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fog még utasittatni az osztályokhoz, ezek felhivan-
dók volnának, hogy minél előbb járjanak el köte
lességeikben , hogy a ház a törvényjavaslatokat 
tárgyalás alá vehesse. (Helyeslés.) 

BÓnis S á m u e l : T. ház ! E háznak perma
nens üléseire nézve a gyakorlatot akkép szeret
ném behozni, amin t volt a régi országgyűléseknél. 
Összegyűlt a ház, és ha valami végezni való volt, 
a ház circulussá alakult: az elnökségi, i. kimond
ta, most circulussá válik a ház, és ugy végzi teen
dőit ; s midőn elvégezte, akkor országos ülés tar
tatott, í g y tenne legjobban most is a ház. Kimon
daná az elnök: kérem a bázat, oszoljék az osztá
lyokba, és végezvén niunkájokat, jöjjenek ismét a 
házba. í gy lehetne, vélekedésem szerint most is a 
gyakorlat. Továbbá kérem az elnökséget, jelentse 
be vagy olvassa fel azon munkálatok sorát, melyek 
a ház tárgyalását, az osztályokét, és melyek bi
zottsági tárgyalást igényelnek. E szerint mindig 
lehet a háznak, mig permanens, intézkedni. 

E l n ö k : E szerint jelentést teszek a t . háznak 
azon törvényjavaslatokról, melyek készek a t. ház 
tárgyalása alá. Ilyenek : a függő államadósságok
ról szóló törvényjavaslat, a közös nyugdijakról 
szóló törvényjavaslat, s esetleg, a mennyiben ké
szen lesz, a módositványok a honvédelmi törvény
javaslathoz, mely most küldetett a nyomdába; to
vábbá a pénzügyi bizottság jelentése az egyetemi 
tanárok fizetéséről. Itt van, de még szét nem osz
tatott a t. ház tagjai közt a kisajátításról szóló 
törvényjavaslat, mely reggel szét fog osztatni. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyila gróf, Lónyay Menyhért; később Gorove István, 
Wenckheim Béla báró. 

Tárgyalás alá jön, továbbá a házszabályokról 
szóló jelentés, valamint a ház tiszti személyzeté
nek fizetése ügyében egy határozat; hanem, azt 
hiszem, ez akkor lesz tárgyalandó, mikor a ház 
már minden törvényjavaslatot végig tárgyalva, 
egyedül saját ügyeivel lesz elfoglalva. Az osztá
lyokhoz pedig a következők utasithatok: törvény
javaslat a s.-a.-újhelyi vasút kiépitése tárgyában; 
törvényjavaslat a fehérvár-gíáczi vasút tárgyában; 
határozati javaslatai a közlekedési minisztérium
nak, Podmaniczky Frigyes bárónak és Horváth 
Eleknek. 

BÓnis S á m u e l : Hozzá teendő lenne méo* a 
katonai bíráskodásról szóló törvényjavaslat is, 
mely már a jogügyi bizottság által tárgyaltatott 
és holnap reggel be is fog végeztetni. 

G h y c z y K á l m á n : Bátor vagyok a t. házat 
figyelmeztetni, hogy reggel hozott határozata foly
tán a sátoraljaújhelyi és fehérvár-gráczi vasút
vonal Podmaniczky határozati javaslatával és Hor
váth Elek indítványával, az egyesült pénz- és vas
úti bizottsághoz utasíttatott és már tárgyalás alá is 
vétetett. 

E l n ö k : Tökéletesen igaz; de nem azt vol
tam bátor mondani, hogy ezek holnap rögtön 
tárgyalás alá kerülnek, hanem hogy ezek tárgya
lásra várnak. (Helyeslés.) 

A holnapi ülés reggel 9 órakor kezdődik. 

Az ülés végződik esti 9 órakor. 

Az ülés kezdődik délelőtt 9Vt órakor. 
E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 

jegyzökönyvét Ráday László gr. jegyző úr fogja 
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vezetni; a szólani kívánók neveit Mihályi Péter és 
Ráday László gr. jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a deczember 

1-én tartott ülés jegyzökönyvét). 
E l n ö k : Ha nincs észrevétel a jegyzőkönyv 

ellen, hitelesíttetik. 
Következik az elfogadott törvényjavaslatok 

végleges megszavazása: legelső sorban a bevett 
keresztyén vallásfelekezetek viszonosságáról szóló 
törvényjavaslat végleges megszavazása. 

R á d a y Lász ló gr. j egyző {olvassa a törvény
iavaslatot). 

E l n ö k : A kik e törvényjavaslatot végleg 
elfogadják, méltóztassak fölkelni. (Megtörténik.) A 
t. ház a fölolvasott törvényjavaslatot végleg elfo
gadta. 

Következik a vegyes házassági válóperekről 
szóló törvényjavaslat végleges megszavazása. 

Ráday Lá sz ló gr. j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslatot). 

E l n ö k : A kik e törvényjavaslatot végleg 
elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik). 
Végleg el van fogadva. 

• Ráday Lász ló gr . j e g y z ő (olvassa a gyula
fehérvári gorög-kath, érsekség, a lugosi és szamos-
ujvári görög-kath. püspökségek iránti törvényjavas
latot). 

Elnök : A kik a most fölolvasott törvényja
vaslatot végleg elfogadják, méltóztassanak fölkelni. 
(Megtörténik). Végleg el van fogadva. 

R á d a y Lász ló gr . j e g y z ő (olvassa a ma
gyar keleti vasútról szóló törvényjavaslatot). 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölállani. (Megtörténik). 

A végleg megszavazott törvényjavaslatokat 
Paiss Andor jegyző ár fogja átvinni a főrendek- ' 
hez. 

Az erdélyi unióra vonatkozó törvényjavala
tok végleges megszavazása délután fog megtör
ténni. 

Most napirenden van a függő államadóssá
gok ellenőrzéséről szóló törvényjavaslat tárgya
lása. Mielőtt azonban a tárgyalás megkezdődnék, 
a jogügyi bizottság* részéről Dapsy Vilmos képvi
selő úr jelentést fog tenni. 

DapSy V i l m o s e lőadó (olvassa a jogügyi 
bizottság jelentését a katonai bíróságok hatásköre iránti 
javaslatról). 

E l n ö k : Ki fog nyomatni , ' ) szétosztani és az 
osztályokhoz tárgyalás végett utasíttatni. 

B ó n i s S á m u e l : Jó lenne az iránt intéz
kedni, hogy ezen törvényjavaslat holnap mindjárt 

') Lásd az Irományok 418. számát. 

az osztályokban vétessék föl : mert valósággal 
olyan tárgy ez, mely megérdemli a ház figyel
mét, a mennyiben igen sok súrlódásnak fogja 
végét szakítani. Méltóztassék tehát a t. ház elhatá
rozni, hogy holnap vegyék fel az osztályok, majd 
a központi bizottság elvégezheti délután és a t. ház 
azonnal tárgyalhatja. (Helyeslés.) 

Elnök: Ha a t. ház méltóztatik beleegyezni, 
holnap 9 órakor jöhetnének össze az osztályok és 
11 órakor ülés lenne. 

BÓniS S á m u e l : Tegnap a ház azt hatá
rozta, hogy ha valamely tárgy az osztályokhoz 
utasítandó, az elnökség itt, mihelyt a tanácsko
zás valamely tárgyban bevégeztetik, azt fogja 
mondani: oszoljék a ház osztályokra. Régebben is 
ezt a praxist követte a ház. (Helyeslés). 

E l n ö k : Ha méltóztatnak kívánni, a holnap 
9 órakor tartandó ülésben fogom ezt kimondani. 

Következik a függő államadósságok ellenőr
zéséről szóló törvényjavaslat tárgyalása. 

R á d a y L á s z l ó g r . j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot. ') 

C s e n g e r y l m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ság ajánlja a háznak, méltóztassék ezen törvényja
vaslatot átalánosságban a részletes tárgyalás alap
jául elfogadni. 

T i s z a K á l m á n : A VH-dik osztálynak e 
tárgyban külön véleménye van. Nem szándékom 
azt hosszasabban indokolni, az indokolás ugy is 
ben van magában a külön véleményben: csak ezt 
kérném tehát felolvastatni. 

R á d a y L á s z l ó gr . j e g y z ő (olvassa a vit
áik osztály külön véleményét, aztán az állandó pénz
ügyi bizottság jelentését. ) 

Elnök : Az átalános tárgyalás megkezdődik. 
T i s z a K á l m á n : T . ház! Miután ugy látom, 

• hogy az átalános vitába e törvényre nézve a t. 
ház bebocsátkozni nem igen szándékozik, tehát 
most a szavazás előtt mindenesetre köteleségem-
nek tartom az általam mint előadó által benyúj
tott kisebbségi véleményt pár szóval indokolni. 
Ez indokok egyébbiránt nagyobbrészt röviden 
magában a kisebbségi véleményben már benfog-
laltatnak. 

Méltóztatik, azt hiszem, a t. ház emlékezni, 
illetőleg tudni, hogy az 1867. XII . törvényczikk a 
közös miniszterekről Szólván , határozottan ki
mondja, hogy azok semmi más ügybe befolyást 
nem gyakorolhatnak, semmi más ügyekre nézve 
mint kormányközegek nem működhetnek, mint a 
közös ügyekre nézve, melyek a törvényben elŐ-
sorolvák. (Ugy van!) S igy tökéletesen áll azo n 

*) Lásd az Irományok 379. számának mellékletét. 
2) Láad az Irományok 404-dik számának mellékletét s 

379-dik számát. 
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indokolása a Vll-dik osztálynak, hogy midőn e 
törvény által a közös pénzügyér teendői szaporod
nának, ha elfogadtatnék e javaslat, oly valamit 
tennénk, mi a közös ügyekről alkotott törvény nyel 
magával is ellenkezésbe jönne. De továbbá azt 
hiszem, hogy igaza van a VII. osztálynak abban 
is, midőn azt tartja, hogy a közös kormány teen
dőinek ily módon való szaporítása először egy 
mindenesetre aggályokat szülhető praecedens 
lehet, másodszor mindenesetre egy oly valami, a 
mi az ország alkotmányos önállásának bizonynyal 
nem kedvező. Mert meg vagyok róla győződve, 
hogy magok azok is, a kik helyesnek tartják azon 
XII . törvényczikkben kijelölt ügyeket közös mi
nisztériumra bizni, nem fogják azt állithatni, hogy 
az kedvező az ország önállására nézve, ha minél 
több ügy bizatik a közös miniszterekre. De külön
ben e nagy fontosságú ügy kezelésénél valóban 
igen szükséges a felelősség; de ugyan kérem, mi
csoda garantiát nyújthat a magyar országgyűlés
nek azon felelősség, mely e törvény által lehetővé 
tétetik? midőn feleletre a közös pénzügyért kellene 
vonni, ki az országgyűléssel semmi viszonyban 
nem áll. hanem ki egyenesen csak a delegatiok-
kal áll viszonyban, s midőn a feleletre vonás leke-
tó'sitésére szükséges mindannyiszor, hogy ő felsége 
többi tartományai és országainak gyűlése is bele
egyezzék a miniszter felelősségre vonatásába? Ily 
módon, azt hiszem, hogy Magyarország ország
gyűlésének, mint önálló országgyűlésnek, minden 
joga a felelősség irányában körülbelül egyforma 
a semmivel; mert egy másik országgyűlés bele
egyezését kell előbb kérni, s azután még majd a 
delegatióknak kell tovább intézkedni. (Ügy vara!) 

Az mondathatik ez ellen, hogy ha a kezelést 
más közegekre bízzuk, ujabb költségeket okoznánk 
a magyar államnak. Maga a külön-vélemény már 
előadja, hogy e költség nagyobbrészt fedezhető 
ez által, hogy ha a közös pénzügyminiszterre ke
vesebb teendőt bízunk, ha tőlee teendőt elveszszük, 
mindazon közegek is feleslegessé válnak, kik azért 
vannak, hogy ez ügyet kezeljék. A különbség 
csak abban lehet, hogy ha a törvényjavaslatban 
ajánlott módon íörténik az intézkedés, a hozzájá
rulás a költségekhez a quota arányában fog köve
teltetni Magyarországtól, mig ellenkező esetben 
Magyarország nem a quota arányában, hanem az 
egész, így őt illető költséggel fog terheltetni. De 
utoljára is ily igazgatóság szervezte!ése valóban 
nem valami költséges dolog; ugy, hogy az egész 
különbség alig fogna néhány ezer forintra menni, 
melyre nézve fillérkedni akkor, midőn másfelől 
milliókat adunk, valóban szemben azon közjogi 
szempontokkal, melyekből czélszerü volna ezen 
intézkedés, azt hiszem, hogy nem szabad. 

A felelősségre nézve pedig mindenkor a mi

niszter ellenjegyzésével neveztetvén ki az igazgató, 
a miniszter saját hivatalnoka által gyakorolván az 
ellenőrködést a magyar országgyűlés az 6' saját 
pénzügyminiszterét mindenkor, midőn szükségét 
látja, felelősségre vonhatná, és igy a kezelés jósága 
felől, sokkal nagyobb garantiával bírnánk. 

Ezek voltak azon szempontok, melyek a 
Vll-dik oszíályt vezették,és én részemről e szempon
tok helyességéről levén meggyőződve, ajánlom a 
t. háznak, méltóztassék a külön-véleményt elfo
gadni. (Szavazzunk!) 

Nyáry P á l : T. ház! Ez véleményem szerint 
sokkal fontosabb tárgy, sem hogy egyszerűn „sza
vazzunk \u felkiáltással a fenforgó kérdés amúgy 
könnyedén megoldható lenne. 

Az állampapirpénz az államnak nem activu-
m a ; de valóságos tartozás, és az állampapirpénz 
szaporítása semmi egyéb, mint egy könnyű mód
ja az adósságcsinálásnak. Terhes minden állam
adósság, de annak ezen neme a legterhesebb az 
államra nézve: mert mig egyéb államadósságokat 
haszonhajtólag és produetiv czélokra fordíthat, 
s ha évenkint nem gondoskodik is arról, hogy az 
adósság mennyiségét kevesbítse, de ha valamit 
az évenkinti államháztartásban megtakarít, azt 
ujabb produetiv czélokra ruházza be , ez által 
az államtőke értékét még szaporítja azon esetben, 
ha az állampapirok, t. i. a fedezetlen állampapírok 
számát folyvást növeli, ez által saját hitelét, és igy 
jólétének első feltételét önmaga rombolja le. 

Ennélfogva, miután az, hogy egy államnak 
fedezetlen állampapírjai vannak, már magában 
nagy szerencsétlenség : a feladat az, hogy e sze
rencsétlenségtől minden áron és a lehetőségig leg
rövidebb idő alatt meneküljön az állam. Azt hi
szem, ebbeli állításomat alig vonhatja valaki két
ségbe. De a fedezetlen állampapirok kevesbitésé-
nek csak egy módja lehetséges, és ez az, hogy az 
államháztartásba arányosság hozassék be min
denekelőtt, s az évenkinti megtakarításból alaku
landó, többlet fordíttassák oda, hogy az állampa
pírok száma azok egy részének megsemmisítésével 
időnkint szállíttassák alá. Ezen szempontból tekint
ve azon kérdést : mi módon lehessen, ha már e 
tárgyra nézve is oly Szoros összeköttetésben kell 
maradnunk, ama velünk personal-unió alapján 
közös viszonyban álló másik állammal ez ügyet kel
lően rendezni ? kérdem, ha — a mint reménylem — 
Magyarország pénzügye j avu l : ha Magyarország 
kormánya jobban fogván gazdálkodni, évenkint 
nem dificitet, hanem többletet mutathatand fel; és 
ha ez esetben az állampapirpénz terhét akarná ke
vesbíteni, de tovább is oly szoros összeköttetésben 
lesz. mint eddig, oly állammal, melynek közgaz
dasági hibás rendszere nem engedi, hogy az éven
kinti eredmény többlet legyen: kérdem, szavazha-
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iunk-e oly kötelezettség elvállalására, melynek 
terhétől nem szabadulhatunk, s mely hitelünket 
előbb-utóbb menthetlenül alá fogja ásni? 

Már e szempontból sem lenne tanácsos szo-
rosb összeköttetésbe lépnünk ez ügyben; sőt ha 
maga a törvény parancsolná is ezt, igyekeznünk 
kellene e törvényt megváltoztatni, s hazánkat e 
részben legalább szabaddá tenni. Én, t. ház ! meg 
vagyok győződve, hogy ha nem most e pillanat
ban, de nem sokára egészen más követeléssel kell 
előállanunk. Mert ha már a jótállást magunkra 
vállaltuk, mindenekelőtt [kell tudnunk, mivel tar
tozunk? és ha megtudjuk, annak, a mivel tarto
zunk, lerovása iránt intézkednünk is kell. Ez más
kép alig történhetik meg, hanem ha azon alapon, 
a melyen ki vannak adva az osztrák papirok, mi 
magyar állampapírokat bocsátunk forgalomba, 
s a függő adósságból magunkra vállalt részt ma
gyar papírpénzzel váltjuk be és igyekezni fogunk, 
ennek mennyiségét az évenkinti többletből időn
kint leszállítani. Én ezt most nem látom idején 
levőnek; de, t. ház, azt hiszem, hogy magunk elé 
akadályt görditni jövőre, nem lenne eszélyes 
dolog; már pedig, ha mi azt, mit maga a törvény 
nem mond, közös adósságnak nevezzük, közös 
adóssággá kereszteljük s a közös pénzügyminisz
térium kezelése és felügyelete alá helyezzük, min
den ok nélkül: valóban olyan akadályt gördítünk 
önmagunk elébe, hogy ha jövőre ezen adósságtól 
szabadulni akarunk, kezünket megkötve találjuk. 

Én e szempontból sem egyezhetem bele a 
minisztérium által előterjesztett törvényjavaslatba, 
és pártolom a VII. osztály véleményét. 

Hozzáteszem ezekhez még, t. ház, hogy mi
után magok az osztrákok is nem azt mondották, 
hogy ily intézkedés szükséges, hanem azt, hogy 
maga a közös pénzügyminisztérium létele is feles
leges, s miután ez semmi egyébre hivatva nincs 
az 1867-ki XII . törvényczikk által, mint arra, 
hogy azon pénzeket, melyeket a magyar és a túlsó 
oldali minisztérium kezébe ad, kezelje és forditsa 
a törvény által meghatározott czélokra : mi sem 
lehetne részünkről kevésbé indokolható, mint az, 
ha mi a minisztérium javaslatának elfogadása ál
tal az osztrák részről is szükségtelennek nyilvání
tott közös pénzügyminiszter hatáskörét még szé-
lesbitenők. 

Mindazok, miket Tisza Kálmán barátom elő
terjesztett, s azon körülmény, melyet én érintet
tem, kell tehát, hogy; oda vezessenek bennünket, 
hogy el ne fogadjuk e törvényjavaslatot. 

Egyébiránt is a m i t a VII. osztály javasol, 
az az egyedüli alkotmányos eljárás. Hogy egy 
államban többen legyenek felelősek egys ugyan
azon ügyben, az magával a felelősség eszméjével 
is ellenkezik. Alkotmányos államban csak a minisz-
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terium felelős. I t t az mondatik, hogy az ország-
gyűlésnek felelősek lesznek a felügyelők is. Ez 
nem alkotmányos fogalom, hanem alkotmányos 
eljárás az lesz, ha nem az ő felsége által a két mi
niszter ellenjegyzése mellett kinevezett igazgató, 
hanem azon két miniszter vonatik felelősség alá, 
kik ellenjegyezték a kinevezést és felelős min
denik a maga törvényhozásának. 

Nem akarok többet szólani e tárgyhoz, ha
nem kívánnám, valóban kívánnám, kivált a jövőt 
tekintve, hogy ne a miniszteri törvényjavaslat, 
hanem a VII. osztály véleménye fogadtassák el. 
(Maradjon! Szavazzunk!) 

Elnök: Szólásra senki fölírva nem levén, a 
kérdés az, hogy átalánosságban a függő adóssá
gok ellenőrzéséről szóló törvényjavaslatot elfogad
ja-e a t. ház, vagy nem,a részletes tárgyalás alapjául? 
A kik elfogadják, méltóztassanak fölkelni. (Meg
történik) A függő adósságok ellenőrzéséről szóló 
törvényjavaslat átalánosságban a részletes vita 
alapjául elfogadtatott, (Felkiáltások : Ellenprobát!) 
Méltóztatnak ellenpróbát kivánni? (Nem kettl) 
Tehát a többség a törvényjavaslatot átalánosság
ban a részletes vita alapjául elfogadta. Követ-
kezik a részletes tárgyalás. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az J.,2. 
és 3. szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 4-ik szakasz**.) 

Csengery Imre előadó: A 4-ik szakasz má
sodik sorában eme szavak helyett: „a felső házból," 
a központi bizottság a monarhia 2-ik részében tör
vényszerűen használt ezen elnevezéseket hozza ja
vaslatba : „a főrendek, illetőleg az urak hazából." 

E l n ö k : Méltóztatnak a központi bizottság 
módosítását elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva 
elfogadtatik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az 6., 6. 
és 7-üc szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa a 8-ik szakaszt.) 

Csengery Imre előadó: A 8-ik szakaszban. 
és a3-ik sorban előforduló „Bécsben" szó ezen sza
vakkal volna fölváltandó: „közös minisztérium 
székhelyén." 

E l n ö k : Méltóztatnak a központi bizottság 
módosítását elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva 
elfogadtatik. 

Ráday László gr. jegyző: (olvassa 9—n-ik 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak) 

Szontagh P á l (gÖmöri): T . ház! Bocsánatot 
kérek, hogy a zajban nem vettem észre, hogy 
már a 16-ik szakaszon keresztül mentünk: nekem 
erre egy módositványom van. En a szerkezete 
homályosnak tartom. (Fölkiáltások: Túlestünk rajta!) 

E l n ö k : Már átmentünk a 16-ik szakaszon; 
egyébiránt, ha a t . ház megengedi, (Halljuk! Hall
juk l) nekem nem lehet kifogásom. 
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Szontagh P á l (gömöri): A vádtámasztásra néz
ve mind a két ellenőrző bizottságnak meg van adva 
a j o g ; hanem arra nézve, hogy a vád ki is mon
dassák, erre nézve azon kifejezés áll a szerkezet
ben, hogy „az illető törvényhozások a vád alá he
lyezést kimondanák." Ez kétértelmű: lehet ugy is 
érteni, a mennyiben ezen szó használtatik „illető", 
hogy azon törvényhozásra vonatkozik, a melynek 
ellenőrző bizottsága a vád alá helyezést szüksé
gesnek tartotta; de a mennyiben többes számban 
van, lehet ugy is érteni, hogy mind a két tör
vényhozásnak meg kell állapodnia abban, hogy a 
vád alá helyezés kimondassék. S ezen esetben én 
ezt helytelennek,mert lehetetlennek tartom. Ugyan
is, oly esetekben, midőn az illető közös miniszter, 
nem a közös érdek, hanem valamelyik félnek ér
deke ellen vét, a másik fél javára csakugyan lehe
tetlen volna az, hogy mind a két fél abba egyez
zék bele, hogy ő vád alá helyeztessék. Én ennél
fogva óhajtanám ezen egy szót betétetni: „bárme
lyik." S igy a szerkezet, a helyett, a mint áll, igy 
hangzanék: „Az illető' törvényhozók bármelyike 
a vád alá helyezést kimondaná," s akkor lenne kö
telessége a deíegatiónak mindjárt a biróságokat 
magállapitani. 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a módo
sitványt): „A 16. szakasznak 4.és 5-ik sorában álló 
ezen kifejezés: „az illető törvényhozások a vád alá 
helyezést kimondanák" változtassák meg e sze
rint: „az illető törvényhozások bármelyike a vád 
alá helyezést kimondaná." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a módositványt? 
Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: T. 

ház ! Azon észrevételt vagyok bátor tenni, hogy 
a 16. szakasz mái elfogadtatott, ennélfogva e sza
kasz elfogadása után méltóztatott az indítványt 
tenni. Egyébiránt megjegyzem, hogy itt ezélszerü 
ugyanazon eljárást igtatni a törvénybe, a mely a 
12. törvényczikk 47. szakaszában foglaltatik; egy 
ettől különböző eljárást életbe léptetni nem volna 
ezélszerü, s miután a 47. szakasz ugy hangzik, a 
mint itt a törvényjavaslat 16-dik szakasza van 
formulázva: ennélfogva bátorkodom kérni a t. 
házat, hogy a 16. szakaszra vonatkozó előbbi ha
tározatát föntartani méltóztassék. (Helyes ! Ma
radjon !) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? 
P é c s y T a m á s : T . ház! ü g y tudom, elő

ször elfogadtatott a módosítás ; most pedig , hogy 
a pénzügyminiszter úr felszólalt, ismét kitüzetik a 
kérdés, hogy a ház elfogadja-e a szerkezetet ugy a 
mint felolvastatott ? E n , t. képviselőház, nem tu
dom ez eljárást helyeselni, s azt hiszem, miután 
már elfogadtuk a tett módositványt, s azután egy 
nagy pausa állott be, mely után miniszter úr föl
szólalt , most újólag szavazás alá venni a kérdést 

nem lehet. Egyébiránt, hogy ha méltóztatnak a 
kérdést újra feltenni, részemről kinyilatkoztatom, 
hogy a 16. szakaszt, a mint szerkesztve volt, nem 
vagyok képes másként érteni, csak a mint Szon
tagh képviselő úr magyarázta és módositványában 
világosan kifejezte: azért is minden esetre ezt pár
tolom. (Helyeslés.) 

E l n ö k : É n a kérdést tettem fel, hogy elfo
gadja-e a t. ház a módosítást vagy nem ? de sza
vazás nem történt. 

Csanády Sándor: T. ház! A már megtör
tént dolgot megnemtörténtté tenni, többé nem le
het. Már a t. elnök úr azon kérdést intézte a ház 
tagjaihoz : Elfogadják-e a módositványt ? s miután 
e kérdésre a ház átalánosan igennel felelt, me g-
győződésem szerint egyátalában nincs helyén az, 
hogy a t. elnök úr második szavazásra hivja fel a 
házat. (Igaz! Helyes! bal felöl.) 

Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház! A 
kérdés itt mindenesetre az, hogy : az először meg
szavazott szakaszra vissza lehet-e menni vagy nem ? 
(Némelyek: Nem lehet)) Gömöri Szontagh P á l úr 
a 17-dik szakasz felolvastatása után állt fel azon 
excusatioval, hogy a 16-dik szakasz megszavazá
sát a zajban nem hallotta. Most tehát az a k érdes, 
hogy : lehet-e visszamenni gömöri Szontagh Pál 
urnák a 16. szakaszra vagy nem? (Többen: Nem 
lehet!) 

E l n ö k : Erre nézve megjegyzem , hogy mi
dőn Szontagh Pál úr felszólalt, kimondottam, hogy 
a 16. szakaszon már átmentünk; azonban a t. ház 
beleegyezett abba, hogy mindamellett a 16-dik 
szakaszhoz szólhasson. 

BÓniS S á m u e l : T. ház ! Ha a ház kissé na
gyobb csendben nem tanácskozik , akkor az efféle 
hibák mindig megtörténnek. Igaz, hogy egy már 
keresztül ment szakaszra módosításokat tenni nem 
lehet; de az is igaz, hogy ha valakinek nehézsége van 
valamelyik szakaszra, s a ház zaja miatt azt sem 
tudja, hogy azon szakasz volt-e már tárgyalás alatt 
vagy nem? akkor azután kötelessége teljesitésé-
től üttetik el. (Helyeslés.) Jó lenne tehát, ha kis 
csendességben lenne a ház, és az elnök úr szives 
lenne minden szakasz után feltenni a kérdést, elfo
gadja-e a ház vagy nem. (Helyes !) 

E l n ö k : Én minden szakaszra felteszem a kér
dést, de méltóztassanak tekintetbe venni, hogy a 
csendesség a fődolog, s ha csendesség nincs, lehe
tetlen, hogy zavar ne támadjon. (Helyeslés) 

Csiky Sándor : Határozottan még sem tud
j u k , hogy Szontagh Pál módositványa el van-e 
fogadva, vagy nincs? (Felkiáltások: Nincs elfo
gadva !) 

E l n ö k : U g y veszem észre, szavazás által 
kivánja a ház eldönteni e kérdést. (Ellenmondások. 
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Felkiáltások: El van már döntvel A mődositvány 
nem fogadtatott el!) 

Ivánka I m r e : Ha a 17-dik szakasz már el 
van fogadva, nem lehet a 16-dikra visszamenni. 

E l n ö k : A 16-dik szakasz tehát eredeti szer
kezetében megmarad, ugy szintén a 17-dik sza
kasz is. 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa a 18-dik sza
kaszt.) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ság ezen szó helyett: „a jelen évre" nagyobb vilá
gosság okáért ezt kívánja tétetni: ,,a folyó 1868. 
évre." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennél fogva a 18-ik szakaszt a központi bizottság 
módosításával elfogadja a ház. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 19-dik sza
kaszt.) 

Csengery Imre előadó: A központi bizott
ságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : A t. ház a 19-dik szakaszt elfo
gadja. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 20-dik sza
kaszt.) 

N y á r y P á l : T. ház! E szakasz ellen észre
vételem van : mert ezen szakaszt akkép is lehet 
értelmezni, hogy a ház meg akarja örökiteni az ál
lampapír esinálás mesterségét, mennyiben nem ar
ról gondoskodik, hogy ha az elavult, elrongyollott 
állampapírokból az államnak nyeresége, más szó
val e czim alatt jövedelme lesz, azzal a papírpénz 
mennyisége kevesbittessék, hanem arról , hogy a 
jövedelem oly költségek fedezésére fordittassék, 
melyek ujabb papírok előállítására igényeltetnek. 
É n ezt, megvallom, nem tartom összeegyeztethető
nek azon czéllal, melynek elérésére mindnyájunk
nak törekednünk kell, t. i.: hogy ezen adósságtól 
bármily lassan, és bármily apró részletekben is 
szabaduljunk: de nem hiszem megegyeztethetonek 
a pénzügyminisztérium szándékával sem. Én te
hát e szakaszt vagy egészen kihagynám, vagy azt 
tenném helyébe, hogy: ha azon nyereség consta-
tálva lesz, mely benne felemlítve van, akkor ezen 
nyereség évenkint a létező állampapirok számának 
kevesbitésére fordittatik. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: A mi 
Nyári képviselő urnák ezen 5-dik szakaszra tett 
észrevételét illeti, bátor vagyok megjegyezni, hogy 
a törvényhozás a 12 dik törvényczikkelyben már 
határozottan jelezte azt, hogy azon függő adóssá
got, mely állampénzjegyekből áll, örökösnek 
nem kívánja tekinteni, és meg van ezen törvény
ben téve aziránt az intézkedés, hogy azok bevál
tására nézve a két törvényhozás egyértelmüleg fog 
intézkedni; tehát azon ellenvetés, melyet t. kép

viselőtársunk előadott, nem áll, mert a törvény el
lenkezőt parancsol. Mihelyt a körülmények en
gedni fogják azt, hogy azon állapotban legyen Ma
gyarország és a birodalom másik fele, hogy ezen 
függő adósságot törleszhetik, az állampénzjegyek 
beváltása iránti intézkedés bizonyára elmaradni 
nem fog. Azonban méltóztatnak tudni azt, hogy a 
forgalomban levő államjegyekből évenkint neve
zetes mennyiség elrongyollik s egyébiránt is a ha
misítások meggátlása tekintetéből is szükséges idő
ről időre azokat kicserélni és illetőleg alakjukat is 
megváltoztatni. Miután nemcsak most, de tán a 
jövő egy-két évben sem leszünk azon állapotban, 
hogy az államjegyekből nevezetes összeget a for
galomból kivehessünk : ennélfogva gondoskodni 
kell arról, hogy azon elrongyollás folytán és be
váltás alkalmával támadni szokott hiányok miké-
pen pótoltassanak és azok kezelése miképen ellen
őriztessék ? Részemről nagyon czélszerünek tartom 
azon intézkedést, hogy a mennyiben a kicserélés 
vagy felváltás folytán valami fölösleg mutatkoz
nék, az az uj államjegyek kiállítási és átalában a 
függő adósságkezelésének költségeire fordittassék. 
(Helyeslés a jobb oldalon). 

BÓniS S á m u e l : Azt tartom, Nyáry Pál kép
viselőtársam indítványát már csak azért is el kell 
fogadnia a háznak, mert közvetlenül a magyar tör
vényhozás e dologról többé nem rendelkezhetik, 
hanem csak delegatioja által. Mert hiszen azon 
közös miniszter, kinek most már kezére bízta a 
ház a függő adósságok felügyelését, e miniszter 
nem a háznak felelős, hanem a delegationak és 
így a számadásokat nem a magyar országgyűlés 
elé, melynek nem felelős, hanem a delegatio elé 
terjesztendi. 

Lónyay Menyhért pénzügyőr : Nem! 
BÓniS S á m u e l : Mennyi zavar fog ebből tá

madni! A 18. szakasz azt mondja, hogy 200,000 
frtot ad a magyar miniszter a kezelésre nézve át, 
a közösügyi miniszternek, számadás alatt. Kérdem : 
kinek számol erről a közös miniszter ? senkinek 
másnak nem számolhat, mint a delegationak (Föl-
kiáltások jobbról: Nem!)mert ama miniszter, aXII . 
törvényczikk értelmében, a magyar országgyűlés
nek nem felelős. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Ha egy szakaszszal tovább méltóztatott volna ol
vasni, a kérdés meg lett volna fejtve. A 21-ik sza
kasz ugyanis azt mondja: „Az előbbi szakaszban 
érintett kezelési alap szintén az ellenőrző bizott
ságok ellenőrködése alá helyeztetik és arról éven
kint, az ellenőrző bizottságok utján, a két törvény
hozás (bizodalmi tanács és országgyűlés) elé ter
jesztetik a számadás, 

A mi pedig aozn kérdést illeti, hogy a 18-dik 
szakasz értelmében a jelen évre adott 200,000 
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aránynak fölemlitését, óhajtanám, hogy arról e 
törvényjavaslatban tétessék rendelkezés :mert, ha ez 
nem történik, az arány Magyarországra igen terhe
sen súly osodnék. Óhajtom tehát, hogy a 21-dik sza
kaszba betétessék: hogy azon függő adósságoknak 
bármikor megszüntetése esetében, az államadóssá
gok iránti arány Magyarországra nézve fön fog 
tartatni. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: A XV. 
törvényezikk maga föntartotta azt, mert abban az 
mondatik, hogy a függő adósságok kifizetésére 
nézve a két törvényhozás egyértelmüleg fog ha
tározni. (Helyeslés.) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Nyáry 
Pál módositványát): „A 20. szakasz vagy hagyas-
sék ki egészen, vagy mondassék ki, hogy a sza
kaszban emiitett nyereség az államjegyek számá
nak csökkentésére fordíttassák." 

E l n ö k : A kérdés az, hogy a 20. szakaszt 
kivánja-e a ház a szerint, mint szerkesztve van, meg
tartani? A kik a 20. szakaszt, ugy a mint szer
kesztve van, meg kívánják tartani, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) A 20. szakaszt a szerkezet 
szerint a ház meg kivánja tartani, 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 21. 
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
a 22-diket.) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : Alközponti bizott
ság a 22-dik szakasz eme végső mondatát: „kulcs 
szerint osztatnak meg", fölcserélendőnek véli a 
központi bizottság, ezzel a tétellel: „arány szerint 
osztatik meg.£í 

E l n ö k : Elfogadja a ház a szerkezetet a köz
ponti bizottság véleménye szerint ? (Elfogadjuk !) 

A részletes tárgyalás be lévén fejezve, hol
nap fog a végleges szavazás megtörténni. 

Hogy a jegyzőkönyv azon pontja, mely a 
végleg megszavazott törvényjavaslatokról szól, a 
mélt. főrendekhez még a mai ülésben átvitethes
sék, méltóztassanak beleegyezni, hogy az most 
hitelesíttessék. 

R á d a y LáSZló gr. j e g y z ő (olvassa a jegyző
könyvnek az ülésben történt végleges megszavazásokra 
vonatkozó pontjait) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv fölolvasott pontjai 
hitelesítve vannak. 

Napirenden van a közös nyugdijakról szóló 
törvényjavaslat tárgyalása. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a közös 
nyugdijakról szóló törvényjavaslatot.x) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ság a törvényjavaslatot ajánlja a részletes tárgya
lás alapjául. 

írtról kinek és mikép fog számadás adatni ? Erre 
azt válaszolom, hogy e törvénynél fogva, a ma
gyar pénzügyminiszter adván, mintegy pansalis 
összeget, ennek hováforditása iránt a magyar tör
vényhozásnak a magyar pénzügyminiszeter fog elő
terjesztést tenni. 

Átalában megjegyzem, hogy akkor, midőn 
«zen kérdés, az első izben összejött delegatio ta
nácskozásai alkalmával, tárgyalás alatt volt, ezen 
összeg kezdetben a közös költségvetésbe vétetett 
föl, honnan — igen helyesen — kihagyatott, mert 
erről rendelkezni saját törvényhozásunknak van 
joga. Minthogy pedig ki van számítva, hogy e 
czélra az 1868-diki évben körülbelől hatszázezer 
forint igényeltetik, \ ennélfogva kétszázezer forint 
azon összeg, melylyel Magyarország az 1868-diki 
évre hozzájárulni tartozik. Miután a szóban levő 
költségek a beváltás által fönmaradó nyeremény
ből fedeztetnek és most a tizkrajezáros jegyek be
váltása által tetemes összeg fog fönmaradni, ugy 
reménylem, hogy több éven át nem fog eset elő
fordulni, melyben a magyar törvényhozásnak a 
költségekre valamit ujabban utalványoznia kellene. 
De a 21-dik szakasz értelménél fogva minden év
ben a magyar országgyűlés által kiküldött ellen
őrző bizottság, mely minden kiadást megvizs
gál és a számadásokat elkészíti, a magyar ország
gyűlés elé jelentést fog terjeszteni és bármely 
összeg kivántassék e czélra, azaz évi rendes költség
vetésben fölvétetvén, az országgyűlés á t a l fog meg
szavaztatni és ezen megszavazás folytán, kifizetés 
véo-ett, utalványoztatni. 

Ezen eljárás tehát nemcsak czélszerü. hanem 
az eddig hozott törvényeken is alapszik, s ennél
fogva bátorkodom a t. házat arra kérni, méltóz
tassék a szerkezetet megtartani. (Helyeslés.) 

KaCSkOviC8 IglláCZ : T. ház! A pénzügy
miniszter által előhozottakhoz, a miket én is ré
szemről helyeslek, van egy fontos megjegyzésem: 
az t. i., hogy miután ő is kijelölte azon lehetőséget, 
hogy ezen összegek valaha beváltatnak, azon kér
dés áll elő, hogy minő arányban járul Magyaror
szág ezen összegekhez? és miután a 17. szakaszban 
az mondatik: hogy a költségekhez 30 és 70 arány
ban járul, azon szakasznál óhajtottam volna meg
jegyzésemet előadni, de itt sem fölösleges az, t. i., 
hogy: miután az államadósságokra nézve Magyar
ország a 23, és 77. arányt fogadta el; miután ezen 
adósságokat nem mi, hanem az osztrák kormány 
csinálta, mi éhez nagyobb arányban nem járulha
tunk. Attól félek, ha az utolsó szakaszban erről 
nem lesz rendelkezés téve, megmarad a 30. és 70-es 
arány és ez Magyarországra nézve 23 millió külön
bözetet tesz, vagyis Magyarország ez esetben 
22—23 millióval többet fogna fizetni. Minthogy 
az 1867-diki XV. törvényezikk elmulasztotta ezen f ') Lásd az Irományok 380-dik számának mellékletét. 
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Csanády Sándor: T. képviselőház! Nem 
tartozom azok sorába, a kik a legközelebb lefolyt 
évtizedek politikai bűneire a feledés fátyolát von
ván, jutalmazni kívánják azokat, a kik a nemzet 
ezredéves alkotmányának megsemmisítésére segéd
kezet nyújtottak; jutalmazni azokat, a kik hivata
los szolgálataik felajánlása által e hazában meg
örökíteni akarták az önkény uralmat. En, uraim, a 
bűnt büntetni, a polgári érdemet, az önmegtaga-
dást jutalmazni kívánom, és, mert meggyőződésem 
az, miszerint mind azok, a kik a Bach és Sehmer-
ling átkos kormánvrendszere alatt hivataloskod-
tak. azok, mondom, nem tettek mást, mint a nem
zet alkotmányos életfájának gyökereire intézték 
csapásaikat, én azokat büntetni igen, de jutal
mazni nem kivánom. Hiszen, uraim, ha a jelen 
országgyűlés az önkényuralom szolgáit jutal
mazná, a helyett, hogy mint érdemlik, büntesse, 
hol van a biztosíték arra nézve, hogy ha neta
lán, mitől Isten óvja meg hazánkat, a jelenlegi alkot-
mányosdi (Ohó!) háttérbe szorításával ismét az 
absolut kormányrendszert léptetnék életbe , nem 
találkoznak-e a hon lakosai közt olyanok, a kik az 
absolut kormány szolgálatába lépjenek? Különö
sen azon egyének közöl, a kik megízlelve az ön
kényuralom gyönyöreit,vissza vágynak az elvesztett 
paradicsomba, a honnan kiűzettek. Midőn a leg
közelebbi napokban Schvarcz Gyula képviselő 
társam indítványt tett a népnevelés érdekeit ille
tőleg, az mondatott e házban, hogy az országgyű
lés a népnevelésre és a tanítók fizetésének emelé
sére nem szavazhat meg nagyobb összeget a már 
megszavazottnál, mert ez által a népre elviselhet-
len terhek rovatnának. És most, uraim, az kíván
tatik ezen országgyűléstől, hogy azon országgyű
lés, mely a nép érdekében megtagadta bizonyos 
összeg megszavazását, a nemzet poroszlói részére 
szavazzon meg nyugdijazást. 

En tehát, az általam elmondott okokból kiin
dulva, kinyiíatkDztatom, miszerint semmiféle nyug
dijazást azoknak, kiket a nemzet nagyobb részben 
a haza ellenségeinek tart, megszavazni nem fogok. 

Nem tehetem azonban, t. ház, hogy midőn a 
nyugdijak emlittetnek fel ezen teremben, ki ne 
nyilatkoztassam, miszerint fáj lelkemnek az, hogy 
a kormány, kötelességét mulasztva, nem terjesztett 
elő egy törvényjavaslatot azoknak nyugdíjaztatá
sára, a kik azt valódilag megérdemelték volna, 
nyugijaztatására a dicső honvédeknek, azok árváik
nak és özvegyeiknek. 

P e r c z e l Mór : Önök bántották a honvé
deket ! 

Csanády Sándor: A honvédek részére, 
uraim, a kik életüket és verőket áldozták a hazá
ért és a nemzet jogaiért. A honvédeknek, a kik 
dicső tetteik által még ellenségeiknek rokonszen

vét és becsülését is kiérdemelték a magok részére. 
Miután azonban a kormány ezt elmulasztotta, fel-
kérem a t. házat, méltóztassék a kormányt oda 
utasítani, hogy a legközelebbi országgyűlésre egy, 
a honvédeket, azok árváit és özvegyeit nyugdíjazó 
törvényjavaslatot terjeszszen a ház elé. 

A jelenleg tárgyalás alatti nyugdíjazási tör
vényjavaslatot azonban még a részletes tárgyalás 
alapjául sem fogadom el. (Helyeslés a baloldalon.) 

Plachy LajOS: T. ház ! Ha valakinek, ta-
gadhatlanul csekélységemnek volna alapos oka a 
nyugdijakat ellenezni, és, t. ház, én még sem 
követem a boszu politikáját, mert ezt hazám elleni 
bűnnek tartanám, és azon politikát akarom követ
ni, hogy szent kötelességemnek tartom lehetővé 
tenni azt, hogy fejedelmem a múltban adott szavát 
beválthassa, és sokkal jobban szeretem hazámat, 
mint gyűlölöm ellenségemet. Azért pártolom a 
törvényjavaslatot. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Én azzal kezdem 
beszédemet, a mivel az előttem szóló képviselő úr 
végezte, hogy jobban szeretem hazámat, mint el
lenségemet gyűlölöm. Igen szép mondás, melyet 
mind a ketten egy harmadik igen t. hazánkfiától 
tanultunk. De nem hiszem, hogy itt igen helyesen 
alkalmazható ; legalább magamra nézve nem al
kalmazható. Mert én azokat, a kiknek nyugdijai
ról a 2-dik szakaszban szó van, azokat, mondom, 
én ellenségeimnek nem tekintem, én sajnálom 
őket. Nem akarom büntetni, nem akarom jutal
mazni. 

A mi magát az egész törvényjavaslatot illeti, 
abban egymástól egészen különböző két tárgy van. 

Egyik vonatkozik oly nyugdijakra, melyek 
a ma fenálló törvények értelmében közös nyug
dijaknak neveztetnek, s melyek mint ilyenek ellen, 
miután azon törvény hozatott, azt hiszem, törvé
nyesen senkinek kifogása nem lehet. 

Van azután szó egy másik tárgyról, van szó 
azokról, a kik nem esnek ezeknek sorába, a kik 
tehát közös nyugdijasoknak nem tekinthetők, 
azokra nézve, nézetem szerint, az országgyűlésnek 
kell határozni. 

Én tehát részemről az ellen, hogy valójában 
a törvény értcdmében közös nyugdijasokra nézve 
intézkedés történjék, semmit nem szólok ; de fen-
tartom mindenesetre magamnak a 2-dik szakasz 
iránt elmondani nézetemet. 

Most pedig csak azt engedje meg a t. ház, 
hogy igenis, ha kötelessége a képviselőháznak 
teljesíteni a fejedelem igéretét, tehát akkor okvet
len kötelessége teljesiteni a nemzet igéretét is. 
(Aíalános helyeslés.) 

E l n ö k : Szólásra senki felírva nem levén, a 
kérdés az, hogy a közös nyugdijakról szóló tör
vényjavaslatot átalánosságban, a részletes tárgya-
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lás alapjául elfogadja-e a ház vagy nem ? A kik 1 
elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
A közös nyugdijakról szóló törvényjavaslatot áta-
lánosságban a részletes tárgyalás alapjául. . . . 
(Közbe kiáltások: Méltóztassék az ellenpróbát is meg
tenni !) Méltóztassanak azok, kik a törvényjavasla
tot el nem fogadják, felállani. (Megtörténik.) A tör
vényjavaslatot a ház átalánosságban a részletes 
tárgyalás alapjául elfogadja. 

Következik a részletes tárgyalás. 
R á d a y L á s z l ó j e g y z ő (olvassa a törvényja

vaslat 1-sö szakaszát). 
Csengery Imre előadó: Az 1-sö" szakasz 

iránt nincs semmi észrevétel. 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház az 1-ső szakaszt? 

(Elfogadjuk !) Annál fogva marad az 1-ső szakasz, 
Káday L á s z l ó j e g y z ő (olvassa a 2-dik sza

kaszt). 
Csengery I m r e e lőadó A második sza

kaszt módosittandónak véli a központi bizottság. 
(Olvassa a jelentést.1). A központi bízottság, tehát a 
2-dik szakasz tiz első sorának meghagyásával, és 
a többi résznek megváltoztatásával, ezen szakasz
nak következő ujabb szerkezetét hozza javaslatba. 
(Olvassa): „Az előbbi szakaszban emiitett központi 
közegeken kivül voltak az 1867. év előtt, más 
központi közegek is, melyeknek működése Ma
gyarországra is kiterjedett. I ly központi közegek 
voltak: a miniszteri tanács, az államtanács, a cs. kir. 
bel- és igazságügyi, rendőri, pénzügyi és kereske
delmi minisztériumok, a legfelső számvevőszék és a 
kanczelláriák. Ezen központi közegek Magyaror
szágra törvényesek nem levén, nyugdijaik sem 
terhelhetik jogilag a magyar korona országait. 
Politikai és méltányossági tekintetekből mindaz
által felhatalmaztatik a minisztérium, hogy a fen
tebb elősorolt központi közegek személyzetének 
nyugdijai, a közelebbi 1869-dik évre is azon mód 
szerint fizettessenek, a mely szerint a jelen év 
folytán fizettetik. Jövőre nézve pedig oda utasit-
tatik a minisztérium, hogy ezen nyugdijakról 
részletes összeírást és kimutatást készitvén, mind 
azt, mind a nyugdijak mi módon leendő födözé-
sére vonatkozó javaslatát terjeszsze az országgyű
lés elé." 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Én sem az eredeti 
szerkezetet, sem a központi bizottság által módo
sítottat el nem fogadom. Én ez egész 2-ik szakaszt 
egyszerűen kihagyatni kivánom. (Helyeslés bal
felöl.) 

Felhozatott itt egy oly érv, melyet érinteni 
csak azért akarok, hogy figyelmeztessem a t. há
zat , miszerint ily érvekkel élés nehezen válnék 
hasznára az alkotmányos rendnek; nem válnék, 

1) Lásd az Irományok 403-dik számát. 

mert e kettő közöl egy történhetnék, ha ily érvek
kel szoknánk élni: vagy az, hogy a törvényhozás 
mindenkor meghajolna ily érv alatt, és akkor a, 
törvényhozás szabadságát döntené meg, vagy az, 
hogy nem hajóin i meg, ez pedig annyi volna,[mint 
az alkotmányos fejedelem iránt tartozó hódolat, 
tisztelet és kegyelet ellen véteni. En tehát ezen ér
vet, mint érvet nem is tekinthetem; nem is gondo
lom, hogy azt e házban komolyan fel lehetne 
hozni. (Helyeslés bal felöl.) 

Én, részemről, nem tudom, mivel lehessen in
dokolni azt, hogy azoknak, a kikről csakugyan 
áll az , hogy nagyobb részben és minden esetre, 
mint itt említtetnek , teljes átalánosságban csakis 
a haza ellen tett szolgálataikkal szerezhettek érde
meket, mondom, nem látom á t , hogy azoknak 
nyugdijait, jelen pénzügyi szegénységünk mellettr 
megszavazzuk. (Zajos helyeslés bal felöl.) 

Ha talán ugy tekintetik az némelyek által, 
vagy talán nem is egyébb az, mint a kiegyenklités 
kifolyása, mint a fátyol borítás eredménye, akkor 
én részemről azt tartom, hogy ha ez a kiegyenlítés 
kifolyása, azon esetben az lett volna helyes és 
ezé]szerű, hogy akkor, midőn a kiegyenlítés köt
tetett, ismerhettük volna annak feltételeit, h o g y 
legalább tudhatnók már egyszer, hogy vájjon mi
kor fogjuk már a kiegyenlítés folytán hozandó 
anyagi áldozatunkat bevégezni ? (Helyeslés bal felöl.) 
Már sokszor voltunk oly helyzetben, például az 
államadósságok megszavazásakor, és most majd 
egy esztendeje, hogy azt kellé hinnem, hogy rend
ben vagyunk, s már most nem kell többet fizet
nünk a kiegyezkedés árában, és ime most újra jön 
egy törvényjavaslat, mely ezen ujabb terheket ró
ja ránk , ismét azon czimen, hogy ez a kiegyezés 
egyik ára. (Helyeslés balfelöl.) Ha a fátyolboritó 
eszméből indulunk ki, én részemről nem tartozom 
azokhoz , kik soha és semmi szin alatt megbocsá
tani ne tudnának, sőt ellenkezőleg azt tartom, hogy 
a nemeseknek még kötelessége is önsorsuk jobbra 
fordultával, a nagylelkűség: csakhogy akkor azt 
szerettem volna és szeretném, hogy a fátyol bo
rítás mindkét részről történjék, hogy akkor ne 
csak azokról akarjunk gondoskodni, kik a törvény 
által érintetnek, hanem gondoskodni akarjunk azok
ról is, kik a törvény által nem érintetnek, a kik azon 
nehéz időben, melyre most fátyolt akarunk vetni, 
a hazát szolgálták. (Helyeslés balfelöl.) Miután pe
dig ez nincs a törvényjavaslatban , miután azt hi
szem, ideje már valahára határt vetni az áldozatok
nak : én ezen második szakaszt egyszerűen kiha-
gyatni kérem. (Helyeslés bal felöl.) 

Nyáry P á l : T. ház! Megvallom, hogy mi
után a minisztérium a háztói nyert fölhatalmazás
nál fogva ezen uraknak, mert azt hiszem, hogy 
ezek mind urak, (Derültség) a kikről itt szó van,. 
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már két év óta pontosan fizetést ad, nem hihetem, 
hogy azok névsorát ne tudná előmutatni, s ha még 
sem mutatja elő, ugy gondolom, ezt a t. miniszté
r ium e ház és a nemzet iránti kíméletből teszi, mert 
tudja, hogy ha azon ismeretes egyéneknek a múltból 
neveiket elősorolná,az nemcsak e házban,de az egész 
nemzetben méltó boszut, ingerültséget fogna kel
teni. És miután, én ezt hiszem, valamint azoknak, 
kik jutalmat érdemelnek a haza szolgálatában tett 
fáradozásaikért, örömest megszavazom a jutalmat, 
ugy más részről ezeknek , kiknek még neveit sem 
meri emlékezetbe hozni a minisztérium , jutalmat 
nem szavazhatok, ó'k tűnjenek le a homályba, mely
nek érdekében a világosság ellen működtek, 
-örökre! (Derültség) Az ily rósz lelkeknek , kik 
titokban egy hazát megbántani képesek voltak, 
iegillőbb és legnagyobb büntetés: a rettegés sa
ját neveiket hallani közhelyen, s azon szégyenitő 
öntudat: hogy ó'k ugy kénytelenek eltűnni,misze
r in t magokat mutatni sem merik. Én nem üldö-
izöm, de jutalmazni sem akarom őket, mert ha ju
talmaznám őket, még azon elégtétele sem lenne a 
megbántott hazának, hogy azok, kik ellene vétettek, 
legalább magokat bűnösöknek érezzék. Mert ki 
hiheti azt, hogy ha valaki egy nemzet ellen vét, 
és az ugyanazon nemzet nevében még jutal
mat nye r , elhigyje magáról , hogy vétkezett ? 
(Igaz!) Ennél fogva én nem tudom jobban in
dokolni szavazatomat , mint maga a törvény
javaslat, midőn azt mondja: „Ezen közegek Ma
gyarországra nézve törvényesek nem lévén, nyug
dijaik sem terhelhetik jogilag a magyar korona 
országait." Azt hiszem , ezen urak oly halállepel 
alatt, melyre a törvényjavaslat idézett szavai nyom-
tatvák, még érdemök felett elég tisztességesen el-
nyugkatnak az Úrban! Ne kívánják, hogy e le-
pelt mi emeljük fel; mert ha azt teszszük, oly ké
peket fog látni a haza, melyektől nem csak mi 
fordulunk el, de ha a becsület és igazság tükrébe 
tekintnek, meg vagyok győződve, önmagok 
saját magoktól is visszaborzadnak. (Helyeslés bal-
felöl). 

Én ennél fogva sem ezen második pont tör-
vénynyé alakitásába, sem a bizottság által javas
latba hozott határozatba, t. i. abba, mely a jövőre 
nézve oda utasítja a minisztériumot, hogy ezen 
nyugdijakról részletes összeírást és kimutatást ké
szítvén, mind erre, mind a nyugdijak mi módon 
fedezésére vonatkozó javaslatot terjeszszen a ház 
elé, bele nem egyezhetem. H a ezen javaslat a 
ház határozata leendne, ez minden további kérdést 
feleslegessé tenne az iránt: a meg nem nevezettek 
jutalmaztassanak-e vagy nem ? mert a jutalmazás, 
mint magában értett dolog, ezen határozatban már 
ben foglaltatván, nem arról lehetne szó többé, ha
nem csak arról : vajon az illetők nyugdijai részle

tesen kimutatva vannak-e ? és hogy az ezen jutal
mak kifizetésére szükséges alap a képviselőház ál
tal megszavaztassák. Ez okból tehát sem a máso
dik sza-kaszt, sem pedig ezen határozati javaslatot 
részemről el nem fogadom. (Helyeslés balfelöl.) 

S i m o n y i ErnÖ : Én nem Írattam föl maga
mat szólásra, mert azt vártam, hogy ily törvény
javaslat előterjesztése alkalmával a kormány elő 
fogja adni azon indokokat, melyek ó't ezen tör
vényjavaslat bemutatására indították. Ezt vártam 
tehát, t. ház, és akkor Írattam volna íel magamat, 
ha valaki a kormány részéről szólott volna; ugy 
látszik azonban, hogy a kormány meg van győ
ződve arról, hogy az ö' ügye győztes fog lenni ak
kor, mikor oda érkezünk, hogy szavazzunk. Én 
azt hiszem, hogy ily törvényjavaslat elfogadtatása 
alkalmával a nép megérdemelné, hogy világosittas-
sék fel, vagylegalább a kormány mutassa meg: mik 
azon érvek, mik azon okok, melyek arra bírják, hogy 
a népet folytonosan és oly áldozatokra szólítsa fel, 
szólítsa pedig oly áldozatokra, melyeket saját maga 
ellenségeinek szavaz meg? 

Nem fogom felemliteni az ország pénzálla
potát, nem fogom azt mondani, hogy ha a már 
megszavazott törvények, a honvédelmi törvény, a 
vasúti és a többi adótörvénynek, melyeket a ház 
megszavazott, végrehajtatnak, egy nevezetes defi
citnek, sok millióra menő deficitnek nézünk elébe; 
hanem azt mondom, hogy ezen törvényjavaslatot 
alapjánál fogva és elvből ellenzem. 

Sok viszontagság, 18 évi szenvedés után, végre 
visszanyerte az ország alkotmányos életé t.( Föl-
kiáltások jobbról: Tehát mégis elismeri, hogy vissza' 
•nyertei) Nem akarok most annak taglalásába bo
csátkozni, milyen áron nyerte vissza a nemzet al
kotmányát ; csak azt mondom, ha a t. ház, a mint 
az kötelessége, ezen alkotmányos életet föntar-
tani kívánja, ne szavazzon meg jutalmakat azok
nak, kik alkotmányának legnagyobb ellenségei 
voltak, és ne teremtsen ily példa által magának uj 
ellenségeket. Ugyanis, uraim, mi történik i t t? I t t 
egy előterjesztés történik arról, hogy mindazok, 
kik a fejedelemnek alkotmányellenes, törvényelle
nes tanácsadói voltak, mindazok, kik ezen törvény
telen tanácsok végrehajtására kinálkoztak, megju
talmaztassanak. Ellenben, midőn e házban fölho
zatott, hogy a hazáért, a törvényért fölkelőket, 
életüket, vérüket föláldozó honfitársainkat jutalmaz
zuk meg, akkor ezen t. ház, akkor a kormánypárt 
az ajánlatot visszavetette. 

De nem elég az, hogy azon honfitársaink nem 
jutalmaztattak meg, hanem én tudok példát, még 
pedig mióta a magyar kormány kezében van 
a kormányzat , hogy honvédek közöl a legki
tűnőbbek s azok özvegyei és árvái nemcsak nem 
jutalmaztattak meg, de még csak igazság sem szol-
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gáltatott nekik. (Felkiáltások: Ez nem igaz!) Igenis, 
ha méltóztatnak kétkedni benne, fölhozok mindjárt 
egy esetet. Volt itt hazánkban egy idegen földről 
származott ember, ki midőn a szabadság harcza 
kitört hazánkban, zászlóink alá lépett, a magyar 
történelem ismeri őt, mint abranyicskai hőst. {Föl-
Máltások : Guyon!) Igenis, Gruyon volt! Elhalt ke
leten, elhalt tul messze keleten, hogy legyen ott 
is a szabadság hőseinek egy sirja, melyhez zarán
dokoljanak a szabadság hívei, mint a törökök 
prófétájuk, mint a keresztények megváltójuk sírjá
hoz zarándokolnak. Maradt özvegye és árvái. Mi
dőn kiment ez országból, özvegye elfogatott, min
den vagyona elkoboztatott. E vagyon elkobzása 
igazságtalan volt, igazságtalan az akkori kormány 
idejében is, legalább az özvegyet érdeklőleg. Ezt 
elismerte az akkori korn ány is, s megengedte anő-
nek, hogy keresetet inditson e mellett. A kereset 
meg is indíttatott s némi egyezkedés jött is létre, 
hogy t. i. az ő részére meg fog adatni az, a mit jogos
nak gondolnak, de férje része ki nem fizettethetik, 
mert az elkoboztatott. El nem döntetett ugyan vég
kép e dolog s most a magyar minisztérium kezében 
van, in specie a eultusminiszterium kezében, mert 
egyvállas- éa közoktatási alapítványi jószágot érde
kel. Két év óta sürgetik, hogy ez ügy intéztessék el. 
E család a legnagyobb resignatioval, a legnemesb 
módon egy külföldi hatalomnak segítségéből élt, de 
ez alatt itt igazságot nem találtak. Két év óta sürge
tik, hogy intéztessék el ez ügy ; nem intéztetett el, 
hanem ajánlották, hogy igenis az asszony részére 
már az osztrák hatóságok által igért összeget kiad
ják, de a férfi részét a magyar kormány is elkobozta. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
Engedelmet kérek, ez nem igaz ! (Hosszasan tartó 
mozgás bal felöl.) 

Csanády S á n d o r : Utasítsa rendre az elnök 
a közbeszólót: itt nincs miniszterelnök ! 

Csiky Sándor : Utasítsa rendre az elnök! 
(Nagy zaj). 

Andrásy G y u l a gr . m i n i s z t e r e l n ö k : Ké
sőbb leszek bátor felszólalni; de bogy jelenleg köz-
beszólottam, ezt gondolom, a t. ház minden tagja, 
ki a méltányosság elveitől vezéreltetik, meg fogja 
bocsátani, s azt is, ha a házszabályok ellenére cse
lekedtem : mert oly vádat, hogy a magyar kor
mány, különösen ő felsége világos rendelete, a kor
mány által kimondott elv ellenére, ama vagyont 
elkobozta volna : azt kereken tagadnom kell. (Za
jos helyeslés a jobh oldalon). 

S i m o n y i E r n ő : Nem az én kötelességem 
ama szavakat megbírálni, melyeket a háznak bár
mely tagja használ, ez az elnök kötelessége, me
lyet, ha nem teljesít, a ház dolga fölötte határozni. 

A mi különben az esetet illeti, én tökéletesen 
elhiszem, hogy a miniszterelnök urnák nincs tu

domása felőle; sőt még azt is elhiszem, hogy — 
és ezt nem szólási figuraként mondom — a köz
oktatási miniszternek sincs tudomása róla (Felki
áltások jobbról; Akkor mire való a vád?!) Engedel
met kérek, hanem ez eset még is igaz. (Zaj.) Meg
mutatom bizonyítványokkal, hogy igaz. Méltóz
tassék miniszterelnök úr ez ügyet kerestetni a 
közoktatási minisztériumnál, méltóztassék meg
kérdezni Hegedűs miniszteri tanácsost, és ez azt 
fogja mondani miniszterelnök urnák, hogy igaz. 

Ezen esetet csak illustratiókép hoztam fel, 
megmutatni, hogy nem csak jutalom nem oszta-
tik, hanem még hátrányban is vannak azok, kik 
az ország ügyét szolgálták a múlt időkben. 

En azt hiszem, ha a múltnak jutalmazásáról 
van szó, akkor csak az jutalmaztathatik meg, a 
ki a hazát, az országot, a törvényt szolgálta; itt 
pedig az terjesztetik elő, hogy jutalmaztassanak 
azok, kik a törvény lerontására szolgáltak. 

Én tehát e törvényjavaslatot részemről nem 
pártolhatom, és szavazok előttem szólott Nyáry 
képviselőtársammal. 

Deák FerenCZ: T. ház! A minisztérium egy 
más tartalmú törvényjavaslatot adott b e ; az osz
tályok azt tárgyalták is, a központi bizottság pe
dig ezen előttünk fekvő törvényjavaslatot terjesz
tette elő. (Halljuk! Halljuk!) Ezen törvényjavaslat 
egészen más szempontból indul ki, mint a minisz
térium által beadott törvényjavaslat. 

A nyugdijak kérdése nem egyszerű, hanem 
bonyolódott kérdés. Igen sok tagja van a t. ház
nak, ki a minisztérium által beadott törvényjavas
latot pártolni nem akarta, — nem azon szempon
tokból, melyeket Simonyi képviselő úr felhozott, 
mert azon szempontokat már az I. szakasz elfogadá
sával mellőzte a t. ház. Azon szempontok azok, hogy 
csak olyanokat lehessen nyugdíjazni, kik a tör
vényt és alkotmányt szolgálták, nem pedig azokat, 
kik ellene szolgáltak. Az első szakaszban, melyet 
a ház ma már elfogadott, a volt külügyminisz
térium, a központi hadi-számvevőség, a volt rend 
őri minisztérium bizonyos tagjainak nyugdíjaz
tatását, ugyanazon osztály nyugdíjaztatásának te
kinti, mely osztály jelenleg a közös külügyminisz
tériumba van beosztva, Ezek ép ugy nem alkot
mányos alapon állottak, ezek épen ugy nem szol
gálták a törvényt, nem szolgálták az alkotmányt, 
sőt működésükben a mi alkotmányunk és alkot
mányos fogalmaink ellen jártak el : mégis szük
ségesnek tartotta a ház, ezek nyugdíjaztatását el
rendelni , elismerni ezen nyugdíjazást a múltra 
nézve. Tehát azon elvet, melyet Simonyi képviselő 
úr előhozott, a ház, előbbi határozatában, már el
vetette. 

Nem is azon szempontból indult ki a közp. 
bizottság, ugy hiszem, midőn ezen t.-javaslatot elő-
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terjesztette, hogy melyik milyen körülmények 
közt, minő szellemben, minő alkotmányos vagy 
nem törvényes alapon szolgáló; hanem épen azért, 
mert a nyugdijak kérdése igen bonyolódott, épen 
azért, mert ezeknek a nyugdijak minden ágazatá
nak, minden nemének tisztába hozatalára nézve az 
idő rövid, azt kívánta, hogy a dolog jelen helyze
tében hagyatván, a minisztérium a jövő ország
gyűlés elé kimerítő t.-javaslatot terjeszszen ezen 
nyugdijakról. Vannak olyan nyugdijak, melyek 
48 előttiek: ezekre, ugy hiszem, senki sem akarja 
a megtagadás elvét kimondani. Némelyek a ma
gyar kanczellária 1861-ben működött tagjainak 
akartak az osztályokban nyugdijakat adni. Az elv 
ugyanaz. (Nem lehet!) Engedelmet kérek, hogy ezt 
akartak az osztályokban, hogy követelték az osz
tályok némelyikében, azt én határozottsággal 
mondhatom. Az a kérdés, hogy bele ereszked
hetünk-e ezekbe részletesen ? 

Szerettem volna, ha a minisztérium a nyug
dijak kérdését hónapok előtt adta volna elő; sze
rettem volna, ha azt az előterjesztést, mit tőle most 
kívánunk, már előbb beterjesztette volna; de ez 
nem történt. Nincs tehát más választásunk, mint: 
vagy átalában kimondani azon elvet, hogy semmi
féle nyugdijat nem fizetünk; vagy ugy tekinteni 
ezt, mint a közp. bizottság tekintette, mint maga a 
minisztérium tekintette: hogy az államadósságok
kal egy természetű, mely a kiegyenlítés által meg
szüntetett régi jogállapotnak ránk is sulyosodó 
következménye. (Helyeslés jobb felöl!) 

Én azt hiszem, e két mód közöl egyiket kell 
választani. Az első,hogy átalában valamennyi nyug
díj megszüntetését kimondjuk, alig hiszem hogy a 
ház többségének akarata legyen: először azért, mert 
mégis bizonyosan lesznek nyugdijak, melyeket a 
ház is meg akar hagyni; másodszor azért, mert 
Magyarország a magyar királynak szavát bevál
tani mindenütt, a hol lehet, kész leend mindenkor. 
(Helyeslés.) 

Ez a törvényjavaslat nem vágja el a háznak 
azon hatalmát, hogy a nyugdijakat részletesen tár 
gyalja sőt egyenesen főntartja, és ha a névsoro
zat , a szolgálatok ideje, a szolgálatok természete 
az előterjesztésben ki fog fejtetni, akkor szólhatunk 
hozzá, akkor gondoskodhatunk olyan módról is, 
a melylyel ezt leginkább fedezni tudjuk, ugy, hogy 
ez az országnak minél kevesebb terhére legyen. 

Én épen e t.-javaslatot látom olyannak, mely 
azt a legfontosabb ellenvetést kikerüli, melyet a 
miniszteri t.-javaslat ellen föl lehet hozni: azt t. i., 
hogy azt sem tudjuk, kik, azt sem tudjuk, hányan 
vannak, azt sem tudjuk, mennyi átalában. (Felki
áltások balról: És mégis megszavazzuk!) Engedelmet 
kérek, méltóztattak volna ezt tavaly mondani: 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. XI. 

hisz a múlt évben is a minisztériumnak adott fölha
talmazás folytán fizettük őket. 

Tovább megyek. Azon elvet, melyet egyik 
képviselőjgondolom épen Simonyi Ernőképviselő úr 
fölhozott, hogy a kik nem alkotmányos téren, nem 
az alkotmány és törvény mellett, hanem ellene szol
gáltak, azoknak nem kell semmi nyugdijat meg
szavazni ; ezen elvet a t. ház már egy más alka
lommal elmellőzte. Kérdem: a hadsereg alkot
mányosalaponszolgált-e? Kérdem: az mellettünk 
szolgált-e? Felelet: nem. Ha valaki, ez szolgált 
ellenünk, és az országgyűlés, a pensions-fondót, 
melyet az alkotmányellenes időkben elköltöttek, 
ugy tekintvén, mint államadósságot, ezen katona
ságnak nyugdijai alapjára •— én nem tudom hány 
milliót — megszavazott. Kérdem, mi különbség 
van egyik és másik között, elvre nézve? 

Egy valaki azt mondta nekem, hogy a kato
naságot jövőre is meg akarja tartani, s azért meg
adja részére a nyugdijat. Igaz, de nem azoknak 
adja a nyugdijat, a kik jövőre fognak az alkot
mány mellett szolgálni, hanem azoknak, a kik a 
múltban szolgáltak az alkotmány ellen. 

A katonatiszteknek nyugdijai bizonyos pénz
alapból kerültek ki. Ez a pénzalap elköltetett, s 
azt Magyarország is pótolja. A polgári tisztviselők
nek nyugdijai egy más pénzalapból fizettettek j az 
is elköltetett. Nem látom okát, hogy ez más ter
mészetű legyen, mint az a másik, 

Én részletekbe, ezen nyugdijakra vonatkozó
lag, nem tudok bocsátkozni, mert nincsenek előttem 
az adatok. Én óhajtok ebben, minden körülmény
ről felvilágosítva, alaposan határozni. Erre az 
idő rövid. Átalában azt nem mondhatom, hogy 
minden nyugdij megszűnik, mert annyi családot 
szerencsétlenné, özvegyet és árvát kenyértelenné 
tenni, én sem szeretek. En tehát azt hiszem, hogy 
épen ez a javaslata a központi bizottságnak az, mely 
hatalmunkba adja, és számunkra föntartja, hogy 
a dologról kimeritőleg részletesen intézkedjünk, 
addig pedig csak annyit tesz, mint a múlt évi or
szággyűlés tett: t. i. a dolgot jelen állapotában 
hagyja. 

En ezt fogom pártolni, (Helyeslés jobb felöl.) 
Csiky Sándor: T. ház! Ki kell jelentenem, 

hogy én ezen törvényjavaslatnak 2-dik pontját 
ugy ,mint indítványozva van Nyáry Pál által, tel
jesen kihagyatni kívánom. Okom rája, t. ház, az, 
mert ha szegény hazánk . . . (Nagy zaj. Eláll l) 

Elnök; Csendet kérek, hogy a képviselő úr 
szólhasson! 

Csiky Sándor: T. ház! Okaim rája ezek: 
Én a 2-ik pontját ezen törvényjavaslatnak kíha-
gyatni kívánom, mert ha hazánk abban a kedvező 
állásban volna, hogy azon súlyos terheit, melyek 
a közigazgatásra, az anyagi és szellemi jólétnek 

36 
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előmozdítására kívántatnak, könnyedén elviselne 
né, és így saját házi szükségein fölül még marad
na neki jutalmazásokra való feleslege is, akkor 
azon kérdésnek felmerülhetését a házban : vajon 
nagylelkűségből, méltányosságból s embertársa
ink iránti kegyeletes tekinteteknél fogva, adjunk-e 
azoknak valamit, a kiknek semmi nyugdíjfizetés
sel kötelesek nem vagyunk? ha, mondom, ebben 
az esetben merülne fel e házban e kérdés, akkor 
látnék ebben valami olyan alapot, a mely érdemes 
volna arra, hogy figyelembe vegyük azon politi
kai constellatiókat, melyek ezen kérdésnek minden 
oldalróli megfontolását javalják, és ezt követve 
tegyünk e részben czélszerü intézkedéseket; de 
most, a mikor bármit, a mi a nemzet anyagi vagy 
szellemi jólétének előmozdítására szükségeltetik, 
kívánjunk a kormánytól , p . o. a népnevelés
nél, iskolák alapításánál, egyszer ugy mint más
szor, azt a feleletet kapjuk : „jó lenne biz az, de 
sokak levén kiadásaink, nincs ezekre pénzünk, és 
igy ily nemzeti közhasznú czélokra alig fordittat-
hatik valami kis összeg." De tovább menve, ott 
van az igazságügyi minisztérium költségvetése ; 
ebbőlfa rendezett tanácscsal ellátott városokat,mint
ha nem is Magyarország kiegészítő részei volná
nak, teljesen kihagyta, és igy azoknak törvényke
zési költségei fedezésére egyetlen fillér megszava
zását se terjesztette a képviselőház elé, s mikor ez 
megtámadtatott, okul adta, hogy oly roppant az 
ország terhe, hogy ezen tetemes költségeket nem 
képes a nemzet viselni. Ha tehát, t. ház, ily mó
dion az igazságszolgáltatás előmozdítására, a mi 
az államnak kétségbevehetlen s elodázhatlan 
terhei közé tartozik, nincs pénzünk, s igy az ilyen, 
s a többi hason természetű terhektől is, melyeket a 
nemzetnek viselni mellőzhetlen kötelessége, pénz
hiány ürügye alatt menekülni törekszik kormá
nyunk, a k k o r . . {Nagy zaj) 

E l n ö k : Kérem a szükséges csendet, hogy a 
képviselő úr szólhasson. {Halljuk 1 Halljuk!) 

Csiky Sándor: Tehát, mondom, t. ház, dol
gaink ily helyzetében, anyagi állapotunk ily rósz 
lábon állása mellett, hogy azoknak az idegenek
nek, azoknak a hivatalnokoknak, kiknek legna
gyobb része hazánk javára egy keresztül szalmát 
se tettek éltökben, romlására pedig minden tehet
ségüket reáforditották, adjuk oda bünbér fejében 
pénzünket; ha mi ezt tennők, nem csak a müveit 
világi polgároknak botránkozását és kárhoztató 
Ítéletét vonnók e miatt magunkra, de sőt még a 
legértetlenebb, azonban mégis józan észszel biró 
embernek ítélete szerint is, magunk iránti mosto
haságot követnénk el. Vegyük itt figyelembe azt 
is, hogy 184%-ben hazánk alkotmányos önállásá-
nak, függetlenségének védelmére annyi hálás 
emlékünkre méltó fia ragadott fegyvert, a kik 

verőkön s minden vagyonuk feláldozásával vivták 
azt ki, hogy most alkotmányosnak mondott kor
mányunk létezik, hogy ezen ház a népképviselet 
alapján együtt ül, és hogy a haza fenáll, azok ha
zafiúi áldozatkészségüknek köszönhetjük:mert hogy 
ha ők igaz jogunk védelmére sikra nem szállanak, 
hogy ha azon időben, midőn majd az idegen ha
talmaknak zsoldos hadserege, majd az ellenünk 
pártot ütő támadóknak felfegyverzett Ezsaui, kik
nek sorába talán a most nyugdijazandók között is 
nem kevesen állanak, csak egy csoportban is 
40,000-en rontottak reá olyan fegyveres ban
dával , kitűzött czéljok vala a törvényhozó 
házat megsemmisíteni, alkotmányunkat lerom-
bolxii , országunkat rabigába verve kipusztí
tani. Kérdem : nemzetünknek ily veszedel
mes ellenségeit akarjuk, és akarhatjuk-e mi, hogy 
keveset mondjak, önmagunk iránti kötelességün
ket feledve, jutalomra érdemesíteni büntetés he
lyett akkor, a mikor a nemzetnek becsületszavá
val jutalmazni kötelezett honvédeinket, hazafitár
sainkat, részint magukat, részint az elesetteknek 
özvegyeit és árváit nyomorral küzdeni, s a sanya-
ruság könyeit hullatni naponkint látjuk , és a 
kiknek nem csak hogy a törvényhozás által meg
szavazott nemzeti segélyt nem nyújtottunk eddig, 
de sőt azt az erkölcsi vigaszt sem adta meg nekik 
a törvényhozás, hogy elismeri, miként a hazáért 
1848/B-ben hűségesen szolgálták nemzetüket, és 
igy betöltötték hálánkat érdemlő hazafiúi köte
lességüket. 

T. ház! Megvallom, ilyeneket tapasztalva, 
effélékre gondolva, én azt hiszem, hazánk elleni 
bűnt és vétket követnék el, ha az ezen törvényja
vaslatban ajánlottak nyugdíjazását megszavaznám. 

De, t. ház, azt hallottam előttem szóló Deák 
Ferencz képviselőtársam által említtetni, hogy 
ezen kérdés igen bonyolódott; nem tudjuk, hogyan 
áll az ügy, ezt nekünk világosabban kel] átérte
nünk, mielőtt benne valami határozatot hozhat
nánk. Ebből a bonyodalmas állásból kiindulva, a 
fenforgó kérdésben azt hittem, hogy a t. képviselő 
úr nem azt a következést vonja ki, amely az általa 
előzetesen mondottakból épen nem következhetett 
volna; jelesen, hogy valamint a múlt évben a kor
mánynak adott indemnity erejével megszavazta 
a többségnek bölcsesége, ezen alapon a nyugdi
jakat : fizessék ezután is ezen jutalmakat nekik a 
kormány tagjai; hanem azt hittem, hogy azt a követ
keztetést vonja ki, a mi valóságos logikai kifolyá
sa lett volna beszédének: hogy addig, mig ezen 
ügy tisztába hozva nem lesz, és igy a kormány 
világosan elénk nem terjeszti mind. a nyugdí
jazandó hivatalnokok személyzetét, mind azonösz-
Bzegeket, melyek részükre fizetendők lesznek, 

[ mind végre azon forrást, melyből a kivánt kia-
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dást fedezni fogja, hozzá nem szólhatunk s nem 
szavazhatjuk meg a kivánt nyugdijakat, mert 
ellenkező esetben ez nem lenne más, mint a sö-
tétbeni tapogatózás, ilyen módon pedig törvényt 
alkotni én soha nem szándékozom, nem is fogok; 
de a súlyos adózások alatt görnyedő hazánkfiaira 
egy ily illetéktelen teher megszavazásához járulni 
sem hiszem képviselői feladatomnak. 

Azt is mondotta továbbá t. képviselőtársam 
hogy mivel már a ház a hadsereg tisztei részére 
megszavazta a múlt évben a nyugdijakat a kö
zös-ügyes törvények nyomán, ennélfogva a kö
vetkezetesség alapján meg kell azokat szavazni 
a most kérdésben forgó hivatalnokok számára is. 
Erre csak azt felelem: igaz ugyan, hogy megsza
vazta ezeket a többség a múlt esztendőben ; de 
én ezen megszavazásban sem valék részes; azonban 
én még a katonatisztek nyugdijai ezen megsza
vazásából sem tudom következtetni azt, hogy az in-
demnity alapján történt megszavazásnak következ
ménye az lehessen, miként most a Bach- és Schmer-
ling-féle polgári hivatalnokok számára is meg kel
lessen szavazni a nyugdijakat; nem pedig azért, 
mivel érintett közös-ügyes törvények által közös
nek ismerte el a többség a hadügyet és külügyet; 
a midőn tehát ezen közös-ügyes alapon a közös 
hadsereg tisztei részére nyugdíjazást rendelt a 
többség, ezen jutalmazást a közösnek mondott 
hadsereg tisztei részére tette: ámde a Bach és 
Sehmerling polgári hivatalnokait még a többség 
sem ismerte el soha közöseknek lenni: az ő részök
re tehát még ezen alapon sem adhat a magyar 
haza polgárai erszényéből nyugdíjazásokat, és így 
nézetem szerint okadatoltan azt épen nem lehet 
mondani, hogy ha a közös hadsereg katonatisztei
nek megszavazta a többség nyugdijaikat, megkel l 
azt a most kérdésben forgók részére is adni. 

Ezen okoknál fogva tehát, t. ház, én nem 
fogadhatom el ezen 2-dik pontot, s azt Nyáry 
Pál indítványa szerint kihagyatni kérem. {Helyes
lés balfelöl.) 

Gubody Sándor : Feltettem magamban, 
hogy többé egy tárgyhoz sem szólok, nehogy iz
gatott lelki állapotban legyek kénytelen elhagyni 
e házat, melyből — különben is — néhány nap 
múlva zsugorodott szívvel fogok távozni. De azok 
után, miket Pest-belváros igen tisztelt képviselője, 
Deák Ferencz a ház asztalán fekvő átalános nyug
díjazás elfogadhatása mellett, mint — véleménye 
szerint — döntő s győző érveket elsorolt, nemcsak 
hogy a szólástól vissza nem tartóztathatom maga
mat, sőt, ha örökös némán születtem volna is, 
mint Croesus fia, nyelvemet a keserűség és fájda
lom az örökös hallgatás alól felszabadította volna. 

Felelős kormánynak alkotmányra esküt tett 
uralkodó személyét — ki soha miniszterei tetteért 

nem felelős — compromitálni, annak akaratával, 
adott szavával, ígéretével takarózni nem szabad. 
(Helyeslés.) Az idő rövidségével mentegetni azon 
minisztériumot, mely e törvényjavaslat készíté
sével az igen tisztelt képviselő úr állítása szerint 
is már májusban meg volt bizva, valóban nevetség, 
(Helyeslés bal felöl.) mert mindenki tudja, hogy e 
kérdésre vonatkozólag a búza közöl a konkolyt 24 
óra alatt ki lehetett volna szemelni. 

Az akkori osztrák armada tisztjei pedig, ki
ket katonai point d'honneur, eskü, sokszor Schre-
eken-system is kényszerit meggyó'ződésök ellen is 
harczolni, egy categoriába tenni azon független ma
gyarokkal, kik — mint már máskor is mondám — 
midőn mi vérünkkel , vagyonúnkkal áldoztunk a 
hazáért, külföldön Coblentzet kerestek s a haza el
lenségeivel szövetkezve, positiv szolgálataikat a 
haza leigázására, a hatalomnak, a reactiónak oda 
ajánlották: a legszerencsétlenebb, mi mentségül 
felhozathatott ezeknek nyugdíjazására. Higyjék el, 
tisztelt képviselő urak — szomorú dolog, de ugy 
van — sokszor azon osztrák tisztek, kiknek kard
hüvelye vasból volt, s kiket a hatalomhoz eskü s 
feltétlen vak engedelmesség kötött, mentettek meg 
bennünket azoknak a most nyugdíjazandó, elvete
medett magyaroknak üldözésétől, kiknek kardhü
velye bőrből volt. (Helyeslés balfelöl.) 

Vannak cselekmények, melyeket jobb nem 
motiválni: ilyen ezen nyugdíjazásról szóló tör
vényjavaslat. Ha a ház többsége, vagy jobboldala, 
bennünket agyonhallgatott volna, legalább némi 
politikai szemérem jelét látnám azon párfban,mely 
bennünket le szokott lármázni, keblem keserűsége 
árjának szabad folyását fel tudtam volna tartóz
tatni. (Helyeslés balfelöl.) 

T. ház! Az emberiség történelmét tanulmá
nyoztam, életem hosszú évein át keserű politikai 
tapasztalatokkal telve sem jutottam a pessimismus 
azon határáig , hol a hit megszűnik s helyébe a 
kétségbeesés l ép ; sokat hittem, hogy meg fog tör-
történni s fájdalom! valósággal sok megtörtént; 
de azt, hogy alkotmányos kormányunk, mely az 
1848—49-kieseményeknek köszönheti,hogy azon 
vörös bársonyos székekben ülhet, a hazának halálos 
ellenségeit, kik önvédelmi harezunkat irtózatossá, 
a leigázás éveit , napjait meghosszabbítani s minél 
keserűbbé tenni segítettek, a nemzet képviselői ál
tal jutalmaztatni kívánja, s ugyanakkor azon dicső 
harcz bajnokait — kik nélkül a nemzet siratlanul 
enyésznék el a históriában — az élet szükségeivel 
hagyja küzködni, sőt tőlük az egyetlen egy erköl
csi jutalmat, az elismerést is a jobboldallal meg
tagadtatta, soha, de soha nem hihettem. Kebellá-
zitó alkalmazása ez az állítólagos kibékülés alkal
mával kimondott ezen nagy szavaknak: „Vessünk 
fátyolt a multakra." A fátyol alól a kormány se-

36* 
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gitségével kitüntetve, jutalmazva , nyugdíjazva 
emelkedtek fel mindazok, kiknek, Nyáry Pál ba
rátom szavai szerint, csak az érdemlett büntetés 
lett volna elengedendő s a fátyolból szemfedél ké
szíttetett mindazoknak, kik kitüntetést s jutalma
zást érdemeltek volna. 

Azon nyugdíjazások ellen még akkor is nyil
vánítanám ünnepélyes óvásomat, ha hazám hű 
fiainak, bajnokainak, azok Özvegyeinek, árváinak 
egy csepp kőny sem áztatná bus arczáikat; azon 
sokszerü mellőzések, megtagadások után pedig, 
melyekben a haza hű fiai — különbség nélkül — 
egyenkint s testületenkint, ugy a polgári, mint a 
honvédelmi téren részesittettek, csak azért, hogy 
ellenségeinknek kényelmes életére minél több fordit-
tathassék: a javaslott nyugdíjazások elfogadtatá
sára törekvését a kormánynak nem csak bűnnek 
bélyegzem — mint az imént valamelyik képvise
lőtársam monda, — hanem nyíltan kimondom: ezen 
eljárásban oly politikát gyanítok rejleni, mely 
Machiavellit megszégyeníti. 

Én tehát szivemből pártolom igen tisztelt képvi
selőtársam Tisza Kálmán indítványát s osztván 
N y á r y Pál barátom véleményét, az egész 2-dik 
szakasz kihagyására adom szavazatomat. (Elénk 
helyeslés a bal oldalon.) 

K e m é n y I s t v á n b . : A lemondás és önfelál
dozás nélkül, a legkisebb polgári társaságot, egy 
szerény családot se lehet kormányozni, annál ke-
vésbbé lehet egy ország szomorú viszonyait ren
dezni ; és íme, ez, a miből ki akarok indulni. 

Politikai elleneink kimeríthetetlenek azon 
ellenünk szórt vádak körül, hogy a hazát elhor
dozhatatlan terhekkel árasztottuk el. Csak imént 
hangzottak el képviselőtársam Simonyi Ernő 
eme szavai: „a népre uj meg ujabb terheket ro
vunk". Én ezt kereken tagadom. (Felkiáltás bal fe
löl: Nem igaz-e?) Vajon ha a képviselőház nem 
vállalja el Ausztria adósságainak egy részét, azon 
adósság csodálatosképen elenyészett, por és ha
muvá vált volna, melyet a szél mint a perjét elleb-
bentett volna? A bibliai csodák, mythosok ideje 
eltűnt, s a hitelezők kérlelhetlen emberek. Azt 
hiszi-e érdemes képviselő úr, hogy Ausztria fe
ledve azon sértést, melyet a kiegyezkedés meghiú
sulása miatt, ugy a kül mint belpolitikában szén-, 
védett, minket többé ebbe a teherbe nem részesí
tett volna? De bizony rovott volna ebből reánk 
mennyit! (Ellenmondás balfelöl.) Aztán vajon nem 
könnyebb-e a teher elhordozása, ha a mennyiség 
meghatározásához hozzászólhatunk, és ha a jöve
delemforrások nyitása tőlünk függ ? Ugy hiszem, 
ez igy mind jobban van, mintha az osztrák kor
mány rótta volna ránk e terhet. 

A történelem évtizedeken, századokon keresz
tül hízelegve jegyezte fel azon fejedelem nevét, ki 

egy dicsőséges csatát vi vott, s még a kritikus sem so
kat vizsgálja, vajon az a népekre áldást vagy át
kot hozott-e? Én, uraim, azt tartom a legmagasz
tosabb győzelemnek, a melyet saját keblünk, saját 
magunk ellen vívunk győzelmesen ki. Es én min
dig tisztelettel hajlok meg azon király előtt, ki 
Magyarország és Ausztria megmentésére, oda, azon 
magasságba tudott fölemelkedni, a hová minden 
elfogulatlan ember teljes elismeréssel és hódolat
tal tekint fel. De Magyarország is legyőzte saját 
magát, midőn felejtve a multakat, holmi csehor
szági utczai demonstratiók helyett bizalommal 
nyújtotta a fejedelem felé jobbját. 

íme, ez a kiegyezkedés genesise, melynek 
egy kicsiny kicsiny corollariuma a szőnyegen levő, 
körülbelül 400,000 forint megszavazása, melynek 
megtagadásánál nagyon sokat koczkáztatnánk. 
(Helyeslés jobbfelöl.) És ha akadna küldőim közt 
olyan, kinek ez netalán visszatetszenék, ennek 
csak annyit mondanék, hogy ő olyanformán gon
dolkozik, mintha valaki Bécs nevezetességeinek 
megtekintése végett nagy költséggel, fáradsággal 
útra kelvén, annak tövéből, Fischamentböl vissza
térne, hogy már hijába, mert csakugyan igen 
messze van ez a Bécs. (Derültség, helyeslés jobbról.) 
Pártolom a központi javaslatot. 

Berzenczey László: T. ház! A reactió 
drágán capitulál; nem is tudom elhatározni, hogy a 
nemzet vagy ők capitulálnak-e. Nehéz kérdés, sze
retnék nyugodtan szólani hozzá; engedjék meg 
ezt nekem. 

Önöket mindnyájukat hivom fel bizonyságul, 
hogy hosszú számüzetésbőli visszatértemmel — 
a mi ismét a mostani nyugdijazandók munkája 
volt — nem állék elő siránkozó képpel; jó gyermek 
akartam lenni, ki hogy szenvedő anyját a maga 
bajával is ne keserítse, kitörölve a könyet szemé
ből, derült képet csinál, „bonne mine au mauvais 
jeu", jó képet vágtam, és még mulattatni is kívántam 
önöket előadásaimmal. Hanem mindennek meg 
van ha tára : erre jelenleg képtelen vagyok; mert 
tegye bármelyikünk e perczben kezét szivére és 
mondja, hogy nem fáj. Ezen fájdalomra hivom fel 
önöket, ajándékozzanak meg türelmökkel, hogy 
lehessek nyugodt, hogy a félbeszakasztások által 
mérsékletet vesztve ne beszéljek oly igazságokról, 
tényekről, melyekről magam is átlátom, hogy 
jobb halgatni. 

B. Kemény István képviselőtársamnak, egy
koron elvtársamnak előadására egy pár szót. Azt 
monda, hogy azon állításra, hogy mi nagy terhe
ket vállaltunk volna magunkra, ő, ha Erdélyben 
kérdeni fogják, csak azt felelendi, hogy nem igaz, 
azt nem mi vállaltuk, azt mások tették; de adósság, 
államadósság, a melyet a szél el nem fuj, mit a 
hitelezők nem engednek el, stb. í g y tehát akárki 
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csinálhat a mi államunk nevében adósságot, ugy mi 
hasztalan ülünk, erre mi ma még felbátorítjuk 
azokat, kik azt nyakunkba vetették, és hogy a 
creditorok is nem mi vagyunk, hanem ó'k vagy a 
kiknek ők adták, ez utolsókhoz sem tartozunk mi, 
és akár zsebökbe tették, akár elköltötték, mi azt 
fizetjük, a szél nem fujhatja el mint a magyar ban
kot, és végül az az egész államadósság egy rop
pant nyugdij a reactio részére; a mit ma kérnek, 
az csak agió. Ily nagy munkában ki ne fáradt 
volna el? Nyugodni kell, és hogy nyugalmuk 
ne zavartassák, mint a köles tetszésök szerint dí
jazzuk őket. 

Ne kövessünk boszupolitikát, hisz mi nem 
is kérünk büntetést, s mi csak azt kivánjuk nekik, 
a mit magunknak; ne kárpótoljanak minket rop
pant veszteségünkért, denetessenek őket is tovább 
fizetni, ne cultiváljuk a reactió mezejét, ne vessük, 
ne boronáljuk ezen nyugdíjnak nevezett ujabb 
reactiónak magvát. 

Előhozattak elleneink árvái és özvegyei. És 
azon urak mit tevének a mi özvegyeinkkel és árvá
inkkal ? És a száműzöttek, hátramaradott élő fér
jek özvegyei, élő atyák árvái? Miért juttatnak önök 
ily szomorú dolgokat eszünkbe? 

Lovagiasság viszonosságot feltételez; hol ez 
nincs, az egyoldalú lovagiasság hiba, hogy ne 
mondjam, gyávaság. Ezen viszonosságról Simonyi 
képviselőtársam egy példát hozott fel, és igen meg
támadtatott; aztmondták, hogy nem igaz. Remélem, 
hogy e szó vissza fog húzatni ? Azonban mi szolgál
hatunk több ilyesekkel, mik társainkkal vagy ön
magunkkal történtek és állunk bárki elébe, hogy 
igaz ! például ha mi száműzöttek visszatérve, nem 
jutalmat, hanem csak egy részét követeljük vissza 
elvesztegetett magán vagyonúnknak, mi a felelet ? 
„Az ország szegény, nincs pénz ! Önök csak rojják 
fel érdemül, hogy száműzöttek valának; legyenek 
Önök hazafiak.u Ez velünk történik — azért be
szélek magamról is, hogy ne mondhassa senki, hogy 
nem igaz — hogy nem csak nem kárpótoltattunk, 
hanem ezelőtt 19 évvel hátramaradt fizetésünk 
ma kamatostul és perköltséggel együtt vettetik nya
kunkba; ezt ugyan nem visszi el a szél. Folytonos 
a mi büntetésünk, mint amazok fizetésük. Ime; ez a 
viszonosság! 

De ám legyen, nem panaszkép mondám; de 
szabadon és jogosan kérdhetjük : hogy hát érdemül 
tekintik-e ma az absolotismus szolgája lenni, és 
hiszik-e a miniszter urak, hogy ezen nyugdij által 
ezen tisztviselőket lekenyerezzük azokat, kik csak 
hivatalokba lépésök alkalmával nyert conventiók-
ban irt fizetésöket fogják venni, nekünk fogják-e 
köszönni vagy annak, a ki a conventiót irta ? 

Vegyük más oldalát a kérdésnek. Rendén lát
ja-e a magyar kormány, hogy az absolutismus 
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kormányférfiai a mai nap is több nyugdijat húz
zanak, mint a mai kormány tisztviselői ? Volt al
kalmam a múlt alkalommal is felhozni saját 
megyémet, hol a nyugdíjazott főispán és törvény
széki elnökök több fizetést kapnak, mint a mostani 
főispán és törvényszéki elnök. 

Tovább megy a dolog, midőn még olyanok 
is vannak, kik a mai kormányt szolgálva, kettős 
fizetést kapnak: személyes nyugdij t a múltért, ren
des fizetést a jelenért; nem kellene-e valamit a jö
vőért is adni? Mily gazdag ez az ország, midőn a 
reactioról van szó ! 

Elmondottam és újra mondom, hogy nem
csak az állam finantiája tönkre jut ez által, de en
nél fontosabb, a politikai morál; ezen utón mi de-
popularizáljuk az alkotmányos kormányzati rend
szert: mert beszélhetünk mi magas politikai néze
tekről, a hová a köznép nem láthat fel, de épen 
mert láthatja azon érveket, látja, hogy jutalom osz-
tatik a bűnösöknek, nekik adóznak folytonosan, 
bármiként forduljon a világ, a tiszta hazafiak. Ez, 
urak, nem vezet az alkotmány iránti szeretet szi
lárdítására. 

Mint képviselőnek, egy kötelességem van éa 
az mindnyájunk kötelessége: és ez az, hogy meg
mondhassuk, hogy küldőink kinek és miért fizet
nek ? Ebből folyólag, felkérem a tisztelt pénz
ügyminiszter urat, terjeszsze elénk azon nyugdí
jazandó államférfiak névsorát, hogy lássa a nem
zet, hogy kinek és miért fizet. Nem, nincs keb
lemben boszu-politikának helye, nem kívánom, 
hogy elleneim büntettessenek, ne száműzzük őket, 
ne is szegezzük bitófára neveiket, én csak a nyug
díjazottak lajstromán akarom látni neveik figurá-
zását. Nem gondolják-e önök, hogy ez által egy 
részét meggazdálkodhatnók azon nyugdijaknak ? 

Végül — és ez fontos — felkérem önöket, 
hogy ezen vita folytán ne hozzuk fel felséges ki
rályunk nevét, ne állítsuk őket ő felsége mellé, 
kiket ő maga elűzött; ez tiszteletlenség, hálátlatlan-
ság színét viselné azon uralkodó irányában, ki nem
zetünket teljes bizalmával tiszteié meg, maradjunk 
csak a nyugdijasoknál és vigyázzunk, merthigyük 
el, hogy az ő nyugalmok nem halál, még csak 
nem is álom, ha újra megszűnnek nyugodni. 

De ne tovább! Önök megtis zteltek figyel
mükkel, kötelességnek tartom, többet nem monda
ni, mint azt, hogy második pontját az előttünk 
fekvő törvényjavaslatnak kitöröltetni kívánom. 
(Helyeslés a bal oldalon). 

LuZSénSZky P á l b.: T. ház! Kijelentem, 
hogy én Nyáry Pál barátom indítványát pártolom, 
pártolom pedig azért, mivel én ezen törvény elfo
gadásával az egész nemzetre valami szégyenitőt 
nem látok; mert méltóztassanak emlékezni arra, 
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hogy azon hóhér, ki a mi szentjeinket kivégezte, 
az is „Staats-Beamter" volt és annak is fizetnénk 
nyugdijakat. Én e tárgyhoz többet nem szólok, de 
kötelességem volt ezt kijelenteni. [Helyeslés a bal
oldalon.) 

P a t a y I s t v á n : T . h á z ! (Ohó!) Nem egészen 
ohó ! Ha majd tetszik szólam, szólhatnak aztán. 
(Derültség.) Én ugy hiszem, a tisztelt jobboldal né
zeteimet e tárgyban nagyon is ismeri, mert több Íz
ben voltam szerencsés e tárgyban felszólalni. Ez
úttal sem a szólás viszketege bánt engemet, de kép
viselői állásom és lelkiismeretem azt hozza magá
val, hogy pár szóval nyilatkozzam. Rövid leszek 
és csak azt mondom, hogy ha a miniszter úr maga 
azon nyugdíjazottak névsorát elolvassa, melyet 
nekem látnom nem szabad, mert nem adja ide, 
némelyek neveinél bizonyára elpirul, és ha a kö
rülmények megengednék neki szive sugallatát kö
vetni, bizonyosan ő is nyugalmazná őket oda, a 
hova én szeretném, (Derültség), de a mely helyet 
megneveznem a parlamentaris illem tiltja. (Atalá-
nos derültség.) 

B ó n i s S á m u e l : Meg vagyok erősen győ
ződve, hogy eljön hazámnak azon szerencsés pil
lanata, hogy souverain országgyűlésének szavát 
egykor a honvédek irányában beválthassa; azonban 
megvallom, azokat, kik e hazáért oly hősiesen küz
döttek, a jelen kérdéses személyekkel egy catego-
riába tenni, azokkal okoskodni ezek ellenében, nem 
kívánom. (Helyeslés) Sokan vagyunk e házban, 
kik a haza iránti kötelességünket teljesítettük, és 
ezért szenvedtünk is; de kik azt tartjuk, hogy ha 
ezért jutalmat igényelnénk vagy várnánk a nem
zettől, akkor kötelességünk nem lenne önmagunk 
előtt is oly becses, a mily becses most. (Helyeslés) 

En ezen kérdést a honvédkérdéssel, melyet 
elejteni semmi szín alatt nem akarok, összekötni 
nem akarom. (Helyeslés) szólni akarok a tárgyhoz 
tisztán, egyenesen, jogi szempontból. 

Én azt tartom, a háznak ezen törvényjavasla
tot elfogadnia, mielőtt a szükségesadatok előterjesz
tetnének, mielőtt lá tnók, hogy megérdemlette-e 
Péter vagy Pál azon nyugdijat, melyre igényt 
tar t , vagy pedig épen az ellenkezőt ? mondom, 
mielőtt az megtörténnék, véleményem szerint ezt 
elfogadni nem lehet. Ennélfogva én egyszerűen a 
2-dik szakasz kihagyására szavazok. (Helyeslés a 
bal oldalon) 

B o b o r y K á r o l y : Nem szólalnék fel, t. ház, 
de Deák Ferencz képviselőtársam egy-két szavára 
kénytelen vagyok észrevételt tenni. 

Deák Ferencz képviselőtársunk megemlítette 
az indemnityt . . . (Zaj) Felkérem az elnökséget, 
méltóztassék a csendet helyreállítani. 

E l n ö k (csenget): Méltóztassanak türelemmel 
végighallgatni a szónokot. 

B o b o r y K á r o l y : T. képviselőtársam, Deák 
Ferencz megemlítette az indemnityt, mi által mire 
lennének forditandók az ország jövedelmei, mint
hogy egészen felhatalmaztatott legyen minden fe
lelősség nélkül a kormány. Ennek ellenében azt 
mondom, hogy az indemnity a felelősséget nem 
törli el, hanem utólagos felelősséget ruház a kor
mányra, oly felelősséget, hogy az ország jövedel
meit az alkotmány elvei szerint alkalmazza. Az 
indemnity megadatott általunk, de fájdalom, most 
sincs előttünk az 1848-ki törvény által követelt szá
madás az 1867. évre. 

Deák Ferencz t. képviselőtársunk megemlí
tette a fejedelem által adott igéret szentségét. E r re 
nézve lelkemből szólott Gubody képviselőtársam; 
én pedig azt teszem hozzá, hogy épen abban áll a 
legnagyobb bün,mely elkövettetett főkép azok által, 
a kik a múlt rendszer főképviselői és annak főoszlo-
pai voltak,hogy a fejedelmet tévútra vezették.Én azt 
akarom: legyen ez arra példa, hogy maga a hata
lom szava csak ugy erős, ha alkotmányos ala
pon áll. 

Ennélfogva pártolom Nyáry Pál képviselő
társam inditványát. (Helyeslés balfelöl) 

E l n ö k : Szólásra többé senki sincs felírva. A 
második szakaszra nézve két szerkezet van : egyik 
a központi bizottság javaslata, a másik Nyáry Pál 
képviselő úr módosítása. Nem tudom, kivánja-e a 
t. ház, hogy először az eredeti szerkezetre történ
jék a szavazás ? (Kívánjuk!) 20 képviselő névsze
rinti szavazást kíván. 

Ráday LáSzlÓ gr. j e g y z ő (olvassa a név
szerinti szavazást kívánók neveit) 

Elnök: A kérdés az, hogy a 2-dik szakaszt 
a központi bizottság szerkezete szerint elfogadja-e 
a ház, vagy nem? Méltóztassanak e szerint ,,igen"-
nel vagy . ,nem"-mel nyilatkozni. 

Ráday L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa a képvi
selők névsorát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Almássy György gr., ifj. Am-
hrózy Lajos báró, Andrásy Gyula gróf, Andreánszky 
Boldizsár, Antalffy Károly, Ányos István, Arik-ér 
Hugó, Babes Vincze, Barinyai József, Bay György, 
Bartal György, Bartal János, Bencsik György, Be~ 
rényi Ferencz gróf, Bernáth Lajos, Berzeviczy Tiva
dar, Bethlen Farkas gróf Bethlen János gróf, Beth
len Sándor gróf Bezerédj László, Binder Lajos, 
Binder Mihály, Bittó István, Borcsányi János, Boika 
Mihály, Börnches Frigyes, Branováczky István, Bu-
janovics Sándor, Buocz Kálmán, Barcsay Ákos, Ba
logh Károly, Bedekovits Kálmán, Csengery Antal, 
Csengery Imre, Csik András, Czorda Bódog, Czár 
Iván, Dapsy Vilmos, Dani Ferencz, Dániel János, Dá
niel Fái, Deák Ferencz, Del'manics István, Dimitrie-
vics Milos^Draskóczy Gyida, Domokos László, Erős La
jos, Fabritzius Károly, Fábián Gábor, Fejér János, 
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Fehdenfeld Frigyes, Fest Imre, Földváry Miklós, 
Freyseysen Gyula, Fridetzky Timőth, Gajzágó Sala
mon, Gál János, Gál Miklós, Geduly Lajos, Glatz 
Antal, Gorove István, Granzenstein Gusztáv, Halmosy 
Endre, Hedry Ernő, Hertelendy Kálmán, Hollán 
Ernő, Horváth Antal, Horváth Döme, Horváth La
jos, Hosszú József, Hunfalvy Pál, Huszár István, 
Huszár Károly báró, Hatz Vilmos, Hervoics István, 
Horváth Péter, Ibrányi Lajos, Inkey József, Ivánka 
Zsigmond, Jankovics Antal, Joanovics György, Justh 
József, Jankovics Dániel, Jelasics Kázmér, Kacsko-
vics Ignátz, Kalauz Pál, Kandó Kálmán, Karácsonyi 
Ferencz, Kardos Kálmán, Kautz Gyida, Kemény 
Gábor báró, Kemény István báró, Kemény Zsigmond 
báró, Királyi Pál, Kis Jakab, Kuba János, Kurcz 
György, Kapp Gusztáv, Keresztúry Slavolyub, Kis 
László, Králjevics Benő, Kussevich Aurél, Lázár Dé
nes, Lónyay Menyhért, Madocsáwji Pál, Mániu Au
rél, Mátyás József, Mendnyánszky Dénes báró, Melas 
Vilmos, Mihályi Péter, Miske Imre báró, Molnár Jó
zsef, Molnár Pál, Maler Miksa, Miksits Kálmán, 
Nagy Péter, Onossy Mátyás, Paczolay János, Paiss 
Andor, Papp Zsigmond, Perczel Béla, Plachy Lajos, 
Popovics-Desseanu János, Pidszky Ferencz, Pejacse-
vics László gróf, Pejácsevics Nándor gróf, Petrovics 
Lukács, Radich Ákos, Pannicher Jakab, Reviczky 
István, Rónay Jáczint, Rónay Lajos, Rudics József 
ifj. báró, Rudnyánszky Flórián, Sebestyén László, 
Semsey Albert, Sigray Fülöp gróf, Siklósy Károly, 
Simon Pál, Sipos Ferencz, Somogyi László, Somssich 
Pál, Stefanidesz Henrik, Stoll Károly, S'úmeghy Fe
rencz, Szabó Miklós, Szász Károly, Székács József, 
Székely Gergely, Széles Dénes, S.üágyi István, Szlávy 
József, SzontaghPál (gömöri), Széli Kálmán, Stiglicz 
István, Suhaj Imre, Tanárky Gedeon, id. Teleky Do
mokos gróf, Teutsch György, Tolnay Gábor, Tollnay 
Károly, Tóth Vilmos, Török Dániel, Török Sándor 
(gömöri), Török Sándor {nógrádi), Trauschenfels 
Emil, Trefort Ágoston, Tomasics József, Úrházy 
György, Vadász Manó, Vadnay Lajos, Vay Sándor 
báró, Vesselényi József báró, Vladár Tamás, Wocl-
janer Albert, Vojnics Barnabás, Vojnics Lukács, Vu-
chetich István, Vakanovits Antal, Zeyk Károly, Zeyk 
József, Zichy Antal, Zichy-Ferraris Vidor gróf, 
Zichy Jenő gróf, id. Zichy József gróf, ifj. Zichy 
József gróf, Zichy Nándor gróf, Zsarnay Imre, 
Zsedényi Ede, Zuvics József; 

Nemmel szuvaznak: Almássy Sándor, Andaházy 
Pál, Bárányi Ágoston, Beniczky Gyula, Benitzky 
Ödön, Bernáth Zsigmond, ifj. Bethlen Gábor gróf 
Békásy Lajos, Bobory Károly, Boczkó Dániel, Bogyó 
Sándor, Bónis Sámuel, Berzenczey László, Csanády 
Sándor, Csernátony Lajos, Csiki Sándor, Desseioffy 
Ottó, Domahidy Ferencz, Drágfy Sándor, Dezső Sza-
niszló, Eöry Sándor, Eszterházy István gróf, Farkas 
Elek, Fejér Miklós, Gábriel István, GálPéter, Ghyczy 

Ignátz, Ghyczy Kálmán, Gubody Sándor, Halász Bol
dizsár, Hevessy Bertalan, Horváth Elek, Ivánka Imre, 
Jókai Mór,Keglevich Béla gróf Kende Kanut, Kiss La
jos, Kiss Miklós, Koller Antal, Kupricz Imre, Lovassy 
Ferencz, Lukynich Mihály, Luksics Bódog, Luzsénszky 
Pál báró, Lükö Géza, Madarassy Mór, Majthényi 
Dezső, Makray László, Markos István, Milkovics Zsig
mond, Molnár Endre, Móricz Pál, Nagy Ignácz, Ná-
nássy Ignácz, Nicolics Sándor, Noszlopy Antal, N^áry 
Pál, Odescalchi Gyula herczeg, Oláh Miklós, Olgyay 
Lajos, Ormos Sándor, Pap Lajos, Pap Pál, Pap 
Simon, Patay István, Perczel István, Perczel Mór, 
Pethes József, Pétery Károly, Podmaniczky Frigyes 
báró, Prónay József, Péchy Tamás, Ráday László 
gróf, Ruttkay István, Salamon Lajos, Simonyi Lajos 
báró, Soldos Imre, Somossy Ignácz, Svastits Gábor, 
Szaplonczay József, Széky Péter, Szilády Áron,Szon-
tagh Pál (nógrádi), Simonyi Ernő, Svartz Gyida, 
Thalabér Lajos, Tisza Kálmán, Tóth Kálmán, Thury 
Gergely, Thury Sámuel, Tokody Ágoston, Vjfalussy 
Lajos, Varga Antal, Varró Sámuel, Vállyi János, 
Várady Gábor, Vecsey-Oláh Károly, Véghsö Gellért, 
Vidacs János, Vitolay József, Vukovics Sebő, Zá-
mory Kálmán, Zsitvay József; 

Kijelenti, hogy nem szavaz: Perényi Zsigmond 
báró; 

Nincsenek jelen: Armbruszt Péter, Ács Károly 
Balomiri János, Balomiri Simon, Bánffy Albert báró, 
Bánó József, Bánó Miklós, Beliczey István, Berde 
Mózses, Besze János, Betegh Kelemen, Boér János, 
Boheczel Sándor, Borlea Zsigmond, Boros Bálint, 
Boros Pál, Botka Tivadar, Birabás Sándor, Czeb-
rián Lászlj gróf, Conrád Móricz, Császár József, 
Cseh Sándor, Csernovlcs Péter, Cséry Lajos, Csiky 
István, Csorghe László, Czégl Károly, Damaszkin Já
nos, Deáky Lajos, Decány Károly, Dedinszky József, 
Dégenféld Gusztáv gróf Dobóczky Ignácz, Dohrzán-
szky Adolf, Drotdeff Tamás Vilmos, Dobolyi Sándor, 
Eitel Frigyes, Eötvös József báró, Édes Albert, Fa
ragó Ferencz, Fisser István, Fiilepp Lipót, Fodróczy 
Sándor, Geczö János, Görgey Géza, Gull József Ho-
dosiu József, Horváth Boldizsár, Horváth Károly, 
Hrabovszky Zsigmond, Hoffmann Pál, Iliász Rezső, 
Ivacskovics György, Jámbor Pál, Jendrassik Miksa, 
Justh Kálmán, Jancsó István, Josipovits István, Ka
rácsony János, Kazinczy István, Kálnoky Pál gróf, 
Károlyi Ede gróf, Kerkapoly Károly, Kéthelyi Jó
zsef, Klapka György, Kossuth Pál, Kovách László, 
Kvassay László, Láng Gusztáv, Lator Gábor, László 
Imre, Lázár Kálmán gróf, Lázár Sándor, Lehoczky 
Egyed, Lónyay Gábor, Macelláriu Illés, Madarász 
József, Majthényi József báró, Manojlovich Milán, 
Maróthy János, Máday Lajos, Medán Endre, Mikó 
Imre gróf Miletics Szvetozár, Miskolczy Lajos, Mo-
csonyi András, Mocsonyi Antal, Mocsonyi György, 
Mocsonyi Sándor, Morscher Károly, Missics János, 
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Nagy Károly, Németh Károly, Opitz Sándor, Papp 
Máté, Pap Mór, Pethe András, Petko Lázár, Püler 
Gedeon, Popovics Zsigmond, Puskáriu János, Ráih 
Péter, Román Sándor, Rónay Mihály, R'óser Miklós, 
Simay Gergely, Sipos Orbán, Somssich Imre gróf, 
Stojácskovics Sándor, Szabó Imre (pápai), Szabó 
Imre, Szakái Lajos, Szelestey László, Szemző István, 
Szemző Mátyás, Szentiványi Adolf, Szentiványi Ká
roly, Szentkereszthy Zsigmond báró, Széchényi Béla 
gróf, Szitányi Bernát, Szluha Benedek, Szolga Mik
lós, Sztratimirovits György, Tinku Ábrahám, Tisza 
László, Tóth Lörincz, Trifunácz Pál, Tulbás János, 
ürbanovszky Ernő, Vay Béla báró, Varga Flórián, 
Vas Sámuel gróf, Várady János, Wlád Alajos, Vu-
kovics István, Zmeskál Mór, Zsámbokréthy József. 

Ráday László gr. jegyző: A ház igazolt 432 
képviselője közöl távol volt 134, igennel szavazott 
194, nemmel szavazott 102, egy nem akart sza
vazni ; ezt és az elnököt levonván, kijön az iga
zolt képviselők száma. 

Elnök : A szavazás eredménye, hogy a ház 
a központi bizottság által szövegezett 2. szakaszt 
eredeti szerkezetében elfogadta. 

Következik a 3, szakasz. 
Ráday László gr. jegyző (olvassa a 3-dik 

szakaszt, mely ellenmondás nélkül elfogadtatik Ol
vassa a 4. szakaszt). 

Csengery Imre előadó: A központi bizott
ság következő módosítást ajánl : e szakasz 4-dik 
sorábau kitörlendők eme szavak : „s ő Felségé
nek s a delegatioknak," mig viszont az 5-ik sor
ban álló : „közös" szó elé beigtatandó ez a szó : 
„és.« 

Elnök: Elfogadji a t .Mz? (Elfogadjuk!) 
E szerint a közös nyugdijakról szóló törvényjavas
lat átalánosságban és részletesen elfogadtatott. 

Következik a hadügyi bizottság jelentése, a 
honvédelmi miniszternek a véderó'ró'l és a honvéd
ségről szóló törvényjavaslatok ujabb módosításaira 
nézve benyújtott, és illetőleg élő szóval tett jelen
téséről. 

Zichy Antal előadó (olvassa a hadügyi bizott
ságjelentését) : A 10-ik szakasz 2-ik bekezdése, mely 
igy szól: „A tartalék első évfolyamába lépendő 
hadkötelezettek azon esetre, ha a hadseregbeli 
(hadtengerészetbeli) szolgálat viszonyai, vagy a 
hadi kiképeztetés feltételei elkerülhetlenül ugy 
igényiének, az illető katonai hatóságok által, a kö
zös hadügyér jóváhagyásával, ezen év folyamára 
egészben vagy részben a tettleges szolgálatban 
megmaraszthatok, vagy arra berendelhetők; sz 
ilyenek azután tartalékos kötelezettségök további 
tartamára minden hadgyakorlattól felmentvék 
(36. §.), máskülönben" egészen kihagyandó. 

Elnök : Beleegyezik a t. ház, hogy e 2-dik 

kíkezdés kihagyassék? (Elfogadjuk!) Tehát Ki
marad. 

Zichy Antal előadó : A 17-dik srakasz 5. 
bekezdése után a következő pont lenne fölveendő : 
^Törvénytelen fiúgyermeknek hasonlóan igénye 
van e fölmentésre, ha ettől függ anyja eltartása, 
s ha ő e kötelességét teljesiti is.a 

Elnök : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
A 17-dik szakasz, 5-dik bekezdése után, tehát 
ekként íog szerkesztetni. 

Zichy Antal előadó : A 19-dik szakasz 
2-dik bekezdése a kivánt módon átalakítandó, il
letőleg bővítendő; azaz, ezen szerkezet : „Az 
ily intézetekben kiképzett díjmentes vagy ala
pítványi növendékek 10 évig, a féldij vagy fizetés 
mellett kiképzett növendékek pedig 7 évig tartoz
nak, az intézetből történt kilépés napjától számít
va, a hadseregben (hadi tengerészetben) folytono
san és valósággal szolgálni, következőleg átalakí
tandó : „Az ily intézetekben kiképzett díjmentes 
vagy alapítványi növendékek 10 évig, a fél dij 
mellett felvettek és kiképzettek 7 évig, az egész 
dij kifizetése mellett; kiképzettek pedig 4 évig tar
toznak, az intézetből történt kilépés napjától szá
mítva, a hadseregben (hadtengerészetben) folytono
san és valósággal szolgálni." 

Elnök: Elfogadja a t, ház? (Elfogadjuk!) 
Tehet a 19. szakasz eként fogadtatik el. 

Zichy Antal előadó : A 21-dik szakasz 
első bekezdése után uj pont veendő fel, mely igy 
szól: „Az ilyenek,ha tanulmányaikat folytatják, a 
katonai állomás helyét, s 25 éves korukig az egy évi 
önkénytes szolgálatévet is, magok választhatják, s 
ha önköltségükön, magánszállást tartanak, lakta
nyai lakásra nem szoríthatók." 

Elnök : Elfogadja a t. ház? (Elfő 
Tehát a 21. szakasz eként fogadtatott el. 

Zichy Antal előadó ; A 26-dik szakasz 
végéhez is következő pont adandó : „Hason ked
vezményben részesittetnek a postai, távirdai s 
vasúti szolgálatban álló egyének is, a mennyiben 
az üzlet folytatására nélkülözhetlenek." 

Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Elfogadtatott. 

Zichy Antal előadó : A 28-dik szakasz 
utolsó tétele, mely igy szól: „S rendszerint 3 éven 
tul nem terjedhet" kihagyandó. 

E lnök : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Zichy Antal előadó: Az 5 l ik szakasz e 

szavakkal: „s a 19-ik szakaszban emiitettek közé 
nem tartozik" bővitendő. Lesz tehát az 51-ik sza
kasz igy: „Minden tiszt, a ki mint olyan egy évig 
szolgált, s a 19-ik szakaszban említettek közé nem 
tartozik, béke idején, saját kérelmére de állandó 
illetékeinek megszüntetése mellett, a tartalékba, 
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vagy ha már csak honvéd kötelezett volna, a hon
védségbe tétethetik át." 

Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva az 51-ik szakasz ekként lesz. 

Zichy Antal előadó: A hadügyi bizottság 
az 53-dik szakaszhoz indítványozott hozzáadást 
némi irályi módosítással ajánlja, mely szerint ezen 
uj pont ekként szólana: „tekintet nélkül szolgálati 
éveik számára hason kedvezményben részesülnek 
a tartalékos és honvédségi, úgyszintén a nyugdí
jazott tisztek és katonai hivatalnokok, valamint a 
rokkant dijasok is, utóbbiak, ha katonai rokkan
tak intézetébe fölvéve nincsenek." 

Elnök: Elfogadja a t. ház e hozzáadást az 
53-dik szakaszhoz? (Elfogadjuk!) 

Z i c h y Anta l e lőadó : Az 54-dik szakaszra, 
ugy az 58-dikra indítványozott módosítások, s 
végre ugyan az 58-dik szakasz végéhez javaslott 
uj bekezdés elfogadtatik, s a képviselőház elé aján-
lólag terjesztetik be. Lesz tehát az 54. szakasz 
következő. „Addig is, mig a katonai törvények az 
átalános védkötelezettség igényeinek megfelelőleg 
annak utján átdolgoztatnának, előzetesen már 
most kimondatik, hogy a törvény hatályba lépte 
napjától testi fenyiték és rabláncz büntetés az álló 
hadseregben (hadi tengerészetben) és honvédség
ben többé nem alkalmazható." Az 58-dik igy : 
,,A jelen törvény, kihirdetése után, azonnal életbe 
lép, s hatálya kiterjed azokra is, kik a sorhadban 
és tengerészetben jelenleg szolgálatban állanak • 
de az átmenetnek némely fegyvernemeknél na
gyobb nehézségei által kivánt azon megszorítással, 
hogy az 1865-ben és 1866-ban besorozottaknak a 
tartalékba áthelyezése 1870-re lesz halasztható 
ott, hol azt a közös hadügyminiszter, egyetértő-
leg a honvédelmi miniszterrel feltétlenül szüksé
gesnek találandja." Az 58-dik szakasz végéhez 
indítványozott uj pont ekként szól: „Ez esetre 
azok, kiknek elbocsátása tettleg elhalasztatott, tar
talékos kötelezettségűk további tartamára minden 
hadgyakorlattól felmentvék. (36. szakasz)." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) 
Zichy Anta l e l ő a d ó : Ezután a bizottság 

átnézte a honvéndségről szóló tőrvényjavaslatot, s 
abban Horvát-Szlavonország tekintetéből, s ez or
szág követeinek hozzájárulásával, a következő 
módositványokat véli szükségeseknek : 

1. A 6. szakaszban e tétel: „Horvát-Szlavon-
ország kivételével" kitörlendő s az első bekez
déshez hozzáteendő: „melyhez Horvát-Szlavon-
ország 4 gyalog zászlóaljat és 4 lovas századot 
fog állítani*. 

2. A 7. szakasz uj szövege igy szólna: 
KÉPV.H. NAPLÓ. 1 8 6 5 / g . XI. 

„A magyar korona területe hat honvédkerü
letre osztatik, és pedig: 

a) dunáninnenire, 
b) dunántúlira, 
c) tiszáninnenire. 
d) tiszántúlira, 
ej az erdélyire, 
f) Horvát-Szlavonország képezi a hatodik ke

rületet. Ezen kerületek mindegyike több zászló
alj! járást foglal szagában. (8. szakasz)." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a 6. és 7. szakasz ekként lesz. 

Zichy Antal e l ő a d ó : A 18. szakaszra vo
natkozólag, mely a vezénynyelvről, zászlóról és 
jelvényekről szól, a horvát-szlavón követek hozzá 
járulásával és a kiegyezési, már szentesitett törvény 
61. és 62-dik szakaszainak útmutatása szerint, a 
hadügyi bizottság a következő szövegezést ajánlja : 
„A honvédség vezény nyelve a magyar, zászlója ő 
felsége nevének jelvényei mellett az ország színeit 
és a magyar állam czimerét viseli. Horvát-Szlavon-
és Dalmátországban a honvédség vezénynyelve 
a horvát; zászlója ő felsége ugyan azon névjegye 
mellett Horvát-Szlavón- és Dalmátország egyesült 
színeit és a magyar állam czimerét viseli. Egyéb
iránt a katonai jelvények, rangjelzetek a felszere
lés és felfegyverkezés, valamint a szolgálat^ és 
gyakorlat szabályai a honvédségnél és a sorhad
nál egyenlők lesznek." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Zichy A n t a l e l ö a d ó : Végre a 33-dik sza

kasz, mint a melynek lényege a 7-dik szakasznak 
már a t. ház által elfogadott módosításába fölvé
tetett, a törvényjavaslatból ki lenne hagyandó. 

E l n ö k : Beleegyezik-e a t. ház. hogy a 33-
dik szakasz kihagyassék ? (Elfogadjuk,!) Tehát 
kimarad. 

Nem tudom, kivánja-e a ház, hogy a most 
elfogadott módosítások szerint kiigazított tör
vényjavaslat még egyszer fölolvastassák ? (Nem 
szükséges /)• 

Németh Károly képviselő úr interpellatiót je
lentett be. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Németh 
Károly interpettatióját): „Vajon történt-e az oszt
rák kormány részéről valamely visszafizetés, 
avagy az ország javára szolgált bármely beszámí
tás, azon dijakra és illetékekre nézve, a melyek az 
1868-ik évben visszahelyezett városi törvényha
tóságokat megillették, de az osztrák kormány ren
delkezése alatt állott pénztárakba folyván, ezen 
városi municipiumok segélyezésére nem fordít
tat tak? Ha igen : mely összeg erejéig? Ha pedig 
nem : vajon támasztott-e már ily követelést, s illetö-

37 
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leg van-e szándékában ilyest támasztani az igen t. 
pénzügyér urnák ? a 

E l n ö k : Kiadatik a minisztériumnak. 
A délutáni ülés tárgyai lesznek: először a 

rendezett tanácsosai biró városok törvénykezési 
költségeinek megtérítéséről szóló jelentése a pénz
ügyi bizottságnak .; másodszor: az egyetemi taná
rok fizetésének fölemeléséről szóló jelentése ugyan
azon bizottságnak; végre, ha idő lesz rá, a buda
pesti kisajátításra vonatkozó törvényjavaslat. 

(Az ülés d. u. 2 órakor felfüggesztetik, délutáni 
4 órakor pedig Cajzágó Salán.on által zvjra meg
nyittatik. ) 

Elnök: Napirenden van az erdélyi unió 1 
részletes szabályozásáról szóló törvényjavaslat | 
végleges megszavazása. 

Ráday Lász ló gr . j e g y z ő (olvassa a Ma
gyarország ti Erdély egyesítésének részletes szabályo
zásáról szóló törvényjavaslatot). 

Elnök : Kérem azon képviselőket, a kik a 
Magyarország és Erdély egyesülésének részletes 
szabályozásáról szóló törvényjavaslatot harn ad-
szoii felolvastatása után végleg elfogadják, mél
tóztassanak felkelni, (Megtörténik.) A képviselőház 
elfogadta, s Paiss Andor jegyző' úr a végleg elfo
gadott törvényjavaslatot átviendi a főrendekhez. 

Napirenden van az államadó pénzügyi bi
zottság jelentése a rendezett tanácscsal biró váro
sok törvénykezési költségeinek miként pótlása 
tárgyában. 

NicolicS S á n d o r : Az uniótörvényre vonat
kozólag a központi bizottságinak két határozati 
javaslata volt: nem tudom, elfogadta-e azokat 
már a ház? (Már tegnap!) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az ál-
landú pénzügyi bizottság jelentését.1) azután Németh ! 
Károly indítványát): . .Tekintve, hogy a szabad 
királyi városok, mint törvényhatóságok támaszta- i 
nak követelést oly javazaíokra, a melyeket szüksé- j 
geikbez mérve, dijakban és illetékekben szedni és I 
emelni joguk van és volt, és hogy ezen követeié- j 
sük ideiglenes avagy végleges megállapításáról, 
sem az előbbi privilegiális állásukból merített bár- j 
mely tekintetbeli kötelezettségek , sem pedig oly ! 
kegyelmi rendeletek, melyek előbbi viszonyaink i 
közt törvény és jog rovására hozattak: hanem 
csakis azon károknak mennyisége lehet jelen állá
sunkban irányadó, a melyeket az illetők részben a 
municipális dijaik és illetékeik vesztesége, részben 
pedig a megyei törvény hatóságoknak már 6 mil
lióra terjedő, s törvény szerint osak azoknak saját 
pénztárait terhelhető, minden kiadásukra való meg
adóztatásuk által szenvedtek; 

..tekintve, hogy ezen szabad királyi városok-

') Lásd az Irományok 394-dik számit. 

TJLES. (December 2. 1868.) 

nak e részbeli kérelmeik csak az előbbi viszonyok 
folytán nyerhettek oly értelmezést. miszerint tör
vénykezési költségek pótlási jogának követelésére 
iránvozvák ; hanem mindenkor a károk és vesz-
teségek pótlása képezé tárgyát kérelmeiknek, 
és hogy ezek csak azért bírják formáját törvény
kezési költségek határozott liquidatiőjának és ezek
re vonatkozó követeléseknek, mert más alakban s 
kellő további kiterjesztéssel ily liquidatióik el sem 
fogadtathattak: 

„tekintve, hogy a folyamodók joga az igény
be vett kártalanításra nézve csak élő törvény-
tulajdon szentsége és a teher-egyenlőség rovására 
volna megtagadható ; sőt, hogy ennek megtagadása 
által még az államnak követelési joga is koczkáz-
tatnék annyiban hogy csakis ezen jogok alapján 
követeltethetik megtérítés ez által is azon osztrák 
kormánytól, a mely saját javára a szabad királyi 
városok dijait és illetékeit önhatalmilag beszedvén, 
ugyanezen városoknál azt törvény szabta rendelke
zésökre nem hagyta ; 

„s tekintve végre, hogy a kérdésben forgó 
igen tetemes veszteségeket a hatalom okozta 
bonyodalmak miatt határozott öszszegben ki
számítani lehetetlenné válván, ezeknek mennvi-
sége csakis azon összes kimutatásokban volna 
fellelhető, a melyek az administratiónak számos 
s minden ágazatában felmerült fogyatkozások
ra vonatkoznak, és, hogy ép azért, a beszá
mításoknak egyedül törvényszéki kiadásokra való 
szorítása. avaerv ezekhez még- a rabtartási költ-
ségeknek való hozzácsatolása olykép, hogy se-
gedelmezési összeg, akár 20 perczentnyi levonás. 
akár egyéb nem királyi városoknak részesítése 
által, ismét a segedelmezés előbbi összegére beol
vasztassák, egyátalában meg nem felelhet, és alap
ját sem teheti fel abban : hogy ezen municipiumok-
nak.ugy mint egyszerű hatóságoknak, lettek volna 
ilyetén kiadásaik, melyek csakis általuk volná
nak fedezendó'k: mert ily állásukban is szabhat
nánk dijakat és illetékeket szükségeikhez mérve: 
de bog'}" ennek ellenében a szabad királyi váro
soknak törvénykezési, és ettől el nem választható 
rabtartási s fogházi minden kiadásaik pótlása, és e 
felett még néhány nagyobb városnak, a hol kü
lönösen államrendőrség] igazgatóságok székeltek, 
még azon rendkívüli költségeik megtérítése által. 
a melyek okoztattak olykép : hogy előbb ezen ál
lamrendőrség kiadásainak egy harmad részét kész
pénzzel fedezni, utóbb, vagyis 1860 óta pedig, 
ezen államrendőrség! minden teendőt s költsé
get kénytelenittettek átvenni: legalább megköze
lítő kártalanítást nyújtana, mely túlságosnak már 
annyiból sem tekintethetnék, mert ép az állam ma
ga csak a dijak és illetékek fejében a megyéknél 
minden költségeket tettleg fedez, a szabad királyi 
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városoknál pedig, az ép oly összegre rugó, s foly
ton nagyobbodó adóbeli túlterhelés és megyei 
költségekre számításba veendő: 

,,inditványozom ; miszerint méltóztassék a t. 
ház határozatilag megállapítani: 

„1-ÖT, hogy a szabad királyi városoknak tör
vénykezési költségeik fejében 690,000 IVt, és a rab
tartási s fogházi kiadásaik pótlására 7(5,000 frt le
gyen az I869ik évi államköltségvetésbe felveen
dő, még pedig jelesen, fentartásával azon állam
rendőrségi, de ez ideig a kormány által ki nem 
számított költségeknek is. a melyek egyes szabad 
királyi városokra az állam rendőrségi igazgatóságok 
megszűntével háramlottak; 

,,2-or, hogy ezen szabad királyi városoknak 
az 1861. évtől 1869. évig felmerült, illetőleg ez 
ideig még téritetlenül maradt törvénykezési, rabtar
tási s íoghíz! költségeit, még egyes városoknak 
azon rendkívüli külön-kiadásait is, a melyek ezek
re az állam rendőrségi teendőkkel, jelesen az ál
lamrendőrségi igazgatóságok megszűntével há-
romoltak: a minisztérium számítsa ki, és mind 
ebbeli kimutatását, mind pedig a mennyiség* s 
visszatérítés módjára vonatkozó javaslatot is a 
legközelebbi államköltségvetéssel okvetlen betér-
jeszsze.'1 

Elnök : Méltóztatik talán hozzászólani, Né
meth Károly képviselő ú r? A szólásjoga őt illet. 

Németh KárOly : Nem szólok a tárgyhoz : 
méltóztassanak indítványom fölött, melyben indo
kaimat előadtam, határozni. 

Csiky S á n d o r : Én ugy tartom . . . 
Elnök : Szólásra Horváth Döme képviselő 

úr vau fölírva. 
H o r v á t h D ö m e : T. ház! Ne méltóztas

sék aggódni . t. képviselőtársaim : megígérem, 
hogy igen rövid leszek, és nagybecsű türelmüket 
nem fogom soká fárasztani. (Halljuk!) 

T. ház! En a pénzügyi bizottság javaslatáért 
elismeréssel tartozom, mert legalább méltányos 
mind a királyi városok, mind a mezővárosok irá
nyában : elismervén a királyi városok irányában 
azt. hogy ezek alkotmányos kötelességöknél fogva 
a provisorium alatt egészen az alkotmány vissza
állításáig törvényszékeidet föl nem adhatták; s 
egyszersmind a javaslatban elismertetik azok tör
vénykezési kölfségeinek jogosultsága, és szerintem 
helyesen, ezen, azaz a jövő évre teljes kárpót
lás és megtérítés javasoltatik. Ugy szintén méltá
nyos a mezővárosok irányában : elismervén, hogy 
a mezővárosok, bárha kiváltságuknál fogva tartot
ták is fön törvényszékeiket, de azok föntartásával az 
alkotmánynak némileg szolgálatot tettek, s szintén 
javasolja, hogy ezek is némi kárpótlásban részesit-
tessenek. Szerintem szintén ez helyes, s én a je

len kártérítéssel teljesen meg vagyok elégedve ; 
de legyen szabad figyelműket egy, alkalmasint fe
ledékenységből eredő, mulasztásra fölhívnom. 

A mint méltóztatik talán emlékezni a t. kép
viselőház, ez év május hó végén a királyi váro
sok képviselőinek nagyszáma által egy inditvánv 
tétetett, mely szerint nemcsak a jelenre és jövőre 
igényeltetik kártérítés, hanem egyszersmind kére
tik a t. ház arra, hogy a királyi városoknak 1 Stíl
től 1867-ig tett törvénykezési költségeik méltá
nyos arányban téríttessenek meg. Ez az indítvány, 
mely, miként méltóztatnak emlékezni reá, nagy
szám n vá-osi képviselők által lett benyújtva. 237. 
szám alatt, az állandó pénzügyi bizottsághoz lett 
utasítva, és ez 399. szám alatt, gondolom, még au
gusztus hó elején a maga javaslatát be is adta. 
Ebben ugyanazt javasolja, mi a jelenre nézve ho-
zatik jelen javaslatba a bizottság által. De ama 
bizottság a múltra nézve elismeri, hogy nem jogo
sult ugyan a muitva nézve a királyi városok t észé
ről támasztott követelés, de a mennyiben sok köz
ségben azok közöl, tapasztalásból legyen mondva, 
magát a törzsvagyont támadta meg a költség, 
méltányossági szempontból, igenis czélszerünek 
találja, hogv a minisztérium rnecrbizatik, h o e r 
érintkezvén és számolván a királyi városokkal, ter-
jeszszen elő javaslatot : hogy ezek a múltra nézve 
mikép és mennyiben volnának kielégitendők'? 

T. ház! Akkor, midőn el kell — ugy hiszem 
— mindnyájunknak ismernünk azt. hogy Magyar
országnak alkotmányos jövője van — pedig sze
rintem v a n — akkor bizonyára azok a nagy közsé
gek tömörségüknél fogva numerikus nép, számuk
nál, műveltségeknél fogva jövőben Magyarország 
nak valódi magkövét képezik; akkor, midőn 1848-
ban azon községek mind vérben, mind pénzben 
aránylag legtöbbet áldoztak a közügyért ; akkor, 
midőn ama nagy községek Bach korszakában a 
provisorium alatt, disect és indirect adók által leg
többet szenvedtek s az nrszágnak állam jövedel
méhez jelenleg is leginkább járulnak; midőn ezt Iá 
tom: legyen szabad nekem a múltra vonatkozó kéré
süket és a pénzügyi bizottságnak még augusztus 
havában ez ügy bei i beadott javaslatát a t. ház be
cses ügyeimébe ajánlani, s legyen szabad kérnem : 
hogy a t. ház méltóztassék határozattá emelni azon 
javaslatot, hogy a minisztérium utasittassék egy a 
pénzügyi bizottság javaslata szerinti törvénynek, 
indítványnak vagy határozatnak beadására. 

Szaplonczay J ó z s e f : T. ház! Ha egybe
vetem az indítványt azon jelentéssel, mely itt föl
olvastatott és napirendre van kitűzve, összefüggést 
a kettőben nem találok s a tárgy egészen külön
böző. Midőn a pénzügyi budget megszavaztatott, 
akkor már a királyi városok részére 650,000 frt 
törvénykezési segitségfeép megajánltatott; ugyan-

37* 
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akkor Pest belváros nagyérdemű képviselője tett 
egy indítványt a képviselőház előtt, melyben igaz
ságosnak és méltányosnak találván azt, hogy ne 
csak a királyi városok, hanem egyszersmind a 
rendezett törvényszékkel ellátott mezővárosok is 
részesüljenek, bár csekélyebb segedelemben; ezt 
akkor elfogadta a t. ház és megbízta a pénzügyi 
bizottságot, hogy a minisztériummal egyetértőleg 
adjon e tárgyban javaslatot. E javaslat került 
most a ház elé, erről van itt szó, ezt lehet itt 
tárgyalni. A most beadott indítvány és a tárgya
lás alatt levő tárgy közt tehát semmi összekötte
tést nem találok : ennélfogva alázatosan kérem a 
t. házat, hogy a pénzügyi bizottság előterjesztett 
javaslatát elfogadni és azt határozattá emelni mél
tóztassék. (Helyeslés). 

Csiky S á n d o r : T. ház! A mi a módosit-
ványt illeti, arra tekintve, Szaplonczay képviselő
társammal teljesen, tökéletesen egyetértek, mert 
most nem forog szőnyegen az, és nem a tanács
kozás tárgya, hogy a királyi városok részére az 
állam által törvénykezési, rabtartási kiadásaik fe
jében egy őket illető összeg szavaztassék meg; 
hanem arról van szó, hogy miután ez a közös 
pénzügyminiszter költségvetésében a királyi vá
rosok részére az említésben volt 65,000 forint 
megszavaztatott, akkor a t. ház megrendelte, hogy 
a pénzügyi bizottság az illető' kormánynyal egyet
értőleg oty javaslatot terjeszszen a ház elé, melynek 
értelmében mind azoknak 1861.óta felmerült ;azután 
csak kis részben, mert csak 1867-re kaptak 
400,000 forint kárpótlást ezen óriási költségeknek 
némileg leendő tatarozása fejében, tehát meg volt 
bizva a küldöttség és koimiány, hogy terjeszszen a 
ház elé oly javaslatot, melynél fogva ezen jogos 
követelmeik megadásának módja befoglalva áll
jon. Most itt van a pénzügyi bizottság jelentése, 
melyet a kormánynyal egyetértve a ház elé ter
jesztett. U g y tartom, t. ház, ehhez képest a Né
meth Károly képviselő úr által beterjesztett indít
ványhoz most szólani nem kell, s én sem szólok; 
hanem szólok ahoz, a mi itt e jelentésben fog
laltatik. 

A mi ezen jelentést és az ebben foglalt esz
méket illeti, e tekintetben elvileg én köszönetet 
szavazok, mert a követelésnek jogosságát elvileg 
benne elismerve látom ; hanem ha arról van szó, 
vajon 80,000 forint elengedő-e arra, hogy ezen 
szükségeknek fedezése általa pótolva legyen, oda 
kell nyilatkoznom, hogy akkor e tekintetben ezt 
az eljárást teljesen, tökéletesen hiányosnak látom : 
először az összegnek csekélysége tekintetéből, mi
vel ezen 80,000 forint a törvénykezési költségek 
fedezése fejében alig egy vagy két rendezett ta
nácscsal ellátott városnak szükségei fedezésére 
volna elegendő; pedig tudjuk, hogy az országban 

43 ilyen rendezett tanácscsal biró város van, me
lyeknek évi szükségeinek pótlására legkisebb 
részben sem lesz elég ; más részről azt a nagy hiányt 
látom benne, hogy nincs kimondva benne, hogy 
az ilyen rendezett tanácscsal ellátott városok kö
rülbelül melyek azok, melyek ebből a 80,000 frtnyi 
összegből valami kárpótlást nyernsk, s melyik 
mennyit nyer. Éhez képest én ezt a jelentést tel
jesen hiányosnak találván, arra kérem a t. házat, 
méltóztassék meghagyni a pénzügyi bizottságnak, 
s a pénzügyi kormánynak : miként e tekintetben 
— nem olyan nagy munka ez, talán készen is van 
náluk, mert ha nem volna, hogyan tudták volna 
ezt a jelentést is előterjeszteni ? — mondom, mél
tóztassék meghagyni, hogy ezen hiánynak pótlása 
tekintetéből terjeszszenek javaslatot elő, hogy eb
ből ki lehessen látni, melyik városnak mennyi jár 
azon összegből, a mely kárpótlás végett ajánlhatik ? 
De ez még csak kicsinység, mert 1861-től fogva 
kell a törvényhatóságoknak a követelt illetőséget 
megtéríteni: azért utasittatni kérem a kormányt, 
hogy az összegről, — mert már ezen országgyűlés 
alatt nem történhetik — a legközelebbi törvényho
zás elé terjeszszen olyan véleményt és jelentést, a 
melyből teljesen látható legyen: ezen költség fejé
ben mely városoknak mennyi lesz pótlólag meg
térítendő. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Csiky 
Sándor határozati javaslatát) : „A pénzügyi bizott
ságnak jelentése azon utasítással adassék vissza 
neki, miszerint : egy részről az általa ajánlott 80 
ezer forintokból, melyek azon városok, a melyek
nek törvénykezési költségei fedezendők és minő 
irányban? Ezen kimutatást még a jelen törvényho
zási időszak alatt terjeszsze a képviselőház elé. Ha
tározza továbbá el, hogy a kormány kötelezett 
legyen, érintett rendezett tanácscsal ellátott váro
soknak 1861. év óta felmerült törvénykezési, rend
őrségi és rabtartási költségük pótlékára szolgáló 
összegeket, a legközelebbi törvényhozás elé ter
jeszteni ; ha netalán ezalatt, a szóalatti városokat 
számon venni, azoknak jogos követeléseit közigaz
gatási utón kielégíteni képes nem lehetne." 

Luzsénszky P á l b . : Midőn a t. ház azt 
méltóztatott elhatározni, hogy a szabad királyi 
városoknak kárpótlás igértessék meg, akkor tet
szett egyszersmind elhatározni, hogy 6.700,000 
frttal történjék ezen kárpótlás. Én azt tartom, ezt 
másként nem lehet tenni, hanem csak az illető 
városok követeléseinek következtében. Ennélfogva 
én, részemről, nem tudok bele nyugodni a pénz
ügyi bizottságnak azon indítványába, hogy a mi
nisztériumnak itt átruházási jog adassék. Én azt 
tartom : mindeniknek, a mi az övé, adassék meg, s 
ennélfogva kijelentem, hogy azzal nem tudok egy 
véleményen lenni. 
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N y á r y P á l : T. ház! En azokkal vagyok egy 
véleményben, kik a pénzügyi bizottság javaslatá
nak elfogadásához járulnak; csupán azon megjegy
zésem van, hogy, miután ejavaslatban. meg vannak 
különböztetve a királyi városok azon városoktól, 
melyek törvényszékkel bírnak ugyan polgári ügy
ekre nézve, de nem királyi városok: nehogy az 
értelmezés hiányában a végrehajtásnál zavar jöjön 
közbe, jelentetnék ki határozatilag : hogy királyi 
városok alatt azok értetnek, melyek a törvénybe 
beczikkezvék. Anm'd inkább szükséges ez, miután 
itt a virement, az átruházás, a miniszternek meg 
van engedve. Azt hiszem, a királyi vái'osok részé
re nagyobb összeg levén megszavazva mint a csu
pán rendezett tanácsú községeknek inkább való
színű : hogy ez utóbbiak nagyobb menyiségű segély 
re számithatnak azon esetben, ha csupán a va
lóságos királyi városok részesittetnek az ezek szá
mára külön megszavazott összegben, mint akkor, 
ha azok is a királyi városok közé soroztainak, 
melyek oda törvény szerint nem tartoznak. En te
hát, t. ház ! határozatilag kivánnám kijelentetni: 
kik értetnek a „királyi városok" neve alatt? 

H o r v á t h K á r o l y : Én, t. ház, nem tudom, 
vajon az előttünk fekvő törvényjavaslatnak átalá-
nos, vagy részletes tárgyalásánál vagyunk-e? de 
miután az előttem szólók, ugy látszik, már a rész
letekhez szólottak, én is vagyok bá+or ugyancsak 
a részletekhez szólani. Nekem ezen jelentésre nézve 
ugyanazon észrevételem van, melyet Luzsénszky 
Pál b. kifejtett: nevezetesen én nem találom rend

jén, hogy miután magának ezen jelentésnek szö
vegezése szerint a királyi városok számára oly 
összeg állapittatik meg, amely azok törvénykezési 
költségeinek fedezésére mulhatlanul szükséges: 
ehhez bátor vagyok azt hozzátenni, hogy valóban 
meglehetősen szükkezüleg szabatott meg : igy áll
ván a dolog — mondom — egyátalában nem ta
lálom helyesnek ezen jelentés utolsó részét, 
miszerint a megnevezett összeg, mely ezen rende
zett tanácsú városoknak 80,000 forintban szabatik 
meg, és a szabad királyi városokra nézve megssa-
vazott összeg közt átruházás engedtessék. Méltózta
tott a t. hár-c közelebbi alkalommal, midőn az or
szágos előleges költségvetéseket tárgyalni méltóz
tatott, azon elvet elfogadni s megállapítani, misze
rint a virement csak egy kathegoriába, egy 
osztályba tartozó különböző tételek közt engedte
tik meg. Felfogásom szerint a királyi városok tör
vénykezési költsége a rendezett tanácsú városok 
költségeivel egy sorozatba nem tartozik. Ha arról 
volna szó, hogy valamely törvényszékekkel egy 
sorba, egy kategóriába tartozik-e? akkor csak a 
megyei törvényszékeket látom olyanoknak, me
lyekkel egy sorba tartózhatnék. Megmondom miért. 
Méltóztatnak tudni: ezen rendezett tanácsosai biró 

városok teendői által az illető megyei törvényszé
kek munkái kevesbedtek. A megyei bíróságok 
teendői jöttek át a rendezett tanácscsal biró váro
sokhoz. Ellenben a királyi városok törvénykezé
sével ezen rendezett tanácsú városoknak semmi 
összeköttetésük nincs. Alázatos indítványom tehát 
az : méltóztassék az utolsó pontot vagy teljesen 
kihagyni, hogy t. i. a két összeg iözt virement 
adassék ; különben is méltóztatnak tudni, hogy a 
királyi városoknak fölösleg nem adatott; vagy ha 
csakugyan szükséges e virement, ezen rendezett 
városok szempontjából ezen virement kérem a me
gyei törvénykezési költségekkel közösen mega
datni. (Felkiáltások : Nem lehet.') 

S z l á v y Józse f : Csupán az eszmék tisztá
zása végett kívánok néhány megjegyzést tenni. 
(Halljuk!) 

A mi a királyi városokat illeti, a t. ház ezek 
részére már 690,000 forintot megszavazott; erről 
tehát, nézetem szerint, többé szó nem igen lehet. 
(Igaz!) És igy Németh Károly képviselő úr indít
ványa talán most elkésett, (ügy van!) mert annak 
beadása akkor lett volna helyén, mikor a királyi 
városok törvénykezéséről volt szó. Miután azonban 
— mint mondám — erre a költségek már meg 
vannak szavazva, ez ügyben többé szólani talán 
nem lehet. (Helyedé?.) 

Nyáry Pál képviselő úr azon véleményét, 
mely szerint a királyi városok alatt csakis azokat 
kívánja értetni, melyek be vannak czikkeíyezve, 
részemről egész kiterjedésében nem pártolhatom: 
mert midőn a t. ház a 690.000 forintot megsza
vazta, azt a pénzügyi bizottság előterjesztése kö
vetkeztében szavazta me & a pénzügyi bizottság pe
dig a belügyminisztérium által előterjesztett kimuta
tás alapján ajánlotta ezt. (Igaz!) Ezen kimutatás
ban benfoglaltatnak a királyi városokon kivül 
még fvecskemét, Nagy-Tárad, Versecz és Gölnicz-
bánya. Igaz, hogy ezen négy város nem királyi 
város, de ezekre nézve különös körülmény forgott 
fen. Ugyanis az elmúlt időszakban Nagy-Várad. 
Kecskemét és Versecz nem ugyan királyi, hanem 
önálló városokká lettek 1861-ben. Midőn a kan-
czellária újra felállíttatott, igy találta e városokat 
és meghagyta azokat állásukban ; a rá következett 
provisorium ismét meghagyta ezen állapotukban, 
hogy t. i. a megyei hatóság alatt nem állottak. 
Midőn a minisztérium megalakult, ez is igy találta 
e három várost és sem Pest-, sem Biharmegye nem 
szólalváii fel ezen állapot ellen, ily körülmények 
közt a minisztérium nem érezte magát hivatva 
arra, hogy ezen városokat ismét a megyei hatósá
gok alá helyezze vissza. Ezen három város tehát 
most közvetlenül a minisztérium alatt áll, közvet
lenül vele levelez, és ennyiben némileg hasonlít a 
királyi városokhoz, t. i. nem állnak a megyék ha-
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tósága alatt. Hasonló helyzetben vau Gölniezbá-
nya is. Kérdés intéztetvén e várost illetőleg is 
Szepesmegyéhez, ezugy nyilatkozott, hogy az már 
1848. előtt is privilégium alapján mind polgári, 
mind büntető ügyekben önálló törvényhatóságot 
képezett, jelenleg pedig telekkönyvi törvényszék
kel is bir, és igy most Szepesmegye beleegyezésé
vel hasonlóképen közvetlenül a minisztériummal 
áll összeköttetésben. Ismétlem, ezen négy város 
némileg kivételes helyzetben van, és benne fog
laltatik azon kimutatásban,melynek alapján a pénz
ügyi bizottság a 690,000 forint megszavazását 
javasolta. Miután pedig a t. ház ez összeget meg
szavazta, és azon kimutatásban, melynek alapján 
ez összeg kéretett, ama négy város is benfoglalta-
tik : ezt mo*t ismét bolygatni tán nem volna he-
Íves. {Helyeslés.) 

A mi a rendezett tanácscsal biró városokat il
leti : ezekre nézve a belügyminisztérium a képvi
selőház meghagyásából a pénzügyi bizottsággal 
közölte az adatokat, a szükség-leteket, és ugv a 
belügyminisztérium niint a pénzügyi bizottság 
azon nézetből indulván ki, hogy a rendezett ta
nácsosai ellátott városok törvényszékei most rög
tön talán meg nem szüntethetők a nélkül, hogy a 
megyei törvényszékek költségei aránylagos ösz-
szeggel ne növeltetnének, és azon reményben, hogy 
a legközelebbi törvényhozás a törvényszékeket 
különben is rendezni fogja: ideig óráig segélyezen
dőknek véleményezte a rendezett tanácscsal biró 
városokat. 

A mi az átruházást illeti ; erre a belügymi
nisztérium azért fektetett súlyt, mert az indítvány
ba hozott összegek nem oly valami bizonyos ösz-
szeget fejeznek ki. melytől eltérni ne lehetne. A 
belügyminisztériumnak ugyanis, a múlt évi ered
ményeket kellett, tekintetbe venni. Ezek között 
vannak olyanok is,melyek a számvevőség által még 
megbírálva nincsenek: meglehet tehát, hogy ama 
690,000 forintból marad vagy 10 —20 ezer forint, 
meglehet kevesebb ; meglehet, hogy a 80,000 fo
rint a rendezett tanácscsal biró városoknak na
gyon sok, meglehet nagyon kevés. Mindezeknél-
fogva, azt hiszem, e virement a méltányosságon 
alapszik: mert az egyes városok szükségleteit azon 
adatok fogják kideríteni, melyeket az 1869-diki 
év folyamában a városok fel fognak terjeszteni, és 
itt a számvevőség meg fog vizsgálni. 

Kérem tehát a t. házat, hogy, tekintvén az 
idő előhaladottságát is, méltóztassék a pénzügyi 
bizottság véleményét elfogadni. (Helyeslés.) 

K u b a János : Midőn a t. ház a szabad ki
rályi városok részére a 690,000 forintot megsza
vazta, megszavazta azt. azon adatokra alapított mi
niszteri előterjesztés folytán, melyeket a szabad ki
rályi városok beküldőitek, és megszavazta azon 

1 Összeget a pénzügyi bizottság ajánlata folytán. Es 
I %yj u g y hiszem, hogy e tekintetben a királyi vá-
| rosok részére megszavazott 690,000 forintról többé 

szó sem lehet. De ezen kivül a t. háznak határo
zata oda terjedt, hogy a rendezett tanácscsal biró 
városok költségeire nézve is szintén előterjesztés 
tétessék. Ezen előterjesztés most szőnyegen forog. 
A pénzügyi bizottság ugy találta, hogy a rende
zett tanácscsal biró városok részére 80,000 forint 
szükségeltetik, most ezen 80,000 forint szükségle
tet a t. háznak elfogadás végett ajánlja a központi 
bizottság. Mindazáltal, midőn én részemről mél
tányosság szempontjából ezen összeget elfogadom, 
nem lehetek egy véleményen a t. államtitkár ur
nák felhozott okaival, melyeknél fogva a rendezett 

| tanácsosai biró városok törvénykezési költségei 
j és a királyi városok költségei közt a virementet a 
i minisztérium részére igénybe veszi. Ha a királyi 

városoknak joguk nem lett volna ezt követelni, 
nem követelték volna; ha a t. ház nem látta volna 
szükségét, nem szavazta volna meg ; megszavazás 
után visszatérni és összezavarni a két összeget, 
egyiknek azt mondani megkapod, de megkapod 

| csak titulusban , vitulusban pedig mást fizessünk: 
ezt, nézetem szerint, tenni nem lehet. A mi az át
ruházás ellen felhozott indokot illeti, azokat már 
Luzsénszky Pál báró és Horváth Károly képvise
lőtársaim bővebben kifejtették, én e tekintet
ben csak egy módositványt vagyok bátor a t. ház 
asztalára letenni, és azt a t. ház pártfogásába aján
lani. 

Ráday László gr. jegyző (ijlmsw Kuba 
János módositványát): ,, Az állandó pénzügyi bi
zottságnak 393. számú jelentéséhez a rendezett ta-

; nácscsal biró városok törvénvkezési költségeinek 
. . . ** .. , 

i mikénti pótlása tárgyában. A.második kikezdés 
i 14-ik sorában foglalt ezen szótól: .,megegyezvén" 

egész végig terjedő s az átruházásra vonatkozó 
szöveg maradjon ki ." 

Deáky LajOS: Midőn az országgyűlés az ál
landó pénzügyi bizottságot, csakis azon városok 
törvénykezési költségeinek miként fedezendő terve 
iránt, melyeknek perei a magyar királyi Ítélőtáb
lára fölebbeztetnek, kiküldötte, már akkor azon 
690,000 forint, mely a szabad királyi városok 
költségvetési rovataiában kijelölve volt, a ház által 
megszavaztatott, s a bizottságnak kijelentetett, hogy 
véleményét ugy igyekezzék előterjeszteni, hogy 
ezen már megszavazott költség csonkítása nélkül 
könnyittessenek a törvénykezési költségek más kir. 
vagy rendezett tanácscsal ellátott községekben. 
Midőn tehát a pénzügyi bizottság a 80,000 frtot 
segélyül véleményezte, s ezen vélemény mellett a 
jelentés végén a minisztériumnak az átruházási jo
got megadni indítványozta, utasításán tulterjedett: 
mert az átruházási jog már egy korábbi határozat-
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nál fogva megsemmisíttetett, megtagadtatott, me- l 
lyet most megváltoztatni nem lehet. En pártolom 
Luzsénszky Pál b. indítványát. mely szerint az 
átruházási jog a. bizottság jelentéséből ne fogad
tassák el; mert az, úgyszólván, a miniszteri önkényt 
segítené elő, és a minisztérium tetszésétől függne, 
hogy azon városok közöl melyiknek és mennyi 
összeget adjon, és így a városok részére megsza
vazott összeg illuzoriussá válnék. Én a bizottság
nak véleményét, mely minden rendezett tanács
csal bíró város törvénykezési költségét pótoltatni 
kivánja, pártolom, és a mint előttem elmondatott 
a Németh Károly úr elkésetten beadott indítvá
nyát mellőzendőnek tartom, s ismételve megjegy
zem, hogy nem csak a megyék s szabad királyi 
városok, de a rendezett tanácscsal ellátott községek 
törvénykezési költségeit is az állampénztárból fi
zettetni óhajtanám, mert mindenki egyformán fi
zetvén a közadót, ez utóbbiak saját erejükön tar
tandó törvénykezési költséggel nem terheltethetnek. 

KiSS Mik lós : Azok után. a miket a belügyi 
államtitkár Nyáry képviselőtársunk előadására 
megjegyzett, igen kevés mondani valóm van, még 
csupán az indítványra teszek megjegyzést. Nem 
tartom egészen helyesnek azon nézetet, hogy a 
segélyben, illetőleg a törvénykezési kárpótlásban 
vagy kártéritésben csak kizárólag azok a, városok 
részesüljenek, melyek már királyi városok, és me
lyek már beczikkelyeztettek. En ezt nem akarom 
vitatni, hogy királyi várossá valamely várost csak 
az emel, ha beczikkelyeztetett, de egészen más jön 
tekintetbe: -az t. i. hogy kétségbe vonhatlan 
tény az, hogy a melyeket előszámlált az államtit
kár a királyi városok közöl, ezekre a terhek szint
úgy nehezednek, mint a királyi városokra s a ren
dezett tanácscsal bíró városokra, melyek polgári 
ügvekben ítélnek. De azon városok mellett több 
ok szól, mert ok egyszersmind rabtartásra is köte
leztetnek és kriminális törvényszékek fentartásával 
is terheltetnek. Kérem, méltóztassék a pénzügyi bi
zottság javaslatát elfogadni és az illető város részére 
azon arányt alapú! venni, amint azt az előíránvzat 
már korábban megállapította. 

Várady G á b o r : Az tlőttünk fekvő javasla
tot egész terjedelmében pártolom. Nem is azért 
szólaltam fel. hanem felszólalok Horváth képvi
selőtársunk azon észrevételére, a melyet az át
ruházási jogra vonatkozólag tett,Nem tudom, jól fog
tam-e fel nyilatkozatát: de. azt nem pártolhatom, 
hogy az átruházási jog megadása ott lenne a ma
ga helyén, a hol a nem hasonló tételek közti át
ruházásról van szó. Ezzel ellenkezőleg az átru
házásnak inkább homogén természetű tételek 
között van helye. Egyébiránt felhozatott itt, hogy 
az átruházási jog ezen pontra vonatkozólag, a kép
viselőházban már tárgyaltatott volna; ez nem 

történt, de nem is volt lehetséges, t. képviselőház, 
mjután a szab. kii', városok ügye külön, önállóan 
tárgyaltatott. A képviselőház előtt még nem volt 
akkor a rendezett tanácscsal bíró városok költség
vetése, és így nem volt tárgya az átruházási jog 
megadhatásának. Most került ez először a. képvi
selőház elé ily alakban. Az átruházási jog meg
adandó azon oknál fogva is, mit Horváth képvi
selőtársunk mondott, ha ugyan áll, hogy a kép
viselőház a szabad kir. városoknak nagyon szűk 
markuan niéi-t volna. Nem vonom kétségbe ezen 
állítását, és nem állítom a.? ellenkezőt, hai;em 
csak azt mondom, hogy ha az áll, akkor bizony
nyal a minisztérium nem fog a szab. kir. városok 
részére megjelölt összegből egy fillért se elvonni; 
de ellenben ha fölösleg merül fel, meg nem fog
hatom, miért kellene ezt a rendezett tanácsi tör
vényszékektőlelvonni. Ugyanezért, az indítványt, 
az átruházási jog megadásával együtt pártolom. 

BÓniS S á m u e l : En pártolom a pénzügyi 
bizottság véleményét ; azonban nem óhajtanám. 
hogy ezen mellékes kérdésből majdan praecedens 
vonassék akkorra, midőn a törvényhatóságok ren
deztetni fognak. Azt sem óhajtanám, hogy azon 
városok, melyek beczikkelyezve ugyan nincsenek, 
hanem tényleg jelenleg' a megyei hatóság alatt, 
nem állanak, ezen kedvezménytől elessenek. En
nélfogva kívánnám kitétetni, hogy a szabad kirá
lyi városok és azon városok részére, melyek jelen
leg tényleg nem állanak a megyei hatóság alatt. 
ajánltatnék meg 90.000 forint, azonban csupán 
ezen évre. a nélkül, hogy abból következtetés vo
nathassák: mert igaz. hogy királyi városoknak 
tekinteni nem lehet más városokat, mint a melyek 
be vannak ezikkelyezve. és igy királyi városok 
czime alá sem Kecskemét, sem Nagy-Várad nem 
jöhet; én tehát ezen praecedenst óhajtanám meg
előzni, és kívánnám, mondassák ki, hogy azon vá
rosok elnevezéséből, melyek tényleg jelenleg 
megyei hatóság alatt nem állanak, a törvényha
tóságok rendezésére nézve következtetés nem vo
nat hátik. 

Szontagh P á l ((fóm'óri) : Nekem csak egy 
csekély megjegyzésem van e tárgyalás alatt levő 
jelentéshez : hogy, t. i. midőn a bizottság 80,000 
forintot hoz javaslatba, hivatkozik statistikai és 
más részletes adatokra. Ezen részletesebb adatok 
közt találok egy névsort a rendezett városokról, 
a melyben sok oly város foglaltatik, mely költsé
get nem is fog igényelni, de a melynek nem is 
lehet megadni, miután számára előirányozva nincs. 
Azonban oly városok is vannak, melyek a segé
lyezést igazságosan igénybe vehetnék, mert tör
vényszékeik vannak, és ezen jegyzékből kimarad
tak, Alázatos kérésem tehát csak oda terjed, hogy 
valamely város csak azért, meri ezen jegyzékben 
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nem foglaltatik, ha egyébként jogosultságát iga
zolja, ezen költségben méltányos részlettel való 
részesítése ne zárassék ki. Ilyen Grömör megyében 
Rozsnyó községe. Egyébiránt a jelentést egész 
kiterjedésében pártolom. 

MiletiCS SzvetOZár : Vagyok bátor a pénz
ügyi bizottság jelentéséhez pótinditványt adni be : 
hogy t. i. ezen szavak után: „illetőleg törvényszék
kel bíró városoknak" tétessék : „és a rendezett 
tanácscsal biró nagy-kikindai kerületnek." Az in
dokok, melyek a rendezett tanácscsal biró váro
sok mellett szólnak, szólnak egyszersmind a nagy-
kikindai kerületre nézve is ; és nem is tudom, 
hogyan történt, hogy Zombor városának képvise
lője beadott módositványában, ezt nem eaili-
tette meg. 

E l n ö k : Miután szólásra senki sincs felírva, 
következik a szavazás. Kivánja a t. ház, hogy a 
szavazás előtt a beadott módosítványok és indít
ványok még egyszer felolvastassanak? (Halljuk!) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a Csiky 
Sándor határozati javaslatát, Kuba János és Mile-
tics Szvetozár módositványait). 

E l n ö k : Miután az előttünk fekvő határozati 
javaslat két részből áll: az egyik, mely a rendezett 
tanácscsal, illetőleg törvényszékkel biró városok 
részére 80.000 forintot állapit meg. a másik j)edig 
az, a mely a 80,000 forint és a szabad királyi 
városok részére már megszavazott 690,000 forint 
közt átruházási jogot kivan a minisztériumnak 
adni, és minthogy ezen utóbbi ellen felszólalás tör
tént : tehát, nézetem szerint, a kérdés felosztandó 
lenne. (Helyeslés.) Először tehát, kérem, méltóztas
sanak íelállani azok. a kik kivánják, hogy a 
80,000 forintnyi összeg és pedig olykép, hogy 
ezen összeg a rendezett tanácscsal, és illetőleg tör
vényszékkel ellátott városoknak addig, mig az 
igazságszolgáltatás uj szervezése Yégleg meg fog 
állapíttatni, a szükséghez képesti részletekben ki
szolgáltassák. (Megtörténik.) Elfogadtatott. Mal
most méltóztassanak felállni azok, a kik ezen ösz-
szeg és a szabad királyi városok részére megsza
vazott összeg közt, a minisztériumnak a körülmé
nyek szerint szükségesnek bizonyuló átruházási 
jogot szintén megadni kivánják. (Megtörténik.) El
fogadtatott. 

B ó n i s S á m u e l : A ház többsége elfogadta a 
pénzügyi bizottság véleményét. En a többség előtt 
meghajlok; azonban bocsásson meg a t. ház, ha 
ismét felhozom előbbi észrevételemet. Méltóztassék 
a ház jegyzőkönyvében kimondani, hogy ezen 
kir. városok elnevezése által a törvényhatóságok 
rendezésére semmi praecedens nem vonathatik. 
(Aialános helyeslés.) 

E l n ö k : A képviselőház tehát jegyzőköny
vében határozatilag kimondja, hogy , a kir. váro

sok elnevezése a törvényhatóságok rendezésére 
praecedenst nem képez. 

T. ház! Az ekkép elfogadott 80,000 írt. a 
belügyminisztérium költségvetésébe ezen tétel alatt 
be fog soroztatni. 

Napirenden van az állandó pénzügyi bizott
ság jelentése az egyetemi tanárok fizetésének javí
tása tárgyában. Jegyző úr fel fogja olvasni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a jelen
tést l). 

E l n ö k : Nincs valakinek észrevétele ? 
Ráday László gr. jegyző: E tárgyhoz 

szólni feljegyeztette magát Sehvarcz Gyula képvi
selő ur. (Felkiáltások:Nincs itt!) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) E 
szerint tehát ezen határozat szóról szóra elfogad
tatván, a vallási és közoktatási minisztérium költ
ségvetésébe ezen tétel alatt a 12,000 frt be fog 
jönni. 

Napirenden van továbbá, t. ház, a törvény
javaslat a kisajátításról Buda és Pest fővárosok 
területén. Nem tudom, óhajtja-e a t. ház, hogy az 
egész törvényjavaslat felolvastassák, vagy pedig 
felolvasottnak tekintessék ? (Felolvasottnak tekintes
sék!) Még az a kérésem a t. házhoz, hogy miután 
a központi bizottság ezen törvényjavaslaton igen 
lényeges változtatásokat tett, és e szerint nagyon 
eltér az eredeti szerkezettől, melyet a miniszter úr 
beadott, legyen szives a t. ház a központi bizott
ság által beadott szerkezetet tárgyalási alapul el
fogadni. (Elfogadjuk!) A jelentést óhajtja-e a t. 
ház felolvastatni, melyet a központi bizottság e 
tárgyban beadott? (Oívastassék fel!) 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a jelentést*). 
E l n ö k : Atalánosságban méltóztatnak-e hoz

zá szólani? (Elfogadjuk!) A t. ház e törvényjavas
latot átalánosságban elfogadja a részletes tárgya
lás alapjául. Következik most a részletes tár
gyalás. 

Ráday L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat czirnét és az 1-sö szakaszt3). 

H o r v á t h K á r o l y : T. ház! Egy igen cse
kély styláris módosítást vagyok bátor az 1-ső sza
kaszban inditványozni. Ugyanis Buda és Pest 
városok területe áll bel és kül területből, intra et 
extra villanumból, a mint a közszokásos gyakorlat 
szerint nevezni szokták. Ezen kifejezés, a mint itt 
van, nem fejezi ki egészen azt, a mi itt czéloztatik. 
Bátor volnék tehát itt ajánlani, hogy tétessék: 
„Buda és Pest városok belterülete", mint a mely 
határozottan kijelenti, hogy itt csak az intravillá-
num értetik. 

' ) Lásd az Irományok 402. számát. 
-) Lásd az Irományok 406-dik számát. 
3) Lásd az Irományok 406-dik számának mellékletét. 
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Horvát Bo ld iz sár igazságügy min i sz 
t e r : Ez igen lényeges módosítás volna; és már 
azért is kénytelen vagyok ellene felszólalni, t.ház, 
mert Buda-Pest emelkedése oly rapid, hogy a mi 
még ma külterület, az holnap már belterület lehet. 
Azért én ezen distinctiót, mely nagy zavart idéz
hetne elő, nem akarnám elfogadni. 

E l n ö k : Elfogadja-e a ház a szerkezetet? 
(Elfogadjuk!) Tehát a szerkezet fogadtatik el. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 2—5-
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 6-dikat.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminisz-
t e r : E szakaszban sajtóhiba van: ugyanis ezen 
szó helyett: „háttérben", teendő: „hátterében." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 6-dik szakasz* 
ezen módosítással? (Elfogadjuk!) A 6-dik szakasz 
el van fogadva. 

Báday László gr. jegyző (olvassa a 7—9. 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 10-diket.) 

Z i c h y A n t a l : Nekem azon styláris észrevé
telem van, miszerinteszakasz 3-dik sorábóle szót: 
„meg" méltóztassék kitörölni. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
A 10-dik szakasz elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a ll-dik 
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
a 12-diket.) 

H o r v á t h K á r o l y : A 12-dik szakaszra 
nézve bátor- vagyok azon alázatos észrevételt tenni, 
miszerint az, hogy az alább következő szakaszban 
ugy látszik csak ingatlan vagyonról van szó, any-
nyiban, a mennyiben ottcsakatelekkönyvileg biz
tosított jogosultak követeléséről van szó, nincs itt 
befoglalva, mert itt csak annyi mondatik: „a kisa
játítandó ingatlan vagyon birtokosának, képvise
lőjének vagy gondnokának, s illetőleg a gondnoki 
hatóságnak meghallgatása, s a kisajátítandó tárgy 
valóságos értékének előleges megfizetése, illetőleg 
letéteményezése után foganatosítható.''' Tehát itt 
is szükségesnek tartanám megérinteni a telek
könyvijogosultakat. (Közbeszólás -.'Megvan érintve '.) 
Meg van, kérem; de épen arról van sző, hogy 
„ingatlan vagyon" ne álljon ezen szakaszban. 

Horvát Bo ld izsár igazságügyéi*: E sza
kaszban csak az elv van kimondva, mely szerint 
vagy le kell fizetni előleg a valóságos értéket, vagy 
le kell téteményezni; a kivitel a későbbi szakaszok
ban foglaltatik, 

E lnÖk: Elfogadja a t. ház a 12-dik szakaszt 
a központi bizottság szövegezése szerint? (Elfo
gadjuk!) A 12-dik szakasz a szerkezet szerint elfo
gadtatik. 

EÉPV. H. NAPLÓ. 186% XI. 

| Ráday László gr. jegyző (olvassa a 11. foje-
| zetczimétés a 13— 21. szakaszokat, melyek észrevétel 
j nélkül elfogadtatnak. Olvassa a 22-dik szakaszt.) 

E l n ö k : Van szerencsém a t. háznak figyel
mébe hozni, miszerint Pest városa részéről egy 
kérelem intéztetett a t. házhoz, melyben kéri, hogy 
az oly eset, midőn a minisztérium és a törvényha
tóság közt valamely helybeli érdekre vonatkozó 
intézkedésre nézve nézetkülönbség merül fel. előle
ges elhatározás végett a törvényhozás elé legyen 
terjesztendő. A t. ház e kérelmet együttes tárgya
lásra tűzte ki ezen törvényjavaslattal; miután azon
ban e szakaszban e kérelemnek elég van téve, azt 
hiszem, ezen kérelem megszüntuek tekinthető. 
(Helyeslés.) Elfogadja a t. ház a 22-dik szakaszt? 
(Elfogadjuk!) A 22-dik szakasz el van fogadva. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a III. 
fejezet czimét és a 23-dik szakaszt.) 

Horvát Bo ld izsár i g a z s á g ü g y é r : E sza
kasz 4-dik sorában sajtóhibából: „egyéb rovata íé 

áll, mi helyett : „egyik rovata" teendő. (Helyeslés.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház e kiigazítással a 

23-dik szakaszt? (Elfogadjuk!) A 23-dik szakass 
elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvas sa a, 24. 
szakaszt.) 

K i r á l y i Pál e lőadó : A 24-dik szakaszban 
alulról a 7-dik sorban „mások" helyett „maguk" 
teendő. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t- ház e kiigazítással elfogadja 
a 24. szakaszt. 

Ráday László gr. jegyző (olassa a 25. és 
26. szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 

i Olvassa a27. szakaszt.) 
K i r á l y i P á l e l őadó : A 27. szakasz 2-dik 

sorában „ez" helyett „az" teendő. (Helyeslés.) 
Ráday Lálszló gr. jegyző (olvassa a 28 —30. 

\ szakaszokat, melyekre nem történik észrevétel. Olvassa 
a 31. szakaszt.) 

Kirá ly i P á l e lőadó : Az 1-ső kikezdés 5. 
sorában a 27., 28. szakaszok után, még a 29-ik is 
teendő. (Helyeslés). 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 31 — 36. 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak* 
Olvassa a, 37-diket). 

Király i P á l e lőadó: E szakasz 2-dik sorá
ban 18. szakasz helyett 26. szakasz teendő (He
lyeslés). 

Ráday László gr. jegyzőj(ofoassa a 38—40. 
szakaszokat, melyek észtevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa az V. fejezet czimét és a 41. szakaszt). 

Királyi Pál előadó: A 2-dik kikezdés első" 
sorában egy sajtóhiba van, ugyan is „hóban" he
lyett „évnegyedben" teendő és a harmadik kikez
dés 4 dik sorában szintén „hóban" szó helyett 
„évnegyedben" teendő. (Helyeslés.) -

38 
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E l n ö k : A t. ház a 4 1 . szakaszt ezen kiigazí
tással elfogadja. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 42—46. 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 41. szakaszt). 

H a l m o s s y Endre : E szakasznak 1-ső so
rában előforduló ezen kitétel: „egy hó" helyett : 
„egy évnegyed" teendő. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) Tehát elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 48-dik 
szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Itt a 4-diksorbau 5 1 . 
szakasz helyett 44. szakasz olvasandó. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk !) Tehát elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a~494k 
szakaszt). 

K i r á l y i P á l e l őadó : Az első sorban 55. 
szakasz helyett 48. szakasz olvasandó. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk .') Elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az 50. 
61., 52. és 53. szakaszokat, melyek észrevétel nélkül 
elfogadtatnak. Olyassá az 54. szakaszt). 

K i r á l y i P á l e lőadó : Az első sorból a 
„havi" kimarad. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk !) Elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az 55—57 
szakaszat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa az 58. szakaszt). 

K i r á l y i P á l e lőadó : Az utolsó sorban e 
szavak helyett : „jelzálagos hitetelezők* teendő : 
„egyéb telekkönyvi." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadnia? (Elfogad
juk .') Elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az 59. 
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
a 60. szakaszt). 

Királyi Pál előadó : Az utolsó e) pont 
alatt „23 . szakasz helyett „28. szakasz" teendő. 

Zichy J e n ő gr. : T. ház! E g y észrevételt 
lehetne tenni oda, hol arról van szó, hogy az el
nök ellen kifogás tehető. Ott felveendők volnának 
a következő szavak : „ha az esküdtszék elnöke 
szomszéd birtokos volna," mert ez esetben ő ér
deklett fél. (Fölkiáltások : Akkor nem lesz elnök!) 
Azt hiszem, midőn vagy feleségének van a szom-
szádban birtoka, vagy maga szomszédja a kér
désben levő jószág birtokosnak, kifogást lehet 
az elnök ellen tenni. 

Elnök : Azt hiszem, nem lehet itt az egyes 
eseteket előszámlálni, melyekben kifogást lehet 
tenni, hanem csak átalánosságban lehet szólani. 

(Helyeslés.) Egyébiránt kivan valaki a tett módo-
sitványhoz szólani ? 

Horvát Boldizsár igazságögyminiszter: 
T. ház! Ezen észrevétel alapos; de megszűnik az a) 
pont következtében: mert ez azt mondja, hogy az 
elnöklő biró szintén ki van zárva, a polgári törvény
kezési rendtartás 56. szakaszában érintett esetek
ben; az 56. szakasz pedig azt mondja, hogy ér-
deklettség esetében lehet kifogást tenni a bíróság 
ellen. Lényegében tehát az észrevétel alapos, de 
ennek az a) pont által elég van már téve. (He
lyeslés). 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 60. szakaszt? 
(Elfogadjuk!) Tehát a 60. szakasz elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 61., 
62. szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 63. szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e lőadó : Helyesebb kifejezés 
volna ez: „a biró az esküdtek megállapodását íté
let alakjában kihirdeti." (Helyeslés). 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház e szakaszt, a köz
ponti bizottság előadójának megjegyzésével ? (Elfo
gadjuk!) Tehát a 73. szakasz elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 74-ik 
szakaszt). 

K i r á l y i P á l e lőadó : Az első kikezdés 3, 
sorában : „jelzálogos hitelezői" helyett : „más 
telekkönyvi érdekeltek" teendő. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
A 74. szakasz elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (o vassá a 16—82. 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtattak. Ol
vassa a VII. fejezet czlmét). 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A VII . fejezet czinié-
ben : „Buda-Pest hatósága" helyett : „Buda és 
Pest városok hatóságai" teendő'. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ráday László gr. jegyző (olvassa a 83-ik 

s következő szakaszokat végig.) 
P a p p Zs igmond : T. ház! Az utolsó sza

kaszra nézve észrevételem van. Az egész törvény
javaslat a kisajátításról szólván, kártérítések, te
lekkönyvi bejegyzések és oly intézkedések fordul
nak elő, melyek esküdtszéki eljárást szükségeinek 
és az egész törvény végrehajtása a közmunka- és 
kereskedelmi miniszterre bizatik, nézetem szerint 
ennek igy kellene állani : „az igazságügyi a és a 
közmunka- és közlekedési miniszterek bizatnak 
meg." (Maradjon !) 

E l n ö k : T. ház! A kisajátítási törvényja
vaslat, mely Buda és Pest városokra vonatkozik, 
átalánosságban és részletességben elfogadtatván, 
végleges megszavazása, ha a ház jónak látja, a 
holnap délutáni ülésre lesz kitűzendő. (Helyeslés!) 

A holnapi napra következik még a függő
adósságok ellenőrzéséről és a közös nyugdijakról 
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szóló törvényjavaslatok végleges megszavazása. És 
harmadszor, minthogy ma reggel ellenvetésre té
tetett, a véderő- és honvédelemre vonatkozó tör
vényjavaslatokra beadott módosítások végleges 
megszavazása lesz napirenden. 

Ezek után, ha a ház czélszerünek látja, az 
osztályok lesznek összehivandók, hogy a katonai 
bíróságok hatáskörét illető törvényjavaslatot, me
lyet a jogügyi bizottság a ház elé terjesztett, tár
gyalás alá vegyék. Ha ez befejeztetett és a köz-

A kormány részéről jelen vannak: Lónyay 
Menyhért, később Gorove István, Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik délelőtt 9 V* órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Ráday László gr. jegyző úr fogja 
vezetni; a szólani kívánók neveit Paiss Andor és 
Csengery Imre jegyző urak fogják jegyezni. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesittetni. 
Ráday L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa a deczem-

ber 2-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Heinrich A. és a fiai pesti nagyke-

reskedő-czég az 1848/9-dik évi függetlenségi harcz 
szükségleteire a magyar kormánynak kiszolgálta
tott vasáruczikkek 18,858 f r t l 5 s / 4 krnyi árának 
megtérítését kéri. 

Vinga város tanácsa és képviselete kéri a 
város kiváltságolt jogait törvénybe igtattatni. 

E kérvények a kérvényi bizottsághoz fognak 
áttétetni. 

Schvarcz Gyula képviselő úr kért szót. 
Schvarcz Gyula : Egy határozati javaslat

tal óhajtok a t. ház elé járulni. Nem fogom felej
teni, hogy az idő rövid. 

s ponti bizottság munkálatával elkészült, az elnök-
- ség ülésre fogja felkérni a házat. {Fölkiáltások í 
- Házszabályok !) A házszabályokat és a ház tisztvi-
3 selőinek fizetését illetőleg a ház elhatározta, hogy 

ezek és a kérvények az utolsó 2—3 napon fognak 
! tanácskozás alá vétetni, mikor törvényjavaslatok -
i kai a háznak többé dolga nem lesz. 

Az ülés végződik délutáni <?3/4 órákor. 

Magyarországnak csak egyetlenegy egye
teme van, és köztudomású, hogy ezen egyetemünk
ben is immár tarthatatlanok az állapotok. Az idő 
rövidsége miatt nem bocsátkozom annak fejtegeté
sébe, mennyiben felel meg vagy nem felel meg a 
magyar királyi tudományos egyetem öröklött tény
leges szervezete a t o r szükségleteinek és a haza 
érdekeinek, csak két körülményre vagyok bátor 
felhívni a t. ház figyelmét. Első az, hogy a magyar 
kir. tudományos egyetemen nagyon sok oly tan
szék hiányzik, minőket az európai tudományos
ság más müveit államok legfőbb tanodáinak nem 
szokott elengedni; másik pedig az, hogy m é g a 
meglevő tanszékek körül igen, sok, kivált a philo-
sophiai facultásnál.nagyon sanyaruan van anyagilag 
ellátva; különösen a mathematikai, nyelvészeti és 
irodalmi tanszékek. Maga egy tisztelt képviselő űr 
monda, hogy e tanszékek ellátása nem egyeztethető 
össze az ország méltóságával, sőt részemről azt 
hiszem, hogy valódi csorbát üt ezen sanyarú ellátás a 
magyar magasabb kimüvelődés egész fejlődésén. 
Hogy e bajon segitni kell, azt maga a t. ház már 
implicite megérintette az által, midőn a pénzügyi 
bizottság jelentésében idézett szavakban azt fejezte 
ki. ho^y minél előbb szerveztessék újjá az egye-
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Tárgyai: Kérvények bemutatása. Schvarcz Gyulaliatározati javaslatot tesz az egyetem iránt. A főrendek üzenik, hogy a 
képviselőház határozatát a gyorsirodára nézve, valamint a népoktatási törvényjavaslatot elfogadták. A vasúti 6 pénzügyi bizottságok je
lentést tesznek vasúti ügyekben, a központi bizottság pedig a svajczi kereskedelmi és postaszerződések iránt. Az államadósságok el
lenőrzéséről, a közös nyugdijakról, s a véderöről és honvédségről szóló törvényjavaslatok végleg elfogadtatnak. A kormány törvényja
vaslatot nyújt be a Lonjskopolje terület iránt. A főrendek üzenik, hogy az átalános kisajátítás iránti törvényjavaslatot módosításokkal 
elfogadták, Szaplonczay József vasúti ügyben interpellálja a kormányt, mely azonnal válaszol is. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a 
vasúti kölcEÖn hovaforűitása s a tiszai vaspálya társulat tartozásának törlesztése iránti törvényjavaslatokról. A budapesti kisajátításról 
szóló törvényjavaslat végleg e'fogadtatik. A svájczi kereskedelmi és postaszerzödések tárgyaltatnak s elfogadtatnak. 




