nyelv divatozik, ta
lán kivihető, de ott, a hol több nyelv, pl. öt-hat 
nyelv használtatik, az, ha a szerkezet igy marad
na : „ha azok ugy kívánják, ugyanazok nyelvét 
használják" merőben kivihetlen. Én tehát ajánlok 
e helyett egy uj szerkezetet, melyet a központi 
bizottság a maga javaslatában előterjesztett, és a 
melyet az ott jelen volt miniszter urak is elfogad
tak. T. i. e helyett : „ha azok ugy kívánnák, 
ugyanazok nyelvét használja," ezt kívánom tétet
n i : „a lehetőségig azok nyelvét használják." [He
lyeslés.) 

BobOry K á r o l y : T. ház! A módositvány. me
lyet én akarok előhozni , tulajdonképen nem a 
nemzetiségi térre, hanem az egyházi térre tarto
zik. (Halljuk!) Megemlitretnek itt azok közt, kikre 
nézve a törvényhatóságok tisztviselői, ha ugy kí
vánják, ugyanazok nyelvét használni tartoznak a 
felsőbb egyházi hatóságok is. Már, kérem t. ház, 
tudva van, hogy a latin szertartású egyházi ható
ságok a latin nyelvet tették magukévá , nem csak 
egyházi közigazgatásban , hanem még nagy rész
ben a törvénykezésben is , sőt a törvénynek da
czára még anyakönyveknél is. Már, kérem alásan, 
ha Pest megye tisztviselője példáid hivatalos érint
kezésbe jön az esztergomi, a kalocsai, a váczí 
egyházi hatósággal, kénytelen lesz, ha azok ugy 
kívánják, amazoknak latin nyelven irni, vagy 
például a sz.-endrei egyházi hatósággal szerb nyel
ven lesz kénytelen érintkezni; ennél fogva én ezen 
szavakat: „felsőbb egyházi hatóságokkal" egy
szerűen kihagyatni akarnám, és ha az egyházi 
hatóságok csakugyan mint hatóságok tekintet
nek , a törvényben rajok nézve ugyanazt ké
rem megállapittatni , mi a törvényhatóságokra 
nézve a 4. szakaszban megállapittatott. (Maradjon 
a szerkezet /) 

Tisza K á l m á n : Én Csengeri Imre módosit-
ványát részemről pártolom. Megmagyarázom mi
ért. Igaz, hogy minden törvényben kerülni kell a 
lehetőségig a föltételességet, de még inkább igaz az, 
hogy oly törvényt hozni, melynek végrehajtása 
lehetlen , nem volna valami helyes. Már méltóztas
sanak megengedni, ha itt positivitással mondatik ki, 
hogy minden esetben tartozik a tisztviselő minden
kivel, ki ugy kivánja, annak anyanyelvén érint
kezni, Magyarország számtalan megyéjében bizo
nyára nem lesz egyetlen egy ember is, ki e sze
rint alispán vagy főszolgabíró lehessen. Oly tör
vényt hozni, mit az élet kijátszik, igen helytelen 
volna, s ez okból pártolom Csengery képviselő
társam módositványát. (Helyeslés). 

E l n ö k : Minden esetre először a szerkezetre 
kell szavazni, s csak ha az elesik, Csengeri képvi

selő úr módositvány ára. Méltóztassanak tehát, a kik 
a 6. szakaszt elfogadják, felkelni. (Megtörténik). A 
szerkezet nem fogadtatván el, méltóztassanak már 
most azok felkelni, kik Csengeri úr modosit%7ánya 
szerint fogadják el a 6-dik szakaszt (Megtörténik.) 

A 6-dik szakasz tehát azon módosítással, hogy 
az utolsóelőtti sorba e szó igtattatik: „lehetőségig" 
elfogadtatik. 

B o b o r y K á r o l y : Azon módositvány, tisz
telt ház , melyet én beadtam, igen megég) ez Csen
geri képviselő úr módositványával, az egész csak 
annyiból állván, hogy e szavak „Felsőbb egy
házi hatóságokkal" egyszerűen kihagyassanak. 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa Bohory Ká
roly módositványát) 

H a l á s z B o l d i z s á r : Én azt hiszem, t. ház, 
hogy a felsőbb egyházi hatóságok nem nemzeti
ségek, hanem egyházi hatóságok, kikről magasabb 
miveltséget feltételezhet a haza,s megkívánhatja tő
lük , hogy az állam nyelvét értsék. Pártolom en
nél fogva Bobory barátom módositványát. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház Bobory képvi
selő úr módositványát? A kik elfogadják, méltóz
tassanak felállani. (Felkiáltások: Többen nem értet-

i tük.) Ha méltóztatnak kívánni, még egyszer fel fog 
olvastatni. 

P a i s s AndOr j e g y z ő : Ezen szavakat: „a 
felsőbb egyházi hatóságokkal" kihagyatni kéri Bo
bory képviselő úr. 

KacskOviCS I g n á c z : T. ház! (Fölkiáltások: 
Már most nem lehet szólani.) 

E l n ö k : Már azok fölállottak volt, kik kiha
gyatni kívánják; most kérem,a kik megakarják tar
tani, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) Ugy 
veszem ki a többséget, hogy az idézett szavak el
hagyását, óhajtja. 

PaiSS Andor j egyző (olvassa a 7-dik 
szakaszt.) 

Tisza K á l m á n : T . ház! Ezen szakasza 
mint fogalmazva van azt mondja, hogy az első 
bíróságoknál maradjon az eddigi gyakorlat , mig 
ellenben a központi bizottság szövegezésében és ere
detileg a nemzetiségi bizottság többségének vélemé
nyében is némely eljárási szabványok foglaltatnak a 
törvénykezésre nézve. Az indok, mely oda veze
tett , hogy ezen 7-dik szakasz az eddigi gyakorla
tot tartsa meg, mint maga a szakasz is kifejezi, 
az volt, és ezen indokot részemről tökéletesen he
lyeslem ; és helyeslem, hogy, miután az első 
biróságok ugy is mielőbb rendeztetni fognak, va
lószínűleg a szóbeliség alapján, és miután több he
lyen az országban az anyanyelvnek használata 
tágabb terjedelemben volt gyakorlatban, mint a 
minőt a központi bizottság javaslott: ezen átme-

1 neti időszakra ne zavarjuk fel azon hatóságok hely-
I zetét, hanem kerüljük el az ebből származható 
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zavarokat. Én, mondom, ezen szempontot részemről 
tökéletesen helyeslem; azonban nem óhajtanám, 
hogy azáltal, miszerint most már n központi bi
zottság javaslatának szerkezete egészen kimarad, 
ugy járjunk el, hogy mig egyfelől, szerintem is, 
helyesen kirnéljük ezen tekintetben azokat , kik a 
törvénykezés körében eddig fönállott törvénye
inken tul mentek, a kik azokat, kik a törvények 
rendeleteit eddig megtartották, megfosztjuk attól 
is, mit számukra a nemzetiségi bizottság és a ház 
központi bizottsága kilátásba helyezett. Én tehát 
ezen kettőt igy óhajtanám egyesíteni, hogy a köz
ponti bizottság szerkezetéből a 11-dik és 15-dik 
szakaszok vétessenek át a szerkezetbe, azután azon 
helyekre nézve, a hol eltérő gyakorlat volt, eltérő 
jelesen annyiban a mennyiben az anyanyelv hasz
nálata a fenebbi szakaszokban meghatározottnál 
szélesebb körre volt kiterjesztve, ezen gyakorlat 
hagyassák meg az első bíróságokra nézve. E sze
rint a 6. szakasz után, mint 7. és 8. szakasza köz
ponti bizottság érinti 14. és 15. szakasza igtat-
tatnék be , ezután pedig következnék az eddigi 
7., most már 9-dik szakasz ekképen: „Az első 
bíróságnál mind az ügykezelés nyelvét . mind 
a polgári s bűnvádi perekben, akár ügyvéd köz
bejöttével , akár a nélkül folytattatnak a perleke
dések , s a hozandó Ítéletre nézve o t t , hol az 
anyanyelvnek használata a fenebbi szakaszokban 
meghatározottnál szélesebb körben volt gyakor
latban , addig, mig az első bíróságok végleges 
rendezése s a szóbeli eljárás behozatala fölött a 
törvényhozás nem határoz, az eddigi gyakorlat 
lesz fentartandó." 

Bátor vagyok indítványomat a t. ház pártfo
gásába ajánlani, mely magában véve a jelenlegi 
7-dik §-nak egész szerkezetét megtartotta csak 
azon különbséggel, hogy, mint előre bocsátani bá
tor voltam, azon vidékek számára, melyek eddig a 
törvény tiszteletben tartásánál fogva annyit sem
élveztek anyanyelvöket illetőleg mennyit már 
egyszer megadni szándékoztunk, azokra nézve 
ezen engedményt bele igtattam; mig oly helyekre 
nézve, hol az anyanyelv tágabb körben volt hasz
nálatban, érvényben kívánom hagyatni a 7-dik §. 
rendelkezését. 

PaiSS Andor j e g y z ő : (olvassa Tisza Kál
mán módositványát.) 

S i m o n y i Lajos b . : T. ház! Én elismerem, 
hogy t. Deák Ferenoz képviselőtársam beadott 
törvényjavaslata sokkal jobb, mint az, melyet a 
központi bizottság tett le a ház asztalára; jobb pe
dig azért, mert a központi bizottság törvényjavas
lata, a perrendtartást illetőleg, különbséget tesz 
azon perekre nézve, melyeket a perlekedő fél vagy 
maga, vagy megbízottja által vezet, ós azon perek 
között, a melyekben az illető perlekedő ügyvédi 
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képviselettel él. Én a kettő közt különbséget nem 
látok, mert az ügy szintúgy sajátja marad az ille
tőnek azon esetben is, midőn őt ügyvéd képviseli. 
Egy ellenvetést hozhatnának fel ellene, melyet 
előre is el nem fogadok: azt, hogy az ügyvéd, állam
hivatalnok, és azért köteles az állam hivalos nyelvét 
érteni. Az ügyvéd -— meggyőződésem szerint — 
nem államhivatalnak épen ugy, mint az orvos nem 
az, vagy más valaki, kitől az illető tanácsot kér : 
mert ez esetben az ügyvéd az ó't megbízó perlekedő 
személyét képviseli, s azért a kettő közt különb
séget tenni nem lehet. Jobbnak tartom Deák Fe-
rencz képviselő úr javaslatát azért is, mert az ki
vihető, mig ellenben a központi bizottság javaslata 
ugy a mintszerkesztve van, kivihetetlen; mert igen 
jól tudjuk azt, hogy léteznek Magyarország több 
részében oly törvényhatóságok, melyekben a per
lekedést csupán magyar nyelven folytatni nem 
is volna lehetséges. En tehát óhajtanám, hogy a 
központi bizottság javaslata akkép módosittassék, 
hogy azon része, mely azt kivihetetlenné teszi, ítí-
egyenlittetvén, egyenlő intézkedések tétessenek 
minden perekre nézve, akár ügyvéd közbejöttével 
akár anélkül folytattatnak. Ennélfogva óhajtom, 
hogy a 7. szakasz megváltoztattassék, éspedig azon 
módosítás szerint, melyet említek, aztán következ
nék a 15., és azután egy új szakasz, mely a bün-
fenyitő ügyeket illeti. A bünfenyitő eljárásban én 
részemről nem a nemzetiségi érzületet vagy annak 
kifejezését óhajtanám figyelembe vétetni, hanem 
egyedül emberiségi szempontból óhajtom azt elin
téztetni, azért, mert sohasem tartom megegyeztet-
hetőnek az emberi joggal, hogy valakinek, élete, 
vagyona, becsülete felett oly nyelven ítéljenek, 
melyet nem ért, s hogy köteles legyen valaki alá
írni oly jegyzőkönyvet, melynek tartalma előtte 
ismeretlen. (Megmagyarázzák neki!) Azon közbe
szólásra, hogy ez neki megmagyaráztatik, csak 
azt válaszolom, hogy egy pár tolmács értelmessé-
gétől vagy jóakaratától függjön a vádlott élete 
és vagyona, én ezt az emberiség jogaival meg-
egyezhetőnek nem tartom, és azért külön szakaszt 
óhajtok a bünfenyitő ügyet illetőleg indítványozni, 
és azért bátor vagyok azt a t. háznak benyújtani, 
kérvén annak felolvastatását eszközöltetni. 

PaiSS Andor j e g y z ő -.(Olvassa Simonyi Lajos 
b. módositványát:) „Azország minden lakosa, azon 
esetekben,a melyekben akár felperesi, akár alperesi, 
akár folyamodó minőségben személyesen vagy 
megbízott által, vagy ügyvédi képviselettel élve, 
veszi és veheti igénybe a törvény ótalmát és a 
birói segélyt: a) saját községi bírósága előtt 
anyanyelvét; b) más községi bíróság előtt, sa
ját községének ügykezelési, vagy jegyzőkönyvi 
nyelvét; c) más bíróságok előtt akár legyenek 
azok saját törvényhatóságának, akár pedig más 
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törvényhatóságnak bíróságai, azon törvényhatóság 
jegyzőkönyvi nyelvét használhatja, a melyhez az 
illető biróság tartozik. 

„8. szakasz (régi 15. szakasz, központi bizott
ság szerint 9. szakasz.) Bí'mfenyitő ügyekben a 
vizsgálatok mindennemű tárgyalásokkal, és az 
ezekről vezetett jegyzőkönyvekkel együtt a vád
lott nyelvén folynak, és az ítéletek, valamint min
den egyéb határozat i s , a vádlott nyelvén ho
zandók, ba tz az illető hatóság ügyviteli nyelvének 
egyike; különben azon nyelven, a melyet ezekből 
a vádlott, saját kijelentése szerint, legjobban ért. 
Azon esetben, a hol különböző nemzetiségű több 
vádlott van, saját nyelvükön lesznek kihallgatan-
dók. és az itélet közlendő. A mennyiben azonban 
a vádlott az illető hatóság ügyviteli nyelvének 
egyikét sem értené, az ország hivatalos nyelve, 
tolmács alkalmazásával, használandó. 

„Ugyanezen intézkedések állanak a tanú
vallomást illetőleg is." 

D e á k Ferencz: T. ház! Az általam benyuj 
tott törvényjavaslat szövege és a Tisza Kálmán úr 
által beadott módositváuy közt az a lényeges kü
lönbség, hogy én a perlekedésre nézve minden 
különbség nélkül, akár ügyvéd közbejöttével, 
akár a nélkül folytattatnak a perek, addig is, mig 
az első bíróságok végleges rendezése és a szóbeli 
eljárás behozatala fölött a törvényhozás nem hatá
roz,az eddigi gyakorlatot kívántam fentartatni. Tisza 
Kálmán képviselő úr ezen kettőt megkülönbözteti, 

és azon perekre, vagyis perbeli eljárásokra nézve, 
melyek ügyvéd közbejötte nélkül folytattatnak, a 
központi bizottság 14 —15 . szakaszait akarja megál-
lapitíatni. Ezen szakaszoknak hatásköre épen oly 
messzire terjed, a mit én részemről i em ellenzék; 
mert én azt óhajtottam és elsőbben is kimondtam, 
a midőn benyújtottam a törvényjavaslatot, hogy 
én szeretném, ha a perlekedés mindenkinek men-
engedtetnék a maga nyelvén, azon nyelven, a mely 
a jegyzőkönyvek egyikéé. Csak azért nem vettem 
fel ezen pontot inditványomba, mert én sikert 
akarok; ismervén pedig a hangulatot, előre tudtam, 
hogy ez nem fog elfogadtatni, azért kívántam én 
addig is az eddigi gyakorlatot meghagyni ; mert 
hiszem, hogy a midőn az első bíróságok rendezve 
lesznek és a szóbeliség be lesz hozva, ez magától 
fog következni. Ezen 15. és 16. szakasz épen 
azon értelemben van a központi bizottság által 
szerkesztve, hogy t. i. mindenkinek a maga nyel
vén történik a kiadás, stb. Ez ellen nekem semmi 
kifogásom nincs; a mi azonban a 7-ik szakaszt il
leti, hogy t. i . : ,,a törvénykezést illetőleg azon pe
rekre nézve, a melyek ügyvéd közbejöttével foly
tattatnak," erre nézve már igenis ragaszkodnám a 
magam javaslatához, mely inkább csak stylusra 
nézve különbözik. És ha azon két szakasz, mely 

az ügyvéd közbejöttével folytatandó perekre vonat
kozik, elfogadtatnék, akkor a 7-ik szakaszba ezt 
kellene betenni változtatásul a törvénykezést ille
tőleg az első bíróságoknál: „azon perekre nézve, 
melyek ügyvéd közbejöttével foíytattatnak az 
eddigi gyakorlat hagyatik meg." Ha tehát kívánja 
a t. ház a 14. és 15. szakaszokat a törvényjavas
latba beletenni, én nem ellenzem, hanem a 7-ik 
szakaszt ezen módosítással óhajtanám megtartatni. 
(Marad!) 

Bernáth Zsigmond: T. ház! Midőn a köz
ponti bizottság törvényjavaslata kiosztatott, én is 
kellő figyelmet fordítottam reá és előre is mindjárt 
azon vélekedésben erősödtem meg, hogy a 14-ik 
szakasznak, mint feleslegesnek, tökéletesen ki, kell 
maradni. Én nem képzelhetek oly embert, a ki, ha 
igazságát keresni kénytelenittetik, azon módokat 
és azon eszközöket ne használná fel, melyek mel
lett legsikeresebben gondolja megnyerhetni igaz
ságát. Magamat hozom fel, ha méltóztatnak ke
gyesen megengedni, például. Épen ezen törvény
hozás ideje a l t t v.dék szerencsés megnyerni a hét
személyes táblán egy kisded pert, melynek végre
hajtását azonban Bécsben kellett tszközölnöm. Az 
én perem magyarul folyt, de én gondoltam, hogy 
Bécsben a magyar perrel nem sokra megyek, le
fordíttattam tehát németre, és ugy eszközöltem a 
végrehajtást. így fog tenni minden ember, a ki 
meggondolja, hogy neki az ő igazságának meg
nyerésére mily módokat és eszközöket kell felhasz
nálni. Én tehát a 14-ik szakaszt, ha csakugyan az 
lett volna is elfogadva alapul, kihagyandónak 
vélem. Egyébbiránt, minthogy mindazon módok 
közöl, melyekkel már fenálló intézvények meg
változtatása czéloztatik, az szokott legmegnyugta
tóbb lenni, a mely jelenleg is gyakorlatban van. 
Azért én, a Deák Ferencz képviselőtársam által elő
terjesztett törvényjavaslatában foglalt 7-ik szakaszt 
megtartandónak vélem. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Én ezt véghetetlen nagy 
fontosságú dolognak tartom, és épen azért ismé
telve kérem a t. házat, méltóztassanak módositvá-
nyomat, ha oly fogalmazással is, mint Deák Fe
rencz képviselőtársam előadta, elfogadni: mert hi
szen azon fogalmazás s a közt. melyet én beadtam, 
utoljára is különbség nincs, mert egyik ugyanazt 
tartalmazza, talán csak eorrectebb fogalmazással, 
mint a másik, és én kész vagyok azt elfogadni. De 
itt nem egyébről van szó, mint arról, hogy miután 
az egész t. ház, ugy látom, azon nézetben van, 
melyben én is vagyok, hogy miként az a Deák Fe
rencz t. képviselőtársam által előterjesztett törvény
javaslat 7-dik szakaszában kimondatik és miként 
azon fogalmazásban is, melyet én beadtam, némi
leg benfoglaltatik, hol a gyakorlat eltért az eddig 
létező törvénytől, sőt tovább ment annál, mit a> 
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nemzetiségi bizottság többsége javasl ott: ezen gya
korlat azért érvényben hagyassák. 

Ne méltóztassanak figyelmen kivül hagyni 
azokat, kik eddig a törvényt megtartották; s 
azért , hogy előnyöket nyújtsunk azoknak, kik 
a törvényt nem tartották meg , ne büntessük 
meg azokat, kik megtartották . Már pedig ha a 
szerkezetet méltóztatnak elfogadni , utoljára is 
azon eset fog beállni. Tehát kérem a t. házat, 
méltóztassanak azt ugy, mint legutóbb DeákFerencz 
képviselőtársam mondotta, elfogadni. (Helyeslés) 

Vadnay L a j o s : Én a 7-dik szakaszt érde
mileg elfogadom a mint van; hanem ennek igen 
nehézkes értelme van, mert valószínűleg sajtóhi
bából kimaradt egy mutató névmás, mely alapszó 
helyett szolgál. A szerkezetnek igy kellene hang
zani: „A törvénykezést illetőleg, az első bírósá
goknál, mind az ügykezelés nyelvére, mind a pol
gári és bűnvádi perekben, akár ügyvéd közbejöt
tével, akár a nélkül folytattatnak, azok a perleke
désnek és a hozandó beleteknek nyelvére nézve." 
stb. Tehát csak e szócskát kell beszúrni: „azok." 

Elnök: A kérdés az, hogy a 7-dik szakasz 
szerkezetét elfogadja-e a t. ház vagy nem*? {Fel
fogadjuk! Nem fogadjuk el!) A. kik elfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik. Zaj.) Vilá
gosan föltettem a kérdést, hogy a kik a 7-dik sza
kaszt elfogadják, méltóztassanak fölkelni, s ugy 
vettem észre, hogy a többség nem fogadja el. 
{Zaj.) 

Deák Ferencz : Ily módon nehéz lesz tisz
tába jőni, ha csak a kérdést el nem különözzük. 
Az első különbség az, hogy Tisza Kálmán képvi
selő úr módositványában különbséget tesz az ügy
véd közbejöttével vagy annak közbejötte nélkül 
való perekre nézve; és az ügyvéd közbejötte nél
küli perekre kívánja a központi bizottság szerke
zetét, t. i. a 14. és 15-dik szakaszt. En pedig ezek 
között nem tettem különbséget, hanem mindenre 
nézve a gyakorlatot kívántam megtartatni. Tisza 
Kálmán indítványa szerint előre bocsátandó volna 
az a két szakasz, a 24. és 15-dik szakasz, mely 
hosszasabban leírja az ügyvéd közbejötte nélküli 
perekben az eljárást. Én nekem ezek ellen semmi 
kifogásom nincs, és én ennek a két szakasznak beig-
tatását kész vagyok elfogadni. A másik indítvány 
szól magáról a mostani 7-dik szakaszról, mely ak
kor következnék ezen két szakasz után, és erre 
nézve azt óhajtom, hogy ha a két szakasz közbe
jön, a 14 és 15. ; akkor ez a mostani szakasz csak 
annyiban módosíttassák, hogy az hagyassák ki, 
„akár ügyvéd közbejöttével, akár a nélkül folytat
tatnak, "hanem az mondassák,hogy,,azon perekben, 
melyek ügyvéd közbejöttével folytatandók, az ed
digi gyakorlat mindaddig," sat. (Helyeslés.) Azért 
tehát, miután a t. elnök úr maga is ugy jelentette 

ki, hogy a többség szóról szóra, a mint van, a 7. 
szakaszt nem fogadta el, első kérdés az volna, hogy 
elfogadja-e ? a többség Tisza Kálmán indítványá
nak azon részét, mely a 14 és 15-dik szakaszoknak 
közbeszurását tárgyazza ? Ha ezt a t. ház elfogadja, 
akkor jön a másik kérdés, hogy az előbbi 7. sza
kasz, mely most már 9-dik, 10-dik lesz, ugy ma
radjon-e ? Ez nem kérdés már, mert nem maradhat 
ugy, hanem ugy fogadjuk el, hogy : ügyvéd köz
bejöttével. 

Elnök: A kérdés tehát az, hogy a 6-dik sza
kasz után a 14 és 15-dik szakaszt elfogadja e a t. 
ház, ugy a mint inditványoztatott ? Méltóztassa
nak azok, kik a 6-dik szakasz után a központi bi
zottság 14 és 15-dik szakaszát kívánják elfogadni, 
fölkelni. (Megtörténik.) A t. ház elfogadja, hogy a 
6-dik szakasz után a központi bizottság 14 ás 15. 
szakasza következzék. A 7-dik szakasz pedig 
megmarad, azzal a különbséggel, hogy az „ügyvéd 
közbejöttével" szó kimarad. (Felkiáltásuk: Deák 
lurencz indit anya szerint!) 

PaiSS AndOr j e g y z ő (olvassa a 8~12-dik 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtattak. 
Olvassa a 18-dik szakaszt.) 

S i m o n y i La jos b . : Nézetem szerint, t. ház, 
ezen szakasz első bekezdésének 2-dik része . . . 
(Nagy zaj.) 

E l n ö k (csenget): Kérem a tiszt, ház tagjait, 
méltóztassanak csendben lenni, hogy akár a tör
vény szerkezetét, midőn olvassák, akár midőn 
módositványok történnek, érteni és hallani le
hessen. 

S i m o n y i Lajos b . : T. ház ! Nézetem sze
rint ezen szakasz első bekezdésének 2-dik része 
nem szükséges, és pedig azért, mert magától érte
tik az, hogy az egyházi hatóságok és testületek 
jegyzőkönyveiket a kormánynak benyújtani tar
toznak. Azon vésíére pedig, hogy hiteles fordítás
ban az ország hivatalos nyelve is mellékeltessék, 
az a nézetem, hogy miután sokkal czélszerübb, 
hogy a fordítások ide íön a központban történ
jenek , én e szakasz második részét tökéletesen 
kihagyatni óhajtom. Erre vonatkozó indítványo
mat kérem fölolvastatni. 

Az utolsó bekezdés megmarad. 
PaiSS Andor jegyZŐ (olvassa a módosit-

ványt): „E szakasz első bekezdésének azon része 
mely: „otyan esetekben szavakkal kezdődik", 
kihagyandó. 

Podmaniczky Frigyes b. : Elismerem 
annak szükségét, hogy az állam irányában min
denik nemzetiség köteles meghozni azon áldozatot, 
melyet a kormányzás lehetősége és az állam egy
sége megkíván; de más részről az egyházi élet 
terén szeretem az autonómiát lehetőleg minden 
tekintetben megóvni. Én megvallom, más egy-
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házi testületek autonómiájával nem vagyok any-
nyira ismerős, hogy meg tudnám egyelőre hatá
rozni, vajon mely esetekben van a kormánynak 
azon egyes határozatokra nézve helybenhagyási 
és mintegy szentesitési joga ? A mi autonómiánk
nál fogva, mi mindig kötelességünknek tartottuk 
a jegyzőkönyveket ugy a mint vannak, fölterjesz
teni, de ezen jegyzőkönyvek csak azért terjesztet
tek föl a kormányhoz, hogy annak tudomása 
legyen a felől, a mi a gyűléseken történt. Meg
lehet azonban, hogy más egyházak autonómiájá
nál fogva fordulnak elő esetek, hogy bizonyos 
határozatok a végből terjesztetnek föl a kormány
hoz, hogy e határozatok a kormány részéről hely
ben hagyassanak. Én tehát e tekintetből jegyző
könyv és határozat közt különbséget tennék, és 
erre vonatkozólag bátor vagyok egy módositást 
ajánlani a 13-dik szakaszra nézve, mely követ
kezőképen hangzik : Az első bekezdésnek első 
pontja megmaradna ; a második pedig így állana: 
„Ha ez nem az állam hivatalos nyelve volna, azon 
esetben azon határozatok és végzések, melyek 
helybenhagyás végett terjesztetnek föl a kor
mányhoz, az ország hivatalos nyelvén és hiteles 
fordításban fölterjesztendők ; ha azonban a jegy
zőkönyvek a kormányhoz csak tudomás végett 
terjesztetnek föl, nem szükséges a hiteles forditást 
mellékelni." Az utolsó bekezdés maradna. 

PaCZOlay JánOS: T. ház! Ezen módosit-
ványt elfogadni nem lehet, mert a kormánynak 
minden gyülekezetre, legyenek azok bár egy
háziak vagy világiak, okvetlenül főfelügyelet! joga 
van, és a kormány tartozik felügyelni mindennemű 
gyülekezetekre, vájjon azok az állam czéljával 
ellenkezően nem működnek-e? és azért én azt 
tartom , hogy szükséges a jegyzőkönyveknek 
fölterjesztése minden egyház részéről, mely auto
nóm szervezettel bir, hogy azokról a kormány tu
domást szerezzen. {Helyeslés.) Már most tovább 
megyek. Miután a kormánynak magából az eredeti 
szerkezetből, vagy pedig azon szerkezetből, melyet 
maga az egyház fordít, s az eredetivel tökéletesen 
összhangzónak állit, kell tudomást szereznie, de 
különben is a törvényben fenállván azon rendel
kezés, hogy kétség esetében mindig a magyar 
szöveg a határozó, kérdem: hogyan lehet ily 
körülmények közt az egyházakat felmenteni attól, 
hogy jegyzőkönyveiket magyar nyelven terjesz-
szék föl V Én tehát az előadott indokoknál fogva 
a szerkezetet ugy, a mint van, fentartatni kívá
nom, mert máskép a felügyelet lehetetlen. 

E l n ö k : A kérdés az : kivánja-e a t. ház a 
13-dik szakaszt úgy a mint szerkesztve van, meg
tartani? A kik a 13 dik szakaszt a szerkezet sze
rint kívánják megtartani, méltóztassanak felkelni. 

(Megtörténik.) A 13-dik szakaszt a szerkezet szerint 
tartja meg a ház. 

LehOCZky E g y e d : T. ház! Megjegyzem, 
hogy itt e szó helyett: „ország", „állam" volna 
teendő. 

E l n ö k : Egyszer mindenkorra ki van mond
va, hogy e szó helyett: „ország" mindenütt „ál
lam" tétetik. 

Paiss Andor jegyző (ol vassá a 14-dik sza* 
kaszt.) 

E l n ö k : E szakaszb an is két helyen „ország* 
szó helyett „állam" tétetik. 

Csengery I m r e : Ezen szakaszból kimaradt 
egy olyan megkülönböztetés, melynek ebben, az 
én nézetem szerint, ben kell foglaltatnia. Az egy
házi községekre nézve, a tárgyalás alapjául szol
gáló szerkezethez képest, azon szabály állana, 
hogy azok az államkormányhoz és a törvényható
ságokhoz, illetőleg ezek közegeihez intézett bead
ványaikban, mert azt tes^i e kifejezés: „hivatalos 
érintkezéseikben," az állam hivatalos nyelvét, 
vagy saját ügykezelési nyelvűket használhatnák. 
De ezen szakasz ellenkezik némileg az utóbbi 21-
dik szakaszszal, a hol átalában a községekről van 
szó. A községekre nézve ugyanis ezen 21-dik sza
kaszban azon rendelkezés foglaltatik, hogy ezek a 
törvényhatóságokhoz és ezek közegeihez intézett 
beadványaikban az állam hivatalos nyelvét, vagy 
az illető törvényhatóság jegyzőkönyvi nyelvei 
egyikét használhatják. Az egyházi községek e sze
rint, ha más törvényhatósággal érintkeznek, vagy 
az állam nyelvét, vagy saját ügykezelési nyelvűket 
használhatnák; a községek pedig vagy az állam 
nyelvét, vagy azon törvényhatóság jegyzőkönyvi 
nyelvei egyikét fognák használhatni, a melyhez 
beadványaikat intézik. Ezen különbség, az egy
házi és polgári községek között, helytelen volna, 
és nem indokolható. En tehát e szakasz folytán 
az egyházi községek érintkezésére nézve ugyan
azon szabályt óhajtom alkalmaztatni, mely átalá
ban a községekre nézve áll. A központi bizottság 
erre vonatkozó szerkezete igy van fogalmazva. 
Azért én a felolvasott 14-dik szakasz e részbeli 
szerkezete helyett a központi bizottság 6-dik szaka
szának szintén ide vonatkozó szerkezetét kérem 
elfogadtatni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni eszakaszt? 
(Elfogadjuk /) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 15-dik sza
kaszt.) 

S i m a y G e r g e l y : Nekem e szakaszra, t. ház, 
egy igénytelen észrevételem van. Itt a 8-dik sor
ban ugyanis előjön azon kifejezés, hogy a hon 
bármely nemzetiségű nagyobb tömegekben együtt 
élő polgárai stb. ezen „nagyobb tömegekben" ki
fejezést határozatlannak és igen ruganyosnak ta-
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lálom, s annyival inkább bátorkodom helyette más 
kifejezést ajánlani, minthogy ily értelemben a 17. 
szakaszban is más kifejezés használtatik, mely sza
batosabb és mindenesetre a törvény ez iránybani 
szándékának jobban megfelel, t. i. „tömegesen 
együtt élő polgárok." Ekkor ki lesz kerülve azon 
eshetőség, hogy „a nagyobb tömegek" szó defini-
tiója előálljon. 

Csengery I m r e : Nekem más észrevételem 
van, t. ház. Az mondatik e szakaszban, hogy a 
tanitási nyelvnek meghatározása az állam által ál
lított vagy állítandó tanintézetekben a közoktatási 
miniszter teendőihez tartozik. Ezt ilyen átalános-
ságban kimondani nem lehet: mert már a közok
tatási törvényben a törvényhozás maga gondosko
dott az oktatási nyelvről, és meglehet, hogy az 
ezután hozandó törvényekben szintén fog gondos
kodni. En tehát nehogy ellentétben álljon ezen 
szakasz az eddig hozott, vagy ezután hozandó tör
vényekkel, ezen szavak után „a tanitási nyelvnek 
meghatározása" beigtattatni kérem eszavakat: „a 
mennyiben erről törvény nem rendelkezik." To
vábbá a 6 dik sorban következő szavak fordulnak 
elő, melyek oda csak tévedésből vagy hibából 
csúszhattak be : „e téren." Ezen szavak egészen 
fölöslegesek, és azért kihagyandók. A 7-dik sor
ban pedig e szavak által: „köteles ez a lehetőségig 
gondoskodni arról," nincs meghatározva, hogy hol 
köteles a kormány gondoskodni arról, a mi e sza
kasz által kötelességévé van téve. Én tehát, hogy 
ebből semmi tévedés vagy balfogalom ne kelet
kezhessek, a „köteles ez" szavak után kívánom 
beillesztetni eme szavakat: „az állami tanintéze
tekben." A többi aztán maradna ugy, a mint van. 
Mert a kormánynak gondoskodása nem vonatkoz
hatok másra, mint az állami tanintézetekben való 
eljárásra. (Helyeslés.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház a 15-dik szakaszt 
ezen módositásokkal? (Elfogadjuk!) 

PaiSS AndOr j e g y z ő (olvassa a 16 és 17 dik 
szakaszt.) 

Csengery I m r e : Ezen két szakasz ugyan
egy tárgyról rendelkezik, és mégis külön két sza
kasz. A különbség csak az, hogy az első már lé
tező, a második fölállítandó tanodákról szól. He
lyesebb volna tehát a kettőt egybevonni. (Ma
radjon !) 

E l n ö k : Marad kettőnek. 
Paiss Andor jegyző (olvassa a 18-21-dik 

szakaszokat, melyek sző nélkül elfogadtatnak. Olvassa 
a 22. szakaszt.) 

Csengery I m r e : Ezen szakaszban, jelesen a 
második kikezdésben, ez mondatik: „Más közsé-
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gekhez, törvényhatóságokhoz s azok közegeihez 
intézett beadványaiban csak az illető község vagy 
törvényhatóság jegyzőkönyvi nyelvét vagy nyel
vei egyikét használhatja." Itt tehát oly fogalom 
maradt ki, melyet, véleményem szerint,nem lehet ki
hagyni a törvényből: azon elv t. i . ,hogy az állam 
nyelvét, az országban mindenütt és kivétel nélkül 
lehessen használni. A szövegezés szerint pedig az, 
a ki csak az állam nyelvétérti, és a kinek az anya 
nyelve, nem használhatná azt mindenütt az ország
ban : mert azon esetben, ha más községhez folya
modnék, azon községnek nyelvét kell használnia. 
Ezt én az egyenjogúság elvével összeütközőnek 
találom, s azért e szakaszt igy kívánom szerkesz
tetni : „Más községekhez, törvényhatóságokhoz s 
azok közegeihez intézett beadványaiban, vagy az 
állam hivatalos nyelvét, vagy az illető község vagy 
törvényhatóság" stb. (Helyeslés. Elfogadjuk!) 

Várady Gábor: Ezen szakasz 3-dik alineá-
jában a 12-dik és 16-dik szakaszokra való hivat
kozás hibásan történik, mert a régi, a központi bi
zottság javaslatában állanak ezen számokkal sza
kaszok ; igy tehát ezek nem állhatnak meg. Mél
tóztassanak tehát utasítani a jegyzői kart, hogy e 
szerint javítsák ki a számokat. (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház e szakaszt elfo
gadni ? (Elfogadjuk!) E szakasz tehát Csengery 
Imre módositványa szerint fog módosíttatni. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 23 — 28-dik 
szakaszokat, melyek szó nélkül elfogadtatnak.) 

E l n ö k : Ezzel be lévén fejezve a részletes 
tárgyalás, a törvényjavaslat végleges megszava
zása holnapután fog megtörténni. 

Kivánja-e a t. ház, hogy a vegyes házasság
ról szóló törvényjavaslat s az azzal rokon termé
szetű felekezetközi törvényjavaslat most mindjárt 
tárgyalás alá vétessék? vagy pedig a szavazatok 
beadását kívánja? (Szavazzunk! Szavazzunk!) 

B e t h l e n J á n o s gr . : Kérdés tétetett az el
nökséghez : akarja-e, hogy az unió iránti törvény
javaslat vétessék legelőbb tárgyalás alá? Én azt hi
szem, a háznak már határozata van arra nézve, hogy 
mihelyt az unió kérdésével készen vannak az osz
tályok, az azonnal előzetesen tárgyalás alá vétes
sék. Az osztályok a tárgyalással készen vannak, 
ennélfogva holnap napirendre tűzhető a javaslat. 

BÓnis S á m u e l : Miután a mai ülésnek mái-
határozata van, s ez az, hogy adjuk be a szavaza
tokat, a felett tán nem is kellene többé vitatkozni, 
hanem megkezdeni a szavazást. A mi a holnapi 
napirendet illeti, mind a három tárgyat együtt ki 
lehet tűzni napirendre. Kár időt tölteni azzal, hogy 
melyik kerüljön előbb napirendre, mert holnap 
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mind a hármat bevégezhetjük. (Fölkiáltások: Sza
vazzunk ! Szavazzunk!) 

PaisS Andor j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névsorát, kik beadják szavazataikat.) 

E l n ö k : A beadott szava zatok össze fognak 
számittatni és holnap kihirdettetni. 

A holnapi ülés 9 órakor kezdődik. 

Az ülés végződik d. u. 2 % órakor. 

ÍJ(J(J]L]ILLJIL* O J K N Z A ( T U I S UJJIIÍIS 
1868. november 30-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b 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: A védelmi bizottság horvát tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. Kérvények bemutatása, A pénz-
iigyibizottság az egyeteaii tanárok fizetéséről, a központi a közös nyugdijakról, a függő államadósság ellenőrzéséről s a budapesti kisa
játításról szóló törvéayjavas'atok, úgyszintén a házszabályok iránt tesz jelentést. A Béga-csatorna iránti törvényjavaslat visszavétetik. 
A tegnap benyújtott vasúti törvényjavaslatok, valamint több va3utügyi javaslat a pánz- és vasúti bizottsághoz utasíttatnak. A vegyes 
házassági váló perekről s a keresztyén vallásfelekezetek viszonosságáról szóló tövéuyjavaslatok tárgyaltatvfn elfogadtatnak. Szent-
iványi Károly és társai Miskolcz összekötése iránt az északi vaspályával interpellálják a kormányt. A gyulafehérvári g. kath. érsek
ség s lug03Í és Bzamosujvári püspökség iránti törvényjavaslat tárgyalása elkezdődik. A dalmát vámtarifát módosító törvényezikk 
szentesittetvén, kihirdettetik. A ház elhatározza, hogy ezentúl állandó üléseket tart. 

A kormány részér öl jelen vannak: Eötvös József 
báró, Festetics György gróf- későbben Gorove István, 
Wenckheim Béla láró. 

Az ülés kezdődik délelőtt 9 lU órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni ; a törvényjavaslatok mellett szólani kívánók 
neveit Bujanovics Sándor, a törvényjavaslatok 
ellen szólókat pedig Csengery Imre jegyző urak 
jegyzik. 

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

vember 29-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Ha nincs a jegyzőkönyv ellen észre

vétel, hitelesíttetik. 
A védrendszer és honvédelem tárgyában ki

küldött bizottság horvát tagjaira beadott szavaza
tok eredménye fog kihirdettetni. 

Csengery Imre jegyző: Beadatott összesen 
217 szavazat, ezek közül üres volt 4, Janesó Imre 
nyert 213, KralyevicsBenő nyert 212, Kusseviek 
Aurél 212, Horvát Péter pedig 211 szavazatot. 

E l n ö k : Bemutatom az idő közben beérkezett 
kérvényeket. 

Nádasdy Lipót gr. és Vasvári Kovács Ferenez, 
mint az országos lelencz-ügyi társulat képviselői, a 
lelencz ügyet az emberiség érdekében pártoltatni, 
s annak mint a hazai népszámra is befolyással 

levő intézetnek évi segélyben részesítését törvény 
által elhatároztatni kérik. 

Tomstorff Ágost schleswigi lakos, volt hu-
nyadi-huszárezredbeli századparancsnok, valami 
kormány hivatalba leendő alkalmaztatását vagy 
nyugdíjban részesítését kéri eszközöltetni. 

Nagy-Kanizsa város közönsége a katona be-
szállásolások által reá nehezült terheknek arány
lagos felosztása érdemében törvényjavaslat aP 
kotását kéri. 

E kérvények a kérvényi bizottsághoz fog
nak áttétetni. 

A kassai m, k. jogakadémiai igazgatóság, az 
intézet levél- és könyvtára kiegészítése végett a f. 
országgyűlési képviselőházi jegyzőkönyvek, nap
lók s egyéb irományok egy-egy nyomatott pél
dányát megküldetni kéri, A t. ház határozata kö
vetkeztében e kérésnek elég fog tétetni. 

Kautz Gyula, mint a pénzügyi bizottság elő
adója jelentést fog tenni. 

Kautz Gyula előadó (olvas sa a, pénzügyi 
bizottság jelentését az egyetemi tanárok fizetésének 
fölemelése tárgyában.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni ) , szét fog osztatni 
és tárgyalás alá vétetni. 

A központi bizottság részéről jelentés fog 
tétetni. 

Csengery Imre előadó (olvassa a központi 
]) Lásd az Irományok áO2-dik számát. 




