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E l n ö k : Először mindenesetre a szerkezetre 
kell szavazni. Kérem azon képviselőket,kik a 3-dik 
kikezdést: „Komáromtól Érsekújváron, Nyitrán 
át„ elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtör
ténik.) A többség nem fogadja el. 

Következik azon szövegezés, melyet a minisz
ter úr indítványozott, és mely a határozati javas
latban meg volt említve, úgyszintén a közleke
dési miniszter által beadott törvényjavaslatban is 
t. i .: Ersekujvár-Nyitra-Trencsin. Akkora szer
kezet igy hangzanék.- „érsekujvár-nyitra-trencsini 
vasutvonalaknak." 

N é m e t h Káro ly : Ez volt az én indítvá
nyom is. 

E l n ö k : Kérem a képviselőket, a kik a har
madik kikezdést a pénzügyminiszter által javaslatba 
hozott szövegezéssel, t. i. : „érsekujvár-nyitra-tren
csini vasutvonalat" elfogadják,méltóztassanak fel
állani. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a határozati 
javaslat 4., 6. kikezdését. Elfogadjuk!) 

I v á n k a I m r e : Az utolsó bekezdés első so
rában csak egy szót kérek változtatni, e helyett: 
„a brasső-galaczi összeköttetés előbb biztosítva 
lesz," tétetnék „„elkészítve lesz." Méltóztassanak 
figyelembe venni, hogy itt más országról van szó, 
és ha felépíttetik a vasút elébb, Karán-Sebesig és 
Orsováig, akkor az erdélyi vasút előre el van 
temetve. (Nem áll!) 

E l n ö k : Bocsánatot kérők, már el van fo
gadva. Most az a kérdés, hogy a t. ház az Ivács-
kovics képviselő úr által beadott indítványt kíván
ja-e ezen határozati javaslathoz hozzáadni, vagy 
nem ? Kérem azokat, a kik hozzá akarják adni, 
felállani. (Megtörténik) Ivácskovics György úr 
módositványa elfogadtatott, és igy a javaslat czime 
is változni fog, a mennyiben t. i. a Komáromtól 
„érsekujvár-nyitrai" meg fog hagyatni, s végül 
hozzátétetik Ivácskovics Györgynek a Béga-csa-
tornára vonatkozó módositványa. Hasonlóképen 
fog változni a javaslat vége, ezen módositvány ér
telmében. 

Horvát Boldizsár igazságügy miniszter: 
T. ház ! A holnapi napra a katonai bíróságok ha
táskörére vonatkozó törvényjavaslatot méltóztatott 
tárgyalásra kitűzni; mivel azonban halaszthatlan 
teendők miatt nem lehet szerenesém a házban jelen 
lennem, méltóztassék annak tárgyalását a holnap 
délutáni ülésre halasztani. (Helyeslés) 

Elnök: E szerint, t. ház, a holnap reggeli 
ülés napirendjére ki lehet tűzni a házszabályokat. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Tán lehetne a három törvényjavaslatot kitűzni ? 

Elnök: Hosszas vitatkozás után a ház ab
ban állapodott meg, hogy ki fog nyomatni, és a 
holnap reggeli ülésben határozza meg a ház r ki-
tüzze-e délutánra, vagy nem? 

Az ülés végződik esti 8 órakor. 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A főrendek üzenik, hogy az erdélyi unió foganatosításáról szóló törvényjavaslatot elfogadták. A képviselő 
összeférhetlenségröl szóló törvényjavaslat az osztályokhoz utasittatiir. Deák Ferencz Pest város köicsönéröl törvényjavaslatot nyújt 
be, mely szintén az osztályokhoz utaaittatik. Kérvény bemutatása. A kéryényi bizottság megbizatik, terjeszsze elő a kérvények kettős 
jegyzékét. A házszabályokról szóló javaslat, átalánosságban elfogadtatván, részletes tárgyalása elkezdődik. A főrendek üzenik, hogy a 
védelmi törvényjavaslatokban tett módosításokat, valamint a budapesti kisajátítás iránti törvényjavaslatot, az utóbbit némi módosítá
sokkal, elfogadták. Az arad-temesvári vasútról, a népoktatásról s a gyulafehérvári görög kath. érsekségről s a lugosi és szamosujvári püs
pökségekről szóló törvények szentesittetvén, kihirdettetnek. A főrendek üzenik, hogy a közös nyugdijakról s az államadósságok ellen
őrzéséről szóló törvényjavaslatokat elfogadták. A tiszai vaspálya-társulat tartozásáról, a vasuíi kölcsön hova fordításáról, a Lonjsko-
polye területről, végre az 1869-dik évi áliamköltségvetésröl szóló törvényjavaslatok tárgyaltataak 8 megállapittatnak, A közpoflti 
bizottság jelentést tesz az osztrák törvényeket Erdélyben megszüntető törvényjavaslatról. A kormány törvényjavaslatot nyújt be az 
1868, XXÍII-ik törvényczikk 30. szakasza kiterjesztéséről. A vederőröl, honvédségről és népfölkelésről szóló törvények szentesittetvénj 
kihirdettetnek. 

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

Az ülés kezdődik délelőtt 9V4 órakor. 
E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 

jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja ve-



CCCXXXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (December 5. 1868.) 329 

zetni; a szólani kívánók neveit Bujanovics Sándor 
jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a deczember 

4-én tartott ülés jegyzökönyvét). 
E l n ö k : Ha nincs észrevétel hitelesíttetik. 
Nyáry Gyula b. a felsőház részéről izenetet 

hozott. 
Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 

szék elé járul): Mélt. elnök, t. képviselőház! A 
nemzeti egyenjogúságra és a magyar- és erdély
országi unióra vonatkozó törvényjavaslatokat a 
felsőház a képviselőház példájára elfogadván, van 
szerencsém az illető jegyzőkönyvi kivonatokkal 
tiszteletteljesen azt átnyújtani. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a jegyzőkönyvi 
kivonatokat.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
Napirenden van a házszabályok tárgyalása. 
B o b o r y K á r o l y : T. ház! A napirendhez 

kívánok szólni. 
Midőn valamely indítvány vagy törvényjavas

lat a t. háznak bemutattatik, egészen a t. ház tet
szésétől függ : akar-e a t. ház annak tárgyalásába 
bocsátkozni vagy nem; és ha a t. ház annak tár
gyalásába bocsátkozott, ismét a t. ház bölcseségé-
től függ, azt elfogadni vagy nem. Azonban, hogy 
a t. ház arra nézve határozzon: vajon akarja-e tár
gyalni vagy nem a beadott indítványt ? szükséges, 
hogy az bemutattassék az elnök által a t. háznak. 
Hogy valamely indítvány, vagy törvényjavaslat 
egyedül az elnöknek önkényétől függjön, vagy 
épen netaláni örök időkre elhallgattassák: ez sér
tené a ház méltóságát, és megsemmisítené a kép
viselőháznak és a képviselőházban minden egyes 
tagnak indítványozó jogát. 

Van egy törvényjavaslat, mely ezelőtt 2 év
vel és 11 hónappal terjesztetett a képviselőház elé, 
és mind e mai napig fel nem vétetett azon kérdés: 
vajon akarja-e a t. ház azt tárgyalni vagy sem, mind
amellett, hogy ezen törvényjavaslatot én ezelőtt 
körülbelől egy hónappal azt magamévá tevén, ismét 
a ház elé hoztam. Ezen törvényjavaslatot — mely 
azt tartalmazza, hogy a képviselő ne lehessen egy
szersmind tisztviselő — először fontos azért, mivel 
a képviselőnek függetlenségét akarja biztosítani. 

Ezen törvényjavaslat számos törvényható
ságtól sürgettetett, beadott kérvények által. Ezen 
törvényjavaslatot helyesnek találta a t. ház is, mi
dőn azon követelményt állította fel ezelőtt közel két 
évvel, hogy a ki tisztviselőnek választatik a kép
viselő házból, uj választásnak vesse magát alá. 
Annál fogva, azt hiszem, semmi méltánytalanságot 
nem kérek, ha kérem elhatároztatni — a szerint, 
a mint a ház szabályai kívánják — : akarja-e ezen 
törvényjavaslatot a t. ház tárgyalni vagy nem ? 

KÉPV. H. NAPLÓ 186% XI. 

Én, t. ház — elodáztatva az utóbbi alkalommal 
a t. elnök úr által, azon időre, midőn majd a képvise
lőháznak nagyobb és sürgősebb teendői bevégeztet
nek — már tovább nem várakozhatom azért, mivel 
e törvényjavaslatnak — ha azt a t. ház tárg\7alni 
akarja — osztályok elé is kellene kerülni; s mint
hogy azon tárgy, mely a t. ház mai napirendjére 
kerül, az általam beadott törvényjavaslattal rokon
ságbanvan: annál fogvakérem, ezen tárgyat meg
előzőleg, felvétetni azon kérdést: vajon akarja-e a t. 
ház ezen törvényjavaslatot tárgy altatni vagy nem ? 
és ha akarja tárgyalni, azt az osztályokhoz kellene 
utasítani. 

Deák FereilCZ: T. ház! Bobory képviselő 
úr előadása folytán azt jegyzem meg, hogy az én 
nézetem is az, hogy semmi indítványt vagy tör
vényjavaslatot, mint mondani szokás, agyon hall
gatni nem lehet: mert valamint joga van minden 
képviselőnek indítványt tenni és törvényjavaslatot 
beadni : ugy ezen jognak megfelelő kötelessége a 
háznak e felett határozni. Vagy azt határozza el a 
t. ház, hogy nem tárgyalja, vagy azt, hogy tár
gyalja ; de határoznia kell fölötte, azt hallgatással 
mellőznie nem lehet. Épen ezért az incompatibili-
tásról szóló törvényjavaslatra nézve azt óhajtom, 
hogy az, ha még nem adatott ki, azonnal tétessék 
át az osztályokhoz. Hisz az egyik és a másik ülés 
között találunk néhány órát, melyben azt tárgyal
hatjuk. (Helyeslés.) 

Jelenleg nem tárgyaljuk ugyan e törvényja
vaslatot, és így fölösleges róla szólanom; de ha 
fölösleges is, mégis kimondom, hogy én elvben az 
incompatibilitást egész szigorában pártolom. (Elénk 
helyeslés.) 

A körül fordul meg a dolog: meddig terjesz-
szük azt k i : mert pusztán egy szóval azt kimon
dani nem lehet. í gy például a miniszterekre sem
mi esetre sem terjeszteném azt ki. Nagyon megfon
tolandó kérdés az is, hogy a megyei hivatalnokokra 
is kiterjesztessék-e? (Fölkiáltások: Igen!) és ez bő
vebb vitatkozás tárgya lesz. A mellett, hogy az 
mcompatibilitás a kormányhivatalnokokra nézve 
mondassák ki, két ok szól. Egyik az, hogy a kor
mányhivatalnokoknak dolguk is sok van, ás ke-
vésbbé lehet őket mégis gyakorlatilag teljesen füg
getlennek mondani. Az első tekintet áll a megyei 
hivatalnokokra i s ; de a másik tekintet már a me
gyei tisztviselőkre kevésbbé ál l : az t. i., hogy 
nem függetlenek: mert a megyei hivatalnokok ál
lásuknál fogva mégis függetlenebbek, mivel a kor
mánynyal kevesebbé vannak összeköttetésben. 

De mindezekről ne most beszéljünk, és talán 
jobb lett volna, ha én is ezeket elő nem hozom. 
Azt kérem tehát : vegyük fel e tárgyat, és ha nem 
mutatkoznának nagy nehézségek, próbálkozzunk 
meg vele, ha keresztül tudnánk-e rajta menni. Ha 

42 
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nagy nehézségek mutatkoznának — mit előre 
nem tudok — akkor a jövőben is ha előfordul, azt 
óhajtom, hogy az incompatibilitás elve főelv le
gyen, és csak a részletek alkalmazására nézve kell 
határoznunk. (Helyeslés.) 

É n is bocsánatot kérek a t. háztól, hogy, ugy 
szólván, a 12-dik órában járulok egy törvényja
vaslattal a t. ház elé ; de nem tehetek ró la , mert 
csak ma kaptam a felszólítást Pest városa részé
ről. A dolog ebben á l l : Pest városa két vagy há
rom millió forintnyi kölcsönt akar felvenni, 6 per-
czentre 33'évnyi törlesztéssel. Ezen kölcsönt illető
leg, arra szólított fel: adjak be törvényjavaslatot, mit 
igen szívesen teljesítek, mert igazságosnak tartom, 
hogy azon kedvezmények, melyek a földhitelinté
zetnek a kamatszelvények adómentességére s egyéb 
ilynemüekre megadattak, a város által felveendő 
kölcsönre is kiterjesztessenek. Azt hiszem, az or
szág fővárosa ennél kevesebb kedvezményben alig 
részesülhet. (Helyeslés.) Bátor vagyok e törvényja
vaslatot , mely nagyon rövid , felolvasni, és kérni 
a t. házat, méltóztassék ezt minél előbb kinyomatni 
és tárgyalni. (Helyeslés.) 

A törvényjavaslat ennyiben áll (olvassa): 
„Törvényjavaslat a Pest városa által felveendő 
kölcsön tárgyában. Azon kölcsönre nézve, 
melyet Pest városa halasztást nem szenvedő köz-
épitkezések végett 2 milliótól 3 millióig terjedő 
összegben, 6 százalék kamat s 33 évi törlesztés 
mellett felveend, a kamatszelvények adómentes
sége s átalában mindazon kedvezmények, melye
ket a magyar földhitelintézet törvény szerint élvez, 
ezennel megadatnak." 

Ivánka I m r e : A mint az előttem szólott 
mélyen t. képviselő úr előadása fogadtatásából 
látom, igen szívesen veszi ezen indítványt a kép
viselőház ; csak azon észrevételt vagyok bátor 
hozzátenni, hogyt . i, Buda városa is, mely ha
sonló ügyben fáradozik, ha ugyanazon feltételek 
mellett köthetne kölcsönt, ezen jótéteményben 
szintén részesittessék. (Atalános helyeslés.) 

Elnök: A mi Bobory képviselő úr indítvá
nyát illeti, sem eszében, sem akaratában nem volt 
senkinek elhárítani a tett indítványt a tárgyalás 
alól, a mit bizonyitok azzal is, hogy épen ma 
intézkedtem arra nézve, hogy minden beadott in
dítvány , törvényjavaslat és határozati javaslat 
egy lajtstromba foglaltassák össze. Ezt még 
ma délután vagy holnap délután a ház elé fogom 
terjeszteni, hogy a t. ház méltóztassék arra nézve 
intézkedni : vajon ezen törvényjavaslatok közöl 
melyeket kívánja tárgyalás alá venni. Már most 
ha a t. ház méltóztatik beleegyezni abba, hogy 
addig is, míg ezen lajstrom a ház elé terjesztetik, 
Bobory képviselő úr indítványa napirendre jőjön. . . 
(Az osztályokhoz!) Kérem alásan, én tökéletesen 

nem emlékszem reá, hanem ugy tetszik, hogy az 
indítvány a nélkül tétetett, hogy törvény hozatalát 
czélozná. (Fölkiáltások: De törvényjavaslat!) Ha a 
t. ház beleegyezik, most mindjárt ki lehet mon
dani, hogy menjen az osztályokhoz. (Helyeslés.) 

A Deák Ferencz képviselő úr által beadott 
törvényjavaslat szintén ki fog nyomatni Y) és 
kiosztatni. 

N y á r y P á l : Bövid az idő, gazdálkodnunk 
kell vele. Indítványozom tehát : méltóztassék a t. 
ház Bobory képviselő úr törvényjavaslatát, vala
mint azt is, melyet Deák Ferencz t. képviselőtár
sunk előterjesztett, a d . u. 3 órakor tartandó osz
tály-ülésekhez utasítani. A t. ház e mellett 5 óra
kor nyílt ülést tarthat, és a központi bizottság hol
nap reggel mindkét törvényjavaslat tárgyában 
jelentést tehet. (Helyeslés.) 

Elnök: Kérem az osztályok t. tagjait, mél
tóztassanak d. u. 3 órakor összejönni. (Négy órakor !) 

Csiky Sándor : T. ház S Ezzel kapcsolatban 
áll azon indítványom, melyet a ház asztahíra a 
múlt nov. hó 22-én letenni bátorkodtam. Azon 
indítványban foglaltatik különösen egy pont olyan, 
mely a törvényhozás rendezésével és annak a 
népképviselet alapján történendő létrehozásával 
választhatlan kapcsolatban áll ; ez pedig abban 
központosul, miszerint szólittassék fel a kormány, 
hogy a legközelebbi ülésszak elé a felsőháznak 
népképviselet alapján történendő rendezése iránt 
törvényjavaslatot terjeszszen elő. Ennélfogva ezen 
indítványt is felvétetni kérem azon lajstromba. 

E l n ö k : Ez is felvétetik az előterjesztendő 
lajstromba. 

A l m á s s y S á n d o r : T. ház! Adács községe 
Heves megyéből egy kérvényt nyújt b e a t . házhoz. 
Miután az idő rövid, csak azon indokokat kívánom 
elősorolni, hogy a nevezett község miért járul az 
igen t. országgyűléshez ezen kérvény nyel. Nem aka
rok vonatkozni a ben foglalt panaszokra és sérel
mekre, melyekkel Adács községe magát illetve 
véli. A nevezett község folyamodott a minisztérium
hoz sérelmeinek igazságos orvoslásáért; azonban a 
minisztériumtól nem kaphatván végzést, folyamo
dást nyújtott be Heves megye központi bizottságá
hoz, hogy pártolólag lépjen fel mellette. Heves
megye bizottsága küldöttséget küldött ki, meg
vizsgáltatván a dolgot a főmérnökkel együtt; a 
főmérnök jelentése szerint, melyet a bizottsághoz 
beadott, az adácsiak panaszát igazoltnak nyilvání
totta. Minélfogva szintén Heves megye pártolólag 
felirt a minisztériumhoz; ennek következtében a 
minisztérium kiküldött egy küldöttséget, mely kül-
dötség miként járt el, a község sérelmeit a panasz
ban jelenti ki. Nem hagyhatom felemlités nélkül 

J) Lásd az Irományok 4.3 0-dik számát. 
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t. i., hogy ezen küldöttség az adácsi községnek 
tudtára nem adta csak 24 órával előbb, hogy ki 
fog jönni, és igy a községnek nem volt alkalma 
szakértőt, a főmérnököt oda rendelni; de a meg
jelentek oly durván, oly gorombán viselték mago
kat, hogy semmiféle hivatalnoktól ily durva eljá
rást nem lehetett volna várni ; összeszamarazták 

és mindenféle illetlen c zimekkel illették a község-
bélieket, és ha a biró erélyes lett volna, per schub 
küldte volna őket el. Ez foglaltatik a kérvényben. 
Kérem, méltóztassék a t. ház azt a kérvényi bizott
sághoz utasítani. 

D e á k FerencZ: T. ház ! Természetesen, nem 
ehhez a kérvényhez szólok, hanem átalában a 
kérvények ügyére kívánom a t. ház figyelmét for
dítani. 

Száznál több a beadott és nem tárgyalt kér
vények száma; ezeket lehetetlen, hogy most tár
gyaljuk. De ezen kérvényeknek egy igen neveze
tes része olyan, melyeket ha tárgyalnánk is, a mi
nisztériumokhoz utasítanánk. Nem volna-e jó, ha 
a kérvényi bizottság elnöke ezen kérvényeket 
beadná és azokat oly határozattal tennők át a 
minisztériumhoz, hogy azon kérvényeket, melyek 
egyenesen a minisztérium köréhez tartoznak, in
tézze el és vegye tárgyalás alá, és végezze el azo
kat : azon kérvényeket pedig, melyekre nézve 
országgyűlési határozat szükséges, a legközelebbi 
országgyűlés elé terjeszsze. Minthogy még csak 
néhány napig leszünk együtt, ezt mielőbb meg kell 
tenni, mert igen sok jót teszünk az által a kér
vén j ezőkön, ha oly kérvényeket, a melyek a 
minisztérium köréhez tartoznak, és melyeket mi 
is, ha egyébként a kérvényeket tárgyalnék, oda 
utasítanánk, a minisztériumhoz teszszük át, hogy 
ez azokat adőig is intézze el. Ezt a hatáx'ozatot az 
országgyűlés kimondhatja, és azt hiszem, ez által 
semmi jogtalanságot nem követ ei. (Helyeslés.) 

JuSth űózsef: Ugyané tárgyban akartam 
felszólalni a t. ház előtt. Valamennyi beadott kér
vény tárgyalása a bizottság részéről be van fejez
ve, és ha méltóztatnak azt elfogadni, a mit Deák 
Ferencz indítványozott, nekem az ellen semmi 
kifogásom nincs. 

Tisza K á l m á n : Én ugyan azt hiszem, hogy 
miután a törvényjavaslatokat a legutolsó egy-két 
nap ugy sem tárgyalhatjuk, miután azoknak ter
mészetesen, a főrendekhez át kell menni a tárgya
lásra, azoknak is időt kell hagyni. Azt hiszem, 
mondó QI, hogy az országgyűlés legutolsó előtti 
gyűlésében ezen kérvényeket tárgyalni lehet; de 
azon esetre is, ha nem lehetne, azt óhajtanám, hogy 
ugy mondassák ki a végzés, hogy a kérvényi bi
zottság osztályozza, és nem a minisztérium a 
kérvényeket, és tegye az egyes minisztériumokhoz 

át azokat, a melyeket odateendőknek tart, s utalja 
a többieket a jövő országgyűlésre. 

Justh József: Arra nézve, hogy valameny-
nyi kérvényt tárgyaljuk, már az időből ki fogytunk; 
különbséget pedig a kérvények között nem lehet 
tenni. 

BÓniS S á m u e l : Én sem tartom lehetséges
nek, hogy a ház ezen kérvényeket tárgyalja: 
hanem talán jó lenne, ha a ház azt mondaná ki, 
hogy maga a [kérvényezési bizottság segregálja 
az actákat, és a melyek a minisztériumokhoz va
lók, tegye oda át, a többieket a háznak intézke
désére hagyja fel a jövő országgyűlésnek. (He
lyeslés.) 

JuSth JÓZSef: Az lehetetlen, hogy mi most 
e kérvények kiszemelésével foglalkozzunk. Ez 
legalább is egy napi munkát ad, és mi nem vol
nánk képesek a ház tanácskozásaiban részt venni, 
és azokból ki volnánk zárvav 

HaláSZ B o l d i z s á r : Én azt gondolom, ez 
indítvány abban öszpontosul, hogy miután a kér
vények tárgyalására az időből kifogytunk, és a 
kérvényi bizottság véleményét ugy is megállapí
totta, csináljon jegyzéket, hogy melyek azon kér
vények, a melyek ugy is határozat által a minisz
tériumokhoz utasíttatnának, és melyek nem azok. 

Elnök : Ugy hiszem, a t. ház belenyugszik 
abba, ha kimondom, hogy a kérvényekre nézve 
Eónis képviselő úr indítványa fogadtatik el. (He
lyeslés.) 

Napirenden van a házszabályok tárgyalása. 
Mielőtt a tárgyhoz hozzáfognánk, engedje 

meg a t. ház, hogy jelentsem be azokat a tárgya
kat, melyek a délutáni ülésen tárgyaltatni fognak: 
a tiszavidéki vaspálya-társulat tartozása törleszté
séről, a vasutak és csatornák építésére fölvett köl
csön hovafordításáról, a Lonjsko-polje terület ár-
mentesítési költségei beszedéséről, s e területre az 
1868. XXV. törvényezikk 7. szakaszában foglalt 
kedvezmény kiterjesztéséről és az 1869. évi 
államköltség vetésről szóló törvényjavaslatok tár
gyalása. A holnapi ülés napirendjére a katonai 
bíróságok hatásköréről szóló törvényjavaslat van 
kitűzve. 

Most következik a házszabályok tárgyalása. 
Kirá ly i P á l e l ő a d ó : A házszabályok ki

dolgozására kiküldött bizottság jelentésében két 
hiányt emelt ki, olyanokat, melyeknek pótlását 
sürgetően szükségesnek tartja. Az egyik hiány 
vonatkozott a ház alakulására, a másik az igazolási 
eljárásra. A ház alakulásából származó nehézséget 
a bizottság az által vélte elhárithatónak, ha a ház 
alakulását száz oly képviselő jelenlétéhez köti, a 
kiknek megbizó levelök minden kifogáson felül áll. 
Az igazolási eljárást pedig az által vélte ugy ren-
dezhetőnek, hogy a törvényhozási munkálatok-
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tói a ház ideje el ne vonassák, ha az egy ön
állóan működő kilencz tagú biráló bizottsághoz 
uíasittatik. A bizottságnak ezen munkálata az 
osztályok tárgyalása alá bocsáttatván, az osztályok 
által tett észrevételek alapján a központi bizottság 
a szervezetet a mint van, elfogadta; azonban két 
lényeges módosítást tett azon. Nevezetesen az 
alakulásra vonatkozó részét a bizottság munkála
tának elvileg változtatta meg akképen, hogy a ház 
alakulására nézve nem tartotta szükségesnek száz 
oly képviselőnek jelenlétét, kiknek megbízó levele 
minden kifogáson felül áll, hanem a ház alakulá
sára jogos befolyást enged, minden képviselőnek, 
legyen bár ellene kérvény beadva, a kinek meg
bízó levele ugy van kiállitva, hogy az a törvény 
rendeletének megfelel; kizárva tehát az alakulásból 
olyan képviselő lenne, kinek jegyzőkönyve akár 
tartalmára, akár szerkezetére nézve a törvény 
rendeletének nem felel meg. De midőn a központi 
bizottság az osztályok alakitására ezen elvi módo
sítást teszi, akkor egyszersmind szükségesnek tar
totta kijelenteni, hogy ezen esetben, miután a ház 
alakulására minden képviselő befolyhat, szükséges 
oly szám megállapítása, mely minden esetre 
biztositéka legyen annak, hogy a ház által a ház 
alakulásakor választandó tisztikar a többség ki
folyása legyen. És ennélfogva az ilyen választás
nál és alakulásnál jelenlevő képviselőknek az 
összes képviselők számának átalános többségét 
teszi szükségessé. 

A mi az igazolási eljárást illeti, az osztályok 
jegyzőkönyvének alapján megtartotta azon terve
zetet, melyet a bizottság javasolt. Ellenben a 
mennyiben a bizottság munkálata a háznagyot 
képviselő minőségében megtartotta: a központi 
bizottság-, az osztályok többségének véleménye 
alapján, a bizottság munkálatának ezen pontját 
megváltoztatta akkép, hogy a háznagy nem lehet 
képviselő, (Helyeslés) hanem a ház körén kívül 
álló egyének közöl választassák. Egyebekben a 
bizottság elfogadta a munkálatot. Az egyes változ
tatásokat az egyes pontoknál lesz szerencsém 
előadni. 

PaiSS Andor j e g y z ő (kezdi olvasni aházsza-
bályokra vonatkozó javaslatot.1) Fölolvásottnak te
kintjük !) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. háza javaslatot áta-
lánosságban ? (Elfogadjuk!) 

Paiss Andor jegyző (olvassa az 1—5-dik 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak, 
Olvassa a 6-dikat.) 

Halász B o l d i z s á r : Ezen szakasz ellen azon 
észrevételem van, hogy miért kellene koxdátozni és 
szorítni a képviselőt arra, hogy csak képviselőtársa 

l) Lásd ai Irományok 350 dik számát. 

által adhassa be megbízó levelét? Miért ne küldhetné 
ezt be posta utján. Meglehet, hogy a képviselő be
teg, s távol van tőle egy másik képviselő, miért 
korlátozzuk őt e tekintetben ? Elég ha a megbízó 
levelet bemutatja : az az ő dolga, miként mutatja 
be. Azért e korlátozást én részemről szükségtelen
nek tartom. (Maradjon!) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A bizottságot, midőn 
ezen szerkezetet javaslatba hozta, azon tapasztalás 
vezette, hogy történtek esetek, midőn a képviselő 
megbízó levelét posta utján az elnökséghez be
nyújtotta, a t. ház tárgyalta ezen esetet s az illető 
képviselőt igazolta is. Később azonban az illető 
képviselő a házat arról értesitette, hogy a válasz
tást nem fogadja el. Hogy tehát ily esetek ne for
duljanak elő, ezt a bizottság az által kívánta elke
rülni, hogy minden képviselő személyesen adja 
be megbízó levelét, és ez által kijelenti, hogy a 
választást elfogadja. (Maradjon!) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a 6. szakaszt. 
PaíSS Andor j e g y z ő : olvassa a 7 — 13-dik 

szakaszokat, melyekre nem történik észrevétel. Olvassa 
a 14-dik szakaszt.) 

Kirá ly i P á l e l ő a d ó : Azon elvi módosítás
nál fogva, melyet a ház a 12-dik szakasznál elfo
gadott, ezen szakasznak megváltozása válik szük
ségessé. E szerint a b) pont ilyen szerkezetet kap
na : „Külön jegyzékbe foglalják azon választásokat, 
melyeknek jegyzőkönyve megfelel a törvény ren
deletének,de amelyek ellen kérvény van beadva." 
A b) pont, mint ac) pont, meghagyatik, s a d ) pont 
első sorában előforduló ezen szavak „megbízó 
leveleik" e szóvei cserélendő fel: „választásuk;" 
az utána következő „kifogástalanok" szóból az 
utolsó rag kimarad. 

ElnÖlt: Méltóztatnak a központi bizottság 
szerkezetét elfogadni'? (Elfogadjuk!) Tehát elfo
gadtatott. 

Paiss Andor jegyző (olvassa a 16-dik 
szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A 15. szakasz hete
dik sorában a „kifogástalan" szó elmarad s he
lyette e szavak igtattatnak b e : „a 14. szakasz a) 
és b) pontjában érintett megbízó levelekre." 

E l n ö k : Méltóztatnak a központi bizottság 
szerkezetét elfogadni? (Elfogadjuk^Elfogadtatott. 

Paiss Andor j e g y z ő (olvassa a 16. és 11. 
szakaszokat, melyek észrévétel nélkül elfogadtatnánk. 
Olvassa a 18. szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Ezen szakasz egészen 
megváltozott a 14. szakasz azon szerkezeténél fog-
va,hogy nem száz képviselő jelenléte szükséges,ha-
nem minden képviselő részt vesz a ház alakulásában. 
E szerint e szakasz egészen uj szerkezetet kap. A 
központi bizottság a 18. szakasz helyett követ
kező szerkezetet javasol: 
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„Az osztályok jelentései a ház által tárgyal
tatván, a ház 

„a) a kifogástalan megbizó levelek bemuta
tóit igazolt képviselőknek jelenti k i ; 

„b) kijelenti, hogy mindazon képviselők, kik
nek választási jegyzőkönyve a törvény rendeleté
nek megfelel, habár ellenök kérvény adatott is be, 
a ház alakulásával s utána tagsági jogukat gya-
korlandják; 

„c) kijelenti, hogy azon választási jegyző
könyvek érvényessége felett, melyek akár tartal
mokra, akár kiállításukra nézve törvényes kifogás 
alá vehetők, a ház megalakulása után fog intéz
kedés tétetni; 

,,d) a fentebbi a) és b) pontokban emiitett 
képviselőket a ház tisztviselőinek megválasztására 
hivja fel : szükséges azonban, hogy ezen képvise
lők számának átalános többségét képezze." 

B o b o r y K á r o l y T. hág! Arra vagyok 
bátor a t. ház figyelmét fordítani, hogy a 48-ki 
5-ik törvénynek 24. szakasza a b) alatt azt ren
deli, hogy a választás napja az országgyűlés meg
nyitását legalább 4 héttel megelőzze ; én tehát azt 
indítványozom, hogy addig csak föltételesen ké
pesítessenek a különben kifogástalan jegyzőköny
vet előmutató képviselők is, míg a választás után 
4 hét be nincs töltve. (Felkiáltások: Van erről 
provisto!) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Hiszen mikor a meg
bizó leveleket a háznak bemutatják, s az igazoló 
leveleket az osztálvok a korelnökhöz átteszik, ezek
nek alapján történik a ház alakulása : ezeket ki
mondja a ház igazoltaknak. Ha megengedtetik, 
hogy mindig kimutatás történjék arról, hogy melyik 
választás mikor történt, az esetben a háznak azou 
határozata nem mondathatnék ki, hogy igazolt 
képviselők, mert ezek akkor válnának igazoltakká, 
midőn ni ár a 30 nap tettleg lefolyt. A bizott
ságot e tekintetben azon föltevés vezette, hogy 
minden választás a törvény értelmében történt, 
vagyis 30 nappal az országgyűlés összehívása vagy 
megnyitása előtt. (Helyeslés. Maradjon!) 

Tisza K á l m á n : Én ezen észrevételt, mely 
tétetett, részemről sem pártolhatom. Épen az által, 
hogy a törvénynek meg kell tartatni, a mi a ké
sőbbi választásokat illeti, mint emlékszem, ez ki 
van mondva. Hanem nekem egy más észrevételem 
van, még pedig az ujonan alkotott 18-ik sza
kasznak b) pontjára. Ott ugyanis az mondatik, 
hogy mindazon képviselők, kiknek választási 
jegyzőkönyve a törvény rendeletének megfelel, 
habár ellenök kérvény adatott is be, a ház alakulá
sánál, és utána, tagsági jogukat gyakorolják. Ez 
azon magyarázatra adhatna alkalmat, hogy mind
végig gyakorolják; meg kell tehát mondani, hogy 
meddig gyakorolják, azaz addig, mig a beadott kér

vényre határozat nem hozatik. (Felkiáltások-' Hisz 
az természetes!) Igaz, hogy ez természetes, de itt 
mégis kétértelműség van, melyet sokkal jobb lenne 
kikerülni. 

Madarász József: Én helyeslem az előttem 
szólott képviselőtársam nézetét, mert a ház szabá
lyairól lévén szó, bizonyára minden kétértelmű
séget vagy kétséget el kell oszlatni; azonban meg 
fog bocsátani a t. ház, ha e pontnak utolsó szavait 
a szerint kívánom kiigazittatni, hogy a mint a szö
vegezésben ál l : „ a ház megalakulása után fog in
tézkedés tétetni* e helyett a t. ház szíves volna el
fogadni : „fog intézkedni." 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : E két szó már elvi 
különbséget tenne; mert a szabályok szerint az 
igazolási ügyben nem a ház közvetlenül intézke
dik, hanem az igazoló bizottság által; ha pedig itt 
az mondatnék, hogy a ház fog intézkedni, akkor 
a háznak közvetlen magának kellene az igazolási 
ügyben intézkednie ; tehát jobbé kifejezés: „intéz
kedés tétetni," t. i. a bizottság által. (Helyeslés. 
Marad !) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát a 18-dik szakasza központi bizottság fogal
mazása szerint elfogadtatik. 

Pai s s Andor j e g y z ő (olvassa a 19-ik szakaszt.) 
K i r á l y i P á l e lőadó : E szakasz 3-dik sorá

ban e szavak helyett: „az igazolt tagok" ezek te
endők: „a 18-dik szakasz a) és h) pontjaiban em
iitett képviselők." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát a 19-dik szakasz a központi bizottság véle
ménye szerint elfogadtatik. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 20. és 21. 
szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. Ol
vassa a 22. szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
véleménye szerint e szakasz első sorában az „arány
lagos" szó helyett „viszonylagos'' teendő; ugyan
ezen szakasz 3-dik kikezdése pedig elhagyandó. 

SomSSich P á l : Én a háznagy iránt kívánok 
észrevételt tenni. Tudjuk, hogy e részben az alkot
mányos országokban különböző szokások vannak: 
van olyan, hogy a háznagy tagja a képviselőház
nak, s van ismét, a hol nem tagja. Én ez utóbbit 
ezélszerünek nem tartom, mert teendői között van
nak olyanok, melyek a követek irányában is meg
kívánják, hogy ne alárendelt hivatalnoka legyen 
a háznak, hanem tagja. Én ezt a ház méltóságával 
jobban megegyezőnek tartom. (Helyeslés) 

B ó n i s S á m u e l : T. ház ! Én a bizottság vé
leményét pártolom. Ha egyebet nem hozok fel, 
csupán felhozom azt a nehézséget, hogy midőn a 
ház működése megszűnik, a háznagyi hivatal ak
kor is megmarad, mivel a ház vagyonára és a 
házra felügyelni a szabályzat szerint a háznagy 
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kötelessége; már pedig, hogy a képviselő akkor 
többé nem az elnöknek főfelügyelete alatt legyen, 
hanem a minisztériumé alatt, az igen furcsa. 0 
mint képviselő többé nem szerepelhet, mert man
dátuma megszűnt. Hogy ő, ki ugy választatott, 
mint képviselő, az országgyűlés feloszlása után is 
megtartsa ezt a hivatalt, abban nem látok logikát. 
Azért a központi bizottság véleményét pártolom. 
(Helyeslés.) 

Csiky Sándor : T. ház! Én is elfogadom a 
központi bizottság javaslatát, de azzal a módosí
tással, hogy az elnök által választassák a háznagy. 
[Nagy zaj. Felkiáltások: Nem tartozik az most ide! 
az későbbi szakaszban fordul elö !) Tehát majd ak
kor fogok felszólalni. 

Deák Ferencz : T. ház! Én is sokkal czél-
szerübbnek tartom, ha a háznagy ezentúl is a kép 
viselők tagjai közöl választatik : mert ha ez nem 
történik — ne teljesedjék be jövendölésem — félek, 
hogy azon háznagy valóságos cseléd lesz; talán 
kissé tiszteségesebb cseléd; meglátják az urak, a 
tapasztalás meg fogja mutatni, hogy azzal min
denki kénye-kedve szerint fog bánni , jobbra-balra 
fog disponálni, azért semmi tekintélye nem lesz, 
mert ő nem élvezi azt a tekintélyt, a mit a képvi
selő élvez ; ezt pedig a ház, azt hiszem, nem akar
ja. A dolgot átalában ugy méltóztassék felvenni, 
hogy a ház maga körében magát souverainnak te
kinti , szabályait maga alkotja meg, másnak 
beleszólása nincs; maga a ház vigyáz a rend
re, a nyugalomra , a tanácskozások meg nem za
varására. És sokkal inkább megegyez a ház mél
tóságával, hogy ha erre a felügyeletet egyik tagjára 
bizza, mintha egy tisztviselőt — hát ne nevezzük 
cselédnek — erre megfogad. Magát az ilyen nieg-
fogadást is igen furcsának tartom: mert ha tisztvi
selőt akarunk állítani, nem képviselőt, akkor nem 
tartom azt, hogy a ház azt szavazással válaszsza, 
hogy a ház szavazzon arra. hogy ki legyen ex 
universo mundo, hogy kit válaszszunk tisztviselő
nek, akkor ezt az elnökre kell bizni. (Így van ja
vasolva !) Tudom, hogy így van javasolva; hanem 
épen azt nem tartom helyesnek: mert én a rend 
fentartásának kötelességét s ezen kötelességnek 
gyakorlati teljesítését mindig a háztól származónak 
tartom, és így azt kívánnám, hogy ez ne felfogadás, 
hanem egyenes választás által történjék. (Hel es-
lés.) Ha a háznagy nem lesz a képviselőház tagja, 
én attól tartok, hogy rövid időn meg fogjuk bánni: 
mert meg fogjuk látni, hogy a mint említem, se 
tekintélye nem lesz, se egyenes kifolyása nem lesz 
a ház hatalmának, és nem ezen kifolyás alapján 
fogja gyakorolni hivatalát, és annak kötelességeit; 
és igen-igen alacsony fokra fog lesülyedni. A 
külföld példájára bajos e tekintetben hivatkozni, 
mert sokféle a gyakorlat. Magyarországra nézve 

azonban egy körülményt nem lehet felejteni: azt 
a körülményt, hogy velünk egy kissé nehezebb 
bánni, mint némely országokban a törvényhozó 
testület tagjaival, és hogy a háznagynak köztünk 
is ismert, velünk szívesebb viszonyban álló ember
nek kell lennie. És ez nagy fontosságú a hivatal 
tekintélyére és a rend fentartására nézve. Én tehát 
azt tartom, hogy ezentúl is, mint eddig, a háznagy 
a képviselők közöl választassák. 

Zsedény i Ede : Magam is azon vélemény
ben vagyok, mint az előttem szólott képviselő ú r : 
hogy t. i. a háznagy kötelességének csak akkor 
felelhet meg, ha tagja a képviselőháznak, mely-
lyel szoros viszonyban áll. Egyetlen egy kifogás 
volna az, hogy pártember lesz. De, kérem, az min
den választásnál így van, és nem hiszem, hogy a 
tapasztalás is azt mutatta volna, hogy az általunk 
választott háznagy pártnézetekből indult ki. Azt 
hiszem legalább, í o g y midőn valami igazságtalan
ságot vagy helytelenséget tesz, interpellálhat
juk őt, mert tagja a háznak, és így elégtételt ve
hetünk rajta. Tehát magam is pártolom, hogy a 
háznagy a képviselőház tagja is legyen. (He
lyeslés). 

Halász Boldizsár : T. ház! (Eláll! Eláll!) 
Ha a többiek is elállnak, akkor én is ráállok, 
hogy szavazzunk. 

E l n ö k (csönget) : Kérem a t. házat, hallgas
sák a t. képviselő urat, többen is vannak felirva 
a szólásra. 

Halász Boldizsár ; T. ház! Igen röviden 
mondom el, mit e tárgyban mondani akarok. Azt 
hiszem, a háznak vannak tisztviselői és tisztjei, én 
a tisztviselőket megkülönböztetem a ház cselédei
től, mint méltóztatott Deák képviselő úr is meg
különböztetni. A ház tisztviselői egyenjogúak a 
ház tagjaival, ilyenek a jegyzők és az elnök. Én 
részemről a képviselőház souverainitásával nem 
tudom összeegyeztetni, hogy egy képviselő tiszt 
legyen, azaz alárendelt hivatalt viseljen és számol
nia kelljen, sőt még, a mint Bónis képviselő úr 
igen helyesen megjegyezte, a szünetelés alatt is 
a háznagy hivatalban legyen, midőn már képvi
selő lenni megszűnt. Hogy tekintélyes embernek 
kell lennie, az igaz ; de hát, t. ház, a ház tagjain 
kívül nincsenek tekintélyes férfiak, a kik ezen hi
vatalt épugy viselni tudnák? En is tehát részem
ről a háznagy képviselőségét megszüntetendőnek 
tartom. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én arra a térre nem 
akarok menni, a melyre igen t* képviselőtársaim 
közül egyik ment: mert, azt gondolom, itt nem 
arról van szó, hogy valaki hogyan vagy miként 
teljesitette háznagyi tisztjét; hanem hogy jövőre 
miként kelljen czélszerüen intézkedni. Én sem aka- , 
rok a külföld példájára hivatkozni, mert tökéletesen 
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igaza van Deák Ferencz képviselőtársamnak, hogy 
•ott különböző példákat találunk. Egyet azonban 
kénytelen vagyok megjegyezni a t. képviselő 
urak azon állítása ellenében, mely szerint a ház 
souverainitásával megegyeztethetőbbnek tartja azt, 
hogy a háznagy a képviselők egyike legyen; meg
jegyzem, hogy azon parlamentnél, mely vala
mennyi parlament között a legsouverainebb, az 
angol parlamentnél ezjiem igy van,mert annak tiszt
jei vannak és azok vezetnek mindent. De továbbá 
azt hiszem, azon érv sem egészen alapos, miszerint 
azért kell. hogy a háznagy képviselő legyen, mert 
egy képviselőtársunktól, a kivel, mint ilyennel, 
collegialis viszonyban vagyunk, szivesebben elfo
gadjuk azt, ha irányunkban valamiben rendelke
zik. Én azt gondolom, hogy akár képviselő le
gyen a háznagy, akár nem, a képviselőkkel ren
delkezni soha sem foghat: arra nem volt, nem is 
lehet joga soha sem. Különben pedig mivel azt 
tartom, hogy épen azért, mert képviselőtársunkkal, 
a kivel collegialis és baráti viszonj^ban állunk, 
nem rendelkezhetünk, megforditva a dolgot, ugy 
a mint a jó rend érdekében kellene, hogy a ház-
nagygyal rendelkezni lehessen: kivánom, hogy 
fogadtassák el a központi bizottság javaslata, mely 
szerint a háznagy képviselő ne legyen. 

N y á r y P á l : T. ház! Én a helyes kormány
zat elvéből indulok ki. Kétségtelen, hogy két kor
mányzó soha sem fog oly jól, oly czélszerüo in
tézkedhetni, mint ha a kormányzat egy kézbe ada
tik. A ház kormányzata nem csak a tanácskozá
sokra nézve, hanem átalában mindenben, mi a kép
viselőházat illeti, az elnöknek van átadva. Annak a 
ház minden tisztje és igy a háznagy is alárendelvék. 
Én azonban a képviselői állás méltóságával nem 
tudom összeegyeztetni azt, hogy a képviselő a 
házszabályok körén kivül alárendeltje legyen még 
az elnökségnek is. Már pedig a háznagy az elnök
nek alá van rendelve, mint olyan egyén, ki neki 
számadással tartozik. I ly minőségben tehát két
ségtelen, hogy a számadás alól a háznagy, ha kép
viselő is, ki nem vonhatván magát, e minőségben az 
elnöknek alárendelt tiszviselővé degredáltatnék. És 
itt megforditva az előttem szólónak okoskodását, 
mi történhetnék egyéb, mint az, hogy a számadás
kérdésében a képviselő-háznagy irányában az el
nök, de maga a ház is elnézőbb lévén, ebből nem a 
nagyobb rend, hanem a nagyobb rendetlenség 
következnék. Én ez okból nem tartván czél-
szerünek, hogy a háznagy képviselő legyen, a 
központi bizottság véleményét pártolom, 

D e á k y L a j o s : T. ház ! Én valamint az előt
tem szóló képviselő úr azon véleményben vagyok, 
hogy egy képviselő méltóságával és független 
állásával ellenkező lenne, ha ő az elnöktől függő 
állapotban tartatnék. Véleményem szerint a szabad 

választás jogát nekünk inkább ki kell terjesztenünk, 
mintsem korlátoztatnunk. Ha a képviselőház azt 
határozza, hogy a háznagy csak is a képviselők 
közöl választassák, azon esetben saját választása 
jogát szorítja meg. De már csak azért sem fogadom 
el azt, hogy a háznagy képviselő legyen, mert a 
képviselők közöl választott háznagy több joggal 
képzeli magát felruházva, mint más, a ki nem kép
viselőből választatott volna, és meglehet, hogy 
hatáskörén túlterjeszkedik, a mint azt a tegnapi 
napon tapasztaltuk is ; annál fogva én teljességgel 
nem szavazhatok arra, hogy képviselőből válasz
tassák a háznagy. 

E l n ö k : Szólásra senki felírva nem levén, 
a kérdés az, hogy a 22. szakaszt ugy a mint szer
kesztve van elfogadja-e a ház ? (Nem helyes a kér
dés. A központi bizottság szerkezetére szavazzunk!) 
A központi bizottság véleményét kívánja a ház 
szavazás alá venni ? (Helyeslés) Tehát a központi 
bizottságnak a 2'2-ik szakaszra vonatkozó szerke
zetét elfogadja-e a ház? (Közbeszólás: Halljuk a 
szerkezetet!) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a bizottságnak 
a 22. szakaszra vonatkozó szerkezetét): „Ugyan 
azon módon de egyszerű viszonylagos szavazat 
többséggel választatik 6 jegyző. A ház utóbb a 
szükséghez képest a jegyzők számát szaporíthatja." 

„A következő pont, mely a háznagy válasz
tásról szólt kihagyandó." 

E l n ö k : A kérdés tehát az, hogy a központi 
bizottságnak a háznagyra vonatkozó véleményét 
elfogadja-e a t. ház? 

Deák FerencZ : T. ház! A kérdést egysze
rűen és tisztán kell feltenni. A dolog az, hogy a 
központi bizottság azon pontot, mely a háznagy
nak választásáról szól, kihagyatni indítványozta .; 
tehát azok, kik a háznagyot továbbra is meg akar
ják tartani oly módon, hogy a képviselőház tag
jaiból választassák, természetesen a központi bizott
ság szerkezetét nem fogadják el. Midőn tehát azon 
kérdés tétetik föl, hogy a központi bizottság szer
kezete erre nézve elfogadtatik-e vagy nem ? azt 
hiszem, mindenki felelhet rá igennel vagy nemmel: 
azaz, a kik a háznagyot akarják ugy, hogy a kép
viselők közöl választassák, azok nem fogadják e l ; 
a kik pedig nem akarják a háznagyot a képviselők 
közöl választani, a központi bizottság véleményét 
elfogadják. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztassanak azok, kik a központi 
bizottság szerkezetét elfogadják, felállani. (Meg
történik.) A központi bizottság szerkezetét a ház 
nem fogadja el. 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : T. ház! E szakasz 
első sorában ezen szó helyett: „aránylagos" , „vi
szonylagos" lenne teendő. (Helyeslés.) 
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PaíSS Andor j e g y z ő (olvassa a 23 és 24. 
szakaszokat, melyek szó nélkül elfogadtatnak. Olvassa 
a 26. szakaszt.) 

Csengery I m r e : Az imént hozott határozat
nál fogva, mely szerint a háznagy a képviselők 
közöl fog választatni, okvetlenül szükséges, hogy 
ezen szakasz 4-dik sorába, a hol az alelnök és a 
jegyzőkről van szó, és a hol elerndeltetik, hogy ezek 
minden ülésszak elején választassanak, már most 
a háznagy is befoglaltassák, vagyis a 4-dik sor igy 
lenne szerkesztendő: „az alelnök, jegyzők, és a 
háznagy" ; a többi aztán megmaradna. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Annálfogva a 4-dik sorba belete
endő : „és a háznagy". 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a II. fejezet 
bevezetését s a 26-dik szakaszt.) 

Édes A l b e r t : T. ház! Én azt hiszem, az 
eskü az erkölcsi hiánynak pótléka, legalább keresz
tyéni fogalom szerint az eskü nem is egyéb mint 
erkölcsi hiány pótléka. A keresztyén vallás nagy
mestere azt mondta, „a ti szavatok legyen: ugy és 
nem ugy" , azaz minden eskü nélküli egyszerű 
állítás v a g y tagadás. Ezen fogalom szerint az 
eskü ezen ház méltóságának nem felel meg, és 
ezen ház tagjait lealacsonyítja: mert ezen foga
lom szerint mit gondolnának otthon a mi válasz
tóink? Azt mondanák: „Mi megbíztuk képviselő
inket, rajok biztuk a pénzünk, vagyonunk, országos 
ügyeink feletti intézkedést: mi hiszünk, hittünk 
bennök; és Ők nem hisznek egymásnak. Bizony 
csak hamis emberek azok a nadrágos urak, mert 
egymásnak sem hisznek." (Derültség.) Én tehát 
ezen keresztyéni fogalom szerint az esküt a 26 és 
3 1 . szakaszból kihagyatni kívánom. 

Besze J á n o s : Én sem tartom rendin levőnek, 
hogy az illetők megeskessenek, mert hogy ha mi 
a néptől átvett mandatariusi hatalmunknál fogva 
a haza ügyeit és sorsát rendezzük a nélkül, hogy 
a nép tőlünk hitet követelne, nem látom helyén le
vőnek, hogy akkor, midőn ezt vagy azt igazoljuk, 
midőn kimondjuk, hogy igaz volt-e választása 
vagy nem? hitet követeljenek tőlünk. Ezen indok
bői ezen szakasz rendelkezését, melyet sem 1848-
ban. sem 1861-ben sem a mai napig senki tör
vénybe iktattatni nem kivánt, a házszabájokból 
kihagyatni kívánom. 

BÓniS S á m u e l : Én azt hiszem, ha majdan 
a törvényhozás ugy fog intézkedni, hogy az eskü 
mindenünnen maradjon el, és a helyett a fogadás
tétel a becsületszó hozassék be, én akkor igenis 
azokkal fogok szavazni, kik az esküt ki akarják 
hagyni; de most itt, hol bíráskodásról van szó, a 
hol azok a választottak nem tekintethetnek ugy 
mint törvényhozók, hanem mint birák, ezektől 
pedig a törvény mindenütt megkívánja az esküt, 
én azt megtartatni kivánom. 

| Deák FerenCZ: T. ház! Az igazolási eljá-
| rásra nézve az én nézetem első kiindulási pontja 
| egészen más, mint a mely itt követtetik. Csak 
j röviden említem meg, mert hiszen ugy is késő és 
I sikertelen volna afelett hosszasan vitatkozni. Azt 
I hiszem, a ház azon sonverainitási hatalommal, 

melyet a maga körében gyakorol, igazolja a maga 
képviselőit; azt a souverain hatalmat átruházhatja 
másra is ; hanem én az átruházásnak azon csep-
penkinti módját, mely itt javasoltatik, nem szere
tem : mert íme itt a ház legelsőben az osztályokat 
bízza meg, hogy egy-egy embert válasszanak 
meg, az tesz 9-et, és ezen kilenczre ruháztatik a 
hatalom, hogy bíróságokat válaszszon, arra a bíró
ságra ruháztatik azon hatalom, hogy Ítéljen. Sok
kal egyszerübnek és a jog gyakorlatával — értem 
ezen jog használatával — megférőbbnek tartottam 
volna azt, hogy ne járjunk ily tekervényes utón. 
(Helyeslés), e kitételt „tekervényes út" becsületes 
értelemben véve : Jazaz ne járnánk ily fokozatos 
választások utján, hanem választaná meg a ház 
az illetőket. Ha ez még nem késő, mert valamely 
előbbi szakaszban volt már erről szó, akkor óhaj
tanám ennek elfogadását. 

A mi az esküt illeti: én azt a ház méltóságá
val ellentétben levőnek nem tartom, mert hiszen 
vannak olyan államok, hol a képviselők magok is 
esküt vagy becsületszó melletti fogadást tesznek. 
Tehát a ház méltósága itt talán nem jöhetne te
kintetbe; hanem épen azt nem tartom, mit Bónis 
mondott: hogy ezek birák : mert hiszen ezen ja
vaslat szerint ama 9 épen nem bíráskodik, hanem 
választja a bírákat, és igy ezek csak bizottságot 
képeznek. Epén a magyar törvény szerint a birák, 
a rendes tisztviselők leteszik az esküt, de átalában 
a bizottságok, melyek valamivel meg vannak bíz
va, nem szoktak esküt tenni, és igy ezen esküfor
ma legalább is fölösleges. Ha a ház biróságokra 
bízza az igazolást, azok letehetik az esküt, mert 
Magyarországban minden biró leteszi azt; de ha 
a t. ház megmarad a mellett, hogy ama kilencz 
bizottsági tag az osztályok választottja legyen, 
nem látom át, miért tegyék le ezek, kik ném bí
ráskodnak, az esküt. 

Ha még lehetséges, hagyjuk el azon rendel
kezést, mely szerint az osztályok választanak ki
lencz egyént , kik a bíróságokat alakítják, és 
mondjuk ki, hogy egyenesen a ház választja meg 
a bíróságokat; ha pedig ez már nem volna lehet
séges, legalább az esküt kívánnám kihagyatni. 

G h y c z y K á l m á n : Azon elv, melyet Pest 
belváros igen t. képviselője most felemlített, ille
tőleg megtámodott, már a t. ház által el van in-

s tézve s elfogadva: mert egy előző szakaszban, a 
| mely a t. háznak jóváhagyását már megnyerte, 
' jelesül a 45. szakaszban kimondatott és elfogad-
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tátott, hogy az igazolási bizottság tagjai titkos 
szavazással az illető osztályok által választassanak. 
Elvben tehát már az igazolási bizottság el van, 
nézetem szerint, a ház által fogadva, és lehet is a 
mellett alapos indokokat felhozni: miért nem akar
ja ugyanis a t. ház, hogy az igazolási eljárás oly 
módon történjék, a mint történt eddig, t. i. az 
összes ház által, nyílt ülésben? Ennek két oka 
lehet: először az, hogy kerültessenek azon kelle
metlen viták, melyek ilj? alkalmakkal felmer ülni 
szoktak, másrészről pedig az, hogy a mennyire 
lehetséges az igazolási tárgyaknak megbirálása, 
elintézése nem csupán pártszempontbői vagy leg
alább ne kiválólag pártszempontból, hanem az 
igazság érdekében a törvényesség szempontjából 
történjék. Már most t. ház, igaz, hogy soha sem 
lehet a többségnek befolyását egészen kizárni — 
ez lehetetlen; de némileg korlátozni azt még
is lehet. 

Ha az történik, a mit Pest belvárosa érdemes 
képviselője mondott, hogy a biráló bizottságokat 
egyenesen a ház maga válaszsza: ez'esetben mi fog 
történni? Tudjuk, hogy a választások, miként 
szoktak eszközöltetni. A választás ezen esetben 
tisztán a többség önkénye, akarata szerint fog tör
ténni, és a többség a kisebbség irányában valósá
gos ostracisniust fog gyakorolhatni. (Felkiáltások: 
Ez bármely indítvány elfogadása esetében ugy tör
ténhetik.) I ly mértékben ez nem történhetik meg 
akkor, ha az igazolás nyílt ülésben történik: mert 
az eljárás nyilvánossága, számos tagnak jelenléte 
és felszólalási joga, azon vitatkozások, melyek az 
igazolás alkalmával kifejlődni tzoktak, mégis 
korlátot szabnak annak, hogy oly önkénynyel 
történhessék az igazolás, mint ha azt titkos szava
zással önkény szerint választott 9 tag, félre vonul
ván a nyilvánosság elől, teljesiti. Áz igaz, hogy a 
ház bíráskodási jogának átruházása a javaslat 
szerint nem az igazolási, hanem az úgynevezett ál
landó biráló bizottságokra történnék. De méltóztas
sanak figyelembe venni azt, hogy midőn a képvi
selő, ha titkos szavazás utján választ és szavaz, telje
sen önkénye szerint szavazhat: akkor azon 9 igazoló 
bizottsági tag, kik az osztályok közbizalma által 
választatnak meg, az erkölcsi felelősség súlya által 
kényszerítve vannak arra, hogy a ház tagjai közöl 
azokat válaszszák és nevezzék meg biráló bizottsági 
tagokul, kiknek igazságos törvényszerű eljárásá
ra nézve tökéletesen megvannak győződve. (Felki-
áltásojc: Hisz valamennyire nézve állnak ezek!) Er
kölcsileg kötelezve vannak arra. mert saját repu-
tatiójok függ tőle. 

Annak is van oka, t. ház, miért kell az állan
dó igazoló bizottság tagjainak nem a ház, hanem 
az osztályok által megválasztatni: mert hogy 
azon esetben, ha a ház által választatnának, mi-
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ként ütne ki a választás, arra nézve — példáként — 
előttünk vannak a ház által történni szokott vá
lasztások. A többség ez esetben sokkal önkénye
sebben járhat el. mint ha az osztályokban történik 
a választás, a hol, mivel az osztályok sorshúzás ut
ján alakittatnak, mégis megtörténhetik az, hogy 
egyik vagy másik osztályban csakugyan a ház ki
sebbsége jut érvényre, és igy a kisebbség a maga 
részéről is választhat tagot az igazoló bizottságba. 

Én tehát ezen eljárást az igazság érdekében 
czélszerübbnek tartom. {Helyeslés a bal oldalon.) 

A mi az eskü letételét illeti: meg van annak 
is az oka. Ámbár az állandó igazoló bizottság nem 
biráskodik, de van oka annak is, hogy miért kí
vántassák tagjaitól az eskü letétele, és ez az, hogy: 
ha ezek nem bíráskodnak is, de gyakorolják a 
biróság összeállításának jogát, ezek alakítják a 
biráló bizottságokat, attól a részrehajlatlanságtói, 
melylyel ők ezen biráló bizottságokat összeállítják, 
függ a biráló bizottságok bíráskodásának ered
ménye is leginkább. És ezért, ha ők nem bírás
kodnak is, azért mégis igen fontos, a legfontosabb 
jogot gyakorolják. Ennélfogva, ha ;i t. ház eskü 
helyett fogadást találna szükségesnek, ez talán 
nem volna valami fontos módosítás. Én azonban 
azt hiszem, hogy miután az igazolási állandó bi
zottság tagjai oly fontos jogot gyakorolnak, hogy 
a biráló bizottságokat, kiktől egyes képviselőknek, 
kik ellen kérvények adatnak be, sorsa függni fog, 
ők alakítják ; igen helyes, hogy az esküt tegyék 
le, és nem hiszem, hogy ez a képviselő méltósá
gának derogálhasson, miután a legmagasabb ál
lású hivatalnokok, a legmagasabban álló birák is 
niindig_ leteszik az esküt. 

Én, tehát e mellett szavazok, és azt hiszem, 
hogy ezen kérdés a ház által már meg van halad
va, s részemről csak bővebb felvilágosi!ásul vol
tam bátor ezeket előadni. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Nyáry P á l : Két okot arra, miért nem ta
nácsos meghagyni az előbbi gyakorlatot, elmon
dott Ghyczy Kálmán képviselőtársam; de nem 
emiitett egyet, mely, azt hiszem, a legfőbb : azt t. 
i., hogy, ha az igazolások eseteire visszatekintünk, 
látni fogjuk a mtdtban, hogy a ház mint bíró 
többlegcs ugyanazon esetekben háromfélekép is 
ítél. Ez előttem a legfontosabb ellenvetés az eddigi 
eljárás ellen, és kérdem: azon módozat által,mely 
a tervezett uj szabályokban foglaltatik, biztosítva 
vagyunk-e ez ellen, vagy nem ? Teljességgel nem, 
mert e szerint 9-féle biróság fogna ítélni, sőt azt 
hiszem, nemcsak biztosítva nem lennénk, hanem 
el lehetnénk rá készülve, hogy független levén 
egymástól ezen 9-féle biróság, több ilyen, sőt 
mondhatnám még tán botrányosb eset is fogna 
ily biróság^eljárásából feltűnni, a képviselői igazo
lás körül. Én ezért helyeslem azt, mit Deák Fe= 
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rencz képviselőtársam mondott, mivel azt mind a 
biróválasztás, mind a bíráskodás fogalmával in
kább megférhetőnek tartom, mint a mit a központi 
bizottság szerkezete tartalmaz. (Helyeslés.) 

Nem lehet kétség abban, hogy sokfélék a 
választások; lehetnek kettős, hármas, közvetett 
választások is : de az mégis lényeges minden vá
lasztásnál, bár mily korlátolt legyen az, hogy a 
választók száma nagyobb legyen, mint a válasz
tottaké. Ez azonban itt megfordítva van, mert az 
előttünk fekvő munkálatban 9 tag által 63 tag 
javaltatik választatni. (Helyeslés.) 

A mi a bíráskodás helyes fogalmát illeti, a 
szerkezet azzal sem egyeztethető össze,mert ugyan
azon tárgyakban 9 külön bíróság, és így rneges-
hetőleg kilenczféleképen fogván ítélni, Ítéleteiben 
az elvi egység alig lenne feltételezhető. 

Azon ellenvetés tétetik és tétethetik Deák Fe
rencz indítványa ellen, hogy a bíróságnak a ház 
által választása esetében szabadabb tér nyittatik a 
pártok működésére. Igaz ; de ezt el lehet távolítani 
az által, hogy ha a mennyi tagot kivan választatni 
a ház ezen bírósághoz, aunyi tag neve vonatik ki 
a kifogás alá nem eshető képviselők nevét tartal
mazó urnából, és ily módon a pártok befolyása a 
választásban teljesen lehetlenné tétetik. Utóvégre 
is minden biróválasztás kisebb nagyobb mérték
ben compromissum. A comprornissumnak egy neme 
lenne az is, ha a bíráskodás joga az igazolási ügy-
ben azon 15, vagy akárhány tagra ruháztatik át a 
ház által, kiknek neve az urnából ki fog húzatni. 

Van ezen szabályok közt egy felette üdvös 
szakasz, nevezetesen az, mely szerint a ház magá
nak tartja fen az itélet kimondását oly esetekben, 
midőn nem arról van szó : adatott-e be kérvény a 
választás ellen? hanem arról, megtartattak--e vagy 
nem a választásnál a törvény által kivánt formasá
gok? Miután minden ily eset felett bíráskodást 
magának tartja fen a ház, ha ezen eseteket a töb
biek közöl, melyek a választások érvényességére, 
vagy érvénytelenségére vonatkoznak, kiveszszük, s 
hozzá teszem : ha a választások egészen a törvény 
értelmében fognak történni, t. i. ha a választás 
után a 30 nap az országgyűlés megnyitásáig ki fog 
telni, ami eddig már három ízben nem telt k i : azt 
hiszem, sokkal kevesebb lesz a kérvények esete, s 
kevesebb lesz az még az által is, hogy — ugyancsak 
a szabályok szerint — a kérvényezőknek egy bi
zonyos pénzösszeget kellvén biztosítékul letenni, 
alig fog megtörténhetni ezután az, a mi megtörtént 
eddigj: hogy a kérvényezők legtöbbje privát gyű
lölségből vagy könnyelműségből oly kifogásokkal 
lépjenek fel a képviselők megválasztása ellen, 
melyek azoknak képviselői állására semmi vonat
kozással nem lehetnek. 

En ezeknél fogva pártolom t. képviselőtársam 

Deák Ferencz indítványát, azon hozzátétellel, hogy 
kikerülése végett annak, hogy a pártok befolyásá
nak a választásra szabad tér nyittassák, az igazoló 
biróság választása akkép történjók, hogy azon 
képviselők nevei, kiknek választása kifogás alá 
nem esik, egy urnába tétetvén, a megválasztandók 
nevei abból húzassanak ki. 

Z i c h y A n t a l : T. ház! Megvallom, az én 
nézetem az igazolásra nézve elvileg lényegesen 
eltér a bizottság nézetétől. Az én fölfogásom sze
rint az igazolás nem házszabályba, hanem tör
vénybe való. Ezen nézetnek volt ugyan e terem
ben más alkalommal már előttem is szószólója ; 
legyen hát szabad, csak mintegy az elv fentar-
tása tekintetéből, habár kissé későn, részemről is 
az akkor kifejezett nézethez csatlakoznom. Az an
gol parlament a világon a legfélték enyebb őre volt 
mindig úgynevezett privilégiumainak, és mégis 
már rég elfogadta azon rendszabályt, miszerint az 
igazolási kérdésekben vagyis szabatosabban szól
va, a tagjainak választatása ellen beadott kérvények 
felett ne a ház közvetlenül, nem is házszabályok 
utján, hanem e czélra alkotott külön törvény ren
delkezései szerint, s valóságos bírói eljárás utján 
intézkedik. 

Minthogy ezen nézetünktől már elüttettünk, 
és a képviselőház ezen igen nagy fontosságú és 
valóban tüzetesebb megvitatást érdemlő tárgyban, 
jónak vélte előre házszabályok utján rendelkezni : 
nézetemhez és felfogásomhoz akkor közelebb áll 
mégis a központi bizottság javaslata a közvetett 
bíróságra nézve, melyet nagyérdemű kepviselőtár-
sam Ghyczy Kálmán tolmácsolt, mint a közvetlen 
választás. Ugyanis, mi a czélja az egész igazolási 
eljárásnak? Bizonyosan az, hogy a kisebbséget 
biztosítsuk s védelmezzük a többség ellen, azaz: a 
többség netaláni elnyomási vágyai ellen. Mert fe
lette érdekében áll a képviselőháznak, s a képvi
selet elvének, útját állani azon netaláni szemrehá
nyásnak és aggálynak, nehogy bármely része 
az országnak vagy bármely véleményárnyalat egy 
a házban unalomra vergődött többség zsarnok
sága folytán kizárassék s képviseletlenül maradjon. 

| A közvetlen választás, mely indítványba hozatik, 
igaz, nagyon egyszerűsíti az eljárást, sokkal egy
szerűbbé fogja azt tenni; de félek, hogy egyúttal 
részrehajlóbbá is: mert azon választások kifolyásai 
lesznek a házban uralkodó többségnek, és igen 
bajos lesz kifogást tenni az illető feleknek a válasz
tottak ellen ; ha pedig kifogást tesznek az érdek
lettek — mely jogot tőlök bizonyos esetekben meg
tagadni alig lehetne — olyankor megint uj vá
lasztásokat kellene eszközölni, és így azon előny
től is elesnénk, melyet a közvetlen választás egy
szerűbb volta nyújt. Ezért folyamodtak a prakti
kus angolok is a közvetett választás eszméjéhez, 
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mert önök tudják, hogy az angol úgynevezett 
Grenv lle-actból van átvéve ezen eszme, melyet 
imént Ghyczy képviselőtársam is védelmezett. A 
közvetett választásnak, t. i. még egy nagy előnye 
van, azon kivül, melyet ő méltóztatott kiemelni: 
t. i. a morális felelősség érzete, mely nagyobb 
mértékben nehezedik azon az előkészületekkel 
megbízandó egynehány emberre, s ezen nagy 
előny a birák ellen teendő kifogások fentartásá-
ban és lehetőségében áll. A birák részrehajlatlan-
sága jobban kitünhetik, s azok ellenőrzése, kik 
bíróul lesznek föléjök állítva, a képviselőkre nézve 
megkönnyittetik. 

Én tehát bátor voltam ezen tekintetből néze
tem e rövid nyilvánítását a közvetett választások 
mellett koczkáztatni. 

Különben a most épen szóban levő szakaszra 
nézve, a mi t. i. az esküformát illeti: én is azt 
hiszem, ha meghagyatnék is a közvetett választás, 
ezen esküforma egyszerű fogadássá is át volna 
alakitható, mert azok bíráskodni nem fognak ma
guk, hanem ők csak kiszemelik a bíráskodásra 
hivatott tagokat, s igy ezeknek kellend íeten-
niök a bírói esküt. Én tehát e tekintetben hozzájá
rulhatok a tett indítványhoz annyiban, a meny
nyiben az csak az esküformának e szakaszból ki-
hagyatását czélozza. De a közvetett bíráskodás 
eszméjében az eljárás részrehajlatlanságára nézve 
több biztosítékot látok. 

Várady Gábor : T. ház ! A mit Nyáry Pál 
tisztelt barátom ja-vaslatba hozott és indokolt, 
én azt már túlhaladottnak tekintem az által, hogy 
a képviselőház a 14-ik szakaszt elfogadta, mely 
szerint az igazolási bisottság 9 tagja titkos szava
zás utján választassák. Meggyőződésem szerint 
ezen tárgy a házban vita tárgya már nem is lehet. 
Ghyczy Kálmán képviselőtársam nem is azért 
hozta fel indokait, mintha feltette volna, hogy 
a t. ház egy már megállapított szakaszt meg akar 
változtatni; hanem csak elő akarta sorolni azon 
érveket, melyek a házszabályok szerkesztésére ki
küldött bizottságot, s a központi bizottságot ezen 
szerkezetnek ily módon javaslatba hozatalára ve
zérelték. 

A mit Zichy Antal képviselőtársam felhozott, 
hogy az igazolási eljárás nem házszabályba, ha
nem törvénybe való: én ezt nem pártolhatom, 
mert az igazolási eljárás a képviselőháznak kizá
rólagos joga, s éhez a felsőháznak semmi hozzá
szólója nincs. (Helyeslés.) Ha törvényt alkotunk az 
igazolási eljárásról, akkor jogot adunk a felsőház
nak, hogy ezen törvényszerkesztésnek részese le
gyen. Egyébiránt, hogy az országnak tudomására 
jussanak azon pontok, melyek nem csupán a kép
viselőházat és az igazolási bizottságot közvetlenül 
érdeklik, hanem érdeklik a választókat is, arra 

nézve gondoskodott a bizottság, midőn a 99. sza
kaszban kimondja, hogy az 1-ső és 2-ik fejezetben 
foglalt szabályokat a belügyminiszter a törvény
hatóságoknak köztudomás végett megküldi. Ez azon 
vonal, a meddig a képviselőház igazolási eljárásnál 
mehet és mennie kell, de ezen vonalat átlépni né
zetem szerint nem lehet. 

A mi pedig az esküt illeti, e tekintetben is 
pártolom a központi bizottság s a javaslatot szer
kesztett bizottság javaslatát. (Helyeslés a bal ol
dalon.) 

Tisza Lász ló : T. ház! Nézetem az. hogy 
a 14-dik szakasz elfogadása után e tárgy tüzetes 
vitatására többé tér nincs. Csak rövid megjegyzé
seket akarok tenni legelőször ar ra : üdvös volna-e 
a sorsra bízni az igazoló-bíróságok megválasztá
sát? 

Felfogásom szerint a minden eljárás között 
legkevesebb biztosítékot nyújtó véletlenre bíz
ni a háznak egyik legnevezetesebb ügyét helyesen 
nem lehet. Az, hogy Angliában törvény szabá
lyozza az igazolás eseteit, való ugyan ; de ezzel 
szemben ugyancsak való az is, hogy ezen ügyet 
az angol törvény épen ugy szabályozta körülbelül 
a legközelebbi időkig, a mint e szabályokban ter
veztetik, t. i. ugy, hogy a központi bizotfság ala-
kitja meg magokat a bíróságokat, a mely eljá
rásnak már csak az erkölcsi felelősségnél fogva is 
czélszerüségére, ugy hiszem, mások már elegendő-
leg rámutattak. Ha elfogadtatnék azon indítvány, 
hogy maga a ház nyilvános ülésében alakítsa 
meg ezen bíróságokat, ennél a mostani eljárást, 
minden hiánya mellett is sokkal jobbnak, sokkal 
helyesebbnek tartanám, helyesebbnek ugyanis: 
mert ezen eljárásnál a visszeélések ellen legalább 
a nyilvánosság védelmez; mig azon esetre, ha 
a t. ház — melynek érdeke pedig az, hogy a 
többség ellen, mely hihetőn nem mindig lesz 
ugyanaz, védelmezze a kisebbséget — azt hatá
rozná, hogy nyilvános ülésben történjék a bírósá
gok választása, a többség bizonyára gyakorolna 
túlnyomó hatalmat és az ezáltal alakitott párt-
bíróságok a nyilvánosság elől elvonulva, épen azt 
tehetnék, a mi nekik tetszik. Ha tehát csak e két 
eljárás között: a most gyakorlatban levő és a Pest 
belvárosa érdemes képviselője által indítványozott 
között, kellene választanom, mindenesetre a mos
tani eljárás mellett maradnék. 

Ezek voltak, t. ház, körülbelől azok, a miket 
e tárgyban mondani óhajtottam, s végzem igény
telen szavaimat annyival is inkább, mivel, mint 
már kifejtettem, e kérdésen tul vagyunk. (Nem 
vagyuk tul!) 

HaláSZ B o l d i z s á r : T. ház! Abban a kér
désben, hogy tul vagyunk-e már vagy nem? én 
egyátalában nem tartok azokkal, kik azt mondják, 
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hogy tul vagyunk. Nem csak azért nem vagyunk 
tul, mert a gyakorlat c da mutat, hogy sokszor, 
midőn a 20. szakasznál észrevevén, hogy ez az 5. 
szakaszszal összefüggésben van, hogy összhang-
zásba hozzuk ezzel, visszamentünk az 5. szakaszra. 
De ez előttem nem ok, mert nem estünk át a 27. 
szakaszon ; pedig ez határozza meg a teendőt: me-
diate vagy immediate történjék-e a sors általi kijelö
lés ? H a azt hinnők, hogy ez befejeztetett, egy szót 
sem szólanék; miután azonban a 14. szakasz azt 
mondja, hogy az osztályok válaszszanak 9 igazoló 
tagot, de nem mondja meg, hogy miért : annál
fogva, miután én azt hiszem, hogy a sors által vá
lasztott biró alig felelhet meg a maga hivatásának, 
már látjuk, hogy a bizottsági kiküldöttnek miért 
kell figyelni szakértőkre. Méltóztassak megen
gedni, igaz ugyan, hogy régente a táblabírónak 
a harang öntéshez is kellett értenie, de nem hiszem, 
hogy most azt követeljük valalakitől, hogy mert 
képviselő, minden kellékével birjon az igazságszol
gáltatásnak. Azt hiszem, ezt magával senki nem is 
akarja elhitetni. S uraim ! e bíráskodás a legnehe
zebb bíráskodás, a melyet csak a képzelet kigon
dolhat. Nem arról van itt szó, hogy valaki kép
viselő lehet-e vagy sem? hanem azon választások 
jogosságáról van szó, hogy az ő képviseletük mi
ként állapittatik meg. De miután ez nagyfontos
ságú kérdés, s miután határozottan kimondja a 
ház, hogy ezen jogot maga akarja gyakorolni: én 
azt hiszem, hogy a ház ezt csak ugy gyakorol
hatja, ha maga választ és nem bizza sem a sorsra, 
sem egy 9 tagú bizottságra. Már méltóztassanak 
megengedni, azért, hogy egy 9 tagú bizottságból 
alakult, sorshúzás . . . . (Zaj. Ellenmondás.) Enge
delmet kérek, nem arról beszélek, hogy a 9 osztály 
sorshúzás utján alakul, hanem, hogy itt azt mond
ják, hogy a kisebbség mégis képviselve lesz : 
igen, de 8 áll ellen a 9-diknek, sa pártok többség
ben vannak. 

Ha tehát mindezeket meggondolom, azt óhaj» 
tom, hogy ha bíróságokat kell alkotni, alkossuk 
magunk szabad választások utján. Ennélfogva 
Deák Ferencz indítványát elfogadom. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház ! Nekem, ez az egész 
munka ugy tűnik elő, mintha mi azt hinnők ma
gunkról, hogy örökké fogunk élni. Gyakran elő
hozatott, s különösen Pest város nagyérdemű kép
viselője által több izben kiemeltetett, hogy egyik 
országgyűlés a másiknak törvényt nem szabhat. 
Én nem egyeztem bele ebbe a nézetbe, ellene mon
dottam, midőn azt mondám, hogy a törvény min
dig jövőre alkottatik, s kötelező, mig meg nem 
változtatik. De nem vagyok ezen nézetben a ház 
határozata iránt. Én a ház határozatait ezen ter
men kívül senkire kötelezővé nem tartom ; én a ház 

j határozatait akkor, midőn egy másik ház alakul, 
a melyben meglehet, hogy közölünk egy sem lesz, 
arra nézve, hogy jogait korlátolni akarjuk, köte
lezőknek nem tekintem. Erre nézve a törvény vi
lágosan rendelkezik vagy rendelkezett; határozat 
által pedig a törvényt megváltoztatni nem lehet. A 
törvény azt mondja, hogy: ,,A házszabályokat ma
ga a ház az ülés elején alakítja meg," hogy minden 
ülés végén azokat módosíthatja, de hogy egy par
lament a másiknak házszabályokat készhsen, az 
lehetetlen. (A házszabály nem ezt mondja! Tessék 
felolvasni! Olvassa') ,,Az előbbi szakaszokban em
iitett szabályokon kívül a legközelebbi évi ülésen 
legelsőben is mindenik tábla magának rendsza
bályokat készít, melyekben a tanácskozás és sza
vazás módja és rendje, és átalában véve a tábla 
belügye meg fog határoztatni, de melyeknek a szo
rosabb értelemben vett tanácskozási rend illető ré
szei csak az évi ülések végével, s csak a törvény
javaslatok tárgyalásainak bevégezése után fog mó
dosíttatni." (Tehát itt az idol Hisz ezt feszszük mi 
is!) Az én felfogásom szerint ez annyit jelent, hogy 
a parlament összejövetelekor alakit mindenik tábla 
magának házszabályokat; ha a gyakorlatban azt 
találná, hogy egyik vagy másik szabály nem ki
elégítő, azt az ülésszak végével megváltoztathatja 
addig-, a meddig a parlament tar t ; de hogy a há
rom év végével fogjon hozzá a ház más szabályok 
alakításába a jövő országgyűlésnek, én ezt ré
szemről a most felolvasott törvény értelmével 
megegyezőnek nem tartom. Annálfogva én ezen 
munkát, a mely most teljesíttetik, csak olyannak 
tartom, a mit a jövő országgyűlés elfogadhat, vagy 
nem: a mint neki tetszeni fog. Többször mondatott 
még az is, hogy a képviselőház magát a maga kö
rében souverainnek tartja. De épen azért nem fogja 
a jelen képviselőház határozata a jövő souverain 
testületet kötelezni;, a jövő képviselőház elfogad-
hatja.hatetszikneki,vagy nem, amint neki tetszeni 
fog, és a mint határozni fog. Azt hiszem, hogy irá
nyul szolgálhat neki, és ezen esetben, miután 
sok időnk van még hátra, talán érdemes is tanács
kozni. 

A mi magát az első czikket illeti, arra nézve 
azt volnék bátor nyilvánítani, hogy a képviselők 
igazolására nézve ugy járjunk el, hogy abból min
den pártoskodás kimaradjon; mert itt nem arról 
van szó, hogy egyik vagy másik véleményt hatá
rozza el a többség, hanem hogy a törvényt ma
gyarázza , mondja ki véleményét a felett: vajon 
egyik vagy másik választás törvény szerint hajta
tott-e végre, vagy nem ? Mást nem határozhat. Mi
után a tapasztalás azt mutatja nemcsak Magyaror
szágban, mert nem csak Magyarország az egyet
len, hanem mindenütt, a hol a képviselőházba az 
igazolások teljes házban történnek: hogy ez eljárás 
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sokkal igazságosabb. Annálfogva e részben ha 
szabályt akarunk hozni, különösen mikor a jövő 
számára akarunk határozatot hozni, egyik párt 
sem követelheti, hogy az jövőre érvénynyel birjon. 
Ezt meg fogja határozni a választásoknak többsé
ge; hanem mindenesetre oly szabályt alkossunk^ 
a mely szabály egy pártnak sem ad kezébe abso-
lut hatalmat,hanem amely az igazságszolgáltatást 
a lehető legpártatlanabban és legigazságosabban 
biztositja. 

Az előadottakból, a miket elmondtam, az kö
vetkezik, hogy pártolom Grhyczy képviselő űr vé
leményét. 

En azt hiszem, minden képviselőnek van. 
annyi felfogása, hogy megtudja itélni, hogy vala
mely választás törvény szerint történt-e vagy nem ? 
hanem azt sorsra bízni nem tartom czélszerünek. 
És én részemről azt hiszem, hogy ha nem fogadjuk 
el azt, hogy ez törvény által szabályoztassék, elfo
gadhatunk egy oly rendszert, mely meglehetősen 
biztositja a pártatlan igazságszolgáltatást. Ha pl. a 
központi bizottság, mint jelenleg, véleményt ter
jesztett a ház elé az egyesválasztásokra nézve és 
azt mondja, hogy mi ezen választást érvénytelen
nek tekintjük: akkor, kérem, a megtámadott képvi
selő, már t. i. a kinek megválasztása megtámad
tatott, választ magának két bírót, a bizottság is 
nevez ki két bírót. Ezek határozzák el, hogy ér
vény es-c a választás, vagy nem? Ezt én részemről 
a legpártatlanabb és legigazságosabb módnak tar
tom. [Helyeslés balfelöl.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Az előttem szólott 
t, képviselő urnák meg kell jegyeznem, hogy azon 
észrevétele, miszerint az 1848: IV. törvényezikk 
15. szakasza, mely a házszabályok módosítására a 
képviselőházat felhatalmazza, most nem tárgyal
tathatván, olyan, melyet az átalános vitában kel
lett volna előhozni; most már ezen túlestünk,most 
már tovább mentünk a tanácskozásban. De van 
egy javaslata a t. képviselő urnák, mely a részle
tesre megy át. 0 t. i. azon tervvel lép fel e dolgo
zat ellenében, hogy ha a bizottság a választást meg
semmisíti, akkor nevezzen ki az igazoló bizottság 
két bírót, az illető képviselő is kettőt, és e négy 
bíró nevezzen ki egy ötödiket, az elnököt; de a ta
pasztalás azt már bebizonyította, hogy — ez eset
ben — mindig az az ötödik fogna határozni, és így 
természetes, hogy ezen indítványt részemről nem 
fogadhatom el. Azonban azon módosítás, melyet a 
másik bizottság javaslóit, mindenesetre annyi 
figyelemmel volt ezen bíráskodási eljárásra, hogy 
ha a t. ház ezen elvet megváltoztatná, a tárgyalás 
további folyama, alap hiányában, meg nem történ
hetnék. (Helyeslés.) 

Bezerédj L á s z l ó : T. ház! Én nem vagyok 

azon véleményben, hogy a 14. szakasz elfogadása 
által e kérdés el lenne halasztva: mert, méltóztassék 
a szöveget megtekinteni, abban ez ál l : „Kebelük
ből. . . egy tagot az állandó igazolási bizottságba 
titkos szavazással választanak." Ezen pont, azt 
mondom, némileg ellentétben áll a 22-ik szakasz-
szal, mert itt teendője nem az igazolás, hanem a 
9 tagnak megválasztása. Azt gondolom, ezzel 
nincs elvonva a további discussió által ezen igazo
lási tagok eljárásának meghatározása. Azon véle
ményben vagyok, t. ház, hogy, ha a discussió 
folyama alatt olyan valami merülne fel, a mit a 
ház ellentétben lát az azelőtt már megállapított szö
veggel, hogy azt a később kifejtett eszméhez és 
nézethez ne alkalmazhassuk, nem hiszem. A mi 
pedig a szóban levő tárgyat illeti, megvallom, sem
miképen sem látom indokolva, hogy ily fokozatos 
módon alakittassék az igazoló bizottság, mert nem 
látom semmiképen igazolva, hogy miért bizná meg 
a ház a 9 tagot a bíróság kinevezésével, inert azok 
nem lesznek többé választott bírák, hanem kine
vezett bírák, s ez némileg ellenkeznék a szabad vá-
lasztás eszméjével. En tehát a központi bizottság-
előterjesztéséhez semmikép sem járulhatok. 

T i s z a K á l m á n : T. ház ! Legelsőbben is arra 
nézve mondom el véleményemet, a mit Simonyi 
képviselő úr arra vonatkozólag mondott, hogy 
nem tartja jogosnak azt, hogy mi a házszabályok 
felett határozunk. Ha ezen elv elfogadtatnék. 
akkor az alakulásra és igazolásra nézve soha 
többé más szabály nem lehetne, mint a mely most 
van g így soha sem lehetne uj igazolási szabályo
kat alkotni! (Mindenországgyűlés elején!) Engedel
met kérek. Az alakulás előtt a ház nem határozat
képes, sikkor szabályokat nem alkothat. Egészen 
más volt 1848-ban, mikor semmi szabály nem léte
zett. De miután már szabály van, és ezen szabály 
szerint alakulás előtt a ház határozatképességgel 
nem bír, Simonyi Ernő képviselő társam felfo
gása szerint — ismétlem — semmiféle igazolási 
vagy az alakulásra vonatkozó szabályt hozni nem 
lehetne. (Igazi) 

A mi a kérdést illeti, én részemről a központi 
bizottság javaslatát pártolom, s nem látom azt 
ellentétben a 14-ik szakasz kifejezéseivel, mint 
azt t. előttem szóló felhozta. Lenne ott igenis ellen
tét, ha ugy, mint ő mondta, igazolási tagok válasz
tásáról volna szó. De itt az igazolási tagok válasz
tásáról egy betű sincs, hanem van az állandó iga
zolási bizottság megválasztásáról, a mely hogy 
igazoló bizottság, miután ő alakítja az egyes iga
zoló testületeket, kétségbe vonni nem lehet. 

Arra méltóztattak hivatkozni, hogy a ház sou-
verainitásával mi egyezik meg, mi nem. Ha a ház 
snoverainitását tetszik kizárólagos szempontul 
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•enni, akkor nincs más mód, mint meghagyni a 
régi szabályt: verificáljon a ház maga ; de ha ugy 
tartjuk, hogy épen a lehető részrehajlások elkerü
lése és időnyerés végett máskép kell intézked
nünk, akkor én azt. hogy azon biróságokat, melyek 
verificálni fognak, a ház válaszsza szavazás utján, 
részemről el nem fogadhatom: mert ez nem egyéb. 
mint tért nyitni a pártoskodásoknak, a nyilvános
ság kizárásával. [Helyeslés.) Én a szerkezetet 
pártolom. (Helyeslés.) 

VukovicS S e b ő : T. ház! Én szintén a suve-
rainitásra nézve bátorkodom egy rövid észrevételt 
tenni. (Halljuk!) Ezen ház vagy tulajdonképen az 
országgyűlés minden esetre részese a souveraini-
tásnak, melyet a fejedelemmel együtt gyakorol; 
de vannak tárgyak, melyekben a ház is gyakorolja, 
és majdnem kérelesztőleg, ejogot. Ilyen pl. az adó 
megszavazása. A souverainitás azonban mindig az 
akaratnak szabad működését teszi fel: mert a kinek 
souverain joga van, az azt, a mi tőle kívántatik, 
vagy megadja vagy megtagadhatja. De itt, hol az 
igazságkiszolgáltatásról van szó, itt a souveraini
tás szóba nem jöhet. A ház nem gyakorolhatja 
souverainitását egyik tagja irányában sem. 

A kérdés az, jobb-e a központi bizottság ja
vaslata, mely szerint egy 9 tagból álló bizott
ság neveztetnék ki az egész ház által azon 
czélra, hogy azon 9 tagból álló választmány későb
ben az egyes esetekben nevezze ki a biróságot? 
vagy pedig félre vetvén azon jogot, magára a ház
ra bizassék-e az illető biróság kinevezést ? 

Már, t. ház, én azt gondolom, két szempont
ból kell ezen kérdést illetőleg, a két javaslat közti 
különbséget megítélni: az első a pártatlanság; a 
másik pedig azon jogos követelése az illető képvi
selőnek, kinek választása kérdés alá vétetett, hogy 
a lehető legrészrehajlatlanabb ítélőszék elé kerül
jön ügye. 

A mi az elsőt illeti: bocsánatot kérek a t. 
háztól, de vannak igazságok, melyek alkalmatla
nok ugyan, de melyeket mégis ki lehet mondani, 
sőt előforduló alkalommal a követnek kötelessége 
is kimondani. Én jelenben nem csak a fenlevő töb-
ségről szólok, hanem átalában minden parlament
ről és azt jelentem ki. hogy semmiféle parlament
nek összességére vagy többségére részrehaj latlan-
ság szempontjából az ily bíráskodást rábízni nem 
lehet, mert valahányszor bármilyen ház ily kérdé
seket bírálás alá vett, mindjárt pártoskodással járt 
el benne. (Úgy vanl balról.) Azért,kérem aláza
tosan, azon ^országokban, hol már a parlamentáris 
élet teljesen kifejlődött minden ágazatában, 
mindig arra volt intézve a törekvés, hogy minél 
elébb vétessék el a háztól a kétség alá vett képvi
selő-választásoknak megbirálása; és én azt gon

dolom, hogy midőn a mi központi bizottságunk 
ezen kötelességében eljárván, javaslatába még 
ezen előterjesztést is bevette, azáltal azon utón 
indult, a mely kétségkívül czélra fog vezetni: 
mert én megvallom, még ezt sem tartom teljesen 
kielégítőnek, és azt hiszem, hogy a jövő ország
gyűlés ezen téren még bizonyosan tovább fog 
menni, azon országnak példájára, melyre t. barátom 
Zichy Antal hivatkozott, hogy t. i. ott egész 
tavalyig, a reformbill tárgyalásáig, némi módo
sítással épen azon rendszer mellett harczoltak, 
melyet most a mi központi bizottságunk előter
jesztett, sőt ez még azon is tul ment, követvén 
azon czélt, hogy a lehetőségig- részrehajlatlanul 
ítéltessenek meg a kétség alá vett követek válasz
tásai, és e tekintetben azt határozták, hogy ezen 
kérdés egyenesen a rendes bíróságok elé utasít
tassák. 

Mi jelen körülményeink közt természete
sen ezt nem vihetjük ki, miután nálunk kétség 
kívül sokkal kevésbé nyílik tér a pártoskodási 
szellemnek, és legkivánatossabban járunk el akkor, 
hogyha mi a magunk kebléből 9 tagot választunk, 
és megvallom, akkor még az által is moraliter 
kényszerítve van a biró,*hogy esküt tesz le : mert, 
kérem, az eskü nem olyan tény, a mit szégyenleni 
kellene, mert az eskü oly hatással van az emberi 
életre, hogy midőn oly dolgot kell tennie, melyre 
esküt tett, sokkal jobban meggondolja mint ren
desen, midőn valakinek saját tetszésére vagy jó
akaratára van bizva valamit tenni. Annál fogva 
azt hiszem, a pártoskodásnak sokkal inkább eleje 
lesz véve, hogy ha a 9 tag így választatik, és az 
minden egyes esetre alkalmazza a biróságokat. 
Már kérem alássan némelyek azt tanácsolták, hogy 
az elnök vegye ki az illetők nevét az urnából .Vegyük 
practice a dolgot: sok oly választás ellen lehet kifo
gás, melyre nézve magában a házban oly követek, 
kik nem valami megvesztegetésből, de saját hasonló 
körülményeiknél fogva lehetnek érdekelve; már 
pedig kétségtelenül épen arra lesz intézve ezen 9 
tagú bizottságnak figyelme, mikor az illető biró
ságokat szemeli ki, hogy leginkább távol tartas
sanak azok, kiknek vagy sympathia, vagy barát
ság, vagy bármi más viszonynál fogva legkevésbé 
is érdekökben áll a megválasztás ellen kérvényt 
adni be, vagy legalább kérvényt beadatni. 

A másik szempont, a melyből pártolom a 
bizottság előterjesztését az, hogy én azt gondolom, 
miszerint kívánatos, hogy a legkisebb tárgyban 
is követelhessék a honpolgárok azt, hogy a lehető
ségig pártatlan bírósággal láttassák el a törvény
hozás, és hogy biztos kezekben legyen ügyök le
téve, és annálfogva minden honpolgárnak, ki arra 
tehetségekkel bír, joga van ambitiálni, törekedni, 
hogy az országgyűlésnek tagjává választassák, és 
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midőn azt elérte, hogy akár hiba, akár rósz akarat 
következtében az ellene benyújtott panasz megité-
lése oly kezekre bizassék, mely ránézve a pártat
lanságnak teljes biztosítékát nem foglalja magában, 
azt nem tartom igazságosnak. Én azért annyira 
értékesnek tartom a benyújtott javaslatnak ezen 
részét, hogy ha azt a t. ház egészen kihagyná, 
akkor valóban kár lenne az időt vesztegetni a töb
bi szakaszok tárgyalására. 

Pártolom Ghyczy Kálmán véleményét. {He
lyeslés balfelöl. Szavazzunk!) 

E l n ö k : Engedje meg a t. ház, hogy mielőtt 
a szavazás megtörténnék, Nyáry Gyula báró a 
méltóságos főrendek részéről tehessen jelentést. 
(Halljuk!) 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki-
szék elé járul): Mélt. elnök, t. képviselőház! Van 
szerencsém jelenteni, hogy a főrendek a képvise
lőháznak a védrendszerre és^a honvédségre vonat
kozó határozatához szintén hozzájárultak; úgy
szintén bátor vagyok jelenteni, hogy a budapesti 
kisajátításra vonatkozó törvényjavaslat tárgyal
tatván, ahhoz a főrendek elvileg hozzájárultak, a 
tett módosításokra vonatkozólag pedig kérik a t. 
képviselőház szives hozzájárulását. Bevégezve je
lentésemet, van szerencsém az erre vonatkozó 
jegyzőkönyvi kivonatokat tiszteletteljesen át
nyújtani. 

Paiss Andor jegyző (olvass a a főrendek 
jegyzőkönyvi kivonatát.) 

Elnök : Az észrevételek ki fognak nyo
matni'). 

A 26. szakaszra nézve ugy veszem észre, 
hogy e szakaszt némelyek meg kívánják tartani. 
A kérdés tehát az, hogy a 26. szakaszt kivánja-ea 
t. ház megtartani, vagy[nem? Akik a 26. szakaszt 
meg kívánják tartani , méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) Most, a kik kihagyatni kívánják 
ezen szakaszt, méltóztassanak felkelni (Megtörté
nik.) Ugy látom, a többség kihagyatni kívánja. 
(Helyeslés). Ezen 26. szakaszt kimaradván, a kö
vetkező 28. lesz a 27. szakasz. 

K i r á l y i P á l e lőadó : A tárgyalás ezen az 
alapon tovább már nem folytatható, a mennyiben 
az igazolási bizottsághoz vannak kötve e további 
"megállapodások. 

Deák Ferencz : Engedelmet kérek, még 
most ezen az alapon folytathatjuk a tárgyalást ; 
mert a 26. szakasz csupán az esküről szól, az es
kületételt pedig nem kívánja a többség; ezt elha
tározhatja a többség akkor is, ha meg is marad az 
igazoló bizottság működési körében, akkor is, ha 
nem marad meg: mert nem azt mondjuk ki, hogy 

l~) Lásd az Irományok 431-dik számát. 

a 26. szakaszra vonatkozik a szavazás, hanem 
csupán az eskületételre. Most következik a 27. 
szakasz, hol meritorialiter tárgyalva lesz az, hogy 
azon igazolási bizottságnak mi lesz a dolga. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 27-dik 
szakaszt.) 

E l n ö k : Mielőtt e szakasz felett tanácskoz
nánk, a miniszterelnök néhány szentesitett törvényt 
kivan benyújtani. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: Ő 
felsége az arad-temesmári vasút kiépítése tárgyá
ban, továbbá a gyula fehérvári gör. kath. érsekség 
és a lugosi és szamosujvári gör. cath. püspökségek 
beczikkelyezése iránt, végre a népiskolai, közokta
tás tárgyában hozott törvényczikkeket szentesit
vén, van szerencsém azokat átnyújtani: méltóztas
sanak kihirdetésöket elrendelni. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a szentesitett 
törvényczikkeket.') 

E l n ö k : A napi renden levő tárgy feletti ta
nácskozást folytatjuk. Következik a 27-ik szakasz. 

Paiss Andor jegyző (olvassa a 27-dik 
szakaszt.) 

Deák FerenCZ: A 14-dik szakaszra helye
sen jegyezte meg Ghyczy Kálmán képviselő úr, 
hogy d) alatti pontjában világosan ki van mond
va: „Kebelökből azok közöl, kiknek megbízóle
velei kifogástalanok, egy tagot az állandó igazoló 
bizottságba titkos szavazással választanak. Mind
ezekről a háznak jelentést tesznek." Ezt már a ház 
elhatározta, és midőn felszólaltam, már el volt hatá
rozva ; ez ellen többé — visszamenőleg — kifogást 
tenni nem lehet. E 14-ik szakaszban azonban nincs 
megmondva azon 9 tagra nézve, hogy nekik mi 
minden joguk lesz, erről a 27-ik szakasz szól, 
mely még nem tárgyaltatott, tehát még el nem fo
gadtatott, tehát még szó fér hozzá. (Helyeslés.) És 
épen erre nézve az itt kifejezett azon jogára nézve 
az említett 9 tagú bizottságnak, „hogy a ház iga
zolt tagjai közöl 9, egyenkint hét-hét tagból álló, 
s egymástól leendő megkülönböztetésök végett fo
lyó számokkal megjelölendő bíráló bizottságot oly 
módon áliitsanak össze, a mint ezt letett hitök alatt, 
lelkiismeretük meggyőződése szerint, az ezen bi
zottságok által gyakorlandó bíráskodás törvényes
ségének s igazságosságának érdekében legczélsze-
rübbnek vélik, s ez iránt a ház alakulását követő 
három nap alatt jelentést tegyenek ;ft erre nézve 
kell kijelentenem, hogy ez azon pont, melyet nem 
tartok czélszerünek, és melyre nézve kimondám 
elébb, hogy sokkal egyszerűbbnek, természetesebb
nek tartom, hogy a ház maga alakítson választásr 
egyenes választás által biróságot. 

s ) Lásd &Í Irományok 432-~434-dik számait. 
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Nem indokolom hosszasan, mert hisz némely 
érveket már előbb felhoztam ; csak azon ellen ve- | 
test akarom figyelembe véve czáfolni, mintha így | 
sokkal tágabb tér nyílnék a pártoskodásnak, amúgy 
pedig a pártoskodás ki lesz zárva, ha fekeszszük az 
emberekről apártoskodást, a mint fájdalom, a gya
korlat kényszerít rá, hogy néha bizony tegyük fel. 
Vajon nem épen oly módon történhetik-e meg ezen 
pártoskodás amott a másik inditvány elfogadása 
esetében is, ha az osztályok választják a 9 tagot. 

Ha pártoskodni akar az egyik párt, arra tö
rekszik, hogy az osztályokba mindenik osztályból 
olyan embert válaszszon a 9 tag közé, ki az ő 
pártján van és a többség ezt, kivált ha egy kissé 
nagyobbacska, ha akarja, keresztül is viszi. Már 
most azon 9 embernek kezében van letéve a biró-
választás. Ez a 9 ember, ha nem is mind, de ex 
suppositione többségében azon párthoz tartozik, 
mely az osztályokban többségben volt , vagyis 
melyhez a számosabb osztályok többsége a maga 
pártjabeli 9 tagot választotta. Ez választja meg a 
bírákat. Ha kettő, három, négy van is a másik 
pártból a bíróság közt, az öt mindig többséget 
tesz 9 közöl, s ez az öt olyan birót választhat, a ki 
egészen kirekeszti a másik pártot; mig a szavazás
nál még sem történhetik meg oly nagy mértékben. 

Egyébiránt ha ezeket az eszméket teszszük 
fel: pártoskodás, többségszerzési vágy : akkor sem 
egyik, sem másik módon meggátolni nem tudjuk, 
mert ennek meggátlására törekedni annyit tesz, 
mint valami hosszasabb kerülővel keresztül vinni 
azt, hogy a többség egyes esetekben ne legyen 
többség. 

En azt gondolom, az egyenes választás sok
kal jobban megfelel a dolog természetének, sokkal 
inkább méltó a házhoz, mint hogy a ház annyi 
fokozaton vigye keresztül a maga elhatározási jo
gának átruházását. 

A ház bír azon joggal , hogy a választások 
íolött határozhat, és az előbbi igazolások igy tör
téntek. Ez volna logice a legtermészetesebb. Két 
baj volt vele. Nagyon hosszú ideig tartottak, és 
sok keserűséggel jártak. Ezt akarja a ház elke
rülni. Azt hiszem, a háznak ezen jogát átruházni 
teljes joga van ; hanem kérdem: helyes-e ezen át
ruházást három fokozaton keresztül vinni ? Először 
az osztályokra bízni, hogy 9 tagot válaszszanak, 
azután arra a kilenczre bízni, hogy bíróságokat 
válaszszanak, és ez a harmadik biróság gyakorolja 
azt a jogot, a mi a házat illeti, és a mit eddig a ház 
gyakorolt. 

Nem indokolom bővebben , hanem Tisza 
László képviselő űr példájára én is azt nyilvání
tom, hogy mindamellett hogy elismerem azon ne
hézségeket , melyekkel j á r , hogy itt pláne iga

zoltassanak a képviselők; mindamellett , hogy 
tudom azon sok keserűséget, melyeket az iga
zolások előidéztek: mégis ha a kettő köaől kel
lene választanom hogy tudniillik az osztályok 
9 embert, az a 9 ember 9 bíróságot válaszszon, 
vagy az igazolások eddigi módja maradjon meg, 
mit szintén nem tartok j ó n a k : inkább az ed
digi módot tartanám meg, mintsem azt fogad
nám el, mely itt terveztetik. Az igazolások eddigi 
módja csak gyakorlati nehézségekkel jár ; de 
aaon elv, hogy a ház maga gyakorolja az őt meg
illető jogot, tisztább, mint as, hogy nem tudom, 
hány fokozaton keresztül ruházza azt másra. 

E szakaszt tehát nem fogadom el ; hanem azt 
óhajtom felállíttatni, hogy a ház maga válaszsza a 
bíróságot, mely ítéljen az igazolások felett. 

NicoliCS Sándor: T. ház! Arra nézve, mit 
a t. előttem szóló mondott, hogy csak olyan pár
toskodás lesz, hogy ha 9 tagot választanak az osz
tályok, és ezek választják ismét meg a birákat, 
mintha az egész ház választja azokat, nem lehetek 
vele egészen egy véleményben : mert még akkor is, 
hogyha a biróság mind a 9 tagot a többség kebeléből 
választaná is meg, ebben nagyobb személyes fele
lősség van arra, hogy azok olyanokat választanak 
birákul, kikről meg vannak győződve, hogy rész-
rehajlatlanck; mig a többség senkinek sem fe
lelős választásáért, és itt természetesen nem 
lehet arról szó, hogy egyik vagy másik párt lehet 
többségben, mert megtörténhetik, hogy nem min
dig ugyanazon egy párt lesz többségben. Tehát 
ez mindegyikre áll. Készemről azt hi?zem, miután 
az eddigi eljárásnál legalább nyilvánosság van 
és igy bármely párthoz tartozzék is az iga-

i zolandó, a nyilvánosság némikép mindig korlá
tozza a többséget: a következő indítványt vagyok 
bátor a ház elé terjeszteni, azon esetre természete
sen, hogy ha a szakasz szerkezete nem fogadtatik 
el. (Olvassa:') „Mondja ki a ház határozatilag, hogy 
a ház-alakításra nézve a központi bizottság véle
ményét elfogadván, az igazolási eljárás jövőre is 
az eddig gyakorlatban volt módon történjék.* 

N y á r y P á l : Mindnyájan egy s ugyanazon 
elvből indulunk ki, nevezetesen a ház souveraini-
tásának elvéből. A souverainitásnak átalában 
egyik attribútuma a birói hatalom. Akár egy sze
mélyben legyen a soiiverain hatalom összponto
sítva, mint a monarchiákban, akár pedig az egész 
nemzet összege által gyakoroltassák az.mint például 
a köztársaságokban, a birói hatalom nem gyako-
roltathatik másként, mint delegatió által. Mi mó
don történik e delegatió kiküldése, az változó, min
den állam vagy testületindividualitása szerint. Ma
gyarországon egy ideig a nemzet maga választotta 
biráit, vagy egy részben átadta e jogot a fejedelem-
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nek. Sőt az egyénnek is meghagyta azon jogot, 
hogy maga válaszsza biráit. Ezek az eszmék mind
azon egy eszmére vonhatók s vezethetők vissza, 
és abban öszpontosulnak, hogy a birői hatalom a 
független, souverain állam vagy testület joga, me
lyet a delegatió utján igy, vagy amúgy gyakorol. 
Ha bíráink oly függetlenek volnának, mint Ang
liában, és akként volnának rendezve, mint ott; ha 
továbbá ugy, mint ott, századok hosszú során át 
hozzászoktunk volna, hogy biráinkba teljes bizal
mat helyezzünk, nem kétkedném azt mondani, 
hogy a ház delegálja az őt illető jognak gyakor
lására azon bíróságot, melyet nem ő nevezett ki, 
hanem a fejedelem. Tökéletesen megnyugodnám 
ebben, ugy, mint megnyugszanak Angliában; de 
minthogy a bíróságok nálunk még végleg rendezve 
sincsenek, nekünk kell magunknak egy független 
bíróságról gondoskodnunk. Az elvet, azt hiszem, 
mindegyikünk elfogadta, hogy egy független biró 
legképesitettebb arra, hogy a választások köríti 
előforduló kérdésekre nézve ítéljen. A központi 
bizottság munkálatában e czélraegy nagyon com-
plicált bíróságot ajánl, melyben én részemről nem 
nyugodhatom meg, azért sem, mert minden com-
plicatiónak ellensége vagyok, ezért óhajtom a dol
got egyszerűsíteni; de minthogy oly rendezett bí
róságaink nincsenek, melyekre magát a képviselő
házat illető jog gyakorlását nyugton bízhatnék, 
azt kívánom, hogy gondoskodjék maga a ház ily 
bíróságról. 

T. képviselőtársam oly módot ajánl ott, mely 
a bírói fogalommal tökéletesen megegyez ; igen. 
de nem egyez meg azon fogalommal, mely szerint 
a bíróság kell, hogy pártatlan, részrehajlatlan is 
legyen. 

És ennélfogva, mit előbbi mellesleg történt 
felszólalásom alkalmával mondottam, ismételve 
ajánlom, t. i . : hogy a ház a már igazolt, és az 
oly módon igazolt tagoknak neveit, kiknek vá
lasztása ellen még csak kérvény sem adatott be, 
egy urnába tétetvén, az elnök húzzon ki abból 
annyi nevet, mennyi a bíróság megállapított szá
mának megfelel, és az ily módon nevezett tagok 
függetlenül ítéljenek a választási kérdésekben. Ha 
a t. ház nem fogadná el a központi bizottság által 
tervezett módozatot, természetesen ezt az egész 
munkálatot át kellene alakítani, mert ennek leg
nagyobb része csak kifolyása azon elvnek, melyet 
itt a 27. szakaszban elfogadás végett terjeszt a bi
zottság a ház elé. 

Ha e szerkezet el találna esni, akkor nem te
hetnénk egyebet, mint elfogadva Deák Ferencz 
indítványát, vagy pedig az általam ajánlott ja
vaslatot, a bizottsághoz vissza kellene utasítanunk 
az egész szabályzatot, hogy ez vagy amaz elv 

KÉPV. H. NAPLÓ 186%. XI. 

szerint alakítsa át e munkálatot. Utasítsuk tehát 
vissza. {Helyeslés.) 

Tóth LőrinCZ: T. ház! Alázatos vélemé
nyem szerint is a pártszellemnek bizonyos befo
lyását a választás feletti biráskodásra alig lehet 
elkerülni mindaddig, mig azt a bíráskodást maga 
a ház gyakorolja ; gyakorolja azt aztán akár 
egészben mind eddig, akár azon formában, a mint 
Deák F . tisztelt képviselő úr által javasoltatott: hogy 
t. i. maga a ház egyenesen válaszsza meg a bí
róságot, akár pedig történjék-e választás a javas-
lott reformok utján. A pártszellem befolyását erre 
az ügyre csak ugy lehetne kikerülni, ha a képvi
selőház külön, s a házon kivüli bírákra bizná ezt 
a dolgot. Azonban, miután nálunk a bírákat a 
közvélemény nem tekinti még oly rendezetteknek, 
függetleneknek, s oly bizalmat érdemlőknek, mint 
Angliában: természetesen ezs a módot a ház még 
most el nem fogadhatja. Én nem is abban látom 
főokát, hogy a ház ne egészben gyakorolja a vá
lasztások feletti bíráskodást; hanem abban , hogy 
az összes ház teljesen képtelen a biráskodásra: 
mert 400 tagból álló bíróság nem képzelhető; 
lehetetlen ennek az actákat kellőleg átvizsgálnia, 
sőt csak meg is hallgatnia a nagy zajban, a mint 
azt mindenkor tapasztaljuk. Éz tehát fő oka 
annak, hogy kevés számú delegált tagjára kell 
bízni tagjainak igazolását. 

A 27-ik szakaszban javaslott mód ellen azon
ban nagy kifogásom van : hogy a kilencz biróság-
nál lehetetlen elérni azt az egységet, a melyet 
megkiván a czél, s a ház méltósága : hogy t. i. az 

I igazolás elveiben egység, öszhangzás legyen. 
Én a pártoskodás ellen ha nem is teljes, de 

némi garantiát abban látnék, ha az összes ház vá
lasztana nem 7, hanem 21 tagból álló bíróságot 
és azután a felek mindegyike, a vádló és védő, a 21 
tagból 7-eí visszavethetne, s a íenmaradt 7 tag 
gyakorolná azután a biráskodást. Nem mondom, 
hogy ez által is tökéletesen meg volna felelve min
den kívánalomnak ; de ebben mégis némi garantia 
lenne a felekre nézve, a pártszellem nyomása ellen. 
Természetesen, e szerint át kellene a többi követ
kező szakasznak is alakíttatni, és e czélra kí
vánnám a javaslatot a bizottsághoz visszautasit-
tatni. {Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Több nézetmerült 
fel a központi bizottság szerkezetére nézve, mely 
ellen különben, mint tudom, fő érvül az hozatott fel, 
hogy complicalt. Bizonyos, hogy a túlságos com-
plicatió minden intézményben rósz ; de először az 
a kérdés : vajon tulságos-e ? és másodszor : hogy 
több idejébe kerül-e a háznak, ha ugy jár el, mint 
ha imigy jár el, a mint javaslatba hozatott? Túl
ságosnak a complicatiót részemről nem tartom, 
mert azt hiszem, hogy arra, hogy az igazolási 

44 
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eljárást a mennyire lehet ne párt, hanem birói 
eljárássá tegyük, szükséges az : hogy magu
kat azon bizottságokat, melyek itélni fognak, oly 
9 ember válaszsza, a kik egyénenkint és sze-
mélyenkint már erkölcsi felelősséggel birnak arra 
nézve a mit tesznek; mig ha az egész ház vá
lasztja azokat, azzal egyátalában senki sem bír. 
Különben azon eljárást, melyet t. előttem szólott 
képviselő úr előadott, épen nem tartom helyesnek: 
mert igaz az, hogy ha 9 biróság lesz, megtörtén
hetik, hogy ezek nem fognak mindenben egyfor
mán eljárni: de ez eset megtörténhetik, akár 9 bi
róság alkottatik, akár a képviselőház választja 
azt ; de ha, mint ő akarja, egy biróság alkottatik, 
szeretném tudni, hány hónap alatt fogna a ház a 
verificatióval elkészülni ? Azt hiszem, egy ülésszak 
nem volna reá elegendő. Én tehát, mert a compli-
catiot túlságosnak nem tartom : mert meg vagyok 
győződve, hogy ha csakugyan azt akarjuk, hogy 
itt a mennyire lehet birói és ne párt eljárás le
gyen, kevesebbet ennél nem tehetünk: mint mon
dám, részemről az eredeti szerkezetet pártolom és 
egyfelől bátor vagyok azt megjegyezni, hogy, mi
ként az imént is mondám, azon változás, mely itt 
ajánltatik, nem fog másra vezetni, mint hogy ép-
ugy meg fog maradni a pártoskodás, mint megma
radhat , ha az egész ház intézi az igazolást ; csak
hogy amott a nyilvánosság ellenőrzése hiányozni 
fog. És még azt kivánom megjegyezni, hogy an
nak, ha ily lényeges változást teszünk, a mely az 
egész rendszabály átdolgozásának szükségét vonja 
maga után — miután azt hiszem, nem is lehetne 
követelni azon bizottságtól, mely azt beadta, hogy 
ezzel most ellenkező elvből kiindulót készítsen, 
hanem ez esetben uj bizottságot kellene e czélból 
alakítani — eredménye nem lesz más. mint, hogy a 
házszabályokat nem leszünk képesek kijavitani, s 
maradni fogunk a régieknél. 

Bóni s S á m u e l : A 9 tag választása ellen 
leginkább az hozatott fel, hogy az által a pártbe
folyás nem akadályoztatik meg. De engedelmet 
kérek: a fokozatok között különbség van. Miért 
nem akartuk, hogy a ház maga intézze az igazo
lásokat ? Mert az eddigi eljárás a bíráskodásnak 
mintegy pasquillja volt. a mennyiben többnyire a 
pártérdek határozott. 4 indítvány adatott be, köz
tük olyan, mely azon esetre, ha a szerkezet elvet
tetnék, a réginek megtartását kívánja. De én , t. 
ház, a régit a legroszabb módnak tartom, mivel 
a többségnek mindig túlnyomó befolyást ad és 
pártoskodásra vezet. Azon ellenvetést hozzák fel a 
kilenczes választás ellen, hogy az által nincs ki
zárva a pártoskodás. Megengedem, hogy e mellett 
is van annak kis tér nyitva; de mégis kevésbbé, 
mint ha a ház maga választ. Annál fogva azt hi
szem — miután semmi időnk nincs már arra, hogy 

uj szabályokat készítsünk, és mivel az ajánlott 
mód a pártoskodásra mégis kevesebb alkalmat 
nyújt — hogy a szerkezetet meg lehetne hagyni . 

Tárady Gábor: T. ház! A szerkezet meg
tartása mellett csak egy érvet hozok még fel, a 
mely, mint tudom, említve még nem volt. Felhoza
tott, hogy a kilencz osztály által választandó bi
zottság megválasztása esetében is lehet bizonyos 
pontig pártoskodást gyakorolni. Figyelmeztetem a 
t. házat, hogy azon kilencz osztály sorshúzás ut
ján választatik, és igy ez nem zárja ki annak le
hetőségét, hogy egy-két, sőt több osztályban is a 
képviselőháznak kisebbsége lesz nagyobb szám 
által képviselve, és nem a többség, mint az a je
lenleg alakult osztályokban is megtörtént; és igy 
nem lehet érvül felhozni azt, hogy minden esetben 
mind a kilencz osztályból a többség választottjai 
fognak ama kilencz tagú bizottságba megválass-
tatni. Miután tehát én, a kösponti bizottság szer
kezete elfogadása esetében, a pártoskodás lehetősé
gét inkább kizárva látom, mint a javaslatba hozott 
módok bármelyike által, a központi bizottság ja
vaslata mellett szavazok. 

E l n ö k : Szólásra senki felírva nem levén, a 
kérdés az, hogy a 27-ik szakaszt, ugy a mint az 
szerkesztve van, elfogadja-a a ház ? [Felkiáltások 
jobbról: Nem fogadjuk el!) Á kik elfogadják, mél
tóztassanak felállani. (Megtörténik!) A 27-ik sza
kaszt a ház el nem fogadja. Most következnének 
az indítványok arra nézve : mi jönne helyére '? 

D e á k FerenCZ: Hogy helyére mi jöjjön, 
arra nézve különbözők a nézetek. Egyik nézetet 
én voltam szerencsés előterjeszteni, azt t. i.. hogy 
a ház maga választja a bíróságot; a mint erre 
nézve külön beadtam indítványomat, melynek 
tartalma ez: „A ház alakulása után azon képvise
lők, kik a 18. szakass értelmében abba befolytak, 
hét-hét tagból álló kilencz, megkülönböztetés vé
gett folyó számokkal megjelölendő, biráló bizott
ságot titkos szavazattal "választanak azon képvise
lők közöl, kiknek választása ellen semmi kérvény 
nincs beadva s választási jegyzőkönyveik is kifo
gástalanok. u Ez az egyik. A másik módot Nyáry 
képviselő úr ajánlotta, a ki ezen bíróságot nem 
választás, hanem sorshúzás utján akarja bizonyos 
számban alakitani. A harmadik módot — ha jól 
tudom — Nicolics képviselő úr hozta javaslatba, 
ki az eddigi gyakorlatot akarja mégtartani. Ez 
utoljára is természetes következése lesz annak, ha 
épen semmi megállapodásra nem juthatunk : mert 
ez esetben az eddigi gyakorlat marad meg. Ezen 
véleményeknek szavazásra kell bocsáttatni. Az
után, ha a szavazás által eldől a kérdés, az elfoga
dott indítványt ki kellene adni vagy a központi 
bizottságnak, vagy a házszabályok megvizsgálására 
kirendelt bizottságnak, hogy ezen az alapon ké-
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szitse el a többit; mert annak keresztül kell menni 
az egészen. {Helyeslés.) 

Besze J á n o s : T. ház! Minthogy már a t. 
ház elfogadta a 14-dik szakaszt, mely szerint a 9 
osztály választ egyet-egyet, az ekként választan
dókra nézve kell valamit határozni. A 14-dik sza
kaszt a t. ház a bizottság szerkezete szerint elfo= 
gadta, arra vissza még nem mentünk; annálfogva 
katározatilag már kilencz tagnak az osztályok 
által eszköziendő választása el vau rendelve, és én 
ezt czélszerünek is tartom. Nem indokolom, hanem 
egyszerűen felolvasom indítványomat. (Olvassa:) 
„A 14-ik szakasz értelmében választandó 9 igazoló 
bíróhoz sorshúzás által még 18 tag rendeltetik, és 
az eképen alakitott 27 tagú bíróságból az érdek= 
lettek mindegyike kilencz ellen kifogást tehet, és 
kilencz végérvényesen biráskodandik." Ezt tarta
nám czélszerünek. hogy a pártoskodásoknak 
ekép vége lenne egyszer. 

E l n ö k : T. ház! Miután a 27. szakasz kima
rad, már most a tett indítványok kerülnek szavazás 
alá. Mindenekelőtt a beadott inditvánvok fognak 
elolvastatni. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa Deák Ferencz 
indítványát) 

Elnök: Először is erre kellene szavazni. 
(Felkiáltások l Halljuk a többit is V) 

PaisS Allűor j e g y z ő (olvassa Nicolics Sándor 
és Besze János indítványait.) 

N y á r y P á l : T. ház! Nekem is van egy mó* 
dositványom. Tudva van a t. ház előtt, mert már 
kétszer is előterjesztettem. Mindjárt leirom és be
adom. 

Paiss Andor j e g y z ő (olvassa Nyáry Pál in
dítványát :) „ A képviselőház azon tagjaínak nevei, 
kik ellen kérvény nincs beadva és választási jegy
zőkönyveik is kifogástalanok, egy edénybe tétet
vén, abból annyi név huzassék ki, a mennyi a 
bírák megállapított száma, és ezek az esküt leté
vén a ház előtt, a választások ellen beadott kérvé
nyek és választások tárgyában függetlenül ítél
jenek." 

Z s e d é n y i E d e : Azt vagyok bátor az indít
ványozó úrtól kérdezni: kizár-e minden képviselőt, 
ki el!en kérvény beadva van, habár jegyzőkönyve 
rendben van is ? 

Nyáry P á l : Keítö kívántatik attól, ki vá
lasztható legyen: először, hogy jegyzőkönyve' 
rendben találtassák; másodszor, hogy kérvény el
lene beadva ne legyen. Ha részrehajlatlan egyén
ről szólunk, a logika azt hozza magával, hogy ezek 
tartassanak legrészrekajlatlanabbaknak. 

BÓniS S á m u e l : Jó lesz az indítványok iránt 
tisztába jönni. Ugy hiszem. Deák Ferencz képvi
selő úr indítványa is kizárja azokat, kik nem egé
szen kifogástalan képviselők. 

Zsedényi E d e : A ki kérvényt nyújt be, 
1,000 forint biztosítékot tartozik letenni; de miután 
csak az igazoló bizottság fogja megvizsgálni, vajon 
tényleg letette-e az illető ez összeget: ezen indít
vány következtében minden haszontalan kérvény 
folytán kizárnánk képviselőket, és nem lenne 50 
képviselő, ki ellen kérvény nem adatnék be. 

Deák F e r e n c z : T. ház ! Az ellenvetés, ugy 
hiszem, nem alapos. Előbb a ház nem alakulhatott 
meg mindaddig, niig a ház absoluttöbbsége oly 
képviselőkből nem állott, a kiknek sem jegyző--
könyveik ellen kifogás nem tétethetett, sem pedig-
ellenök kérvény beadva nem volt. Ezt az első fe
jezetben megváltoztatta a ház, mert attól tartott, 
hogy könnyen jöhet circulus vitiosusba: ha t. i. a 
többség ellen kérvény van beadva, soha sem ala
kulhat meg a ház; tehát azt határozta, hogy a 
ház alakulásába, befolynak mindazok, kiknek vá
lasztási jegyzőkönyveik rendben vannak, habár 
ellenök kérvény adatott is be. Ezt igen természe
tesen mondhatta a ház, mert a praesumtio a 
választás jogossága mellett szól,; az pedig nem va
lószínű, hogy a választottak absoltit többségének 
jegyzőkönyvei rendetlenségben legyenek. Ezekre 
nézve tehát nem forog fen kétség az iránt, hogy 
a ház alakulásába befolynak. De most arról van 
szó : micsoda biróság Ítéljen a beadott kérvények 
fölött? Már ezen bíróságnak tagja csakugyan nem 
lehet oly ember, kinek választása ellen kérvény 
adatott be : mert ez könnyen a részrehajlás g3"a-
nuja alá vonathatnék. Ugyanazért, mind a Nyáry 
Pál indítványa, mind az én indítványom azt mond
ják, hogy a ház alakulására befolyó képviselők — 
tehát azok is, kik ellen kérvény adatott ugyan be, 
de jegyzőkönyveik kifogástalanok — választa
nak, de birák csak azok közöl választatnak, kik
nek jegyzőkönyveik is rendben vannak, és kér
vény sem adatott be ellenök. (Helyeslés.) Azt hi» 
szem, ebben nem lehet semmiféle scrupulust ta
lálni. 

E l n ö k : Legelőször is szavazás alá kerül 
Deák Ferencz indítványa. Kívánja a t. ház, hogy 
még egyszer felolvastassák '? (Fölkiáltások : Fölös
leges!) Méltóztassanak azok, kik Deák Ferencz in
dítványát elfogadják felállani. (Megtörténik.) A t. 
ház elfogadja. 

Deák Ferencz : Már most kérem a t, házat, 
méltóztassék elfogadott indítványomat a központi 
bizottsághoz a végből utasitani, hogy a többi ide 
vonatkozó szakaszt az elfogadott határozathoz al
kalmazza. (Helyeslés!) 

E l n ö k : A központi bizottsághoz utasitíatík. 
Négy órakor osztályülés. 5 órakor délután 

országos ülés fog tartatni, 
(Az ülés d. -</. 2 órakor felf üqgesztetvén, d. u. 5 

44* 
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érakor Gajzágó Salamon elnöklete alatt újra meg
nyílik.) 

Elnök : T. ház! A méltóságos főrendektől 
üzenet jött átal. 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 
szék élé járut): Méltóságos elnök úr ! T. ház S A 
függő államadósságok ellenőrzéséről s a közös 
nyugdijakról szóló törvényjavaslatokat a főren
diház érdemleg tárgyalván , a főrendek a kép
viselőház határozatához mindenben hozzájárultak. 
Van szerencsém az illető jegyzőkönyvi kivonato
kat tiszteletteljesen átnyújtani. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a fő
rendek jegyzökönyvének kivonatait). 

E l n ö k : Napirenden van a tiszavidéki tár
sulat tartozása törlesztéséről szóló törvényjavaslat 
s a központi bizottságnak e törvényjavaslatra szóló 
jelentése. Nem tudom, ha a t. ház kivánja-e a tör
vényjavaslatot fölolvastatni, vagy fölovasottnak 
veszi ? (Fölolvasottnak veszszük!) Akkor csak a köz
ponti bizottság jelentése fog fölolvastatni. 

Bánó József e lőadó (olvassa a központi bi
zottság jelentését. v) 

E l n ö k : Méltóztassanak az átalános tárgya
láshoz szólani. (Felkiáltások: Elfogadjuk!) Tehát a 
t. ház a törvényjavaslatot átalánosságban a rész
letes tárgyalás alapjául elfogadta. 

Következik a részletes tárgyalás. 
BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör

vényjavaslat czimét és az 1-sö szakaszt,t) 
B á n ó Józse f b izot tsági e lőadó : A köz

ponti bizottság a két szakaszt egy szakaszszá kí
vánja alakitani. 

Simonyi Ernő : Lehet szólani ? 
E l n ö k Szólani lehet, csak az a megjegzé-

sem van, hogy a két szakaszt egygyé foglalván 
a központi bizottság, várjuk meg annak is fölol-
vastatását. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 2-ífe 
szakaszt). 

B á n ó Józse f e lőadó : A két szakasz a kö
vetkező szövegezéssel volna beteendő : „1 . sza
kasz. A tiszavidéki vaspályatársulat részére 1861-
től 1867-ig kamatbiztositásfejében adott4,566.978 
forint 31 krajczárnyi előlegnek, valamint az ezen 
előleg után folyó év november hó 1-sö napjáig já
ró 742.202 forint 34krajczárramenő 4 százalékos 
kamatoknak ésigy összesen a társulat 5,309,180 
forint 65 krt tevő tartozásának törlesztése iránt 
elfogadtatik az emiitett társulat részéről a pénz
ügyminiszternek tett azon ajánlat: miszerint a tár
sulat 26.545 drb 200 forintról szóló társulati rész
vényt fog névszerinti értékben átadni a kincstár-

l ) Lásd az Irományok 42 9. számát. 
4) Láad aü Irományok 415 . számát. 

ÜLÉS. (December 5, 1868.} 

nak; a fönmaradfc különbözet pedig készpénzben 
egyenlítendő ki.* 

E l n ö k : Miután senki a szólásra följegyezve 
nincs, nem tudom, kivánja-e a t. ház a szavazást, 
vagy pedig egyszerűen elfogadja ? (Elfogadjuk i) 
E szerint az 1-ső és 2-dik szakasz a központi bi
zottság elfogadott szövegezése szerint fog a tör
vénybe illesztetni. 

Következik a 3-dik, most már 2-dik szakasz. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 3. 

és 4. szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa az 5. szakaszt.) 

Bánó József előadó : Az 5-dik, az ui 
szövegezés szerint 4-dik szakasz második so
rában ezen szó u t á n : „vonatkoznak"' ezen szó 
helyett : „mint szintén" kívánja betétetni ezen 
szavakat : „ugy szintén azok.41 ,Továbbá a 6-dik 
sor elején igy kezdődnék : „ S ebez képest a tár
sulat a mutatkozó tiszta jövedelem feleslegének 
felét" stb. Továbbá a 9-ik sor végén ezen szó he
lyett : „fordítsa" jönnének e szavak : „köteles 
fordítani.u A czikk végén pedig a legutolsó ezen 
két szó : „a társulat" kimaradna. 

Elnök : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság szövegezését? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 6. 
sz akaszt,J 

Bánó József előadó: A központi bizottság 
a 6-dik, most 5-dik, szakasz második sorában elő
forduló ezen szavak: „közelebbiülésszak"helyébe 
ezeket kívánja tétetni : „legközelebbi országgyű
lés alatt." 

Zichy Nándor gr . : A t. ház engedelme el a 
6-dik szakasz ellen némi észrevételem van. A 6-ik 
szakasz 'azon princípiumból indult ki, miszerint a 
vasúti kaniat-biztoritásokból eredhető tehernek 
könnyebb viselhetése s az ezekből eredő fizetések 
fedezete érdekében bizonyos tartalék alakíttassák. 
Nem akarom ily tartalékalap szükségét, vagy pe
dig czélszerü- vagy czélszerütlenségót az alkalom
mal bővebben taglalni; azonban azt vélem, hogy 
ez olyan elv, a melyhez több szó is férne. Hanem 
épen azért, mivel szerintem ezen elv felállítása 
bővebb megvitatást igényel; nem szeretném, hogy 
ily mellékesen és egészen más természetű kérdés 
vitatása alkalmával döntetnék e l ; annál kevésbé 
szeretném pedig ezt, mivel azt hiszem, hogy ellen
mondásba jönnénk magában jelen eljárásunkban 
azon elvekkel, a melyeket ezen szakaszban kife
jeztünk. Meglehet, hogy azon összeget, a mely 
ezen szerződésből az állam rendelkezésére kerül, 
más czélokra kivánnók később fordíthatni: ekkor 
ujabb törvényben kellene másítanunk azt,a mit most 
siettetve ezen törvényben megállapitánk. Továbbá 
talán még e törvénykezésnek tartama alatt — a 
költségvetés tárgyalása alkalmával — azon hely-
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aetben leszünk, hogy egy hasonló eredetű összeg- | 
ről kellend rendelkeznünk és pedig egészen eltérő | 
irányban, más czélokra, mint a minőkre azt a jelen | 
tőrvény szelleme szánná. Ez pedig azon összeg, a j 
mely a magyar-éjszaki vasút államsegélyezéseiből 
származó, és 2 millió és néhány száz ezer forintra 
menő' elsőbbségi részvényekből ered, melyek e 
pálya megvásárlása által rendelkezhetó'kké váltak. 
Én azonban a 6-dik szakaszt leginkább azért kí
vánom kihagyatni, mivel kihagyása által a jelen 
törvény czélja nem veszélyeztetik, inig megszava
zása által ellenkezőleg csak egy átalános elv ve
szélyeztetik ; a melyet bővebb megfontolás után 
utóbb is elfogadhatunk, ha elfogadását szükséges
nek vagy czélszerünek látnók, lnditványozom te
hát, hogy a 6-dik szakasz a szőnyegen levő tör
vényjavaslatból hagyassék ki. 

K o v á c h Lász ló : T.ház! Kétségtelen, hogy 
a megszavazott vasutak egy némelyike igénybe 
fogja venni az ország kamatbiztositását; kétségte
len az is, hogy ily tehernek elviselésére kivánatos 
volna egy fedező alapot előállitani. Jelenben kínál
kozik is alkalom, habár nem is minden kamatbizto-
sitásra szolgáló összeget, de bgalábbannak egy 
részét biztosítani. Miután pedig a t. előttem szólott 
képviselő úr e javaslat ellen azt hozza fel, hogy 
azért nem kívánja most az összeget megállapitani, 
mert ez által a törvényhozás megkötné kezét arra 
nézve, hogy ez összeget szükség esetén másra is 
fordíthassa : erre nézve bátor vagyok azt felelni, 
hogy alkotmányos kormánynak — fogalmam sze
rint — semmiféle összeget másra fordítania nem le
het, mint a mire a törvényhozás rendeli. (Helyes 
lés.) Ha tehát az alapul szolgálandó tőkét e czélra 
fordítja a törvényhozás, s ha később a kormány
zat más czélra kívánja majd fordítani, lesz alkal
ma azt a törvényhozás előtt indítványba hozni. 
Ebből kiindulva, a központi bizottság javaslata 
mellett szavazok. (Helyedéi.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: T-
ház ! Bátor vagyok megjegyezni, hogy Zichy 
Nándor gr. aggodalmait alaposaknak nem tekint
hetem. Mi mondatik a 6. szakaszban? Az. hogy a 
pénzügyminiszter a jövő törvényhozás elé ez 
iránt javaslatot terjeszszen. A jövő törvényhozás 
ezen előterjesztendő javaslat alapján fog majd ha
tározni, és igy teljes határozati szabadsága fen van 
tartva. Minthogy ezek szerint e kérdés miként el
döntése semmi tekintetben sincs praejudicálva, 
a képviselő úr e részbeni aggodalmait nem osztha
tom, és bátor vagyok a 6. szakasz szerkezetét el
fogadás végett ajánlani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 6. szakaszt a 
központi bizottság módosításával? (Elfogadjuk! 
Méltóztassanak tehát azon képviselő urak, kik el

fogadják, felállani. (Megtörténik.) A 6. szakasz elfo
gadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 7. 
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik.) 

E l n ö k í Napirenden van a vasutak és csator
nák építésére felvett kölcsönnek hovafordításáról 
szóló törvényjavaslat. A központi bizottság jelen
tése fog felolvastatni. 

Bánó József előadó (oh ássa a központi bi
zottságnak a vasutakra és csatornákra felvett kölcsön 
hovafordításáról szóló törvényjavaslatra tett jelen
tését. ') 

E l n ö k : Miután nincs senki szólásra felirvá, 
azt hiszem, kimondhatom, hogy átalánosságban e 
törvényjavaslat a részletes4tárgyalás alapjául elfo
gadtatott. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Mielőtt a tárgyhoz 
szólanék, egy kérdést vagyok bátor az igen t. pénz
ügyminiszter úrhoz intézni. (Halljuk !) Midőn má
sokkal együtt e törvényjavaslatok beterjesztettek, 
akkor egy előterjesztést tett a pénzügyminiszter 
úr élőszóval a kölcsönre vonatkozólag-. Ez előtér-
jesztést a t. ház kinyomatni rendelte, s épen most, 
midőn a délutáni ülésbe jöttünk — épen most — 
meg is kaptuk. Én azt a kérdést vagyok bátor a 
t. miniszter úrhoz intézni: ezen előterjesztést, 
ugy tekinti-e, mint oly végleges beszámolást, me
lyet a törvény értelmében tennie kell ? Ezen nyi
latkozattól függesztem fel, hogy szóljak-e tovább, 
vagy ne. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház ! Midőn szerencsém volt e tárgy iránt nyi
latkozni, már azon irányban fejeztem ki nézetemet, 
hogy a törvény értelme szerint a végleges száma
dás ideje akkor kerül elő , midőn a törvény által 
megállapított összegre terjedő kölcsön egészen k i ' 
bocsáttatott, ennélfogva a számadások teljesen ba-
rekeszthetők lesznek. Ugy hiszem, ezen kérdésre 
maga azon előterjesztés, melyet ez ügyben tenni 
bátor voltam, és a rne yben ezt határozottan ki
emeltem , kielég.tő feleletet adott. Ennélfogva arra 
hivatkozva nem mondhatok most sem mást, mint 
a mit az előterjesztésben mondottam. 

Tisza K á l m á n : Megeshetik, hogy ez elő
terjesztésben benne foglaltatik az, de sokkal fon-
tosabb e tárgy, mintsem egyszeri hallás után 
biztosan elindulhatnánk; de különben is szolgál
jon mentségemül, hogy akkor, midőn ez előter
jesztést méltóztatott tenni, a vasúti bizottságban 
voltam elfoglalva, elolvasni pedig az előterjesztést 
idő hiányzott, mert bár 5 vagy 6 napja , hogv 
méltóztatott a t. ház a kinyomatást elrendelni, az 
mégis csak e perczben osztatott szét. Miután azon
ban e miniszteri nyilatkozatból megértettem, hogy 

' ) Lásd az Irományok 429-dik ez4máf. 
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ez csak előleges előterjesztés volt, nem pedig vég
számadás, ez alkalomra nézve nincs többé meg
jegyzésem. 

BujanOViCS Sándor jegyZő (olvassa a tör
vényjavaslat első szakaszát.1) 

E l n ö k : Azt hiszem , a tanácskozás czélsze-
rübb folyamu lehet, ha pontonkint veszszük az itt 
érintett vasutvonalakat, és a melyre nézve netalán 
észrevétele van valakinek, azt az illető' pontnál elő
adja ; és a mit bele akar tétetni az illető pontba, 
azt indítványozhatja. Először is tehát az a) poot 
lenne felveendő. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 1. 
szákasz a) alatti pontját.) 

El i l ök : Elfogadja a t. h á z ? (Elfogadjuk!) 
Elfogadtatik. 

Bnjanovics Sándor jegyző (olvassa az l. 
szakasz b) alatti pontját.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Erre nézve nekem 
csak az a megjegyzésem van, hogy miután a tör
vényhozás együtt van, én az alkotmányos formák
kal megférönek tartottam volna, ha a miniszter 
úr előlegesen kikérte volna a ház beleegyezését. 
Nem akarom a vételnek jutányos és hasznos vol
tát kétségbe vonni; hanem azt hiszem, hogy ott, 
a hol absolute lehetetlenség nem esik közbe, az al
kotmányos formákat meg kellene tartani, és e sze
rint a miniszter úr ily eket előbb jelentsen be a ház
nak, mintsem a szerződést megköti. Ezen szempont
ból kiindulva, azon észrevételt vagyok bátor tenni, 
hogy én óhajtanám, hogy a vasutakra és átalában 
a közmunkákra vonatkozó törvényjavaslatokat a 
közlekedési miniszter úr terjesztené elő, a ki azokért 
azután felelős : mert a pénzügyminiszternek ezen 
törvényjavaslatban, ngy hiszem, egyéb dolga sincs, 
mint hogy ha a ház megszavazza és az törvénynyé 
válik: ő az utalványozott pénzt a közlekedésügyi 
miniszternek, vagy annak, a kinek ez utalványoz
za, kifizesse, de magúkért a vasutakért a közleke
dési miniszter levén felelős, azt hiszem, ilynemű 
törvényjavaslatok az ő nevében volnának előterjesz-
tendők. (Helyeslés balfelől.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház ! A mi Simonyi Ernő képviselő úr kérdé
sének első részét illeti, arra nézve csak azt vagyok 
bátor megjegyezni, hogyha valamely az állam ér
dekében kötendő alkunál mielőtt az egyezkedés 
megkezdetnék, mindig a törvényhozás intézkedése 
volna szükséges, azt hiszem, hogy az alku nemcsak 
meg nem köttetnék, de sok esetben megkötése le
hetetlenné is tétetnék. A minisztérium, és pedig 
nemcsak a pénzügyminisztérium, hanem az összes 
minisztérium, meg levén győződve arról, hogy az 
ezen társulatnak előbb adott előlegek biztosítása 

5) Lásd a» Irományok 416 dik számát. 

csak ez utón eszközölhető; hogy e vasúti vonal 
megvétele mellett nagyfontosságú forgalmi és nem
zetgazdasági érdekek szólanak, és hogy e szerint a 
szerződés megkötése az államra kedvező: saját fe
lelőssége alatt az egyezkedés megkötésére intézke
déseket tett, fentartván természetesen a ház utóla
gos jóváhagyását. 

A mi a másik kérdést illeti, azt t. i., hogy az 
összeg egészen ismeretlen ; arra nézve bátor va
gyok kijelenteni, hogy az a költségvetésben meg-
emlittetett. 

Végre a mi a t. képviselő úr azon megjegy
zését illeti, hogy ily törvényjavaslatot a közleke
dési minisztériumnak kellett volna előterjesztenie : 
e tekintetben bátor vagyok hivatkozni azon tör
vényre, mely magáról a kölcsönről szól, a mely 
azt rendeli, hogy a hovaforditás iránt a miniszté
rium terjeszszen elő javaslatot, és midőn e tárgy
ban felszólalok, nemcsak a magam, azaz a pénz
ügyminiszter, hanem az összes minisztérium nevé
ben szólalok fel: mert bármely tárgyban terjesz
tetik elő törvényjavaslat, az nem az egyes minisz
ternek, hanem az összes minisztériumnak törvény
javaslata. (Helyeslés.) 

S i m o n y i E r n ő : Ha az összes minisztérium 
elvállalta a felelősséget, akkor nincs szóm. 

E l n ö k : A t. ház az első szakasz b) alatti 
pontját elfogadja. 

Bnjanovics Sándor jegyző (olvassa az 1. 
szakasz c) pontját.) 

Bánó József előadó: A központi bizottság 
szintén meg akarja tartani a c) pontot , hanem 
előbb kivan egy másik pontot betétetni. Az első 
szakasz b) alatti — és nem, mint a központi bizott
ság jelentésében sajtóhiba következtében mondatik, 
a 6-dik pontja — után jönne, nem az, a mi most 
van, hanem a következendő tétel: „az alföld-fiumei 
vasút károly város-fiumei részén megkezdett mim-
Jíálatok folytatása." Ezt kívánja betétetni külön 
pontban a központi bizottság. 

Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Bánó József előadó: A c) és az uj sorozat 

szerint d) pont a következendő módon lenne ala
kítva: ,,d) a magyar-északi vasutvonalak Salgó-
Tarjántól Losoncz és Beszterczebánva felé foly
tatása, csatlakozásul a kassa-oderbergi vasútvo
nalhoz." 

Bnjanovics Sándor jegyző: Erre nézve 
módositvány adatott be Várady János , Rud-
nyánszky Flórián, Paczolay János és Botka Ti
vadar urak által. (Olvassa;) KA magyar éjszaki vas
útvonalnak Salgó-Tarján és Beszterczebánya, vagy 
a Garam völgyén Esztergom-Nána és Besztercze
bánya között megállapítására behatóbb észlelések 
igényeltetvén,mint a minőkkel eddigelé bírunk: a 
közlekedési minisztérium utasittatik ezen mindkét 
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vonal kellő tanulmányozására és felvételére, és e 
részbeni eredményének a legközelebbi országgyű
lés elé terjesztésére/' 

Várady János: T. ház! A kérdéses salgó-
tarján-besztercze-szucsányi vonal 21 mértföldre van 
felvéve, és a mint a napokban a pénzügyminiszter 
úr előterjesztéséből megértettük, arra 18 millió frt 
szükségeltetik. Ez olyan nagy összeg, amiíyen drá
ga mértföldes vasút még nincs Magyarországban, 
mert mértföldje mintegy 900,000 forintba kerül. 
É n azt hiszem t. ház, hogy midőn a közlekedési 
minisztérium ezelőtt 18 hóval vasúthálózati terve
zetében kimondotta azt, hogy ezen összeköttetést 
az északkal vagy Salgó-Tarján-Besztercze felé, 
vagy ha máshol, t. i. a Garam-völgyén olcsóbban 
lenne eszközölhető, mind a két útnak teljes tanul
mányozását fogja megtétetni, és azt, mely legczél-
szerübbnek találtatik, fogja a ház elé terjeszteni. 
Ezek után bizton lehetett várni, hogy mindkét 
vonalt tanulmányozni fogják, annyival inkább, 
minthogy — a mint látjuk — mértföldenkint 
900,000 frtba kerül a minisztérium által előtér-
jesztett vonal. En ez ügyben nem kívánok magán
érdekből szólam; de meggyőződést óhajtok ma
gamnak szerezni, annyival inkább, mivel — mint 
emlitém — Magyarországnak még eddig nincs 
vasútja, melynek mértföldje 900,000 frtba került 
volna. El lehetett tehát ezek után várni azt, és el 
is vártuk a közlekedési minisztériumtól, hogy a 
garam-völgyi vonalat vegye fel, és hogy azon 
esetben, ha az hasonlólag megfelelt volna a köz
érdeknek és építése kevesebbe került volna, azt 
terjeszsze a ház elé. Minthogy azonban e vonal 
nem Ion felvéve, előttünk semmi eszköz és mód 
nincs, melynek alapján elhatározhatnék: melyik 
vonal kiépítése czélszerübb. Ha tekintetbe vesz-
szük, hogy azon 60 milliónyi kölcsön, melyet az 
ország vasúti czéloki'a felvett, kimeríthető valami; 
ha tekintetbe veszszük, hogy maga a fiumei vasút 
több mint felét nyeli el ezen összegnek; hogy ma
ga a losonez-hatvani vasút igen nagy részét igény
be fogja venni: valóban tekintetbe veendő, vajon 
olyan vasúti vonalak terjesztetnek-e a ház elé 
megszavazás végett, melyekre vállalkozók várha
tók : mert én ugy tekintem a 60 millió alapot, 
mint oly valamit , mi által az ország kezdemé
nye, és kedvező alkalom nyujtatik a vállalkozók
nak, hogy az országtól átvehessék. Azonban ne
kem semmi kilátásom sincs az iránt, hogy ezen 
22 mértföldnyi vasutat , mely mértföldenkint 
900,000 frtba''kerül, vállalkozó átvegye; tehát na
gyon méltó, hogy e tekintetben a közlekedési mi
nisztérium vasúti hálózata tervezetének 7-ik pont
jában foglalt azon előterjesztés, hogy a másik al
ternatíva is figyelembe fog vétetni, Teljesíttessék. 

Azért voltam bátor a t. ház előtt ezen módosit-

ványt kijelenteni és arra kérni, hogy tekintettel 
arra, hogy e vonal mily rop pánt árba kerül, uta
sítsa a közlekedési minisztériumot, hogy a másik 
vonalat is vegye fel, hogy a ház csak azután, ha 
meggyőződött arról, vajon nem felel-e meg a má
sik vonal épen ugy a szükségnek? és ha mind a 
két vonalat combinálhatja, határozzon. 

L ó n y a y Menyhér t p é n z ö g y é r : Méltóztas
sanak megengedni, hogy az idő rövidsége mellett 
is ezen vonalra nézve némelyeket előadhassak, és 
az épen most mondottakra néhány észrevételt 
tehessek. Sokkal fontosabb e vonal az ország 
kereskedelmi érdekei és a vasúthálózat kiépítésének 
tekintetéből, semhogy megszavazása előtt néme
lyeket meg ne említsek. (Halljuk!), 

Mindenek előtt azon észrevételem van a t. 
képviselő úr által előadott számokra nézve, hogy 
ezen vonalra nézve, mely körülbelül 22 műdet 
tesz, a közlekedési minisztérium építészeti osztálya 
által részletes tanulmányozás után a költség elő-
számitás nem tétetett többre, mint 15 millióra; 
miután azonban ezen pálya nagy része hegyi 
pálya, hol az akadályokat előre biztosan és minden 
részletükben kiszámítani nem lehet, tekintetbe vé
tettek a felmerülhető körülmények, melyeknél 
fogva a vonal ezen részének kiépítése nagyobb 
összeget vehetne igénybe, és ezen okból vétetett az 
előszámitásba pár millióval több, ez okból tétetett 
az öszeg 18 millióra, mi azonban, meglehet, hogy 
kevesebbe fog; kerülni. Azon számítás, melyet, a t, 
képviselő úr felemlíteni méltóztatott, és a mely sze
rint e vonal mértföldenkint 9 százezer forintba 
kerülne, nem egészen correct. miután 9 százezer 
forintot vévén 22 mértföldre, ez nem 18 millió. 
hanem 19.800,000 irtot tesz. 

Egyébiránt méltóztassanak tekintetbe venni, 
hogy, haván pálya, melynél nagyfontosságú azon 
kérdés, hogy az lehetőleg rövid vonalban érje el 
a kiviteli végpontot, azaz Oderberget: kétségtelenül 
ezen pálya az. Méltóztassanak felvenni, hogy a 
múlt évben—a mely, igaz, rendkívüli kiviteli év 
volt — a Magyarországból kivitt nyers termények 
nagyobb része, majdnem két harmada ezen irány
ban ment ki, még pedig hasonlítva az indítványba 
hozott vonalnak hosszához, 15—16 mértföldnyi 
kerülővel. Miután jöhetnek évek, s jönni fognak, 
midőn a magyarországi kivitel csak az által lesz 
eszközölhető, ha terményeinket a jelenlegi árakhoz 
hasonlítva, olcsóbb piaczi árak mellett vihetjük k i ; 
oly évek. melyekben Európa egy és más részében 
terményekre oly nagy szükség nem lesz; midőn 
arra hogy Angliában és Európa egy részében — hol 
évenkint bizonyos mennyiségű uyers termény be
vitelére van szükség — piaczot szerezhessünk ma
gunknak, a magyarországi kivitel egyik fő és 
lényeges feltétele az leend, hogy lehető rövid vo-
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nalon és lehetőleg olcsón érjük el a fogyasztási 
helyeket: ezen indoknál fogva is ajánlom a t. ház
nak a kormány előterjesztését. 

Ha ezen pálya épitése, a néhol felmerülő 
nehézségek folytán mértföldenkint, összehasonlítva 
más pályákkal, tán többe is kerülne, a t. háznak 
e mellett figyelembe kell vennie, hogy nem csak 
jövedelmi, de átalában nemzetgazdasági s kiviteli 
tekintetben nagy fontosságú körülmény az, hogy 
e pályán terményeink kivitelére a legrövidebb s 
legolcsóbb út nyilik. Miután pedig az ország érde
kére nézve igen fontos, hogy e pálya minél előbb 
létesíttessék : hozta a minisztérium e pálya kiépítését 
javaslatba, és pedig azon czélból, mint már emii
tettem, hogy ez által a Magyarország kiviteli ke
reskedése előmozdításának eszközlésére szolgáló 
vasúti hálózat fő pontját minél rövidebb vonalon 
és minél elébb kösse össze a fővárossal. 

PaCZOlay JánOS : Ha az országgyűlés elé 
a vasúthálózatra nézve eddig tervezet nem lett 
volna előterjesztve, megvallom, nem bátorkodtam 
volna a t. házat előadásommal fárasztani; de 1848-
ban az országgyűlés elé nagy hazánkfia, Széchenyi 
István egy vasúthálózati tervet terjesztett, ki Ma
gyarország gazdasági politikáját bizonyosan leg
alább is oly magas szempontból látta, mint a jelen
legi minisztérium és már Széchenyi nagy hazánkfia 
a pest-oderbergi összeköttetést korántsem Hatvan-
Losonez-Beszterczének, hanem a Garamvölgyén 
vezetendőnek indítványozta ; s épen azért, t. ház! 
minthogy nagy hazánkfia a vasúthálózatra nézve 
ezen tervet előterjeszté a ház elé,nem tartotta a je
lenlegi minisztérium magát hivatva arra, hogy 
ezen általa terjesztett összeköttetési vonalt egysze
rűen mellőzze, hanem a maga előterjesztéséből is 
azt mondja, hogy mindenesetre előlegesen tanul
mányozandó: vajon a garam-völgyi vasútvonal, 
vagy pedig a hatvan-losonczi vonal ad-e előnyö-
sebb, rövidebb és czélszerübb összeköttetést Oder-
berggel? Azonban mindamellett, hogy maga a mi
nisztérium szükségesnek látta a tanulmányozást, 
sőt az előttem szólott igen tisztelt érdemes minisz
ter úr akkor, midőn több megyei küldöttség ké
réssel járult hozzá, biztosította azokat, hogy 
semmi esetre sem fog más vasút építtetni, mint 
a mely az országnak legkevesebb költségébe fog 
kerülni, és mi ezek után méltán elvárhattuk, hogy 
ezen tanulmányozás, melyet két miniszter ígért, 
valóban eszközöltetni is fog : látjuk, t. ház, hogy 
e tanulmányozásból semmi sem lett. Én is azt állí
tom, t. ház, hogy azon vasútvonalnak, melyet mi 
megszavazunk, legrövidebb utón kell Pestet Oder-
berggel összekötni. Hanem épen az a kérdés, hogy 
Pestről a Garam völgyén keresztül Oderberghez 
nem lehet-e közelebb eljutni, mint Pestről Hatva
non, Losonczon, Beszterczén keresztül? Ezt csak 

kellő tanulmányozás után lehet megtudni és e sze
rint méltányos és alapos azon indítvány, mely 
szerint ezen tanulmányozás tétessék meg, és e.,Je-
kintetből pártolom a határozati javaslatot. 

Hollán Ernő államtitkár; T. ház! Az 
előttem szólott Paczolay képviselő úr azon óhajtá
sának adott kifejezést: vajha a minisztériumnak 
ezen előterjesztését a két versenyző vonalnak ala
pos összehasonlító tanulmányozása előzte volna 
meg! Én a t. képviselő úr megnyugtatására szol
gálhatok azon kijelentéssel, hogy a kívánt müve
let megtétetett; azt is elmondhatom, hogy a telje
sített tanulmányozásnak mi volt eredménye. Az 
derült ki ugyanis e tanulmányozásból, hogy a vo
nalnak költségessége nem azon részből ered, a 
mely Beszterczebányán innen, hanem inkább ab
ból, a mely Beszterczebányán tul fekszik. Már 
pedig akár a Garam-völgyén megyünk fölfelé, 
akár más utón, Beszterczebányán tul találkozunk 
mindenesetre azon területi nehézségekkel, melyek 
e vonalat rendkívül költségessé teszik. 

A mi azon további észrevételt illeti, melynél
fogva t. képviselő úr nagy hazánkfiára, Széche
nyire hivatkozott, én bizonyára azok közé tarto
zom, a kik tisztelettel hajolnak meg a nagy férfiú
nak emléke előtt; de arról is meg vagyok győ
ződve, hogy ha ma tervezte volna nagy hazánkfia 
e vonalat, szintúgy figyelembe vette volna a je
lenben fenforgó körülményeket? mint tette azt a 
minisztérium. {Tetszés). 

Végre, a t. képviselő urnák óhajtása szerint, 
indokolni és kijelenteni kívánom, hogy a miniszté
riumnak országos szempontból igenis fontos okai 
voltak, melyek arra indították, hogy az irány 
megállapításánál ne a garamvölgyi, hanem más 
utat válaszszon, mert nem tekintve a nagyobb költ
ségeket, azon kiváló fontosságú vonalat, mely Ma
gyarország kivitelében előreláthatólag nagy sze
repre van hivatva, nem az államtársaságtól függő
ségben, mondhatnám, annak dominiuma alatt, ha
nem attól teljesen függetlenül, az ország igényei
nek megfelőleg kivánta kiépíttetni. (Tetszés.) 

E l n ö k : T. ház ! A szavazás előtt, mind a 
központi bizottság által benyújtott szövegezés, 
mind a módositványok fel fognak olvastatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a d) 
pontot a központi bizottság szövegezése szerint, és Vá— 
rady Jánosék módositványát). 

ElnÖk ; Kérem azon képviselőket, kik a 
központi bizottság által szövegezett d) pontot el, 
fogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
A képviselőház elfogadja. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az l-sö 
szakasz eredeti d) pontját). 

Bánó József előadó; A központi bizottság 
javaslata szerint a d). most e) pont következőleg 
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lenne szerkesztve : ,,Az éjszaki vasútvonal Hatvan
tól Jászberényen át Szolnokig vezetendő szárny
vonalának elkészítése.'' 

Zichy Jenő gr . : Köztudomású dolog, hogy 
hazai pénzintézeteink egyik legtekintélyesebbje 
épen a 12 és V2 mértföld hosszú vonal kiépítésére 
vállalkozott és az országtól arra sem állambiztosi-
tékot. sem subventiót nem igényelt; tette ezt azon 
felette fontos és kedvező hozzátételleLniiszerint kész 
e vonalnak 11 kormány által kijelölendő bármely 
pontjától be Pestre egy szárnyvonalat építeni és 
így a testvér fővárosokat e közlekedési vonallal 
direct összeköttetésbe helyezni. Én nem ismerem 
az indokokat, melyek a kormányt vezették, a mi
dőn ezen ajánlatot elvetendó'nek találta; de kérni 
fogom a pénzügyminiszter urat, az iránt nekünk 
fölvilágosítást adni. Én tehát e vonalat magánvál
lalkozó utján kívánom kiépíttetni és ezért a dj 
pontot kihagyni óhajtom és e szerint egy módo-
sitványt volnék bátor a t. házhoz beadni. Szerin
tem a kölcsön elfogadásánál azon elv vezette a t. 
házat, miszerint oly vonalak építtessenek rajta, me
lyek az országos erők hozzájárulása nélkül nehezen 
volnának létesíthetők, és a melyek akár nemzetgaz-
dasági,akár stratégiai,akár kereskedelmi szempont
ból lettek volna szükségesek. Én e kölcsönt nem te
kintem oly üzlettőkének, mely által azt 5%-ra fel
véve, azt7°/0-ra lehetne kiadni és így jógeschaft-et 
lehessen csinálni. De még ha ez lett volna is egy
részt az indok, én mégis azt óhajtanám, hogy e 
kölcsönön egy uj és tökéletes valamit, egész közle
kedési vonalt alkossunk, ilyen pl. a nagyvárad-
fiumei vonal, melynek kiépítése szükséges volt és 
a ház meg is szavazta, és az Eszéktől Fiúméig fog 
az ország költségén kiépíttetni. De azt, hogy ezen 
vonal valami egész és tökéletes legyen, ezen rnódo-
sitványommal reménylenéni elérni. 

Erre nézve a következő módositványt vagyok 
bátor tenni : „A d) pout kihagyatván, helyébe 
tétessék: ,.a Duna rendszeres szabályozása és a 
nagyvárad-fiumei vonalon Erdődnél egy állandó 
vonóhid vasúti áthidalására fordítandó." Ezen hi
dat azzal indokolom, hogy igy e vonalon a köz
lekedés szakadatlan leheíend, Tapasztaltuk, hogy 
Pesten mi történt, hogy a Duna szabályozatlansága 
miatt összekötő vasút és híd nem létezhetvén, hóna
pokig vesztegeltek a Duna egyik partján oly áruk, 
melyek egy nap alatt lettek volna tova szállitandók. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : „Méltóz
tassanak megengedni, hogy a t. képviselő iirnak 
egyenesen hozzám intézett kérdésére válaszoljak. 
(Halljuk !J 

Legelőször is azt kérdezte a t. képviselő űr, 
minő indokok vezérelték a minisztériumot arra, 
hogy ezen törvényjavaslatba ezen vonalat is fel
vegye ? én viszont kérdést intézek a t. képviselő 

KÉPV. H. HÁPLÓ. 186%. XI. 

úrhoz, s azt kérdem: minő indokokból alakult azon 
társulat, mely e vonalra nézve az államtól semmi 
nemű segélyt, semminemű biztosítékot nem kért ? 
Bizonyára azért, mert meg volt arról győződve, 
hogy a mint ezen vonal kiépül, az egész forgalom, 
a mely jelenben már létezik, és az oderbergi vasút 
megnyíltával még nagyobb leend, ezen a társulat 
által kiépittetni kért vonalra fog átmenni. 

Ez még nem lett volna elegendő indok a 
kormányra nézve arra, hogy maga vegye kezébe 
a dolgot; de az egyik indok, mely a kormányt 
arra vezette az, hogy, ellenkezőleg a t. képviselő 
lír nézetével, megfontolandónak és irányadónak 
tekintette azon szempontot, hogy miután a törvény
hozástól függ egyes vonalaknak mi módon építése 
iránt határozni, azon vonalok, melyek mindjárt 
első kezdetben nevezetes jövedelmet hoznak, azért, 
mert a forgalomnak főerei: a felvett kölcsönből 
létesíttessenek. 

Tette ezt a kormány nemcsak azon szempont
ból, hogy a felvett kölcsön kamatai az által, hogy 
a kölcsönből a legjövedelmezőbb pályák építtetnek, 
fedeztessenek: nem csak azért, hogy az i ly biztos 
jövedelmű pályák jövedelem-feleslegeit, melyek az 
építési költségek kamatainak fedezése után fenma-
radnak, ne egyes vállalkozók, de az állam húzza ; 
hanem tette azon szempontból: mert az ország ki
viteli kereskedésének legnagyobb előnyére válik 
az, hogy a fővonalokon az áruszállitási szabály
zat megállapítása a kormány rendelkezésétől füg^g, 
holott ha e vonal vállalkozók által építtetik, az or
szág ezen előnytől elüttetik. (Helyeslés.) 

Van még egy nevezetes indok, melyet köte
lességemnek tartok ehelyüt t felemliteni. Ugyanis, 
ha e vonal irányzatát méltóztatnak tekintetbe ven
ni, látni fogják, hogy az az ország nyers termelé
sének főhelyét, t. i. a tiszai vidéket és a tiszai vas
pályát hozza kapcsolatba az oderbergi vonallal, 
Pest kikerülésével. Már pedig az országnak érdeké
ben fekszik, hogy ezen vonal építésénél az áru 
szállítási szabályzatnak az állam részéről leendő 
megállapítása mellett Pest, a főváros, a főkereske--
delmi hely forgalmi érdekei biztosíttassanak. És 
én azt hiszem, hogy Pestnek e részben érdekei nem 
közönyösek, hanem figyelembe veendők. 

Helyesen cselekedett tehát nézetem szerint a 
kormány, midőn ezen vasút kiépítésére nézve, mi
után az jövedelmező, miután sok más szempont 
szól mellette az állam részéről eszközlendő 
kiépítését hozta javaslatba, 

A tett módositványt annyival kevésbé fogad
hatom el,miutáu a t. képviselő úr abban oly költsn 
geket kíván tétetni a kölcsönből, melyek a törvény 
rendeletével egyenesen ellenkeznek. A törvényben 
ugyanis világosan ki van jelentve, hogy a kölcsönt 
csak vasutak s csatornák építésére, nem pedig fo-
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lyam szabályozására, mint azt a t. képviselő úr 
indítványában kívánta, lehet használni. Ezen szem
pontból is a módositványt nem fogadhatom el. 

Ivánka I m r e ;, Ha e vonal érdekében nem 
történt volna felszólalás, bizonyára nem fáraszta
nám a t. ház figyelmét mostani előadásommal. 

Mindenekelőtt örömömet fejezem ki a felett, 
hogy a kormány ezen vasutvonalat azon vasutak 
közé sorozta, melyek egyátalában kiépítendők; 
mellőzve azt, hogy ez az államkölcsönből építtetik, 
vagy bárki más által: mert én e vasutat a magyar
országi vasutak egyik legfontosabbikának, és hoz
zá teszem, a legjövedelmezőbbek egyikének tartom. 
Csak egyre nézve. t. ház, nem hallgathatom el 
csodálkozásomat: hogy azon nagy búvárkodás 
közepett, melyben a közlekedési minisztérium el 
volt merülve, midőn a különböző vasutvonalakról 
terveket készített, kikerülte figyelmét az, hogy a 
szolnok-hatvani v m a l kiépítése mennyire czélszerü 
-és mennyire jövedelmező, (Derültség.) és hogy e 
vonalat nem sorozta az első sorban kiépítendő 
vasutak közé. hanem csak akkor keltette fel figyel
mét, és csak akkor győződött meg e vonal kiépí
tésének czélszerüségéről, midőn egy magántársu
lat annak tervét elkészítvén, kamatbiztositás nél
kül ajánlkozott e vonal kiépítésére. (Derültség.) 
Ismétlem, kiváló örömömre szolgál e vasút kiépí
tése : örülök annak, különösen katonai szempont
ból. De azon kis boszuság, mely minden vállal-
kozó emberben meg van, ha valamely vállalatától 
elesik, elmondatja azt velem ; hogy boszant, midőn 
látom, hogy akkor, midőn e vasút a vállalkozók 
részéről 22 mértföldnyi hosszúságban kiépíttetett 
volna az állam minden terheltetése nélkül — mert 
ama társulat a vasutat Pestre is ajánlkozott kamat
biztositás nélkül behozni — neki megy az állam, 
és az ingyen kiépíttetni ajánlott vasút helyébe 
8 százalékos pénzzel építi azt. 

Azt hiszem, t. ház, az állam nem azért kötötte 
a vasúti kölcsönt, hogy azzal spekuláljon, hanem 
azért, hogy oly vonalakat építhessen, melyekre 
megfelelő vállalkozók egyátalán nem találkoznak. 
és nem olyanokat, melyeknek kiépitését ingyen 
készek elvállalni. 

Hallottam oly ellenvetéseket, hogy azon 
esetre, ha ezen vasút idegen kézbe megy át, el 
fogja kerülni a kereskedelem Pestet, s hogy továbbá 
az állam nem fogja a tariffát szabályozhatni. Ez 
állítást, t. ház. oda vetni igenis lehet, de komolyan 
venni nem. Hivatkozom a t. államtitkár úrra : vajon 
azon árúk, melyeknek megvásárlása Pesten történt 
ugyan , de a melyek az alföldön, Szegeden vagy a 
Bánátban rakatnak fel, hogy Stettinbe vagy Ham
burgba menjenek, ma: megállnak-e Pesten? Ko
rántsem ; hanem a városliget megett levő összekötő 
vasútvonalon tovább mennek, és Pestre nézve tö

kéletesen közönbös, ha ez elkerülés akár ez egy 
félmértfölddel, akár öttel megy Pesttől távolabb. 

A mi azon okoskodást illeti, hogy azon eset
ben, ha vállalkozók építik a vasutat, ezek a tarif
fát felrugtathatták volna, mig az állam azt leszál-
littathatja, mi által a szállítás olcsóbbá válik, ez 
pedig a termelő előnyére van, a mennyiben annyi
val drágábban veheti meg a kereskedő a termé
nyeket, a mennyivel olcsóbban szállít, s a többi : 
erre azt felelem, hogy hisz az államnak mindig 
jogában áll a tariffa-szabályzatokba betekinteni 
és intézkedni arra nézve is, hogy a tarifa szükség 
szerint és megfelelőleg csökkentessék. Ezen ellen
vetés tehát önmagában meg van czáfolva. 

Hallottam még azon ellenvetést is, hogy a 
vállalkozó társulat az engedély kinyerésével jó 
üzletet csinálván, a szóban levő vasutat más társu
lat részére nyereséggel átengedte volna. Mire való 
t. ház a társulattal kötött szerződés'? Hiszen ebben 
az állam kikötheti magának az elővételi jogot. Ezen 
joga az államnak egyébiránt mindenütt és minden
ben a dolog természeténél fogva úgy is meg van, és 
ezt bizonyára a szerződésbe bele is tette volna. 

De mindezeket mellőzve, csak még egy kö
rülményre vagyok bátor a t. ház figyelmét 
felhíni. A vállalkozó társulat felajánlotta volt 
azt, hogy az uj vasutat bármely pontról, a hol a 
kormány kívánni fogja, egyenesen, még pedig ka
matbiztositás nélkül, fogja Pestre vezetni. Kérdem 
már most: mivel kárpótolja a kormány Pestmegyé
nek azon részét, melyen e vasút végig ment volna, 
a nélkül, hogy az az államnak egy garasába ke
rül, azon veszteségért, hogy most vasutat nem 
kap? tán le fognak szállíttat ama v i d é k adói? 
mert hiszen ö is a többi vasutak kamatbiztositásá-
hoz szintén járul, akkor, midőn megfosztatik azon 
jótéteménytől, hogy ingyen kapott volna jó köz
lekedési utat! 

Ezek észrevételeim, melyeket el nem hallgat
hattam. Egyébiránt ismétlem: nagyon örvendek 
e vasút felépülésén, örvendek, hogy az állam maga 
építi épen e vonalat: mert azt az államra nézve 
hasznosnak tartóin, és örülök annak is, hogy az 
állam ezzel jó üzletet csinált. 

Hollán Ernő államtitkár; A t. előttem 
szólott képviselő úr egyenesen hozzám intézett egy 
kérdést, melyre bátor vagyok azt válaszolni, hogy 
a jó tanács soha sem jő későn. A tisztelt képviselő 
úr a feletti örömét fejezte ki, hogy a közmunka-mi
nisztérium, mely eredetileg e vonal vasúthálózati 
tervezetéből kifeledte azt, a vállalkozók által adott 
útmutatás következtében abba felvette. Mindazon. 
fontos körülmények, melyeket a t. képviselő űr 
e vonal előnyösségére nézve kiemelt, elég indokul 
szolgáltak a kormányra nézve, hogy e vonalt ne 
magánvállalkozóknak adja át, hanem egyenesen 
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megtartsa az ország részére. (Helyeslés.) De mind
azon előnyök, melyek e vonal jövőjét oly kedvező 
gzinben tüntetik fel, az államra nézve esetleg ár
talmasakká válhatnának, különösen ott, a hol lát
juk, hogy Magyarország összes keleii részének ex
portja Czeglédtől Pestig egy társaság monopóliu
ma alatt van, melynek eljárása ellen nem egy íz
ben volt a közönségnek oka panaszkodni. A kor
mánynak tehát, véleményem szerint, kötelessége, 
mihelyt arra kedvező alkalom nyilik, azt megra
gadni, hogy az ország és az ország fővárosa vala
hára ezen monopólium nyűge alól felmentessék. 
Ez pedig a szóban levő vonalnak az előterjesztés 
szerinti kiépítése által megtörténhetik: mert a pest
hatvani vonal már az állam birtokában levén, ha 
még a szóban álló ág is kiépíttetik, ez az ország 
közforgalmi, és Pest kereskedelmének emelkedése 
tekintetében főfontosságu momentumot képez.Ezek
nél fogva azt hiszem, hibáztatni kellene a kor
mányt, ha e kínálkozó kedvező alkalmat elmulasz
totta volna. (Helyeslés.) 

S i n i o n y i l r i l ö : Én csak néhány szóval aka
rok pár észrevételt tenni azokra, mik a kormány 
részéről mondattak. 

Én kétségbe vonom azt , ha vajon szüksé
ges-e , és közgazdászat! szempontból hasznos-e az, 
hogy a kormány akárminemü vállalaton nyerész
kedjék. Azt elismerem, hogy a kormánynak olyan
nak kell lenni, hogy az országban hatalom legyen; 
hanem azt tagadom, hogy a közgazdaság elveivel 
megfér, hogy a kormány az industria és kereske
delem terén is hatalom legyen. Mert ha a kormány 
az ipar és kereskedelem terén mint hatalom lép 
fel, bizony akkor az országban az ipar és kereske-
deleni felvirágozni soha sem fog, mivel sok eszköz 
van a kormány kezében, melylyel minden egyes 
vállalkozót elnyomhat. 

Ha a t. államtitkár űr azt akarta bebizonyí
tani, hogy annyi előnyt szerez az országnak e vo
nal létesítése által a kormány, mint a mennyit 
ama vonal azon társulatnak hozott volna: akkor azt 
is hozzá kellett volna tennie, hogy kamatbiztositás 
nélkül, vagy legalább oly biztosítással, hogy a 
kamat meg fog téríttetni, ki fogja építeni azon vo
nalat is, melyet — mint Ivánka képviselő úr mon
dotta —- ugyanazon consortium Pestig építeni 
ajánlkozott. Ha a kormány csak azon csekély részt 
fogja kiépíteni, mely okvetlenül jutányos és jöve
delmező, akkor még nincs azon színvonalon, me
lyen lett volna a consortium, mely a másik vona
lat is ingyen építette volna. 

A mi Zichy Jenő gr. képviselő úr módosítását 
illeti, igaza van a pénzügyminiszter urnák, midőn 
azt mondja, hogy itt e helyen egyenesen a tör
vénybe ütközik másra fordítani a pénzt, mint vas
utak és csatornák építésére. Azonban én megval-

I lom, csodálkozom, hogy midőn Magyarország köz
lekedési eszközei rendezéséről, szabályozásáról 
van szó, mindeddig sem e házban, sem a kormány
nál szóba nem hozatott a Duna-szabályozás. Hiába 
kecsegteti az ország magát azzal, hogy e vasuta
kon a losoncz-oderbergi vonalon valaha Angliába 
csak egyetlen egy szem is fog szállíttatni, kivéve 
azon eseteket, ha egész Európában szűk termés 
van, midőn gabonát akármi áron szállítani kell. 
Nálunk, t. ház, nyers termékeink kivitelére a vas
utak segíteni fognak, igen is, de azok bennünket 
a világpiaczra vinni nem fognak. Kivételes ese
tekben, a milyen volt a múlt év, s a milyen a je
len, igen is, szállíthatunk vasúton is gabonát és 
más nyersterményeket; de midőn Európa gabna-
termelő országaiban csak átalános rendes termés 
van, akkor bizony vasutakon nem szállíthatunk. 
Egyetlen kiviteli út, melyen a világpiaczra jutha
tunk, csak a Duna. Ennek szabályozása tehát né
zetem szerint igen fontos, és ezen tekintetben igen 
is méltánylom Zichy Jenő gr. képviselő úr módosít -
ványát : hanem elismerem, hogy e tárgy e helyre 
nem tartozik. 

Z i c h y Jenő g r . : Mint inditványozó jogom
mal kívánok élni, hogy még pár szót mondhassak. 

A hatvan-szolnoki pályával egészen ugy va
gyok, mint Ivánka képviselőtársam: igen örülök, 
hogy megépült. Jobban örültem volna, ha garan-
tia nélkül épült volna, azon hozzátevéssel, hogy 
annak fontosságát elismerem, de lehetőségét is 
képzelhetem, hogy annak tariffája megállapítására 
a kormánynak szerződésileg egészen szabad ren
delkezése és befolyása lehetett volna. 

A mi azt illeti, hogy én a Duna-szabályozást 
bátorkodám szóba hozni, ezt azzal indokolom, 
hogy ezt ezen pontnál tennem kellett, a jövőben 
pedig már nem tehettem volna, holott abban lap
pangva létezik. Mert engedje meg a t. ház, ha az 
urak azt képzelik, hogy állandó hidat építhetnek 
a Dunán a nélkül, hogy azt szabályozzák, téved
nek, és én még azt mondom, hogy: vajon honnan 
fogják erre a pénzt venni, ha csak a hidat szavaz
zák meg, azt én nem tudom. 

Ennélfogva ajánlom módositványomat. 
E l n ö k : Szavazás előtt a központi bizottság 

által előterjesztett szövegezés és a módosítás fel 
fog olvastatni. 

Bujanov ics Sándor j e g y z ő (olvassa a köz
ponti bizottság szerkezetét, aztán Zichy Jenő gr. mó
dosítását) 

E l n ö k ; A kik a központi bizottság szerkeze
tét elfogadják, méltóztassanak felkelni. (Megtörté
nik.) A bizottság szerkezete elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa azi. 
szakasz eredeti e) pontját és Zsedényi Ede módosit-
ványát:) „Miután azl867-kí XIII . törvényczikk 6. 
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szakasza szerint a kölcsön egyedül csak vasutak 
és csatornák építésére fordítandó, azok közé pedig 
oly állóhid nem sorozható, mely a Duna két part
ját magántársulatok vasutai számára öszszekötné: 
alólirt indítványozza, hogy a törvényjavaslatnak 
e) pontja ezúttal kihagyatván, a minisztérium oda 
utasíttassák, hogy e tekintetben külön törvényja
vaslatot az illető tervezettel és költségvetéssel együtt 
a jövő országgyűlés elé terjeszszen.ft 

Zsedényi E d e ; T. ház! Mint a pénzügyi bi
zottság tagja, belső meggyőződésem szerint nem 
fogadhatom el ezen javaslatba hozott dunai álló-
hidnak e kölcsönből való kiépítését, és szoros kö
telességemnek tartom, most, itt, az ország színe előtt 
indokolni nézetemet. 

Legelőször is azért nem pártolom, mivel egye
nesen összeütközik az 1867-ik XlII-ik törvény ez. 
6. és 3. szakaszaival: mert ezen törvény szerint csak 
vasutakra és csatornákra lehet ezen kölcsönt fordí
tani. Á 3-ik szakasz szerint pedig ezen kölcsön 
biztosítására szolgálnak az építendő vasutak és 
csatornák. Ha meg is engedem, hogy a hol maga 
az állam vasutat épít, és ennek folytatása közben 
híd kellene, mint például Bezdánnál. az annak épí
tésére szükséges költségek is a vasúti költségek 
közé sorolhatók; de ott, hol nem az állam épiti, hol 
az egyik részről , az állam vasúttársaság , a 
másik részről a déli vasutak vannak, s ezen két 
vasútnak összeköttetésére szolgáló álló hidról van 
szó, mely milliókba kerül, azt hiszem, hogy ezt nem 
lehet e kölcsönből építeni. 

Másodszor nem pártolom azért, mert mint 
maga a minisztérium eredeti javaslatában szüksé
gesnek tartotta említeni, azon privilégiumnak meg
váltása, a melylyel a lánczhid bír, és a mely sze
rint Pesten jobbra és balra a lánczhidtól egy mért
földnyi távolságra nem szabad hidat építeni: mil
liókba fog kerülni, s azt hiszem jól meg kell bí
rálni azon javaslatot, míg a törvényhozás ezen 
építkezést elrendeli. 

Harmadszor nem pártolom azért, mert a 
Duna szabályozása nélkül hidat építeni lehetetlen; 
tehát azon költségeket is számba kell venni, me
lyeket a Duna szabályozására fordítani kell. Már 
most kérdem, vajon az országgyűlés alapos bírá
lás kellékeivel össze tudja-e egyeztetni azt, hogy 
minden előleges költségvetés nélkül, nem is tudva 
hogy mennyibe fog az egész kerülni, rendelje azt 
el. De egy álló bidnak építését nem is sorolhatom 
azon tárgyak közé, a melyeknek rögtöni elrende
lését a rendkívüli szükség parancsolja. 

Ennek elrendelését, t. ház, a költségvetés min
den ismerete nélkül, vélekedésem szerint, egyáta-
lában nem lehet egy jól rendezett fináncz-oecono-
mia elveivel megegyeztetni, s azért, hogy ha a 
ministerium ennek ezélszerüségéről meg van győ-
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zödve, s meg van győződve arról, hogy az álló híd 
okvetlen'szükséges, terjeszszen a jövő országgyűlés 
elé tervezetet és egy költségvetést. Akkor beható 
megbirálásután, igen is nem a kölcsönből, de más jö
vedelmekből azokat resolválni fogjaaz országgyűlés. 
De hogy minden költségvetés és minden további 
megbirálás nélkül a kölcsönből, melynek rendel
tetése egészen más, milliók szavaztassanak meg: 
azt én jónak nem tartom, s azért indítványomat 
ajánlom a t. ház figyelmébe. 

Hollán Ernő államtitkár : Én a t, kép 
viselő urnák érveit és indokolását nem helyeslem; 
annál fogva az ezekre támasztott javaslatot sem fo
gadhatom el. 

U g y vettem ki előadásából, hogy az állandó 
vasúti hídnak Pesten való fölállítását ő sem el
lenzi ; de ha ezen hídépítésnek szükségességét kel
lőleg indokolva nem látná, bátor leszek annak 
fontosságát röviden kiemelni. (Halijuk!) 

Midőn a t. ház intézkedése folytán azon va
gyunk, hogy az országos vasúti hálózatot minéí 
előbb kiegészítsük s az abban mutatkozó nagy hé
zagokat kitöltsök, ennek következtében legköze
lebb oly országos hálózat fog előállni, mely a 
Duna által elválasztva, az országnak egyetlen egv 
pontján sincs összefoglalva. Ez oly állapot, mely
ről — a nélkül, hogy ezt bővebben indokolnám — 
elég kijelentenem azt, hogy tarthatatlan. Az elvá
lasztott két országos hálózatot össze kell foglal
nunk már csak azon viszonosságnál fogva is, 
melyben egymáshoz állnak ; de össze kell foglal
nunk azérfeás, mert a mai állapot, jelesül déli irány
ban, Fiume felé a kivitelt annyira terheli, hogy 
azt külkereskedésünk érzékeny károsítása nélkül 
tovább tűrnünk nem lehet. Méltóztatnak közönsé
gesen tudni, hogy egy mázsának vagy egy mérő
nek a pesti indóházról átszállítása a budai in
dóházhoz majdnem 15 krajezárba kerül, mi 15 
mértföldnyi vasúti szállításnak aequivalense. Azt 
hiszem tehát, hogy a szóban levő vasúti hid épí
tésének szüksége bővebb magyarázatot nem igé
nyel. (Tetszés.) 

Második sorban már most az a kérdés: vajon 
érdemes képviselő társunk felfogása szerint oly 
tárgynak tekinthető-e ezen vasúti hid, melynek 
költség'ei a vasúti kölcsönből fedezhetők, vagy 
nem? A vasúti hid, legyen az nagyobb vagy ki
sebb, mindenkor a vasútnak kiegészítő részét ké
pezi, épen ugy, mint valamely közönséges hid a kö
zönséges útnak folytatása, illetőleg kiegészítése. A 
kettő között nincs semmi különbség, sem azon te
kintet itt figyelembe nem vehető, vajon a vasút, mely 
a hídnak folytatásába esik.nehány mértfölddel hosz-
szabb vagy rövidebb-e? Az a vasúti hid. mely Pes
ten készülni fog és mely az országnak ké t hálóza-
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tát összekapcsolja, nem csak ezen kis kapcsoló vas
útnak, hanem az egész országos hálózatnak fog 
közvetítőjéül szolgálni és igy nemcsak ezen össze
kötő vonalnak leend kapcsoló része, hanem tulaj
donképen az országos vasúti hálózatnak kiegészítő' 
része, s mint ilyen, igenis azon tárgyak sorába 
tartozik, melyeknek költségei a vasúti kölcsönből 
fedezhetők és fedezendők. 

Az érdemes képviselő úr továbbá azt jegyezte 
meg,hogy a minísterium a ház helybenhagyását oly 
költekezésekre kéri ki, a melyeknek összegét előre 
meghatározni nem lehet. Ezen állítását egyszerűen 
tagadom. Köszönjük a mai tudománynak, a kifej
lett technikának, hogy ma már^nagy összegeket 
igénylő hidak költségeit a legszorosabb határok 
közt, igen nagy valószínűséggel, meg lehet állapí
tani és a minisztérium ezen hid költségeit már elő
irányozta is, és nem kétkedem benne, hogy az azon 
összegért, mely praelininálva van, ki is építhető. 
(Felkiáltások : Halljuk az összeget!) A pénzügyi 
bizottság jelentéséből, a praelimináréból kivehető, 
hogy a szóban levő hidnak kiépítésére a kapcsoló-
vasuttal együtt 5 millió lett előirányozva. A tisz
telt képviselő urnák állítása tehát, hogy a képvi
selőház azon esetben, ha a minisztérium javaslatát 
fogadná el. tán széltében milliókat decretálna, 
melyekről azt sem tudja, hogy mennyi lesz, nem 
áll : mert a mint említem, e czélra 5 millió van 
praeliminálva, s én azt hiszem, hogy ez azon ha
tár, melyen belől a hidnak építési költségei fedez
hetők. 

A mi a lánczhid-társulatnak törvényesen 
megállapított szabadalmát illeti: kétségtelen, hogy 
e hidat vagy expropriálni kell, vagy a létező pri
vilégiumot pénzül megváltani. Téved azonban a 
tisztelt képviselő úr, ha azt hiszi, hogy azon költ
ségek, melyek a lánczhid-társulat privilégiumá
nak megváltására kívántatnak, kizárólag csak 
azon ezélra szolgálnának, hogy a fönálló lánezhid 
mellett, még egy vasúti hidat is lehessen építeni, 
miszerint a fölállítandó vasúti hidnak amúgy is 
nagy költségeit, még a fönálló lánczkid-szabada-
lom megváltásának költségei is növelnék, mintha 
a lánezhid megváltásának szüksége kizárólagosan 
csak a vasúti hid építésének czéljából eredne. Én, 
tisztelt ház, azt tartom, hogy a lánezhid privilé
giumának fönállása valóságos országos calemitás, 
mert a mig az fönáll, a két testvér-főváros keres
kedése föl sem virágozhatik. A lánczhid-társulat 
szabadalmának megváltását tehát országos érdek 
parancsolja és ha más vasúti hidat nem építünk 
is, a privilégium megszüntetése a közforgalom te
kintetéből elodázhatlan. 

Ha jól értettem, arról volt még szó, hogy mi
után a fölépítendő vasúti hid két országos hálóza
tot kapcsol össze, olyanokat, melyeknek birtokosai 

idegen társulatok,ezekeHs be kellene vonni a költsé
gek viselésébe. E nézetet, tisztelt ház, részemről he
lyesnek nem tartom. Mert, ha a kap csoló vasút és 
állóhid létesitéséhez s annak költségeikez az álla
mon kivül más is járul, igen természetes, hogy 
ugy a tariffák szabályozásában, mint a jövedelem 
részeltetésében joguk, befolyásuk lesz azoknak, 
kiket épen kizárni akarunk. Az országos érdek 
ellenkezőleg azt parancsolja, hogy semmiféle ide
gen befolyás ne gyakoroltassák azon közlekedési 
eszközre, melyet kell hogy saját közegei által 
szabad rendelkezése alatt kezeljen az ország. 

Az országos érdek szempontjából tehát indo
kolva látom azon kérést, hogy a hid és kapcsoló-
vasút országos költségen épittessenek. 

Kérdés lehet még az : vajon nem időelőtti-e 
intézkedni a tisztelt háznak, mielőtt a tervek elké
szültek s a költségvetés előterjesztetett ? 

Szerintem a kormány által történt előterjesz
téssel nincs kívánva az,hogy a t.ház az előterjesz
tett tervek és költségvetések alapján intézkedjék 
véglegesen. De ha a minisztérium, megfelelő hatá
rozatok hiányából, nem lesz arra képesítve, hogy 
a kívánt előkészületek megtételére a téli hónapo
kat fölhasználhassa; senki sem határozhatja meg 
előre, hogy a jövő országgyűlés mikor lesz azon 
helyzetben, hogy e fontos tárgyat érdemlegesen 
elintézhesse, miszerint esetleg ismét egy évet ve
szíthetünk, a mi bizonyára csak az országos köz
forgalom kárára volna. 

Ezek voltak azon indokok, melyek a minisz
tériumot arra birták, hogy a javaslatot az előter
jesztett alakban mutassa be a t. háznak. 

G h y c z y K á l m á n : Előre bocsátom minde
nekelőtt, t. ház, hogy részemről sem helyeslem 
Zsedényi képviselőtársam azon nézetét, miszerint 
azon összekötő-vaspálya, mely a budai és pesti 
pályaudvarokat összekötné, egy állóhid közbejöt
tévelne legyen olyan, mely az államkölcsönösszeg
ből fedezhető. Tökéletesen igaza van, nézetem sze
rint is állomtitkár urnák, hogy ez is azon vállala
tok közé tartozható, melyek az államkölesönből a 
törvény értelmében is fedezhetők. 

Előrebocsátom továbbá azt is. hogy az én né
zetem szerint is a két pályának ezen összekötése 
igen hasznos, sőt szükséges vállalat, a melynek 
előbb-utóbb mindenesetre létesíttetni kell. Ha e 
tekintetben mégis a törvényjavaslat ellen vagyok 
bátor szólani, azt egyedül csak az opportunitás 
szempontjából teszem; mert, a mint már előttem is 
említve volt, mielőtt ezen összeköttetése a két pá
lyaudvarnak létesíthető lenne, okvetlenül szüksé
ges előbb a lánezhid-társulattal tárgyalásokba bo
csátkozni. Ha már most, t. ház, az ország törvény 
által kötelezőleg kimondja, hogy ő ezen összekötő
pályát mindenesetre felállítani akarja, miután a 
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iánczhid-társulat is a maga jogait ismeri: nem fog
ja-e azon hatást gyakorolni, hogy a lánezhid-
társulat követelései aránytalanul feljebb esigáz-
tassanak? (Tökéletesen igaz!) E tekintetből sokkal 
üdvösebbnek tartanám, hogy a ház végső elhatá
rozását ne mondja ki előbb , mintsem a lánezhid-
társulat privilégiuma folytán ezen terv létesítése 
ellen szolgálható akadályok elháritva nem lesznek. 
En részemről nem tartok azon időveszteségtől, a 
melye 11. államtitkár úr emiitett: mert csakugyan 
áll az, hogy addig, mig tisztába nem jön a lánez-
hidtársulattal e tá rgy: nem is tanácsos, nem is 
czélszerü már azon előmunkálatokat megtenni, a 
melyeket t. államtitkár lir már most rögtön ren
deltetni óhajt. És abból. t. ház, hogy az ország
gyűlés most végnapjaiban meglepve levén a leg
különbözőbb nemű törvényjavaslatokkal, egy ily 
tárgynak megfontolására kellő időt nem fordithat, 
egyátaíában nem következik, hogy a jövő ország
gyűlés, melynek kezdetben annyi elfoglaltatása 
nem lesz, vagy ha volna is annyi elfoglaltsága, 
bizonyosan több ideje lesz, több hónapja lesz, 
mint nekünk napjaink vannak, mindjárt összejö
vetele után ezen ügyben czélszerüen ne intézked
hessek. 

Ebez még két tekintet járul : először, hogy 
t. államtitkár úr előadásából csakugyan nem vet
tem ki azt, hogy már valamely részletes kidol
gozott terv és költségvetés készen s megalapítva 
lenne ; hozzájárul még azon tekintet is, hogy ha 
számba veszszük mindazon összegeket, melyek a t . 
ház által ezen t. javaslatban már felemlített vaspá
lyákra fordítandók lesznek, azon összegek legna
gyobb részét az államkölcsönnek már különben 
is kimeritenék és igy könnyen azon eset adhatja 
elő magát, hogy ezen ujabb vállalatra talán más 
segédforrásról kellene gondoskodni. Én nem mon
dom ; hogy az ország annak idején meggyőződbe lé
vén ezen vállalat hasznosságáról, még azon eset
ben is, ha az államkölcsön nem volna erre elegendő, 
más segédforrásokról ne gondoskodjék; de azt hi
szem, hogy az országnak fel kell tartani azon jogot, 
hogy a tárgynak tökéletes ismeretével s minden 
körülménynek tudásával, tehát annak is tudtával, 
hogy netalán ujabb terheket szükséges az ország
nak magára vállalni, intézkedhessek. Megjegy
zem még, hogy azon költségekhez, a melyek a 
vasúti kölcsönből íedezendők, semmi esetben sem 
sorolandók olyanok, melyek netalán azon ezélra 
fognak kívántatni, hogy a lánczhid-társulattal bi
zonyos egyesség köttessék. De mivel ezen költsé
gek ugy sem lesznek a vasúti kölcsönből fedezhe
tők, már e ezélra okvetlen szükséges más segédfor-
rásokról gondoskodni és miután annyi teendőnk 
van. mielőtt e tárgyban az országgyűlés véglege
sen intézkedhetnék, alázatos véleményem az len

ne, hogy itt e szakasz kihagyatván, határzatilag 
bízatnék meg a minisztérium azzal, hogy a pesti 
és budai pályaudvaroknak gőzmozdonyu vasúttal 
és dunai álló hiddal való összeköttetése és Pesten 
egy központi pályaudvar építése iránt részletesen 
kidolgozott terv és költségvetés kísérletében kü
lön törvényjavaslat terjesztessék a legközelebbi 
országgyűlés elé (Atalános helyeslés) és addig is a 
lánczhid-társulattal eg} ezkedést kezdhessen és an
nak eredményéről is jelentést tegyen. 

Zsedényi E d e : Mellőzöm azt, hogy Grhy-
czy képviselő úr indítványa tökéletesen megegyez 
az általam beadottal; hanem hallgatással nem mel
lőzhetem azon ellentétet, mely az államtitkár úr 
mai előadása, és a közlekedési minisztérium egész 
eljárása közt létezik. A t. államtitkár úr ugyanis 
azt mondotta, hogy igen könnyen meg lehet szá
mítani azon költségeket, melyekbe az álló híd ke
rül technikai tekintetben is, és ime, másfél évi idő 
volt a tervezet kidolgozására, és még a pénzügyi 
bizottság elé sem terjesztettek semminemű terve
zetek. Ha ez oly könnyű, miért nem terjesztettek 
a tervezetek a pénzügyi bizottság elé ? Bizonyára 
azért, mert maga a kormány sem volt tisztában 
magával az iránt, hogy mennyibe fog a dolog 
kerülni. A lánczhidról is azt mondották, hogy 5 
millióba fog kerülni, és 6 millióba került. Lehet 
azt mondani, hogy a privilégium megváltása 2 
millióba fog kerülni, és fog kerülni 7 millióba, és 
az esetben a kölcsön nem lesz elégséges. Vélemé
nyem szerint tehát okvetlen szükséges, hogy az 
országgyűlés a tervezeteket és a költségvetést is
merje, midőn ez ügyben határoz. 

G h y c z y Kálmál l : Bátor leszek javaslatomat 
még egyszer felolvasni, mert kissé bővitettem. 
{Olvassa-') „Megbizatik a minisztérium, hogy a 
pesti és budai pályaudvaroknak gőzmozdonyu 
vasúttal és dunai állóhiddal való összeköttetése, és 
Pesten egy központi pályaudvar épitése iránt — 
részletben kidolgozott terv és költségvetés kísére
tében — külön törvényjavaslatot terjeszszen alegkö-
zelebbi országgyűlés elé, s addig is a lánczhid-
társulattal egyezkedést kezdhessen, és annak ered
ményéről is jóváhagyás végett előterjesztést 
tegyen." 

E l n ö k : A központi bizottság szövegezése még 
egyszer fel fog olvastatni; és azután fel fog olvas
tatni még egyszer a Ghyczy Kálmán úr által bea
dott határozati javaslat. 

B u j a n o v i c S Sándor j e g y z ő (olvassa a szer
kezetet és Ghyczy Kálmán javaslatát.) 

Csengery I m r e : Csak egy éjszrevételern van 
Ghyczy Kálmán úr módositványára : azt . i . ,hogy 
ha a t. ház azt magáévá fogja tenni, az e helyen 
nem állhat meg, hanem külön szakaszba lesz fog
lalandó. 
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GhyCZy K á l m á n : Én mint határozati javas- , 
latot adtam be. 

E l n ö k : T. ház! A szavazás, nézetem szerint, 
mindenesetre először a szerkezetre történik ; ha a 
szerkezet nem fogadtatnék el, azután jön Ghyczy 
Kálmán úr javaslata szavazásra. Kérem azonképvise-
lőket ,akikaz 1-ső szakasznak e), illetőleg most már 
f) alatti pontját eredeti szerkezetében elfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) Most kérem, 
álljanak fel azok, a kik el nem fogadják. (Megtör
ténik.) Kérem azokat, a kik el nem fogadják, mél
tóztassanak állva maradni, míg a jegyző urak meg
olvassák. (Megtörténik.) Most kérem azon képvise
lőket, kik az eredeti szerkezetet elfogadják, mél
tóztassanak felállani és mindaddig állva maradni, 
mig a jegyző urak összeszámítják. (Megtörténik.) 
A képviselőház 118 szavazattal 111 ellenében 
nem fogadta el a szerkezetet. (Felkiáltások a jobb ol
dalon : Név szerinti szavazást kérünk!) 

Deák F e r e n c z : Nem tartanám szükséges
nek a kérdést, habár nem nagy is a szám, mely a 
többséget képezte, névszerinti szavazás által eldön-
teni. Csak néhány napunk van, ne vesztegessük 
tehát az időt, hiszen az elfogadott határozati ja
vaslat sem veszi ki a ház kezéből a határozás jogát. 
(Helyeslés bal felöl.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Annyival inkább megmaradhat a t. ház az elnök 
úr által kimondott határozat mellett, miután Ghy
czy Kálmán képviselőtársunk indítványa épen 
annyira belátja a ezél hasznosságát; csakhogy 
határozati javaslatában kijelöli a módot is. Annál
fogva a kettő között lényeges különbség nincs, 
mert ha a minisztérium által előterjesztett javasla
tot fogadta volna el a t. ház, a minisztérium ez 
esetben is, a mint a ház elé terjesztett javaslatban 
benfoglaltatik, az előleges lépésekkel kezdette 
volna meg ez irány báni működését. Miután ennél
fogva akár a törvényjavaslat,akár a határozati javas
lat fogadtatik el, az a czél elérésére nézve egyenlő 
hatású. Kár volna névszerinti szavazás által a már 
ugy is rövid időt vesztegetni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : T. Ghyczy Kálmán képviselő űr 
határozati javaslatát a jegyző úr még egyszer fel 
fogja olvasni. (Elfogadjuk!) Ha a t. ház engem 
mentésit attól, hogy a szabályokat megtartsam, 
miután a szabályokban az van, hogy szavazás előtt 
az illető tárgy mindig felolvastassák . . . . (Halljuk a 
kérdést!) Tehát kérem azon képviselőket, kik a 
Ghyczy képviselő úr által beadott határozati ja
vaslatot elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) Ezen határozati javaslat el van fogadva, 
és külön, nem pedig ezen első szakaszba beleszőve 
fog a jegyzőkönyvbe igtattatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 3. 
szakasz f) alatti pontját.) 

Szntagh P á l (gömöri ) : Magyarország vas • 
uti ipartermelő megyéi egyikének legfőbbike Gö-
mör. Hogy ne csak az utolsó időben, hanem a szük
ségnek megfelelő mértékben jussunk a vashoz, ez 
csak akkor lehet, ha a gömöri vasút ki fog épülni; 
ha ez nem lenne, akkor ezen hazai vastelep kizárat
nék azon vasúthálózatból — ez mint e*rv 5—'8 
mértföldnyi kerület — és nem volna képes annak 
legalább 50— 60.000,000 frtra rugó nevezetes 
összeget megtakarítani. Ha pedig nem olyan vas
utat kapnánk, mely összeköti a szenet az érczczel, 
a vasat az érczekkel, akkor annak jövendő kifej-
lése komolyan veszélyeztetve volna. Tudva levő, 
hogy a külföld óriási vasúti ipara naponkint rop
pant fejlődést tesz, de a szomszéd osztrák ország 
saját ipara érdekében a lehető erőfeszítéseket teszi. 
Az ö befolyása következtében érvényesíttetett a 
pécs-kanizsa-marburgi vonal, azonkívül épülő fél 
ben van egy 50.000,000 frtba kerülő hegyi pálya,az 
úgynevezett Rudolf-pálya. Ha már ezentúl ki fog 
épülni a kassa-oderbergi pálya, továbbá a szé-
kes-fehérvár-grátzí pálya, akkor a külföldnek még 
tetemesebb verseny nyittatik. Es ha ily körülmé
nyek közt a közlekedési eszközök miatt annyira 
sinló'dő ipar magát ki nem fejlesztheti, arra lehet 
szorítva, mint jelenleg, hogy csak drágán termelhet. 

Annálfogva egy csekély módosítást vagyok 
bátor előterjeszteni, mely nem támadja meg azon 
elvet, mely itt le van téve, s nem érintve az egyes 
vidékeknek eltérő érdekeit, csupán határozottab
ban fejezi ki azt, mi itt foglaltatik; egyszersmind 
lényeges annyiban, hogy ez bizonyos támpontot, 
erkölcsi buzdítást lesz képes adni azon vállalatok 
megindítására. Ajánlom tehát módositványomat 
annyival inkább, mert a miniszteri javaslat azon 
czélnak, hogy a vasipar kifejlesztessék, nem fog 
egészen megfelelni. 

Nem szándékozom ezúttal Gömör megye ér
dekében a t. ház figyelmét hosszasabban igénybe 
venni, sem az ottani vasipar tárgyalása végett 
most, az utolsó időben oly indítványt tenni, mely
nek tárgyalásira már idő nincs; csak arra figyel
meztetem a t. házat, hogy, ha indítványom elfogad-
tátik, s a vasút Putnok helyett Rozsnyó felé ve
zettetik, a putnok-gömöri vasgyártó vidék is, mely 
most 8 —10 mértföldnyire esik a vasúttól, kap 
alig félrnértföldnyi távolságra vasutat. 

Módositványom abból áll, hogy az 1. szakasz 
f) pontjában e helyett: „Putnok felé;< tétessék: 
„Rozsnyó felé ;í£ mikor is az illető pont így fog 
hangzani: „Abányaipar előmozdítása végett, Mis-
kolcztól Rozsnyó felé azon pontig vezetendővasut 
épitése, melyből a vasiparral foglalkozó bányavi
dék egyes völgyei kiágaznak." 

D a p s y VilmoS: T. ház ! Elismerem magam 
is, hogy a miniszteri javaslat nem fogja avasipart 
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tökéletesen kielégíteni; de mivel a módosítás 
egyedül egy vidéknek kívánja megadni a 
vasút jótékonyságát, azt igazságosnak nem ismer
hetem el, annál kevésbbé, mert Grömörnek négy 
főága van, mely egyiránt veheti igénybe az ál
lam segélyét. Azért kész vagyok a szerkezetre 
szavazni. 

E l n ö k : Kérem a képviselőket, kik a szerke
zet f) pontját elfogadják, méltóztassanak feláílani. 
(Megtörténik.) Elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 2-ik 
szakaszt). 

Deák Ferencz : T. ház! E 2-dik szakaszt 
egész terjedelmében elfogadom; végéhez azonban 
szeretném a következő toldalékot tétetni: „A nyir-
egyháza-ungvári gőzmozdony-vaspálya építésére 
kamatbiztositás nélkül vállalkozó részvényesek, a 
minisztérium által jóváhagyandó építési költségek 
egy harmad részének erejéig, hasonló feltételek 
mellett lesznek segélyezendők.'' Ezen toldalékot 
ajánlom a t. ház figyelmébe. Ez csak előleget ki
van nyújtani, miáltal az állam nem terheltetik. 
(Helyeslés). 

Bnjanovics Sándor jegyző (olvassa Deák 
Ferencz módositványát). 

Lónyay Menyhért pénzügyér : T. ház! 
Ezen indítványhoz magam is szívesen hozzájáru
lok, annyival inkább, miután az államkincstárnak 
is nevezetes hasznot tesz a módositvány elfogadásá
val a ház. Az ungvári kincstári uradalomnak ne
vezetes, mintegy 100,000 holdnyi erdeje esik a 
vonal közelében s azt ez indítvány elfogadása ese
tében értékesítheti majd a kincstár. Ennélfogva 
szívesen hozzájárulok. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e hozzáadással a 
2-dik szakaszt? (Elfogadjuk!) Elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 3-ik 
szakaszt). 

Elnök : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk !) 
El van fogadva. 

Bnjanovics Sándor jegyző (olvassa a Lonj-
sko-polje terület ár mentesítésére vonatkozó törvényja
vaslatot. v) 

Elnök ; Elfogadja a t. ház a felolvasott tör
vényjavaslatot átalánosságban a részletes vita 
alapján? (Elfogadjuk!) Elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olv ássa szaka-
szó akint s minden tétel észrevétel nélkül elfogadtatik), 

E l n ö k : A Lonjskopolje terület ármentesi-
tésére vonatkozó törvényjavaslat ugy átalános-
ságb*ü, mint részleteiben elfogadtatik. 

Mielőtt az államköltségvetési törvényjavas
latra áttérnénk, engedje meg a t. ház. hogy Paiss 

') Lásd az Jromáriyok 421 . számát. 

ÜLÉS (December 5. 1868.) 

Andor előadó rövid jelentést tegyen a központi 
bizottság részéről. 

PaíSS Andor e lőadó (olvassa a központi hi-
zottsógnak az osztrák törvényeknek Erdélyben leendő 
megszüntetése tárgyában több képviselő által előter
jesztett törvényjavaslatról szóló jelentését). 

Antalfy Károly előadó : A 9-dik osztály 
megbízásából kötelességem annak e tárgyban 
adott külön véleményét előterjeszteni. (Felol
vassa) 

Elnök : Ki fog nyomatni,1) szét fog osztat
ni és napirendre ki tűzetni. 

Lónyay Menyhért pénzügyér : Az 1868, 
évi XXVII. törvényczik 30-ik szakasza az egyes, 
Magyarország területén fönálló intézetekre nézve 
a bélyegmentség tekintetében hozott szabályokat 
csak ezen év végéig terjeszti ki, utasítván a mi
nisztériumot, hogy ez iránt javaslatot terjeszszen 
a ház elé. A javaslat elkészült, de miután hosszabb 
részletes tárgyalást kivánt volna, bátor vagyok 
kérni a házat, hogy ezen meghatározását az idő 
rövidsége miatt, meghosszabbítani méltóztassék. 
Erre vonatkozó javaslatomat bátor vagyok a ház 
asztalára letenni. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot) . 

E l n ö k : A fölolvasott törvényjavaslat kinyo-
matik,2) szétosztatik és azon utasítással tétetik át 
az osztályokhoz, hogy mielőbb vegyék tárgyalás 
alá. 

Az 1869-diki államköltségvetés van napiren
den. Kivánja-e t. ház, hogy a j'elentések felolvas
tassanak ? 

Tisza K á l m á n : Azt gondolom, a központi 
bizottság jelentésében határozati javaslat is fog
laltatván, miután arra a háznak nyilatkoznia kell, 
felolvastatása szükséges. (Helyeslés.) 

Csengery Imre előadó (olvassa a központi 
bizottság jelentésének a nyugdijakra vonatkozó 7-dik 
kikezdését3) s a pénzügyi bizottság illető javaslatát. *) 

E l n ö k : A törvényjavaslat tárgyában a köz
ponti bizottság részéről határozati javaslat terjesz
tetik elő. Ha senki ellene szót nem emel, talán ha
tározatikig kimondhatom, hogy a ház azt magáévá 
teszi. (Helyeslés.) 

Következik a központi bizottság jelentésének 
második ága. 

Cse ngery Imre előadó (olvassa a középponti 
bizottság jelentésének 8—10. kikezdéseit. 5) 

^) Lásd &z Irományok 435.. számát és mellékletét. 
-) Lásd az Irományok 436. számát. 
:i) Lásd az Irományok 428. számát. 
*) Lásd az Irományok 424-dik számának 14—17. kikez

déseit. 
i) Lásd az Irományok 428. számát. 
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Nyáry P á l : A költségvetés tárgyalásának 
kezdetén hasonló határozati javaslattal léptem fel 
és azt Ígértem, hogy a tárgyalás befejezése után 
kérésemet meg fogom ujitani; de miután a köz
ponti bizottság javaslatában, ha nem is egészen 
azon határozat, de ahoz igen hasonló javaltatik, 
kijelentem, hogy e határozatba tökéletesen be
leegyezem. [(Helyeslés). 

Eí l lök: Miután el méltóztatnak fogadni ezen 
liatá rozati javaslatot is, ez a háznak e tárgyban 
második határozatává lett. 

Nem tudom, kiván-e még valaki az átalános 
vitáh oz szólani ? (Elfogadjuk!) Következik tehát a 
részletes tárgyalás. 

BlljanoviCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat élsö szakaszát, *) 

L ó n y a y Menyhért pénzügyéi- . - Értesit
tetvén a közös minisztérium által, hogy a delega-
íió rnegállaj)odása folytán a közösügyi kiadá
sokból a magyar korona országaira eső rész tesz 
22.554,600 forintot, igy tehát, miután az összeg 
megvan állapítva, a végösszeget is ki lehet szá
mítani. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a II. 
szakasz „rendes kiadások" czime alatti I. és II. feje
zetet). 

Eí l lök : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk !) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a Ili. 
fejezetet). 

Csengery Imre előadó : A Hl. fejezetre 
nézve a központi bizottságnak azon észrevétele 
van, hogy ,,a kamatjárulék" helyett, mely kitétel 
e pont alatt előjön, az 1867-ki XV. törvényezikk-
ben használt „évi járulék" tétessék. (Helyeslés). 

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

Bnjanovics Sándorjegyző (olvassa a IV. 
fejezetet, mely változatlanul marad. Olvassa az V.fe
jezetet). 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Ezen ÖSZ-
szeg 22,554,499 frtot tesz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 
V-dik fejezetet.) 

E l n ö k : í g y fog bevezettetni. Méltóztatnak 
elfogadni? (Elfogadjuk!) Elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
VI—Xll-ik fejezeteket, melyek észrevétel nélkül elfo
gadtatnak. Olvassa a Xlll-dik fejezetet.) 

Eötvös J ó z s e f b. közokta tásügy i mi
n i sz ter : T. ház! Midőn a vallás- és közoktatás
ügyi minisztérium költségvetését a pénzügyi bí
zottság elé terjesztette, költségvetésébe felvette 
azon költségeket is, melyek a népnevelési törvény 

•j Lásd az Irományok 424. számának mellékletét. 
KÉPV. H. NAPÍ.Ó 1 8 6 % XI. 

életbeléptetése esetén a minisztériumra háramolni 
fognak, melyek a népnevelési tanfelügyelök az 
egész országban leendő' organisatiójára nézve 
163,500 írttal praelimináltattak. A pénzügyi bi
zottság azon nézetből és elvből indulva ki, hogy 
miután a népnevelési törvény, mely ezen kiadá
soknak alapját képezi, még törvénynyé nem vált, 
ezen praeliminált költségek nem vétethetnek fel 
az állam költségvetésébe. E szerint e tétel a vallás-
és közoktatásügyi minisztérium budgetjéből kima
radt. Miután a népnevelési törvény ó' felsége által 
is szentesítve a t. házban kihirdettetett, ezen költ
ségek most valósággal szükségessé váltak : mert 
ezen költségek nélkül a ma kihirdetett törvény 
életbe nem léphet. En tehát kérem a t. házat, 
méltóztassék ezen 163,500 forintot a vallás- ésköz-
oktatásügyi minisztérium költségvetésének 6-dik 
cziméhez hozzátoldani. (Helyeslés.) 

E l n ö k ! E szerint a 6-dik ezim alatt a nép
nevelés szükségletei még 163,500 írttal megtol
datnak. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter .* 
A hatodik szám alatti népnevelés tételére megvan 
szavazva 232,700 forint. Ha éhez a törvény szen-
tesitése folytán szükségessé vált összeget 163,300 
forintban veszszük fel, ez kerekszámban 396,000 
forintot tesz. 

E l n ö k : E szerint a 6 tétel alatt összeadva 
lesz a 6-dik ezim összege 396,000 forint. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a XI V-dik 
fejezetet.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
Nem örömest szólalok fel, t. ház ! hanem az igaz
ságkiszolgáltatás érdekében kénytelen vagyok 
egész őszinteséggel kijelenteni, hogy a justitiat 
nem vagyok képes azon levonások mellett admi-
nistrálni, a melyeket a t. pénzügyi bizottság tett ; 
mindamellett azon esetre, ha a 2. és 3-dik ezim 
között az átruházás megadatik, az igazságügy mi
niszternek a pénzügyi bizottság által javaslott ösz-
szegek emelése iránti kérelmemtől el fogok állani. 
Kérem a t. házat, méltóztassék e kérdést addig 
függőben tartani, míg a törvényezikk 7. szakasza 
jön tárgyalás alá. (Helyeslés.) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a XV., XVI. 
és XVII-dik fejezeteket, melyek észrevétel nélkül elfo
gadtatnak.) 

E l n ö k : E szerint tehát a rendes kiadások 
összege 151.867,099 forintban megállapíttatik. 

Miniszterelnök űr kíván szólani. 
Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 

Méltóztassanak megengedni, hogy a tárgyalás 
megszakításával bemutassam az ő felsége által 
legkegyelmesebben szentesitett törvényezikkeket a 
véderőről, a honvédségről s a népfelkelésről. (Elénk 
éljenzés.) Kérem, méltóztassanak kihirdettetni. 

46 
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E l n ö k ; A szentesitett törvényczikkek ki fog
nak hirdettetni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a véd-
eröröl, a honvédségről s a népfelkelésről szóló tör-
vényczikkeket.'1) 

E l n ö k ; Az itt kihirdetett törvény csikkeket 
hasonló kihirdetés czéljából Bujanovics Sándor 
jegyző úr a mélt. főrendekhez át fogja vinni. 

Most folytatjuk az államköltségvetési törvény
javaslat tárgyalását. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (oltassa a 2. szakasz 
B) rovatának I. fejezetét.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Az 1869-re megállapított közösügyi rendkívüli 
kiadásokból a mag3Tar korona országaira esik 
1.843,206 forint. 

Eli lök: Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Be fog igtattatni. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a II. és Ill
áik fejezetet, melyre nem történik észrevétel. Olvassa a 
iV-ik fejeze*et. Olvassa a rendkívüli kiadások V-dik 
fejezetét.) 

H o l l á n Ernő á l l a m t i t k á r : Engedelmet 
kérek, nem szívesen teszem, hogy felszólalok, de 
kötelességem. A közmunka-minisztérium rendkí
vüli költségvetésében útépítésekre 630,000 forintot 
hozott javaslatba, mely összeget a pénzügyi bi
zottság 400,000 forintra szállította le. Kénytelen 
vagyok e tételnél a t. ház méltánylásába a követ
kező körülményt ajánlani. A közmunka-miniszté
rium még a múlt kormány által megkötött szerző
déseket vett át, melyek magánjogi szerződések 
levén, az azokból eredő kötelezettségek kiterjednek 
még néhány évre, oly képen, hogy az 1869-ikévre 
szóló kötelezettségek ebből a 400,000 forintbői 
egyátalán nem fedezhetők, a minek következtében 
a közmunka-minisztérium ki van téve annak, hogy 
a szerződők birói utón keresetet indíthatnak ellene. 
Azonban mellőzve ezen szerződésekből háramló 
kötelezettséget, ha a t. ház a 400,000 forintot 
500,000 forintra emelné, a közmunka-minisztérium 
eleget tudna tenni e kötelezettségeknek. (Felkiáltá
sok: Hiszen 600,000 forint van e czélral) Engedel
met kérek, itt ut- és vízépítésről van szó, és a kettő 
összefoglalva tesz 600,000 forintot. Ebből a 
600,000 forintból esik útépítésekre 400,000 forint. 
Kérném, hogy a közmunka-minisztérium kötele
zettségeinek teljesen megfelelhessen, ezen összeget 
még százezer forinttal méltóztassék megtoldani, 
hogy e czim alatt 700,000 forint ajánltatnék. 

Z s e d é n y i Ede.- Ezen kérdés fenforgott a 
pénzügyi bizottságban, tőle kéretett az összeg azon 
utakért, melyeknek áthelyezése lett volna szüksé
ges, és akkor, midőn a pénzügyi bizottság részéről 
felhozatott, hogy ez tavaly is igy volt és minded-

' ) Lásd az Irományok 437 — 439-dik számait;. 

dig nincsenek az utak áthelyezve, azt mondotta az 
államtitkár úr, igen is, mert ezek csak szerződési 
összegek. Ekkor azt kérdeztük: vajcn a szerződő 
felek megtartották-e a magok részéről ezen felté
teleket '? mert hiszen, midőn az első budget meg-
vizsgáltatott,azt hallottuk, hogy bizonyos idő múlva 
elkészitik. Ha tehát nem tartották meg a kötött-
szerződést, akkor az állam sem köteles a szerződést 
irányukban megtartani. 

Hollán Ernő államtitkár. Engedelme! 
kérek, nem egészen helyesen méltóztatott a dolgot 
felfogni. Még a múlt kormány kötött bizonyos 
utakra nézve szerződéseket, melyek azután a mos
tani kormányra szállanak át és azon kötelezettsé
get foglalják magokban, hogy ama vállalkozók 
bizonyos évi cyclusokban bizonyos utakat kiegé
szítsenek. 

Z s e d é l y i Ede : De nem építettek! 
H o l l á n E r n ő á l l a m t i t k á r : De építik foly

vást, építettek tavaly, és építenek ez idén: és meg 
vannak állapítva bizonyos részletek, melyek a kö
tött szerződések értelmében azon vállalkozóknak 
járnak. Ha már most a minisztérium részéről ezen 
fenálló szerződések félrevettetnek, azon vállalko
zóknak, kikre nézve a szerződések érvényesen fen-
állanak, kártérítési igényök van a kormány irá
nyában. Itt folytatandó munkákról van szó, és ha 
a t. ház e tételt 100,000 forinttal fel nem emeli, a 
minisztérium nem lesz képes a fenálló szerződé
sekből folyó kötelezettségeinek megfelelni. 

Zichy N á n d o r g r : Engem nem annyira ezen 
szerződések létele, mint azon körülmény indítana 
e csekély összeg megszavazására, miként azon 
mérven alól leszállítani az utak és közlekedési 
ügyek előmozdítására szánt összegeket, melyek az 
előbbi időkben arra fordíttattak, én czélszeriinek 
nem tartom. Mert azzal, hogy vasutakat építünk, 
még a közlekedésügy kívánalmainak eleget nem 
tettünk. Az utak sok helyütt oly siralmas állapot
ban vannak, hogy e részben megtakarítás annyi, 
mint a legczélszerübb beruházások elmulasztása. 
Minden habozás nélkül oda szavazok tehát, hogy 
a kért százezer forint megadassák. 

G h y c z y K á l m á n : Igaz, t. ház ! hogy as 
államháztartás oly állapotban van, hogy igen 
szükséges kiadásokat sem lehet fedezni. Okát 
ennek nem szükség bővebben fejtegetni; mind
nyájan tudjuk, melyek azon súlyos terhek, melyek 
az államháztartást terhelik. Miután tehát a háztar
tásban a kiadásokban ily hiánylat mutatkozott, 
szükséges volt még a legszükségesebb kiadásokat 
is, a mennyire csak lehetett, megszorítani. A t. 
államtitkár úr a pénzügyi bizottság előtt igen 
panaszosan fogadta leszállítását a rendkívüli költ
ségvetésnek, melyet benyújtott. Meglehet, emlékeze
tem csal, de ugy emlékezem, hogy in specie azon 
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körülményt, hogy régitejesitendő szerződések létez
nek, államtitkár úr nem emiitette föl; valamely ha
tározott, ilynemű szerződést pedig bizonyosan nem 
mutatott egyátalán fel. A pénzügyi bizottság tehát 
azon szerződéseket, melyek a régi időből mint 
mondatik, még fen vaunak, tekintetbe nem vehette, 
hanem azon elvből indult ki a közlekedésügyi mi 
mszterium költségeinek megállapításánál, hogy 
azon czélból, hogy a már meglevő utak jó karban 
vagy legalább meglehetős karban fentartassanak. a 
szükséges költség a t. háznak megszavazás végett 
ajánltassék már azon tekintetből is, hogy az ily 
utak elromlását megengedni, a tőkének volna meg
semmisítése, mely azon utakba van befektetve. 
Egyébiránt azon nehéz körülmények között, 
melyekben az állampénztár van, uj utak építése, 
a mennyire csak lehetséges mellőztessék. Nem is 
lehet a dolgon máskép segíteni, mint hogy az uj 
utaknak valamint folytatása ugy megkezdése is 
mindenütt, a hol csak lehetséges, tovább halasztas-
sék, és mivel a rendkívüli kiadások között csak
ugyan fordulnak elő ily utak, e szempontból, az 
ily utak folytatásának halasztását a pénzügyi bizott
ság lehetségesnek találta,és én hiszem azt, ha némely 
ily utaknak folytatásával a minisztérium felhagy, 
az így megtakarítható összegekből kikerülhetnek 
azon összegek, melyek régi szerződések teljesítésére 
szükségesek; de hanem kerülnének ki, a közlekedési 
minisztériumnak így is módjában áll póthitelt kérni 
oly kötelezettségek teljesítésére, melyeket magától 
el nem háríthat. De hogy a t. ház, az ide vonat
kozó szerződések ismerete, bemutatására, szám
ba vétele nélkül, ehelyütt valami uj sommát utalvá
nyozhasson, részemről nem vélem lehetségesnek. 

H o l l á n E r n ő á l l a m t i t k á r : Nekem a tör
tént felszólalás következtében alkalmam nyílik 
megjegyezni, hogy a közmunkaminiszter úr azon 
esetre, ha elleDe a felemlített szerződések czime 
alatt csakugyan követelések támasztatnának, min
denesetre fentartja magának, hogy póthitel által 
e bajon segíthessen. {Helyeslés) 

Nyáry P á l : Az államtitkár úr és t. képvi-
viselőtársam, Zsedényi Ede közt folyt párbeszéd
ből az tűnik ki, hogy azon alkalommal, midőn mi
niszter úr a költségek összeszámítására nézve a 
jegyzékeket felmutatta a pénzügyi bizottságnak, 
az államtitkár úr által most említett szerződéseket, 
melyek az államot a folyamatban levő útépítési 
munka költségeinek fedezésére kötelezik, előter
jeszteni elmulasztotta: mert különben,ha a bizott
ság erről tudomással bír, lehetetlen, hogy ezt mint 
tényt vette volna figyelembe. A kérdés tehát az : 
Elő voltak-e mutatva a kérdéses szerződések, vagy 
nem? Ha nem voltak előmutatva, nagyon termé
szetes, hogy nincs egyéb hátra, mint az, hogy az 
illető minisztérium, ha ; mint mondotta, ezen költsé

gek a most megszavazott összegből nem fedezhetők, 
póthitel iránt később tegyen a ház elé előterjesz
tést ; de már ekkor a szerződéseket is elő kell mu-
mutatni. Atalában én nem csodálkozom, és senki 
sem csodálkozhatik közölünk azon, hogy valóság
gal sem a költségnek előterjesztése, sem annak 
tárgyalása jelenben nem történik ugy, mint kellene. 
Ezen jövőben segitend a központi bizottságnak 
általunk legközelebb elfogadott határozata, mely
nek következtében meg fogjuk kivánni a minisz
tériumtól, hogy ne csupán a költség jegyzeteket 
mutassa elő, hanem terjesztessenek elő minden 
egyes pontjára a költség-jegyzéknek a bizonyít
ványok, és akkor aztán ily jelenetek, mint most, 
riiva. fognak előkerülni. 

H o l l á n ErnÖ á l l a m t i t k á r : Van szerencsém 
erre megjegyezni, hogy a minisztérium nem vo
nakodott s nem is vonakodik mindazon adatokat, 
melyek a pénzügyi b'zottság által kívántatnak, elő
terjeszteni. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a rendkívüli ki
adások IV. fejezete alatti tételét? {Elfogadjuk!) 
Elfogadtatott. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa az V-dik•fe
jezetet.) 

Gorove István közgazdasági miniszter; 
Én tisztelettel hajlok meg ugy a pénzügyi bizott
ság, mint a háznak azon törekvése előtt, hogy az 
ország bevételei és kiadásai közt az egyensúlyt 
létrehozni, tulajdonképen fentartini igyekeznek, 
és annálfogva bármily nehezen esik ezen czim 
alatt „távirászat" a pénzügyi bizottság által javas
lóit törlesztésbe belenyugodnom, kénytelen vagyok 
azt elfogadni. Azonban ezen pontnál egy más czi-
met akarok szóba hozni, mit állásom, az ország 
érdekei, jelesen a földmivelési érdekek, melyek ná
lunk kiváló figyslmet érdemelnek, hallgatással 
mellőznöm nem engednek. (Halljuk!) 

Én a múlt országgyűlés alatt a földmivelés 
érdekeinek előmozdítására 80.000 frtot hoztam in
dítványba , mely összeget a pénzügyi bizottság-
előterjesztése alapján a t. ház legnagyobb részben 
megszavazott. Jelenleg azonban a pénzügyi bizott
ság jónak látta ezen összeget, melyet én 20,000 
írttal 100,000-re felemeltem, 50,000 frtnyi levo
násnak alávetni. Mivel nem volt alkalmam a pénz
ügyi bizottságban ez iránt nyilatkozni, engedje meg 
a t. ház, hogy indítványomat ugy tehessem és for-
mulázhasssam, hogy a földmivelési érdekek eme
lésére általam indítványozott 100,000 frt akár a 
rendes kiadások között az 50,0000 frtnak még 
50,000-rel leendő fölemelése, akár a rendkívüli 
kiadások közt uj 50,000 frtnak bevétele által az 
említett czélramegszavaztassék. Azt hiszem, t. ház, 
nem szükséges kérésemet indokolnom. Azok közé 
tartozom, kik meddő, terméketlen kiadásoktól ir-

46* 
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tőznak, és soha nem f< gnék azok szaporítása iránt 
tanácsommal a nemzetes a t. ház elé járulni. Azon
ban ugy Ítélem meg az ország pénzügyi és fejlődés
ben levő közgazdasági helyzetét, hogy a nemzet 
termékeny kiadásokat és beruházásokat óvatosan és 
vigyázattal bátran tehet meg. A t. ház szintén igy 
ítélte meg az ország pénzügyi és közgazdászati 
helyzetét, midőn vasutakra és csatornákra kölcsön 
felvételét határozta el. Ugyanazon rovat alá— bár 
szerényebb mértékben — tartozik azon 50,000 frt, 
melyet én a t. háztól kérek. Kérem azt az ország 
földmivelési érdekei nevében, kérem azon osztály 
nevében, mely épen e budgethez 34 millió frtnyi 
földadóval já ru l ; kérem különösen azon tekintetnél 
fogva: mert alig van ily aránylag csekély összeg, 
mely annyi tevékeny erőt és munkásságot képes 
ébreszteni, mint azon összeg, melyet e részben kérni 
bátorkodom. A gazdaság emelésére szolgáló esz
közök, a lótenyésztésre, a szarvasmarhák- és juhok
ra kitűzött dijak, a hasznos gépek előállítására 
szolgálandó összegek, a gazdasági irodalom elő
mozdítása, utaztatás, szóval mindazok, melyek a 
költségvetésben részletesebben elő vannak szám
lálva. Kérem tehát a t. házat, méltóztassék ezen 
csekély összeget, akár mint rendkívüli kiadást, 
akár a rendes kiadások közt megszavazni. 

G h y c z y K á l m á n : Meglehet, csal emléke
zetem, miután nem voltam készen arra, hogy e 
tárgy előfordul, de ugy emlékszem, hogy 1868-ra 
gazdasági czélok előmozdítására csak 47,000 frt 
volt megajánlva. Mielőtt azonban a ház e kérdés 
felett szavazna, bátor volnék azon kéréssel járulni 
a t. házhoz: méltóztatnék azon fejezetet, a melyből 
a kérdéses levonások tétettek, felolvastatni; azon 
czélokból, melyekre az ily költségek követeltet
nek, legjobban meg lebetend Ítélni, hogy ezen ro
vatban a felemelés megengedhető-e, vagy nem ? 

Gorove István közgazdasági miniszter 
(olvassa) 1. A földmivelés emelésére átalában, úgy
mint : a gazdasági egyletek által tartandó kiállítá
soknak segélyezésére, gazdasági eszközök és gép
versenyek díjazására, pályakérdésekre, vegyészeti 
vizsgálatokra, szakbeli utaztatásokra, ösztöndi-
jakra, jutalmazásokra stb. 15,000 frt. 2. Gazdasági 
irodalom emelésére, úgymint : tudományosan rend
szeres . valamint népszerű gazdasági munkák 
szerzésére és kiadására, szaklapok segélyezésére, 
a miniszteri közlemények szerkesztése és kinyoma-
tására 6000 frt. 3. A kereskedelmi növénytermelés 
érdekeinek előmozdítására, különösen : a dohányt 
illetőleg 10.000 frt., a kendert 6000 frt , a lent, 
komlót stb. 2400, összesen 18,400. frt. 4. A borászat 
emelésére, különösen : a) a hazai borvidékek sző-
lőmivelési érdekeinek előmozdítására megkezdett 
tanulmányozási utazásoknak folytatására és mo-
nographiák készítésére 2400 frt.,b) a pinczekezelési 

2 tanfolyamnak megalakítási és fentartási költsé
gei 2600 ft. c) a borkezelés és export érdekében 
külföldön teendő tanulmányozások, kutatások s in
tézkedések költségeire 5000, öszszesen 10,000 ft. 
5. A kerti ipar emelésére 10,000 ft. 6. Lótenyész
tési czélokra, nevezetesen érmek és jutalomdijak, 
az eddigi összeg 7152 ft. 7. Állattenyésztés elő
mozdítására, nevezetesen a gazdasági egyletek ut
ján tartandó kiállításokon alkalmazandó jutalma
zások- s ösztöndijakra, szarvasmarhákat illetőleg 
8000 frt, juhokat 800 frt., sertést, baromfiat, méhé
szet 2500 frt. Öszszesen 18,500 frt. 8. A selyemte
nyésztés emelésére, különösen pedig a termelés 
biztosítására most már nélkülözhetlen eredeti ja
páni selyemmagnak hozatalára, s a yamai tölgy
hernyóval való kísérletre fordítva 6000 frt 9. Minta
haltenyésztés segélyezésére 2000 ft. 10, A budai 
szőlőiskola segélyezésére 1500 frt. 11. Ahegyaljai 
bormivelő társulat segélyezésére 400 frt. 14. A kas
sai Gleviczky Sándor-féle kerti magtermelő inté-' 
zetnek gyámolitására és fejlesztésére 1000frt. 

E l n ö k : T. ház! A közgazdasági miniszter 
még 50,000 frtot kér megállapittatni. Azok, kik a 
közgazdasági miniszter által . . . . 

Tisza Kálmál l : Azt vagyok bátor kérdezni, 
habár a kérdés feltételénél vagyunk is — mert ez 
iránt tisztába kell jönnünk — hogy a rendkívüli 
vagy rendes budgetbe kivántatik-e ez tétetni ? 

E l n ö k : Ha a t, ház beleegyezik, ez öszsze-
get azon esetre, ha a t. ház megszavazza, a rend-
ki vüli költségvetésbe lehet tenni. 

Tisza K á l m á n : Egészben véve átlátom e 
tételnek, mint ilyennek hasznosságát; de azt is 
látom, hogy ezen budgetnek a végén egy tetemes 
deficit van. Ha a pénzügyi bizottság által eszkö
zölt törlesztések daczára, mi ismét viszszaigta-
tunk kiadásokat, a deficit ismét nagyobbra és na
gyobbra fog nőni. Sajnos, de igaz, igen sok tétel, 
majdnem minden tétel olyan, melyet nemcsak szí
vesen megszavaznék, de több tételnél a kért ösz-
szegnél többet is szeretnék megszavazni. Ezt azon
ban meg kellett volna gondolni akkor, midőn oly 
nagy terheket magunkra vállaltunk. (Helyeslés a 
bal oldalon.) De ha ama nagy terheket magunkra 
vállaltuk, és ha akkor azoknak szavát, kik a defi
cittől féltek, alaptalannak méltóztattak nyilvání
tani, most, midőn a deficit itt van, legalább ugy 
igyekezzünk gazdálkodni, hogy azt ne neveljük. 
Egyébiránt hogy ne legyek kénytelen e tárgyhoz 
többször szólani, megjegyzem,hogy ha a ház kimon
daná a költségeknek ily utón szaporítását, akkor 
azt kérném, hogy ezen öszszeg ne a rendkívüli, 
hanem a rendes budgetbe jó'jön : mert azok nem 
rendkívüli kiadások, hanem olyanok , melyeket a 
miniszter évenkint szükségesnek tart, és ha tel
nék, e költségek valóban olyanok is. 
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Elnök : Kötelességem a kérdést az indít
ványra feltenni, a t. háztól függvén azt el-, vagy 
el nem fogadni. Azon képviselő urak, kik az indít
vány következtében a gazdaság különböző ágai
nak emelésére még 50,000 forintot megajánlani 
óhajtanak, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
Most kérem, méltóztassanak felállani azok, kik meg 
nem ajánlják az 50,000 frtot. (Megtörténik.) A több
ség nem szavazza meg. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a VI és 
VII. fejezetet, melyre nem történik észrevétel. Olvassa 
a VIII. fejezetet.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter; A 
8-dik fejezetre nézve azon megjegyzésem van, hogy 
az ez alatt eredetileg megállapított összeghez hoz
zájön a hatvan-szolnoki vonalra a közlekedési mi
nisztérium által előirányzott két millió. De levo
nandó e fejezet alatti összegből azon két tétel, 
mely Grhyczy Kálmán képviselő úr indítványa 
folytán a pénzügyi bizottság jelentéséből kiha
gyatni rendeltetett, t. i. a pesti központi pályaud
var 600,000 frttal, és a pesti és budai indóházak 
összekötő vasutjára szánt egy millió frt. Deák Fe-
rencz képviselő urnák a nyíregyháza-ungvári vas
úti vonalra nézve előterjesztett indítványa elfo
gadtatván, hozzájön e fejezet alatti összeghez az 
erre praeliminált 400,000 frt. Mindezek folytán a 
VIII. fejezet alatti összeg 22.229,000 frt, 

Elnök: Megszavazza a t. ház ezen össze
get? (Megszavazzuk!) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő : A rendkívüli kia
dások összege ezek szerint 33.641,206 forin
tot tesz. 

Elnök l Megszavazza a t. ház a rendkívüli 
kiadásokra megállapított 33.641,206 frtot? (Meg
szavazzuk !) 

S i m o n y i E r n ő : Bocsánatot kérek, ha bátor 
vagyok, a t. ház figyelmét a rendkívüli kiadások 
azon két pontjára felhívni, mely az által tündök
lik, hogy nincs ott. 

A t. ház ugyanis megbízta a minisztériumot, 
hogy vegyen fel egy vasúti kölcsönt, és hogy ezen 
vasúti kölcsön fejében évenkint 1.650,000 frt ezüst
ben fizettessék. Én kérdem a miniszter urat, hogy 
miután ezen költségnek kamatjaira nézve semmifélz 
tételt sem a rendkívüli, sem a rendes kiadásokban 
nem találok, mi módon kívánja a miniszter úr ezen 
kamatokat fizetni ? Á m u l t évi július 1-ső napján 
letelt kamatok, a mint a miniszter úr jelentéséből 
kitetszik, betudandók a részvényekbe, melyek a 
kölcsönre nézve kibocsáttattak. De január 1-én 
ismét kamatok lesznek fizetendők, ugy szintén as 
1869-ik év jan. 1-én és dec. végével, illetőleg 1870. 
január elsején. Azt hiszem, ezen kamatokat vala
mely módon szintén fizetni kell, és minthogy a 
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költségvetésben semmi nyomát nem látóra, bátor 
vagyok ez iránt felvilágosítást kérni. 

Másrészt, hogy ne keljen ismét felszólalnom, 
egyszersmind azon felvilágosítást is kérem, hogy 
hol van azon bevétel, a mi azon pénznek a mi
niszter urak kezeiben levő jelentése szerint kama
taiból bejön ? Azt hiszem, e két tételt valami mó
don be kellene számítani. 

Van még egy más észrevételem, mely szintén 
oly pontra tartozik, mely itt nem találtatik, A t. 
ház tudja, a hírlapok tele voltak vele. sőt nyil
vános törvényszékekben is felhozatott azon tény, 
hogy a kormány sok lapot fizet. Én az egész költ
ségvetésben nem találok erre nézve semmiféle 
kiadást tervezve. (Zaj, ellenmondások. Nem áll!) 
Bocsánatot kérek, nem tudom, áll-e, nem-e ? de fel 
volt hozva mindenütt s tagadva nem volt. (Felkiál
tások: A Magyar Újságban!) Én tehát kénytelen 
vagyok felvenni, hogy tény: ha pedig tény, ter
mészetes következést von maga után, és ennek a 
költségben meg kell valahol jelenni. Én most 
nem fogom arra nézve nyilvánítani véleménye
met, mert nem akarom a ház türelmét fárasztani, 
hogy mi a nézetem a felől, hogy a kormány hír
lapokat subventionál. s különösen oly hírlapokat, 
minőket itt jóformán qualificálni nem is lehet. 
Nem akarok hosszas lenni e tekintetben, ámbár 
annyit mindenesetre kötelességemnek tartok kije
lenteni, hogy én azt semmikép helyeselhetem, és 
semmiféle országban nem látom, hogy a kormány 
oly élezlapokat subventionáljon, mint minő ama 
botrányos lap, a „Borsszem Jankó." (Derültség.) Én 
ugy hiszem, ez magával a kormány méltóságával 
nem fér meg. 

Különben én e helyen a költségvetésre nézve 
kívánok felvilágosítást, s miután az idő rövid, a 
ház megengedi, hogy többé ne legyek kénytelen 
fölkelni, ha még egy kérdést vagyok bátor intézni. 
(Halljuk!) A kormány előterjeszti ezeket törvény-
czikk formában , mely végre is megszavazandó és 
törvénybe igtatandó lesz. Én azt hiszem, erre nézve a 
fenálló törvénynek rendeletét meg kell tartani. As 
1848. törvényezikk b)szakasza azt mondja: „Az évi 
ülés az utolsó évrei számadásnak, és a következő évi 
költségvetésnek a minszterium által leendő előter
jesztése, az irántok való határozat meghozatala előtt 
pedig nem rekesztethetik be az országgyűlés/ 'és fel 
nem oszolhatik. Kérem a kormányt, miután a pénz
ügyminiszter úr tudtommal a múlt évi számadást be 
nem terjesztette, és aziránt a háznak aminiszerium 
által fölmutatandó határozata nincs, tehát szükséges 
hogy az alkotmányos forma megtartassák, hogy e 
törvénynek elég tétessék : hogy vagy a miniszter 
úr beterjeszsze a számadást vagy a törvényhozás 
oly intézkedést tegyen, mely a minisztert ez alól 
felmenti : különben a törvénynek nincs elég téve. 
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Kérem a kormányt,méltóztassék az iránt nyilat
kozni : minő intézkedést kivan, hogy e törvénynek 
elég tétessék, a nélkül, hogy ezt az idő rövidsége 
nem engedvén, a számadás átvizsgáltatnék, a nélkül, 
hogy az alkotmányos formát megsértsük ? 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y ér : Én a kép
viselő urnák felszólalását annyiban neme tárgyhoz 
magáhoztartozónak tekinthetem, amennyibenmosta 
rendes fedezet egyes tételeinek megszavazásáról 
van szó ; a mennyiben azonban oly fontos tárgyat 
hozott elő, melyre nézve bárkit is, ha hozzám kér
dést intéz, megnyugtatni és felvilágositani köteles
ségemnek tartom : fogok válaszolni a tett kérdésre, 
ámbár nem tartozik a rendes tárgyhoz. 

SimOnyi Ernő :Én a rendkívüli költségekhez 
iratt am fel magamat. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y ő r ; Méltóztas
sék azután válaszolni s engem félbe nem szakítani 

Az egyik kérdés ,melyet hozzám intézett, az, 
hogy nem látja a költségvetésben a vasúti költség 
fejében fizetendő kamatokat. Ha arra méltatta 
volna képviselő úr előadásomat, hogy figyelemmel 
kisérje, bizonyára meggyőződött volna: minő eljá
rást szándékozik e tekintetben a minisztérium 
követni? a mely t.i. épen nem tér el azon eljárás
tői, mely bár miféle "vállalatnak kamatbizlositása 
körül követtetik. Ha azon tárgyalásokra méltóz
tatott volna figyelni, melyek az interkalaris kama
tok megállapítása és a biztosítási összegben való 
fölvétele iránt hasonlókép folytak, tudná, hogy az 
átalános szokás, hogy, a mint ezt előadásomban 
szintén megemlítettem, ennek tárgyalása nem a 
költségvetéshez való, hanem akkor történhetik, 
midőn a berekesztett évi számadások tételei kerül
nek elő, és mindazon kamatok, melyek a rövid 
időre elhelyzett pénzekből befolynak, az illető 
vállalat javára lesznek, terheltetik pedig az illető 
összeg. 

A másik kérdésre nézve, melyet hozzám mél
tóztatott intézni, t. i. a számadásokat illetőleg, van 
szerencsém megjegyezni, hogy nagyon sajnálom, 
h o g y a t. képvselő úr épen akkor jelen nem mél
tóztatott lenni, külföldi útjában tartózkodván, 
midőn szerencsém volt az államköltségvetés bea
dása alkalmával az 1867-dik évi számadásokra 
vonatkozólag minden adatot a t. háznak bemu
tatni, megjegyezvén,hogy, a mennyiben még a kö
zös activák iránti leszámolás s az 1868-dik év 
végével meglevő pénztári készletek iránt a két 
minisztérium közti megállapodás véghez nem me
hetett, az 1867-ki számadásnak végbezárása be 
nem következett; hanem minden egyes miniszté
rium bevételeit és kiadásait nem csak beterjesztet
tem, hanem a t. ház azokat ki is nyomatta, minek 

folytán a t. ház minden tagja megkapta azokat, és 
hogy ha a t. képviselő úr annyi fáradságot vesz 
magának, a ház irodájában ő is megkaphatja. 

Harmadik kérdését illetőleg azt jegyzem meg, 
hogy nem e tárgyhoz tartozik a dolog, s így ter
mészet szerint választ arra nem adhatok. Egyébi
ránt a mi a hírlapokat illeti, én e tekintetben nem 
hoztam számításba semmit, s a t. ház arra sem
mit sem szavazott meg. 

Gál J á n o s : Mielőtt ezen 2-ik szakasznál tovább 
mennénk , {Nagy zaj. Eláll l) bátor vagyok egy kis 
sajtóhibára figyelmeztetni a t. házat, mit, azt 
gondolom, hogy az igazságügyminiszter úr is mél
tóztatott a t. ház előtt hasonlólag ki n yilatkoztat-
ni. A 4-dik lapon van ezen sorban: eredetileg: 
„sz. k. v. (szabad kii", városok) törvényszékei." 
Csak ezen három betűt, mint sajtóhibát, kérem ki
hagyni, mert azon 68,000 frt nem a szab. kir. vá
rosok számára, hanem átalában a városok szá
mára van a költségvetésbe felvéve. (Helyeslés.) 

Ghyczy K á l m á n : T. ház! Azokra vonatko
zólag, miket most a t. pénzügyminiszter úr előter
jesztett, magam is u g y emlékezem, hogy az 1867-
dik évi kiadások és bevételek iránti kimutatás itt 
a házban kiosztatott és jelentette is azon alkalom
mal a t. pénzügyminiszter úr a háznak, hogy 
nem levén még ezen számadások tökéletesen befe
jezve, a végszámadást még nem terjesztheti be. 
Ezt csak azért kívánom megjegyezni, hogy azon 
k mutatás, melyet a t. pénzügyminiszter úr a ház 
elé terjesztett, nem azon számadás az állam jövedel
meiről, melyet az 1848-dik III . törvényczikk éven-
kint az országgyűlés elé terjeszteni rendelt; de 
azért, hogy ezen számadás az 1867-ik évről még 
beadva nem volt, nem áll az, a mitSimonyi képvi
selő úr mondott, hogy az országgyűlés nem osz
lathatnék fel, mivel azon törvényczikk, melyre ő 
hivatkozott, t. i. az 1848-dik évi IV. tör vény czikknek 
6. szakasza a múlt esztendei X. törvényczikk által 
megváltoztattatván, ezen utóbbi törvényczikkben a 
befejezett számadásnak előmutatása kívántatik, s az 
1868-ki számadás még befejezve nincs. Ennélfogva 
ennek megvizsgálása iránt csak jövőre fog az or
szággyűlés intézkedhetni. [Helyeslés.) 

Mihályi Péter jegyző (oh ssa a 3-dik 
szakasz czime alatti fejezeteket, melyek észrevétel nél
kül elfogadtatnak. Olvasza a B) czim fejezetét.) 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : I t t ugyan
azon összeg teendő ki, mely a kiadások közt fog
laltatik, t. i. 1.843,206 frt. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Azt én is Játom, 
hogy azon összeg, mely a kiadásokban foglaltatik, 
van itt a bevételben is kitéve ; de ez ki nem elé-
gi t : mert, azt hiszem, már nagyon jó volna, hogy 
egyszer valahára tisztába jőjünk ezen közös pénz-
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ügyi pénztár készleteinek, követeléseinek összegé
vel, s megtudjuk, mi illet abból bennünket; én te
hát kérdezem a t. pénzügyér urat: méltóztatott-e 
ugy intézkedni, hogy valahára tisztába jő-
jünk e kérdéssel? mert igen szép dolog az, hogy 
valahányszor rendkívüli közös költség jön, min
dig nyújtanak valamit, hogy tudassák, hogy van 
ebből a közösből még; de már egyszer jó volna azt 
is tudni, hogy mennyi hát az a közös és mennyit 
lehet abból még kapni? (Helyeslés Lalfelöl.) 

Lónyay Menyhért pényügyminiszter: 
Méltóztassék a t. képviselő úr az iránt mennyu-
godva lenni, hogy a mi a közös activák tisztábaho
zatalát illeti, e részben a magyar pénzügyminisz
térium részéről minden lépés megtétetett és már 
régebben folynak ez iránt a két minisztérium közt 
a tárgyalások, melyek, ugy hiszem, a törvényho
zási időszak szünetelése alatt e kérdést tisztába 
fogják hozni. Azon tételek iránt, melyeket a ma
gyar kincstár részére kell számításba venni, a 
számadások elkészültek, azok eredménye a bécsi 
minisztériummal közöltetett : ezen minisztérium 
megtette a maga részéről észrevételeit az egyes 
pontok ránt; azonban a két minisztérium közt bi
zonyos nézetkülönbség miatt az egyezmény még 
meg nem köttetett. A mi egyébiránt az ez évben 
eszközendo fedezetet illeti, t. i. az 1.843,206 
fonnto, erre a fedezet megvan, a nélkül, hogy az 
activák iránti visszasKámolást be kellene végezni, 
í g y például a Dunagőzhajótársulat által fizetendő 
illeték egyenesen a kijelölt czélra fordítható, tehát 
ezen összeg leszámolás előtt is fedezendő. 

Tisza K á l m á n : Bocsánatot kérek: a kér 
dés nem az volt: van-e fedezve jelenleg a kiadás ? 
hanem az : tisztába fog-e hozatni ezen közös acti
vák állása? Miután most a t. miniszter úr előadta, 
hogy a szünetelés alatt tisztába fog hozatni, 
nem óhajtok egyebet, mint, hogy ez jegyzőkönyv
be igtattassék. (Helyeslés hal/elöl.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér : T. ház! 
Ha már volt volna eset, melyben, mint pénzügy
miniszter, tett Ígéretemet be nem váltottam, u g y 
természetesnek látnám az előttem szólott képviselő 
úr indítvány át s az esetben helyén volna, ha azok, 
a kik a tett ígéret beváltásán kételkednek, ezen 
figyelmeztetést a jegyzőkönyvbe felvétetni kíván
nák ; a jelen esetben azonban a jegyzőkönyvi 
figyelmeztetést annyival kevésbé tartom indokolt
nak, miután több izben kijelentettem a t. ház előtt, 
hogy a beszámolás iránt minden ^intézkedés meg
tétetett, sőt midőn az 1867-dik évi államkiadások
ról a számadásokat beterjesztettem, az erre vonat
kozó körülményeket is elősoroltam. Igen óhajta
nám, ha a t. képviselő úr magának annyi időt ve
hetne, hogy ezen leszámolás iránti előmunkála

tokat megtekinthetné: mert bizonyára meggyő
ződnék arról, hogy az ily fontos leszámolást, ha 
azt az ország érdekeivel megegyezőleg akarjuk 
keresztülvinni. 24 óra alatt bevégezni nem lehet. 
(Tetszés). 

E l n ö k : Kivánja a t. ház Tisza Kálmán kép
viselő úr indítványára a pénzügyminiszter úr igé
retét jegyzőkönyvbe ígtatni? (Nem kívánjuk!) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a B) czim 
11—IV. fejezeteit, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa az V. fejezetet. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Ezen té
tel, a szükségletnél megállapított tételhez képest, 
22.229,000 forintban teendő ki. (Helyeslés) 

Mihályi Péter jegyző (olvas sa a 4-dik sza
kaszt.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
A különbözet 4.327,499 forintra rúgván, ez beig-
tatandó. (Helyeslés.) 

Mihályi Péter jegyző (ol vassá az 5. sza
kaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
a 6-dikat) 

Csengery Imre előadó: A „XXV.ftután az 
„és" szó kihagyatván, az „XXVI." után még-
„XXXIV. és XXXV." lenne beillesztendő. (He
lyeslés.) 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 7-dik sza
kaszt.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
Tisztelt ház ! Mindazon tételek iránt, melyek be
ruházásokat képeznének az igazságügy minisztéri
umban, nem emelek észrevételt. Ha az országnak 
ilynemű czélokra nincs pénze, a beruházásokat 
kénytelenek vagyunk késö'bbre halasztani. í gy el
hallgatom azt, hogy a pénzügyi bizottság a curia 
építésére szükséges 200 ezer forintot a rendkívüli 
költségvetésből kitörölte: de így áll a dolog, az 
igazságügyminiszterium rendes kiadásainak rova
taira nézve. 

A rendes kiadásokat a pénzügyi bizottság 
négy czimre osztotta. 

Az első czim alatt a központi igazgatás, a má
sodik alatt az országos törvénykezés, harmadik alatt 
az országos fegyintézetek és a negyedik alatt a te-
Jekköny vezés költségei foglaltatnak, és a tárgyalás 
alatt levő törvényjavaslat 7-dik szakaszában ki-
mondatik, hogy átruházás a megállapított kiadá
soknak sem fejezetei, sem czimei közt nem enged
tetik meg. 

A központi igazgatás czime alatt 4815 forin
tot vont le a pénzügyi bizottság. Ez összeget né
mely üresedésbe jött ^hivatalok be nem töltése 
által meg tudtam gazdálkodni: de nem igy áll a 
dolog az országos törvénykezésre nézve. 
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Méltóztatnak tudni, hogy erre nézve ugy a 
hivatalnokok létszáma, mint a fizetések, meg van
nak állapítva, s mindamellett a pénzügyi bizottság 
e czim alatt 70 ezer forintot vont le. Ez összeget 
nem vagyok képes máskép megtakarítani, mint 
vagy a létszám leszállitása, vagy az ugy is a mi
nimumra szállított fizetéseknek csökkentése által. 

A létszám leszállításáról szó sem lehet. Mél
tassanak fölvenni , hogy a váltó-törvényszékre 
megállapított összegből 3257 forint vonatott le. A 
váltó-törvényszék tagjai évenkinti fizetése 1200 
forint és igy 300 forinttal kevesebb, mint a me
gyei törvényszékek tagjaié. A fizetések leszállításá
ról tehát szó sem lehet. 

Ha oedig a létszámot veszszük tekintetbe, a 
vidéki váltó-törvényszékek egy elnök és két köz-
biróból állanak; tehát azonrQÍnimumból,a mennyi 
jogérvényes itélet hozatalára szükséges, ngy, hogy 
azon esetben, ha a törvényszék egyik vagy másik 
tagja megbetegszik, zavarba jő a bíróság és nem 
képes jogérvényes ítéletet hozni. 

A t. ház ezekből meggyőződheti 'k, hogy a 
pénzügyi bizottság által levont 3257 forintot ki 
kell fizetnem, hogy abból egy garast sem vagyok 
képes meggazdálkodni. 

• Es igy van ez a többi tételeknél ?s, mert azok 
is mind bíróságokról szólanak. 

A telekkönyvezés költségeiből ^a pénzügyi 
bizottság 30 ezer forintot vont le. Erre nézve ma
gam on ngy segíthetek, hogy azon telekkönyvezési 
teendőket, melyek Erdélyben megindittattak és 
melyekre nézve reményünk volt, hogy 4—5 év 
alatt be fognak fejeztetni, 7—8 év alatt fogjuk jbe-
fejezni. Ez legfölebb egy reform elhalasztása. 

A 3-dik czim, mely a fegyintézetekről szól, 
az egyetlen pont, melynél meggazdálkodásra ki
látás van. Mig ugyanis a bíróságoknál meghatáro
zott fizetések vannak, ugy, hogy az interealaris 
jövedelmeken kivül semmit megtakarítani nem 
lehet, a fegyintézeteknél kénytelen a miniszter bi
zonyos latitade-öt föntartani, azért, hogy a rend
kívüli esetekre készen legyen. Például, hogy azon 
esetben, ha a fegyenczek szaporodnak, azokat ne 
legyen kénytelen a törvényhatóságokhoz vissza
utasítani. Itt már ez okból is van kilátás arra, 
hogy e czim alatt valamit megtakaríthatok. De 
azért is, mert a börtönügy reformja tekintetéből 
a házi kezelés behozatalára az előirányzatban 40 
ezer forint vétetett fel, melyet azon esetre megta
karíthatok, ha a házi kezelést 1869-ben még nem 
hozom be, hanem ezen valósággal szükséges re
formot 1870-re halasztóm. Csakis azon remény
ben, hogy e czim alatt eszközölhetek megtakarí
tást, fogadhatom el a pénzügyi bizottság javaslatát, 
mely szerint az országos törvénykezés költségei
ből 70 ezer forint vonassák le. 

Azon kéréssel fordulok tehát a t. házhoz r 
méltóztassék e négy czim helyett kettőt megálla
pítani, még pedig ugy, hogy az első czim alatt a 
központi igazgatás költségei foglaltatnának ; a má
sodik czim alá pedig tartoznának az országos tör
vénykezés, az országos fegyintézetek és a telek
könyvezés költségei. (Fekiáltások : Kérjen a mi
niszter póthitelt!) 

Ne méltóztassék azt mondani, hogy az esetre, 
ha nem érem be a megszavazott költségekkel, 
póthitelt fognak nyújtani. Ezt, t. ház, részemről 
nem tartom alkotmányos és szabatos eljárásnak. 
Ne méltóztassék a minisztert póthitelre szoktatni. 
A póthitelnek akkor van helye, ha rendkívüli ese
tek jönnek közbe, oly esetek, melyeket a minisz
ter előre nem láthat, s melyekre az előirányzatban 
költségeket fel nem vehet. De ha oly esetekben, 
mint az, minő jelenben fönforog, midőn a hivatal
nokok létszáma, fizetése meg van határozva, póthi
telre utaljuk a minisztert, ha éhez szoktatjuk, a mi
niszter könnyen könnyelművé válhatik. Ez eljárást 
én, t. ház, nem szeretem. 

Ha volna kilátásom arra, hogy az igazság
kiszolgáltatás fönakadása nélkül képes leszek 40 
ezer forintot megtakarítani, szót sem szólanék; de 
miután vannak oly tételek, melyeknél, mint elő
adtam, egy garast sem vagyok képes megtakarí
tani : kérem a t. házat, méltóztassék a kért átru
házást megadni. 

Tisza Kámán ; A póthitelnek sem én nem 
vagyok valami túlságos barátja, sem más, mert 
az mindenesetre oly eszköz, melylyel néha élni 
kell, de gyakran élni nem szabad. Ezt megemlítve, 
bátor vagyok megjegyezni, hogy, ha jól foghattam 
fel az igazságügyminiszter úr beszédét, azt monda, 
hogy ő nem jöhet ki a levonások után a hazai tör
vénykezésre szánt költségekkel, s hogy az egye
düli, a miből e költségeket fedezhetné, a miből e 
költségek fedezésére valamit meggazdálkodhatnék, 
a börtönügyre, a fegyintézetekre adott költségek. 
Ha ez, t. ház, igy van — miben sem okom, sem 
jogom kételkedni—én ugyan, megvallom, nagyon 
fogom sajnálni, ha azon összegből, mely a fegy
intézetekre adatott, még valamit le kell vonni, de 
ha nincs más választás, mint hogy az ezekre meg
szavazott költségekből kell a másikra szükségelt 
összegnek meggazdálkodtatni, részemről sokkal 
inkább óhajtom, sokkal helyesebbnek és sokkal 
szabatosabbnak tartom, hogy mondjuk ki egysze
rűen, hogy ezekre kevesebb és a másik czélra több 
fordittassék azon összegből, mintsem hogy ezen 
igen helyes, szép és alkotmányos törvényt egy ki
vételes virement beszövésével megzavarjuk. Ha 
tehát a t. igazságügy miniszter úr, a mint előadta, 
azon meggyőződésben van, hogy a törvénykezési 
költségekre megszavazott összeggel nem bir ki-
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jönni, hogy semmi másból nem g-azdálkodhatja 
meg a hiányzó ös szege mint a fegyintézetek téte
léből, méltóztassanak a fegyintézetekre szánt költ
ségből a másikra szükséges összeget levonni és te
gyük azt oda; de a törvényt hagyjuk ugy, a mint 
van. 

Horvát Boldizsár igazságügy miniszter: 
Elfogadom Tisza Kálmán képviselő úr indítványát: 
mert, mint előadtam, a törvénykezén czim alatt 
vannak oly tételek, mefyeknél egy garast sem va
gyok képes meggazdálkodni. 

T i s z a K á l m á n ; azon szempontból akarom 
némileg felvilágosítani, tisztelt ház, melyből a 
pénzügyi bizottság ezen levonásokra nézve kiin
dult. Régi tapasztalás az, hogy számosabb tag
ból álló hivatalos testületeknél egy éven át közbe
jövő üresedések a költségekből 2°/0-nyi levonást 
engednek. Lehet ez iránt törvényhozó testületekre 
hivatkozni, a melyeknek e részben már sok évi 
tapasztalatuk van. E 2%-tot találta a pénzügyi bi
zottság levonaadónak azon összegből legtöbb he
lyeken, melyet a tisztelt igazságügymíniszfcer költ
ségvetésében előirányzott. Van azonban még két 
oly positió is itt, melyekben tán nagyobb megta
karítások is lehetségesek. A kerületi táblák meg 
fognak most szüntettetni, meg fog szűnni a n.-sze-
beui főtörvényszék; ezeknél a testületeknél, miután 
most ezen hivatalok meg fognak szűnni, nagyobb 
megtakarítások lesznek lehetségesek. Nem találnám, 
jónak, ha az országos fegyintézetekre fordítandó 
költségek nagyon fogyaszthatnának, mert azokból 
már is történtek levonások; ha egyébként 40,000 
forint megtakarítható a* által, hogy a házi kezelés 
az idén nem hosatik be, ez esetben az országos 
fegyintézetek rovata 40,000 forinttal csökkentet
hetnék ugyan, de nem találjuk annak helyét a 
budgefcben, hová ezen megtakarítás által tétet
hetnék. Az országos törvénykezésnél, minthogy 
az annak több czime vann, nagyobb számmal 
vannak a rovatok összefoglalva, ép azért, hogy ily 
nagyobb számú hivatalnoki testületeknél a 2°/0-os 
íevonás lehetséges legyen s ez leteéges is lesz. Azt 
hiszem tehát,hogy az igazságügyminigter úr nem 
Í gészen alaposan aggódik és meg vagyok győződve, 
hogy ezen levonások mellett is lehetséges lesz, az 
igazságszolgáltatás hátránya nélkül, ezen költség
vetéssel kijönni. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter; 
Méltóztassanak megengedni, de az országgyűlés 
utolsó perczeiben, és akkor , midőn, őszintén 
megvallva, magam is ki vagyok merülve, bizo
nyára nem emeltem volna szót, ha a kényszerűség 
arra nem indítana. 

Azt méltóztatott mondani, hogy például a 
kerületi tábláknál, minthogy azok fel fognak osz
tatni, megtakarításnak lehet helye. Az álláspontra 
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nézve van közöttünk véghetetlen nagy különbség. 
Mert én e költségvetést csupán csak addig tar tom 
irányadónak, míg a régi bíróságok fönállanak, és 
azon pillanattól fogva, midőn az uj bíróságok lép
nek életbe, uj költségvetésnek kell irányadónak 
lenni. A kerületi táblák részére egy egész évre 
megszavazott összegnek csak egy negyed részét 
kökhetem tehát el, ha a jövő negyedben a kerü
leti táblák megszűnnek. 

A nagyobb bíróságoknál, igaza van a tisztelt 
képviselő urnák, lehet intercalaris megtakarítások 
által valamit meggazdálkodni. Ott van a királyi 
tábla, melynek körüleblülöO — 70 tagja van. Igen, 
de annak költségvetéséből 8,400 forint vonatott le ; 
ellenben, ott vannak a váltó-törvényszékek, az 
első bíróságok, melyeknél egyetlen egyénnel sincs 
több, mint a mennyi absolut szükséges arra, hogy 
jogérvényes ítéletet hozzanak, és a kik nagyon 
roszul vannak fizetve. Itt tehát megtakarítást esz
közölni nem lehet, pedig a pénzügyi bizottság e 
tételből 3257 frtot vont le. 

Kérdem a tisztelt képviselő u r a t : hogyan pó
toljam ez összeget ? De egyébként is oly ország-
bau, hol a legfelsőbb bíróságoknál 6—7 —8QÜÖ 
per vau restantiábau, nem szabad calculálui arra, 
hogy intercalaris jövedelmek legyenek, és igen 
szomorú dolog, mikor az igazságügyminisíter oda 
van szorítva, hogy pl. epidémiáért imádkozzék, 
hogy budgetjével kijöjjön. 

Döák PereilCZ: A költségvetési törvény egy 
alapeszméből indult k i : abból, hogy a virementet 
nem fogadta el, és azt nem engedi meg, kivévén 
az ugyanazon csínt alatti költségekre. Az igazság
ügyi miniszter úr felszólalt az iránt, hogy miután 
az általa előirányzott költségvetésben tetemes le
vonások tétettek, azzal nem éribe'; azért kívánja, 
hogy a virement két külön czim közt engedtessék 
meg neki. Én ezt igen veszedelmes, káros módnak 
tartom, mert ha egy helyen megbontjuk a vire
ment elvét, nehéz lesz a többi helyen mellőzését 
feníartani. 

Azt sem igi-n tanácslom, hogy az országos 
fegyintézetekre előirányzott 644,960 forintból bi
zonyos összeg tétessék a második czimmei vala
mely pontja alá, mert méltóztassanak figyelembe 
venni, hogy az országos fegyintézeteknél eszköz-
lendő meggazdálkodás, föltéve, hogy a/, arra elő
irányzott költség nem volt fölöslegesen számítva, 
vagy az emberiség, vagy a közbiztonság rovására 
történnék. Ez pedig mindegyik káros. 

Hogy a bajon segítsünk, arra van alkotmányos 
u t : az alkotmányos ut pedig a póthitel. Nem áll az, 
hogy a póthitel nem alkotmányos mód : mert al
kotmányos mindenütt, hol rendkiviili költségek 
állanak elő, és hol az indokolva van. A jelen eset
ben maga a miniszter azt mondja, hogy a törvény-
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székek uj rendezése folytán, uj költségvetésre lesz 
majd szüksége; ugyanakkor póthitelt kérhet, és 
ha azt indokolja, az országgyűlés valószínűleg meg
fogja szavazni, sőt felteszem a jövő országgyűlés 
méltányosságáról, hogy bizonyosan meg fogja 
szavazni. 

É n a három kellemetlenség közöl, t. i. a kö
zöl, hogy virement-t engedjünk, vagy, hogy a 
fegyintézetekbe szánt költségekből bizonyos össze
get tegyünk át a második czim alá, avagy, hogy 
annak idején póthitel nyújtassák: e harmadikat 
tartom legkevésbé veszélyesnek; épen azért azt 
óhajtom, s a törvénynek jelenlegi oekonomiáját, 
és az általam emiitett elvet nem szeretném meg
bontani. Azt hiszem tehát, tartsuk meg a törvényt 
ugy, a hogy van, és a miniszter úr majd akkor, 
midőn új költségvetést fog előterjeszteni, a jövő 
országgyűlésen póthitelt fog kérni, és ha a fegy
intézeteknél, akítr a közbiztosság, akár az emberi
ség rovása nélkül meglehet valamit gazdálkodni, 
ezt a miniszter, mint indokot a póthitel mellett 
felhozhatja ; de a virement-t nem engedném meg. 

N y á r y P á l : Én egy negyedik módot va
gyok bátor ajánlani. Azt hiszem ugyanis, midőn 
a miniszter kijelenti, hogy a költségvetéssel be nem 
éri, azt póthitelve utalni, előttem legalább megfog-
hatlan, hanem logikai dolog, hogy szavazzuk meg 
a valósággal szükséges összeget, és az esetben nem 
lesz szükség sem arról gondoskodni, hogy enged
jünk-e virement-t, sem a minisztert póthitelre Utal
ni. Minthogy a miniszter úr előterjesztésében nincs 
okunk kételkedni, én ezt a negyedik módot va
gyok bátor indítványozni. 

Horvát Boldizsár Igazságügy miniszter: 
Ha a tisztelt ház Nyáry Pál képviselő rir elő
adásában megnyugszik, átlagos számitás szerint 
körülbelől 50,000 frt azon összeg, melyre még ok
vetlenül szükségem van ; bátorkodom tehát kérni, 
hogy ez összeget méltóztassék megszavazni. (Fel
kiáltások : Megszavazzuk!) 

E l n ö k : Az a kérdés, nézetem szerint, hogy 
elfogadja-e a tisztelt háza 7-ik szakaszt ? $ ha ezen 
keresztül estünk, szavazás alá kerülne Nyáry Pál 
képviselő indítványa, mely szerint az igazságügy-
minisztérium részére még 50,000 ftot szavaztat
nék meg. 

D e á k PerenCZ : Kérném a 7-ik szakaszt 
szavazás előtt még egyszer felolvastatni. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 7-ik sza
kaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a tisztelt ház a 7-dik sza
kaszt? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a 7-ik szakasz 
elfogadtatik. 

Most következik Nyáry Pál képviselő úr in
ditványa. 

G h y c z y K á l m á n : A költségvetés egyes 
pontjain már keresztül mentünk és az igazságügy-
minisztériumra nézve minden egyes kiadási tétel 
meg van már állapítva. Most ezen megállapított 
tételeket, szerintem, megváltoztatni nem lehet. 

N y á r y P á l : Különös helyzetben vagyunk a 
fenforgó tétel irányában. Az igazságügyi miniszter 
úr kijelenti, hogy a pénzügyi bizottság által meg
szavaztatni ajánlott összeggel be nem éri, és ezt 
belátja Ghyczy Kálmán némileg, de belátja Tisza 
Kálmán is : mert azt mondja, hogy ő abba bele
egyezik, hogy a kért összeg a fegyenczeknek 
szánt összegből vonassék le, de nem egyezik bele, 
hogy virement engedtessék; Deák Ferencz nagy
érdemű képviselőtársunk pedig feláll s azt mondja, 
utasitsuk oda az igazságügyi minisztert, hogy 
azon szükséglet fedezésére, melyet mi valóságos
nak ismerünk el, póthitelt kérjen. ,; 

D e á k F e r e n c z : Nem azt mondottam! 
N y á r y P á l : Én azt tartom, ily körülmények 

közt leghelyesebb az egyenes ut követése, neveze
tesen az, hogy a szükségelt összeget ne a fegyen-
czek részére megszavazott összegből vonjuk le, se 
ne utasitsuk a minisztert póthitelre: hanem miután 
az általa előadottak után nincs okunk kételkedni 
azon, hogy a kért összegre valósággal szüksége van, 
szavazzuk meg az 50,000 forintot. (Helyeslés) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Komárom városa érdemes képviselőjének előadá
sára bátor vagyok megjegyezni, hogy az igazság
ügyi miniszter, költségvetése tételeinek felolvasta
tása után kijelentette, hogy fentartja magának 
költségvetése egy tételének elégtelenségére vonat
kozó kérését a 7-dik szakasznál előadni. Miután 
már most a t. ház,az átruházás eszméjét elejteni 
méltóztatott, az igazságügyi miniszter visszatér 
fentartására, és Nyáry Pál képviselő úr indítványa 
következtében, melyet az igazságügyi miniszter ur 
sajátjává tett, a szóban levő tétel fölemelését kéri. 
Kérem tehát, méltóztassanak a kérdést Nyáry 
Pál képviselő úr indítványára feltenni. (He
lyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : Nyáry Pál képviselőtár
samnak tartozom felelettel, és erre nézve a t. házra 
vagyok bátor hivatkozni, hogy én egyátalában 
nem ismertem el azt, hogy azon levonások folytán, 
melyeket a pénzügyi bizottság, tett, az igazságügy
miniszter a költségvetéssel ki ne jöhetne. Most is 
azon véleményben vagyok, és ezt csak annyiban 
kívántam megjegyezni, hogy Nyáry Pál engem 
ok nélkül vádolt következetlenséggel. 

E l n ö k : A kik Nyáry Pás képviselő úr azon 
indítványát, miszerint az i^ay>ájü«vmmiszternek 
a törvénykezési költségekre még 50,000 forint 
szavaztassák meg, elfogadják, méltóztassanak fel-
állam. (Megtörténik: FelktáXmuii: Aj gij^ö.'c olvassák 
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meg a képviselőket! Megtörténik.) Most kérem, méltóz
tassanak fölállani azok, a kik nem fogadják el, és 
mindaddig állva maradni, míg a jegyzők össze
számítják. (Megtörténik.) Az összeszámítás után ki
nyilatkoztatom, miszerint a többség elfogadta az 
50,000 forintot. Ez tehát a 2. szakasz XIV. fejezete 
2-dik czime alá, mint törvénykezési pótlék fog be-
igtattatni. 

Mihály Péter j e g y z ő (olvassa a 8-dik sza
kaszt, mely észrevétel nékül elfogadtatik.) 

E l n ö k : A holnapi ülés napirendjén lesz : a 

vasutak és csatornák építésére felvett kölcsön hova
fordításáról, a tiszavidéki vaspályatársulat tartozása 
törlesztéséről, a Lonjsko-polje terület ármentesítés! 
költségeiről és végre az 1869. évi költségvetésről 
szóló törvényjavaslatok végleges megszavazása ; 
továbbá napirendre fog kerülni a katonai bírásko
dás hatásköréről szóló törvényjavaslat és azután az 
átalános kisajátításról szóló törvényjavaslatra a mél
tóságos főrendek által tett módosítások. 

Az ülés végződik esti 9 órakor. 

CCCXXXV. OESZAGOS ÜLÉS 
1868. deezember 6-án 

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

Tárgyai : A ház értesíttetik, hogy a király deezember 10-én fogja az országgyűlést ünnepélyesen berekeszteni. Kei-vé
nyek bemutatása. Fodróczy Sándor a horvát-szlavón ujonczok, Ivánka Imre éj társai pedig az 184% diki honvédek alkalmazása iránt 
interpellálják a kormányt. Várady János határozati javaslata a hűbériségből fenmaradt birtokviszonyok rendezése iránt. A központi bi
zottság jelentést tesz a pestvárosi kölcsön, továbbá a képviselői összeférhetlenség iránti törvényjavaslatról. A tiszai vaspályatársulat 
tartozása törlesztéséről, a vasúti kölcsön hovaforditásáról, a Lonjsko polje ármentesitéséröl, végre az 1869-diki államköltségről szóló 
törvényjavaslatok végleg megszavaztatnak. A központi bizottság ujabb jelentést tesz a házszabályok iránt. A katonai biróságokról 
szóló törvénytavaslat átalánosságban elfogadtatik s részletes tárgyalása elkezdődik. A függő adósságokat ellenőrző bizottság tagjainak 
megválasztása elhatároztaiik. A kormány felel Podróczy Sándor interpellatiójára. A kisajátításról átalában, úgyszintén a budapesti 
kisajátításról szóló törvéavjavaslatokra tett főrendi módositások elfogadtatnak. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötsvös Jó
zsef báró, Festetics György gr.,]Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Wenkheim Béla b. • később Andrasy Gyula 
gr., Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik délelőtt Ilyt órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni, a szólani kívánók neveit Bujánovics Sándor 

jegyző úr jegyzi. 
A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
BujanoViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a de

ezember 5-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : T. ház! Andrásy Gyula gróf, mi

niszterelnök úr értesiti a t. képviselőházat, hogy 
ő csász. és apóst. kir. Felsége a jelenleg ülésező 
országgyűlésnek ünnepélyes berekesztését folyó 
hó 10-re határozta; az óra, melyben az történni 
fog, később fog a képviselőház tudomására juttatni. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a miniszter
elnök levelét:) „Méltóságos elnök úr ! A jelenleg 

ülésező országgyűlésnek ünnepélyes berekesztése, 

a budai királyi várlak nagy teremében folyó évi 
deezember hó 10-én ő csász. és apóst. kir. felsége 
által fogván megtörténni, erről méltóságodat a 
képviselőház értesítése végett oly megjegyzéssel 
van szerencsém tudósítani, miszerint az ünnepélyes 
berekesztés óráját utólagosan fogom méltóságod
dal közölni. Fogadja méltóságod kiváló tiszteletem 
nyilvánítását. Budán, 1868. évi deezember hó 
5-dikén." 

E l n ö k : Bemutatom a t. háznak az időközben 
beérkezett kérvényeket. 

Újvidék város közönsége, a város képviselői 
testülete és tisztviselőinek felfüggesztése miatt a 
belügyminiszter urat feleletre kéri vonatni. 

Ernst Mihály, beodrai lakos és érdektársai 
kérik, hogy 1848—49-dik évi honvédállitáskor 
Marienfeld község által határozatilag részökre biz
tosított 200 pengő forint katonahelyettesitési díjnak 
kifizettetése eszközöltessék. 

Premelic Albert kir. pénzügyi tiszt Eszéken 
a dohány-egyedáruság megszüntetését czélzó fü
zetkéjének öt példányát vizsgálat, s esetleg tár
gyalás végett benyújtja. 
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