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tásról szóló törvényjavaslatra vonatkozólag. A jegy
ző úr fel fogja olvasni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : (/dohossá1) {Nagy 
zaj) 

E l n ö k : Ha a képviselő urak azt akaiják, 
hogy holnapra halasztassék, akkor kötelességem
nek tartom az ülést feloszlatni; de ha tovább akar
ják folytatni, kérem, legyenek figyelemmel. {Foly
tassuk !) Felolvastatván a módosítások, melyeket a 
felsőház az átalános kisajátitási törvényre tett, 
kérdem a t. házat és az igazságügyminiszter urat. 
van-e észrevételük ellene? 

Horvát Boldizsár igazságiigyminiszter: 
T. ház! Azon módosítások, melyeket a felsőház 
az átalános kisajátitási törvényre nézve tett, több
nyire csak stylaris módosítások. Azt hiszem, azo
kat K t. ház elfogadhatná. Kérném rögtön tárgya-
jás a lá vétetni, és pedig pontonkint. 

Mihályi Péter jegyző: (olvassa a módosított 
szakaszokat, melyek egyenkint s észrevétel nélkül el
fogadtatnak). 

E l n ö k ; Miután a képviselőház ezen módosí
tásokat elfogadta, erről a főrendek a szokott mó
don fognak értesíttetni. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő {olvassa a főrendek 

! ) Lásd az Irományok 42 2. számát. 

módosításait a buda-pesti kisajátitási törvényjavas
latra vonatkozólag.1) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? {Elfogad
juk !) Ennélfogva elfogadtatott, s erről is a mélt. 
főrendek a szokott módon értesíttetni fognak. 

T . ház! A holnap 9 órakor tartandó ülés na
pirendére legelőször is a katonai biróságok hatás
körét illető törvényjavaslat részletes tárgyalásá
nak folytatása tűzetik k i ; továbbá ha a t. ház ezen 
keresztülmenne, a házszabályok; ezek után elő
vétethetnék azon törvényjavaslat, melyet az erdé
lyi képviselők adtak be az iránt, hogy Erdélyben 
a perrendtartás bevitelével egyszersmind a ma
gyar törvények is bevitessenek; továbbá a központi 
bizottságnak az incompatibilitásról szóló törvény
javaslat iránti jelentése, és Nyáry Pálnak erre vo
natkozó módosítása; végre mindazon határozati 
javaslatok és jelentések, melyek eddig beadattak; 
továbbá a központi bizottság jelentése Pest város 
kölcsönére nézve. Jelentem még a t . háznak, hogy 
ki fognak függesztetni mind a két oldalon a kép
viselőház folyósóján mindazon inditványok, határo
zati javaslatok, melyek eddig beadattak, s melye
ket a t. ház, ha az idő engedi, még tárgyalni fog, 
s melyeket mindig napirendre tüzötteknek tekint, 

Az ülés végződik esti 7% órakor. 

') Lásd aa Irományok 431. számát. 

1868. deczember 7-dikéa 

Gr 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 : Jelentés és kérvények bemutatása. Zsarnay Imre a aóáruláa iránt interpellálja a kormányt. Szavazás az állam
adósságot ellenőrzendő bizottság képviselőházi tagjaira, s utóbb e szavazás eredményének kihirdetése. A főrendek üzenik, hogy a 
vallásfelekezetek viszonosságáról ssóló törvényjavaslat, egy pont kihagyásával, elfogadták. A pestvárosi kölcsönről szóló törvény
javaslat eifogadtatik, utóbb végleg megszavaztatok. A képviselői Összeferhetlenségröl szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetik. A 
központi bizottság jelentést tesz az 1888. XXlI r . törvéuyszikk 30-dik szakasza kiterjesztéséről. A főrendek üzenik, hogy a svajezi 
kereskedeJmi- és posta-szerződéseket s a sxékesfehérvár-gráczi vasút iránti határozatot elfogadták, A kormány a katonai biróságokról 
szóld tör vényjavaslatot visszaveszi. Ivánka Imre postai ügyben interpellálja a kormányt, mely azonnal válaszol is. A főrendek üzenik, 
h^gy a vasúti kölcaöu hovafordításáról, a tiszai vaspályatársalat tartozása törlesztéséről, a Lonjsko-polje ármentesitóséröl s az 1869 
államköltségvetésró'l szóló törvényjavaslatokat elfogadták. A képviselői összeferhetlenségrűl szóló törvényjavaslat név szerinti azavazás-
sal elvettetik. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a kereszthegyi vízvezetékről. Az 18S8. XXIII dik törvényezikk 30. szakasza ki
terjesztéséről szóló törvényjavaslat eifogadtatik. A vallásfelekezetek viszonosságáról szóló törvényjavaslat a főrendek indítványa sze
rint módosittatik. AK osztrák törvényeknek Erdélyben meJsaüntetéséröl szóló törvényjavaslat mellőztetik. Az erdélyi unió foganatosí
tásáról, a függő adósságok ellenőrzéséről, a közös nyugdijakról, a nemzetiségi egyenjogúságról, a válóperekről s a keleti vasútról szóló 
törvényjavaslatok szentesittetvén, kihirdettetnek. 

A kormán-j részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gróf, Eötvös József báró, Festetics György gróf 

Gorove István, Horvát Boldizsár, 
Wenckheim Béla báró. 

Lónyay Menyhért, 
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Az ülés kezdődik délelőtt 9 V4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzökönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 
vezetni; a] szólani kívánók neveit Paiss Andor és 
Radich Ákos jegyző urak jegyzik. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Mihályi Péter jegyző {oh a?sa a deczem-
ber 6-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Pest megye középponti választmánya 
jelenti, hogy az Orczy Béla b. képviselő ur lekö-
szönése folytán üresedésbe jött n.-abonyi választó
kerületi képviselői állás betöltését, az idő rövidsége 
miatt, az 1848. t. ez. értelmében eszközölni nem 
képes. Tudomásul vétetik. 

Kraszna megye közönsége, hivatkozva a múlt 
évben beadott kérelmére, ujabban is elhatároz
tatni kéri, hogy az 1848-iki törvények által meg-
csonkitott, századokig fenállott joga, az országgyű
lésre két képviselőt küldhetni. újra életbe léptet-
tessék. 

Szepes megye közönsége a Fiume tengerparti 
kikötő-város és kerületének Magyarországba leen
dő visszakebeleztetését az országos küldöttség és 
a képviselőház által is kéri végleg kieszközöl
tetni. 

Ugocsa megye közönsége, Bihar megye felter
jesztését, a Nagyvárad és Ér-Mihály falva közt or
szágos kamatbiztositás mellett kiépítendő vasútvo
nal megállapítása iránt pártoltatni kéri. 

Buda város közönsége, Szakolcza városának 
felterjesztését a határából elfoglalt területnek, mint 
az ország határszélének visszafoglaltatását kéri 
eszközöltetni. 

Debreczen sz. kir. város közönsége, Szakol-
cza városának, a saját területéből a morvaországi 
strasniczi uradalom által elfoglalt résznek, mint 
az ország határszélének visszafoglaltatását kéri esz
közöltetni. 

Tarnov városa közönsége és érdektársai a 
Gralicziát Magyarországgal összekötő és a Poprád 
völgyön vezetendő palocsa-tarnowi vasútvonal ki
építésére és használhatására engedélyt kérnek 
adatni. 

J u s t h J ó z s e f : Kegyes parancsuk következ
tében a kérvényi tbizottság a kérvényeket rendbe 
szedte és ma vagy holnap elő fogja terjeszteni; bá
tor vagyok tehát figyelmeztetni a t. házat, hogy a 
most bejövendő kérvényekre nem lehet határo-
zatilag kimondani, hogy a kérvényi bizottsághoz 
utasittatnak, hanem azokat le kell tenni a képvi
selőház levéltárába, majd a jövő országgyűlés fog
ván fölöttük intézkedni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát ezen kérvények le fognak tétet
ni a képviselőház irattárába és a jövő országgyű
lésnek elő fognak terjesztetni. 
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K u b a J á n o s : T. ház! Épen ezen kérvények 
közt két vagy három rendbeli olyan van, melyek 
Szakolcza város érdekére vonatkoznak; azon aláza
tos kéréssel járulok tehát a t. ház elé, miszerint 
ezen kérvények szintén azon kérvényekhez csa
toltassanak véleményadás végett, melyekről a bi
zottság legközelebb fog jelentést tenni. (A levél
tárba !) 

Zsarnay I m r e : T. ház! A panasz, mely 
miatt szókásom ellenére a pénzügyminisztériumot 
interpellálom, és a melyet a ház előtt fel akarok 
hozni, az ország számtalan lakosának ajkairól szár
mazó panasznak hű viszhangja. T. ház ! méltóz
tatnak emlékezni azon átalános hazafiúi örömre, 
melylyel elvoltunk telve, mikor a só árát leszállító 
törvény meghozatott, és ő felsége által szentesitetett, 
és mint minden emberre kötelező kihirdettetett. 
Jelenleg oly állapotban vannak az ország több 
vidékén, de különösen a Sóvárhoz közelebb fekvő 
vidékek lakói, még azok is, kik a máramarosi kő
sót használják, hogy nehezebben és drágábban 
juthatnak sóhoz, mint jutottak addig, mig a tör
vény le nem szállította a só árát. Mint magam ta
pasztaltam, ezelőtt az én megyémből több lakos 
ment el szekerekkel és hozott sót. Most 10 — 20 
szekér megy el Sóvárra: és vissza jön üresen, egy 
mázsa sót sem kap. Nem kap azért — én nem mon
dom, hogy a sóház közegei szándékosan teszik ezt— 
mert nyerészkedők oda vitték a dolgot, hogy meg
vesznek minden sót és drágábban adják el. Inter
pellálom tehát a pénzügyminiszter ura t : tett-e czél-
szerü intézkedéseketarra nézve, hogy ezen vissza
élések szünteílessenek meg és a törvény jótékony
ságát a hon minden lakója egyaránt élvezhesse. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Zsar-
•may Imre interpellatióját) : „Van-e tudomása a 
kormánynak az a miatti átalános panaszról, hogy 
különösebben a sóvári főzött sót használó vidékek 
lakói, de még azok is, kik a kősót használják, 
most, midőn a só ára törvény által leszállittatott, 
nagyobb bajjal és drágább áron juthatnak sóhoz, 
mint a törvény szentesítése előtt jutot tak? H a v á n 
tudomása : tétettek e intézkedések, s mit kíván tenni 
a kormány a végett, hogy miután a só árát leszál
lító törvény a haza minden sorsú lakosainak köny-
nyebbsége végett hozatott és szentesittetett meg 8 
felsége által: a törvény jótékonyságát a hon min
den lakosa érezhesse és szüntettessenek meg a vissza
élések, melyek által egyes nyerészkedők a tör-
vsny jótékonyságát kijátszani merészkednek?" 

ElnÖk : A felolvasott interpellatio a pénz
ügyminiszter úrral közöltetni fog. 

Almásy Sándor : T. ház! Egy kérésem 
volna ezen ügyben. Én is igen óhajtanám, hogy 
a pénzügyminiszter úr felvilágosítást adna e tárgy
ban. De történt itt már interpellatio, mely 6 hét 
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óta sem jutott a miniszter kezébe. Ennélfogva- j 
felkérem az elnök urat, hogy ugy intézkedjék, | 
hogy ez interpellátió még ma a miniszter kezébe | 
jusson. 

E l n ö k : Ez csak akkor lehetséges, ha a t. ház 
a jegyzőkönyv ezen pontját mindjárt hitelesiti. 
(Nem szükséges!) \ 

Napirenden van a közös függő államadóssá
gok ellenőrzésére kiküldendö bizottságba négy 
rendes és két póttag megválasztása végett a sza
vazati czédulák beadása. Jegyző úr fel fogja ol
vasói a névsort, méltóztassanak szavazni, 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a kép
viselők névsorát, kik egyenkint beadják szavazati je
gyeiket.) 

E l n ö k : T. ház! A szavazatok összeszámlál
tatván, eredményük a délutáni ülésben ki fog hir
dettetni . 

Nyáry Gyula báró úr a főrendek részéről 
üzenetet hozott. 

Nyáry Gyula o. iörendi jegyző: (az elnöki 
szék elé járul): Mélt. elnök úr, t. képviselőház ! Van 
szerencsém jelenteni, hogy a bevett keresztyén val
lásfelekezetek viszonosságára vonatkozó törvényja
vaslatot a főrendiház érdemleg tárgyalván, azt a 9-
dik szakasz módosításával elfogadta s erre nézve 
kéri a t. képviselőház szives hozzájárulását. Van 
szerencsém az illető jegyzőkönyvi kivonatot, va
lamint a törvényjavaslatnak módosított szövegét 
tiszteletteljesen átnyújtani. 

BujanOviCS Sándor j e g y z ő (olvassa a fő
rendi jegyzőkönyv kivonatát). 

E l n ö k : T. ház! Azt hiszem, miután a főren
dek semmi uj módositást nem tettek, csakis azt in 
ditványozzák. hogy a 9-dik szakasznak 3-dik be
kezdése kihagyassék, kinyomatni való nincs, és 
ezen tárgy tán holnapra napirendre volna kitűzhe
tő ? (Felkiáltások: Ma délután !) Tehát a délutáni 
ülésre tüsetik ki. 

Kérem a t. házat, hogy a napirendre kitűzött 
tárgyak sorozatát szíveskedjenek megváltoztatni. 
Ugyanis a katonai bíróságok hatáskörére vonat
kozó törvényjavaslatra nézve azon fontos okból, 
mivel e tekintetben végleges megállapodás nincs, 
a minisztérium arra kéri a t. házat, hogy ezt ké
sőbben méltóztassék tárgyalni. (Helyeslés). A ház
szabályokat illetőleg pedig arra kérem a t. házat, 
hogy miután még törvényjavaslatok vannak, kü
lönösen az is, melyet Pest belvárosa érdemes kép
viselője beadott, tekintetből ezeket előzetesen tár
gyalni méltóztassanak. (Helyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Deák 
Ferencz törvényjavaslatát, a Pest városa által felve
endő kölcsön tárgyában. ]) 

' ) Lásd az Irományok 480-dik számít. 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak jelentése erre nézve következő. (Fela
vassa. ') 

Deák Ferencz: A központi bizottság által 
előadott szerkezetet énisszivesen elfogadom s ma
gamévá teszem, miután az határozottabb, világo
sabb : mert azon kedvezmények, melyek a hitel
intézetnek adattak, ide ugy sem alkalmazhatók. 
(Helyeslés. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A t. ház a központi bizottság szer
kezetét íbgadja el. 

A végleges megszavazás a délutáni ülésre tű
zetik ki. (Helyeslés.) 

Következik a Bobory úr által beadott tör
vényjavaslat. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a Bo
bory Károly által megújított törvényjavaslatot.4) 

Széli Kálmán előadó (olvas sa a központi 
bizottság jelentését3). 

Bobory Káro ly : Midőn én ezen törvény
javaslatot, mely közel három éve a t. ház elé ter
jesztetett, a t. háznak emlékébe hozni bátorkodtam, 
tettem ezt azon meggyőződésből, hogy alig van, 
alig lehet egy tagja e háznak, ki elvben ezen tör
vényjavaslatot ne pártolná ; tettem ezt indíttatva 
azon számos kérvény által, melyek az ország 
különböző törvényhatóságaitól ez érdemben elő
terjesztettek ; tettem azon meggyőződésből, hogy 
a képviselők és képviselőháznak függetlensége biz
tosítására alig lehet, alig van valami szüksége
sebb, alig lehet valami üdvösebb, mint ezen tör
vényjavaslat. 

A képviselőháznak egyik magas hivatása, 
hogy a kormány hatalma ellenében képezzen és 
gyakoroljon ellenőrködést. Lehet-e feltenni oly 
képviselőkről, hogy ellenőrködést képezzenek, a 
kik közvetlenül a kormány hatalmától függenek 
egész állásukra, mindennapi kenyerökre nézve ? a 
kik a kormány közvetlen hatalma alatt állanak ? 
azon képviselőkre nézve, a kiknek érdekei a kor
mány érdekeivel oly szoros kapcsolatban vannak ; 
lehet-e, mondom, feltenni ezekről oly erkölcsi 
erőt és oly erélyt, hogy ezen ellenőrködést egész 
szigorral gyakorolhassák ? 

T . képviselők! Midőn én épen ezen napok
ban, midőn a képviselőház tul van halmozva a 
különféle tárgyakkal, megújítottam ezen törvény
javaslatot, tettem azt azért, mivel óhajtom, hogy 
ezen tárgy még a legközelebbi országgyűlési vá
lasztásokon alkalmazásba jőjön; tettem ezt meg
győződésem szerint, magának a kormánynak ér-

!) Lásd az Irományok 441. számát. 
a)Lásd az Iromány oh 13. és 443. számát. 
3) Lásd az Irományok 442-dik számát. 
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dekében, mert a kormánynak van érdekében, ne
hogy azon látszat legyen, hogy a számos tisztvi
selő a képviselők közői azért vétetett fel oly gaz
dag fizetéssel az ország pénztárából, hogy a kor
mány magának azokból egy engedelmes tábort 
képezzen ; tettem azt azon meggyőződésből, hogy 
ez érdeke azon népnek, melynek nevében ezen 
ellenőrködés gyakorlandó; tettem azt épen most, 
mert épen ezen napok mutatják a legszembetű
nőbben, hogy a képviselő, ha egyszersmind tiszt
viselőképen hivatásának meg akar felelni, nem 
lehet egyszersmind jó képviselő és egyszersmind 
jó tisztviselő, mint a kinek egész ideje kora reg
geltől késő estig el van foglalva. 

T. ház! Én, ki ezen törvényjavaslatot meg
újítottam, szövegében változtatást nem tettem, 
mert azt ugy tekintem, mint sajátját azon képvi
selőtársaimnak, kik azt először a háznak benyúj
tották ; azonban, midőn a kormány kinevezésétől 
függő hivatalnokot nem akarom egyszersmind, 
hogy az képviselővé is választathassák, akkor 
ezen törvényjavaslat által nem akartam és nem 
akarom kizárni magát a kormányt, t. i. a minisz
tereket és a kik a kormánynak legközelebbi he
lyettesitői ; nem akartam másodszor kizárni az 
országos képviseletből azon tisztviselőket, kik vá
lasztások alapján lesznek tisztviselőkké ; harmad
szor, t. képviselőház, én ugyan óhajtandónak lá
tom azt , hogy a képviselőtől távol legyen a 
kecsegtetés kormányhivatalra nézve, a mire e 
törvényjavaslat 2-ik szakasza czéloz, de egyszer
smind figyelembe vévén azt, hogy ex által 3 évre, 
oly hosszas időre megvonatnának a kormány se
gélyezésétől épen a legjobb erők: a törvényjavas
latnak ezen szakaszát egész szigorral védelmezni 
nem akarom. Elismerem ezen szövegnek hiányait, 
melyeket a központi bizottság felmutatott, elisme
rem ; de örülök, hogy épen ezen törvényjavaslat 
megujitása alkalmat adott arra, hogy egy máso
dik teljesebb és czélszerübb szövegezés hozassék 
javaslatba — értem t. barátom Nyáry képviselő
társunk! módosítását — melyet én teljes mérv
ben elfogadván, a szót barátom Nyáry Pálnak át
adom. (Helyeslés a baloldal m). 

N y á r y P á l : T. ház! Vannak eszmék és fo
galmak, melyek a nemzetek keblében és közvéle
ményében előbb megérnek, mint törvényszöveg
be igtatva vannak. Ezek közé tartozik az, hogy 
a képviselőház magas rendeltetésének csak ugy 
felelhet meg, hogy ha annak minden tagja füg
getlen és a felsőbb hatalomnak minden lehető be
folyásától szabad. 

Ez némi féltékenység szinét viseli magán a 
képviselő-testület és a végrehajtó hatalom közt; 
de, t. ház, vajon nem jogosult-e ezen féltékenység, 
ha csak a legközelebbi eseményekre — értem a kül

földi eseményeket —tekintünk is. Miután az abso-
lutismus napjai megszámittattak, midőn az abso-
lutismus, úgyszólván, önmagát kiélte, az alkotmá
nyosságnak álczáját vette föl és az alkotmányos
ság álczája alatt folytatja még most is sok helyen 
régi mesterségét. Ez nem lenne másképen lehető, 
mint ugy, ha a nemzet által választott népképvi
selők csak névleg lennének azok, de valósággal 
kifolyásai volnának a végrehajtó hatalomnak. 

T. ház ! Ha az alkotmányosságnak feladata 
az, hogy nyugalmat, bizalmat és erőt kölcsönöz
zön a nemzetnek, hogy az erejét nyugodtan, aka
dálytalanul fejthesse k i : szükséges, hogy a nem
zet biztositva legyen arról, hogy a kik őt képvise
lik, azok tökéletesen függetlenek. És, ugy látjuk, 
hogy a hol ezen függetlenség biztositva van, ott 
az emberiség szabad nem csak politikai tekintetben, 
hanem szabad annyiban is, hogy erejét a legmaga
sabb fokig szabadon fejlesztheti. Például hozom 
fel Angliát. Angliában a fejedelemnek neve nem 

j emlittetik máskép senki által, mint a legnagyobb 
tisztelettel fFelkiáltások: Nálunk is!); és épen 
Angliában tiz ok van arra törvényben kijelölve, 
hogy valaki, ha megválas«tatik. képviselői állásá
ról lemondani tartozzék, és ezen tiz ok közó'l a 
íeg nagyobb szám a kormánytól függésre vonat-

I kozik% 

En ez alkalommal nem akarom mind azokat 
az eseteket előszámlálni, melyekben követelném, 
hogy a képviselő kötelezve legyen vagy hivata
lától, vagy képviselői állásától megválni. Csu
pán azon eseteket kívánom ezúttal törvénybe ig-
tatni, melyeket módosított törvényjavaslatomban 

j előszámláltam. Az mondatliaíik, hogy több eset 
, is lehet, melyekben a képviselői függetlenség két-
I ségbe vonathatik. Én megengedem; de, t. ház, én 

a mi kormányunkat alkotmányosnak és erősnek 
akarom, azonban meggyőződésem az, hogy csak 
ugy lehet erős, ha eljárásához gyanú nem férhet 
az iránt, hogy csak saját emberei pártolják, mert 
ez a kormányt nem erősiti, hanem gyengíti. En 
nem hozom kétségbe, hogy vannak, lehetnek a 
képviselők között, kik mindamellett, hogy a kor
mány kinevezettjei, mindamellett, hogy a koroná
tól nyugdijat vagy más czim alatt fizetést húz
nak , megtartják függetlenségöket. De, t, ház, 
nem kozzájok, de a kormányhoz magához férke-
zik a gyanú és ez esetben a kormány semmi esetre 
sem oly erős, bármily nagy többség pártolja, mint
ha mindenki meg van győződve, hogy a kormányt 
pártoló többség tökéletesen független, és a kor
mánynak minden lehető befolyásától, ment. Itt te
hát nemcsak a nemzet jogaina biztosításáról, ha
nem valósággal egy alkotmányos kormánynak 
saját jól értelmezett érdekéről is van szó. 

Ennélfogva én bátor vagyok elfogadás vé-
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gett a t. háznak ajánlani módositott törvényjavas
latomat. 

Miért módosítottam a 18-dik számú törvény
javaslatot, okát röviden elmondom. Mindjárt első 
tekintetnél mindenki megütközhetik az előbbi fo
galmazáson, mennyiben az valósággal a választók 
jogaiba látszik avatkozni. Mert azt mondja, hogy 
azok, a kik kormányhivatalban vannak, nem vá
laszthatók. Az én módosításom oda állítja ezen 
követelményt, hol az véleményem szerint megáll
hat, nevezetesen menten hagyja a választók válasz
tási jogát; csak azután, ha a választott képviselő a 
képviselőházban megjelent, lehet kérdés arról, 
nincs-e kötelezve igy vagy amúgy a kormánynak ? 
Én azt hiszem, hogy erre nem lesz szükség kény
szeríteni a képviselőket, mert ha a törvény meg 
lesz hozva, önmaguk le fognak mondani hivata
laikról, vagy ha hivatalaiktól megválni nem akar
nak, le fognak mondani képviselői állásukról. Ez, 
vélekedésem szerint, sem a választók jogát nem 
korlátolja, sem pedig a megválasztott képviselő
nek egyéni jogába nem avatkozik. 

Bátor vagyok ennélfogva a törvényjavasla
tot a t . ház pártolásába ajánlani. 

Deák FerenCZ: T. ház! Mindig azt hittem, 
hogy az incompatibilitási törvény szükséges s hit
tem egyszersmind, hogy ez igen fontos, hogy 
nagy óvatossággal kell benne a részleteket meg
állapítani, s hogy nem lehet három sorral elvé
gezni, hogy ez nem lehet egyoldalú ; s hogy ez 
nem lehet olyan, mely csak ugy darabokban ho-
zatik, majd erre, majd arra, hanem elvből kell ki
indulnia és átalánosnak lennie. Még inkább meg
győződtem erről az utolsó napokban. 

Igen természetes, hogy ha az ember oly tör
vényjavaslatot vesz fontolóra, melyhez hasonló 
más országokban is, alkotmányos országokban lé
tezik, olyan országokban. melyeknek gyakorlati 
parlamenti élete régibb: azt nem azért teszi, mintha 
nem tudná, hogy a viszonyok különbözősége egyik 
és másik országban módosítja a hozandó törvé
nyek elveit, hanem azért, mert mégis óhajtaná 
az ember a legjobbat választani, és azt alkalmazni 
a mi viszonyainkra. En átnézve a más országok
ban létező efféle incompatibilitási törvényeket, lát
tam, hogy azok rendkívül bonyolódott kérdéseket 
oldottak meg; de nem találtam egyetlen egy 
olyan megoldást sem, mely engem kielégített vol
na. Az egyik igen messze megy, a másik sokat 
elhagy, a harmadik pedig századokon keresztül 
időnkint alkottatott, és a mit régebben alkottak, 
fonál] ugyanrfnost is, de senkinek sem tetszik. 

Azon meggyőződésre jutottam, hogy pár szó
val a dolgot elvégezni nem lehet; arra nagy és 
fontos tanulmányozás szükséges. (Ugy van!) Meg
erősített e hitemben magam tapasztalása .; hivat

kozom a 6-dik osztály tagjaira. Mi ezt a kérdést 
komoly megfontolás alá akartuk venni, elkezdet
tünk tanácskozni, s mielőtt mélyebben bemerül
tünk volna a tanácskozásokba, a többi osztályok 
elvégezték, a központi osztály kimondotta véle
ményét, s a mi tanácskozásunk félbeszakadt. 

Azt mondhatná valaki, hogy ha nem lehet 
mindent, legalább tegyük meg egy részét. Ez épen 
a törvényhozásnál nem mindig alkalmas elv; mert 
midőn a törvénynek több ágának s részének kell 
lenni s ezek egymással összefüggenek, akkor az 
átalános elv egyes kivételeket, részleteket kizárván, 
több kárt tesz, mint hasznot. 

Az előttünk levő .[törvény javaslatnak, vala
mint a módositványnak is, ugy , a mint szerkeszt
ve vannak, én részemről tartalmához nem járul
hatok: mert az nem határozott : részint kevés,ré-
szint sok. 

Nem határozott, mert átalános kifejezésekkel 
él, s azt mondja, hogy képviselővé ne legyen vá
lasztható, a ki királyi kinevezéstől függő birói, 
miniszteri, pénzügyi vagy bármely néven neve
zendő hivatalt visel, vagy a koronától nyugdijat, 
vagy bármi czimen fizetést huz. Ezt sem szövege
zésében nem látom határozottan formulázott-
nak , sem tartalmában nem vélem elfogadható
nak : mert messzebb megy, mint én menni sze
retnék, s mert nem minden pontját lehet azon 
elvvel, melyből — ugy látszik — kiindult, in
dokolni. 

Például , én részemről nem fognék abba 
egyezni, hogy a képviselőházból kizárjuk a taná
rokat, a közintézetek felügyelőit, például a Mú
zeum igazgatóját, a polytechnikum igazgatóját, ta
nárait. Nem látom át, hogy az ország ez által 
nyerne, pedig ezen fogalmazásban ez is benne 
volna. 

Itt azonban a birói hivatal is ki van véve, 
ezt pedig a függetlenség hiánya miatt nem lehet 
kivenni: mert ha van állás független, a birói állás 
valóban az. A bírák elmozdithatlanok: tehát nem 
látom át, mért félünk attól, hogy kineveztetésök 
után is a kormánytól fognak függni ? Ha lélekta
nilag fogjuk fel a dolgot, sokkal kevésbé függet
lenek azok, a kik akarnak hivatalba lépni, mint 
azok, a kik benne vannak. (Derültség.) Nem is 
szeretném, ha az országgyűlés a birói állást azzal 
bélyegezné meg, hogy az nem független a kor
mánytól. A közigazgatási tisztviselő nem teljesen 
független a kormánytól, annak parancsolnak, az 
a kormány rendelete alatt á l l ; s habár a törvény
hozás körében nem függ a kormánytól, mégis 
igen nehéz az egyiket a másiktól az életben elvá
lasztani. De a birákról ne mondjuk ki soha, hogy 
nem függetlenek a kormánytól : mert először tör
vényeink kimondották, hogy függetlenek legye-
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nek • másodszor alapelv, hogy függetlenek legye
nek : tehát azon okból, mert függenek a kor
mánytól, nem lehet őket kizárni. Ha jiedig más 
okok vannak, a miért a bírákat kizárják, mint pl. 
Angliában is kizáratnak, akkor azon okot kell 
felvenni alapul, s azon ösvényen járni ; akkor 
nem látok különbséget a királyi kinevezéstől füg
gő s a választott birák között; sőt a választott bi-
ró sokkal kevésbé független bizonyos emberektől, 
mint a kormánytól kinevezett. {Élénk helyeslés.) 
Akkor meg kell fontolnunk: vajon azon bírákat, 
a kik nem királyi kinevezéstől veszik állásukat, 
ne zárjuk-e ki ? Nem állítom, hogy ezt megtegyük; 
de meg kellene ezt fontolnunk, vitatnunk. 

Továbbá van még valami a függetlenséget 
illetőleg, mit igen fontosnak tartok. (Halljibkí) 
Óhajtom, hogy független legyen az országgyűlés 
minden tagja ; átalában szeretném, ha e részben 
a törvényhozás részletesen intézkednék. Hogy leg
közelebbi tapasztalásunk e részben, nem erre az 
eredményre vezetett volna, azt tagadni nem lehet; 
mert van e házban kormányhivatalnok, és pedig 
nem egy, a ki az egész országgyűlés alatt épen nem 
azon elvek mellett szónokolt, melveket a miniszte-
num követett. Megnevezni nem szükséges ; ugy is 
tudjuk, kik azok az urak.(Zaj.Ellenmondás balfelöl.) 
Tudtomra ezt még eddig a korm'ny se szemükre 
nem vetette, se egyet azért állomásitól meg nem 
fosztott. Óhajtom, hogy ilyen okból ne is tegye. 
Hanem, a mint mondom, én a ház függetlenségét 
meg akarom óvni; e függetlenségnek azonban 
nemcsak a kormányban látom — hogy ugy szól
jak — ellenségét, hanem látom máshol is, és pe
dig oly ellenségét, a ki veszélyesebb s mondjuk 
ki az igazat, botrányosabb lehet. (Helyeslés) Én 
például nem tudnék abban megegyezni, hogy ha 
incompatibilitási törvényt hozunk, abból kima
radjon azok kizárása, a kik akármely vállalatra 
nézve az országgyűlés beleegyezését sürgetik tőle. 
engedélyt várnak.(Helyeslés.)Ez nagyobb ellensége 
a függetlenségnek annál még is, a mi a kormány
tól származhatik. (Igaz!) 

Ezeket azért hoztam fel, hogy röviden ábrá
zolj ám, hogy ily incompatibilitási törvény nem egy 
óra munkája, nem egy-két sorral elvégezhető; de 
minden agaboga megfontolandó. (Ugy van!) 

Vannak például országok, hol a papok ki 
vannak zárva. (Helyeslés halról.) Én nem vagyok 
abban a nézetben, hogy a papságot átalában ki kell
jen zárni; más ok abban a nézetben lehetnek. 
Vannak továbbá országok, hol a katonaság nem 
egészen, hanem csak részben van kizárva. í g y pl. 
Olaszországban ; ugy emlékszem legalább, hogy 
ott egy részben ki van zárva és specializálva van, 
hogy kik vannak kizárva. Még Angliában sem áta-
lános a kizárás, még a hivatalnokokra nézve sem, 
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hanem a kizárandó hivatalnokok ott is speeificál-
va vannak. Angliában meg se választják a hiva-
tatalnokot; de nem azért, mert incompatibilitási 
törvény van, hanem, mert másokban van a biza
lom és azokban nincs. 

Nyáry Pál képviselőtársunk azon érvének, 
hogy a kormányt a bizalom által erősnek óhajtja 
és több bizalom lesz irányában, ha tagjai nem 
lesznek az országgyűlésen és függetlenek fogják 
helyeselni a kormány eljárását, van egy részben 
súlya; de más részben épen ugy lehet súlyul fel
hozni az ellenkezőt, t. i. : ha a kormánynak hi
vatalnokait a nép megválasztja, az bizalom nyilat
kozata, (ügy van!) Tehát az egyik a másikat el
lensúlyozza. (Helyeslés jobbfelölj. 

Egyébiránt én azt mondom ki, a mit mindig 
kimondottam: óhajtom az incompatibilitási tör
vényt, de abban részletesen kivánom megvitatni, 
elhatározni, hogy kik azok, kik kizáratnak ? a 
hivatalnokok mind-e, vagy csak egy részök? és 
mely részök ? 

íme , a módositvány sem zár ki minden 
hivatalnokot: mert nem zárja ki a minisztert, nem 
az államtitkárt. Pedig ezek legszorosabban képe
zik a kormányt, ezeknek legtöbb érdekök van a 
kormány mellett szavazni ; tehát, ők sem szavaz
hatnak e szerint függetlenül. Én tehát osztályozni 
akarom : minő hivatalnokok választhatók, minők 
nem *? vagy minő hivatalok viselése fér meg a kép
viselőséggel, minő nem fér meg'? 

Például, a mint emiitettem, soha sem tud
nék beleegyezni abba, hogy akkor, midőn más 
országokban példa van arra, hogy az egyetemek, 
mint választó-testületek, külön állanak, mi az 
egyetem tanárait, a közintézetek minden tagját 
kizárjuk a képviselőségből. Oly nagy bőségében 
vagyunk-e mi a tudományos műveltségnek az 
egész országban, hogy azokat nélkülözhessük'? 
En azt gondolom, midőn túlságos félelmünkben 
függetlenségünk miatt magunkat épen a legjobb 
erőktől a tudományos szakokban megfosztjuk, nem 
teszünk hasznot az országnak. Ha valaki, midőn 
egy ablak nyitva van, nagyon takaródzik, mert 
eo-y kis légvonat van, arról bizonyosan elmon
dom: hogy hajlandó a rlieumatismusra: a ki a füg
getlenséget minden kicsiségtől félti, arról azt kell 
mondanom, ha nem is magára, hanem az egészre, 
hogy nem bizik azon testület független érzésében. 
a melyhez tartozik. (Helyeslés.) 

Tegyük meg, a mi szükséges: csináljunk 
törvényt az incompatibiiitásról. Ez elvet én is el
fogadom, valamint a központi bizottság is elfo
gadta, De készitsünk részletes, kimerítő törvényt, 
mely nem egyoldalú, ne egy tárgyról szóljon, ha
nem az egészre kiterjedjen, hogy a függetlenséget, 
mely mindenesetre szükséges, leginkább megóvja, 

51 
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Ha időnk volna, ez órában mindjárt segédkezet 
nyújtanék a kidolgozáshoz; de mivel előrelátha
tólag az holnap nem történhetik, holnapután pe
dig már késő: én elfogadom a központi bizottság 
javaslatát. (Helyeslés jobbfelöl.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én tökéletesen 
egyetértek annyiban a t. előttem szólóval,hogy arra, 
hogy e tekintetben kimeritö törvény alkottathassák, 
több idő kell, mint a mennyivel már rendelkezhe
tünk. Nem akarom vizsgálni : mi az oka, hogy 
ezen fontos ügynek tárgyalása ily későre halasz-
tatott, holott hetektől hetekig voltunk együtt, mi
dőn semmi dolgunk nem volt. és ezen törvény 
megalkotása, mind petititiókban, mind a ház keb
lében többször sürgettetett ? Nem lehet mondani, 
hogy nem hozatott elő, mert mind egyes petitiók 
utján, mind e házban számtalanszor előhozatott. 
Azonban igen természetes, ha a többség valamit 
tárgyalni nem akar, a kisebbség nem tehet ellene, 
(Felkiáltások jobbról: Nem áll!) Mondom, ha egyet
értek is abban, hogy ma már nincs elég időnk 
erre nézve kimeritö törvényt alkotni, de igen is 
azt hiszem, hogy minden esetre lehetséges és csak 
jó eredményit lehet, ha megalkotjuk e törvényt 
azokra nézve , melyek felett elvileg kérdés többé 
nem lehet. 

Én részemről azt tartom, hogy akár a sok he
lyütt divatozó gyakorlatot vegyük, akár magának 
a dolognak elméleti helyességét, tehát elméletet és 
gyakorlatot, egyszersmind az iránt tisztában kell 
hogy legyünk, hogy a ki biró, az egy parlament 
küzdelmében és politikai küzdelmekben helyesen 
részt nem vehet. (Helyeslés.) Nem az az oka, mint
ha a birót tartanám kevésbé függetlennek, mint 
mást. Tökéletesen igaz az, hogy a biró mint elmoz-
dithatlan, függetlenebb más hivatalnokoknál; bár 
itt is megjegyzem, hogy valamint nem független 
azaz igen tisztelt előttem szóló szerint, ki hivatalra 
vágyik, épen ugy nem teljesen független e szem
pontból a biró sem, mert az még előmenetelre vá
gyik, mit nehi a kormány adhat meg ; de, mondom, 
erre nem is tekintek , hanem azt tartom , hogy a 
ki egyszer arra van hivatva, hogy az igazságot 
részrehajlatlanul kezelje, annak a politikai küz
delmektől minél távolabb kell maradnia; mert ha 
felveszszük az emberi kedélyt és emberi természe
tet a nélkül, hogy bárkiről is roszat tennénk fel, 
ha a biró a politikai pártok küzdelmeiben részt 
vesz, öntudatlanul is, bizonyosan sokszor véteni fog 
az igazságszolgáltatás szigora ellen. 

PulSZky F e r e n c z : Ez áll a megyei birákra 
nézve is. 

T i s z a K á l m á n : A mit Pulszky Ferencz 
képviselő úr által hallottam közbekiáltatni, hogy 
ez áll a megyei birákra nézve i s : arra csak azt 
felelem, hogy hiszen ha a szerkezet ellen ugy, mint 

fogalmazva van, valakinek kifogása van, az nem 
azt teszi, gondolom, hogy ne mondjuk ki egyáta-
lán a birákra nézve az irjcompatibilitást, hanem 
azt teszi, hogy pótoljuk ki annak hiányait. 

E g y tehát szerintem kétségbevonhatlan : hogy 
a bíráknak a politikai küzdelmektől kizárva kell 
lenniök. 

A másik, a mit kétségtelennek tartok, és 
kétségtelennek tartom ezt, nem semmi néven ne
vezendő politikai vagy pártszempontból . a mit 
igyekezni fogok megmagyarázni, hanem kétség
telennek tartom a jó administratió szempontjából, 
és ez az, hogy a képviselő egyszersmind miniszteri 
hivatalnok nem lehet, kivévén természetesen azon 
sommitásokat, a kiknek jelenléte a házban szük
séges, épen a kormányzat és a törvényhozó testü
let közti összeköttetés miatt. Én nem csak azon 
érvet veszem fel, hogy a miniszteri hivatalnok ha 
szükséges, akkor nem ér rá arra, hogy a képvi
selői teendőknek megfeleljen; ha pedig nem szük
séges, akkor ne fizesse őt az ország: mert utoljára 
ez ellen fel lehet hozm, hogy vannak egyes ese
tek arra, hogy valaki megfeszített szorgalommal 
képes mind a kettőnek megfelelni, hanem veszem 
a parlamenti kormányforma természetét és egy jó 
administratió szükségességét. En azt hiszem, par
lamenti felelős kormány oly közegekkel, a kikkel 
a törvényhozás teremében ellentétben áll, nem kor
mányozhat (Helyeslés a balon) ; mert lehetetlenség 
helyes, jó és tökéletes összmüködést várni ott, a hol 
az alárendelt és az ő főnöke minduntalan mint po
litikai ellenek állanak egymással szemben, és én itt 
őszintén megvallom, hogy nem osztozom azon néze
tében az előttem szólónak, hogy nem tartja helyes
nek, hogy a kormány csak egy intő szót is szól
jon valamelv hivatalnoknak a miatt, hogy vele 
ellentétbe helyezi magát. Teljes joga van min
denkinek magát a kormánynyal ellentétben he
lyezni ; de én viszont azt tartom, hogy a kor
mánynak joga van oly tisztviselőkkel kormá
nyoztatni, a kik az ő elveit vallják és legalább 
nem helyezik magukat ellentétbe vele : mert kü
lönben a kormány felelősséget nem vállalhat, sem 
pedig arról garantiát nem nyújthat, hogy alá
rendeltje teljesíteni fogja kötelességét ugy, a mint 
kell, vagy legalább ugy, a mint teljesítette volna 
akkor, ha nézetei nem lettek volna ellentétben a 
kormányéival. Bár most az administratiónak jó
sága és czélszerüsége még megkövetel okvetlenül 
egyet, és legalább így van ez ott, a hol a parla
mentaris kormányforma legrégibb, t . i . Angliában, 
megköveteli t . i . azt, hogy ha változnak azok, a 
kik a politikának irányát és jellegét kitűzik, 
kell, hogy azok, a kik a mindennapi adminisztra-
tiót végezik, folytonosan és így minduntalan ne 
változzanak; kell, hogy a nagy politikai változá-
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sok ne járjanak mindig aa ország összes adminis-
tratiójának felzavarásával. (Helyeslés.) Már kérem, 
ha a miniszteri hivatalnok, egyszersmind képviselő, 
akkor mi a következés ? Az, hogy vagy a fenálló 
kormánynyal jön ellentétbe, és akkor utoljára 
is nem lehet azon kormánytól követelni, hogy őt 
megtartsa, nem lehet a kormány azon jogát elven
ni, hogy a vele ellentétbe jött tisztviselőt elbocsát
tassa . Ez által pedig a tisztviselő, mint képviselő bi
zonyosan nélkülözi a függetlenség azon kellékét, 
melylyel bírnia kell. De ha ezen tisztviselő mind 
egy véleményben van a kormánynyal, akkor jól 
megy a dolog addig, mig a kormány ál l ; de buk
jék meg a kormány, és okvetlenül váitozni kell 
mindannyi tisztviselőnek; mert azt egy uj kor
mánytól követelni nem lehet, hogy azokkal, a kik
kel még tegnap az országházban ellentétben ál
lott, kormányozzon. í g y minden miniszteri vál 
tozás egyúttal az összes administratió felzava
rásává válnék, a mi az országnak érdekében nem 
áll. (Helyeslés a baloldalon.) Hallottam az osztály
ülésekben, hogy ez nem áll, mert a parlamenti 
kormányformának egyenes kifolyása az, hogy min
dig változnak a hivatalnokok, egyenes kifolyása 
az, hogy midőn egy pártnak fejei miniszteri tár-
czákat vállalnak, akkor az egész kormányzatból 
söpörjék ki az egész másik pártot, és üljenek bele a 
hivatalokba. Én megvallom részemről, ezen nézetet 
egyátalában nem helyeslem, és ez ellen példát is 
hozhatok fel. még pedig nem külföldi példát, ha
nem egy igen közel állót: a példa abban rej
lik, a mi most szemünk előtt történik; én azt 
gondolom, hogy a mostani igen t. minisztérium 
maga se indult ki egészen ezen elvből; mert ha 
csakugyan azt hitte volna, hogy a kormányzatnak 
nem egyik feladata az administratió folytonos
sága, hanem feladata, hogy az elvbarátok együtt 
foglalják el a kormányt, akkor nem gondolom, 
hogy mindazon régibb és ujabb provisoriumok-
ból megmaradt tisztviselőket megtartotta volna, 
mert azt hiszem, hogy politikáját szókkal azono
sítani nem akarja. Tehát okvetlenül kellett azon 
elvnek hódolnia, melyet én szerencsés voltam fel
állítani. De egy igen fontos érvet is hozhatok fel 
még erre, és ezen érv az, hogy kétségtelen, misze
rint a parlamentaris kormányforma bizonynyal 
mindig némi küzdelemmel jár. Ezen küzdelem 
addig üdvös és addig hasznos, mig a parla
menti küzdelem oda nem fajul, hogy ez valóság
gal ezrekre menő embereknek kenyérkereseti kér
désévé válnék. (Ellenmondás.) Bocsánatot kérek, 
a mely perczben oly módon állíttatnék fel a par
lamenti kormányforma, hogy minden miniszteri 
változás ezer meg ezer emberre a kenyér elveszté
sének, és más emberekre nézve a kenyér megnye
résének kérdése volna, akkor megszűnnének a 

parlamenti alkotmányos pártok, hanem akkor 
egymással dühösen és szenvedélyesen kenyérért 
küzdő pártok állanának szemben. (Helyeslés a bal
oldalon.) Senki, sem a kormányzás, sem egyátalá
ban az ország politikai fejlődése szempontjából ezt 
bizonyosan nem kivánhatja. 

En tehát ezen okoknál fogva helyén látoxi 
lenni azt, hogy minden további időhaladék nélkül 
kimondassák, hogy a birák és a miniszteri hiva
talnokok helyzetével a képviselői állás össze nem 
egyeztethető. 

Óhajtanám tehát, hogy a t. ház fogadná el a 
részletes tárgyalás alapjául Nyáry Pál t. képviselő
társam inditványát; a részletes tárgyalásnál hozzá 
lehet ahhoz tenni, vagy ha jónak látja a ház, el le
het venni abból. 

Egyet részemről — mert magam is, miként 
beszédem elején mondám, osztozom azon nézetben, 
hogy most teljes kimerítő törvényt alkotni nem 
lehet — egyet, mondom, magam is óhajtanék ki
mondatni, jelesen, határozottan és tisztán azt, hogy : 
nem tekinthetjük azt ugy, mi nt a kérdés vég
leges megoldását, hanem mint oly intézkedést, me
lyet addig is életbe kívánunk léptetni. Meglehet, 
nem csak meglehet, hanem valóban jobb is lenne 
végleges törvényt alkotni ; de miután már arra 
időnk nincs, minek, ismétlem, okai sem én, sem 
azok, kik most ezen törvény meghozása mellett 
szólunk, nem vagyunk. De ha áll is az, hogy jobb 
volna alkotni, mindig kötelező végleges törvényt, 
de mint eddig épen a többség vezérlete alatt gya
koroltuk, smás tárgyakban addig is alkottunk tör
vényt, mig az végleges lehetett volna, tehetjük azt 
most is s nem hiszem, hogy ez ellen épen a t. 
jobboldalnak valami kifogása lehetne. 

Az előttem szólott igen t. képviselő úr hason
latot hozott fel azon emberről, ki fél a rheumától, 
ha az ablak nyitva van. Uraim ! e hasonlat igen 
tetszetős és sok tekintetben találó; de itt nem azon 
emberről van szó, ki fél a rheumától, hanem arról, 
ki már érzi magában a rheumát, és azt tartom, 
hogy ennek igen is kötelessége nem annyira beta
karózni, mint azon ablaknyilást, melyen bejött 
azon fuvalom, melytől rheumát kapott, becsinálni. 
Ezt akarjuk tenni ma. (Helyeslés, derültség a bal
oldalon.) 

PulSZky FerenCZ: T. ház! Nézetem sze
rint minden incompatibilitási törvény a választási 
jognak némi megszorítása. A parlamenti kormány 
azon alapul, hogy a nemzet azokat választja kép-
viselőkü], a kikben megbízik, hogy azoknak több
ségéből alakul a kormány, és hogy ezen kor
mány e szerint nincs ellentétben a nemzettel, ésa 
nemzet akaratával. Ugyanazért, mert a kormány 
nincs ellentétben a nemzet akaratával, és a par

lamenti kormány csak eszköz, és csak addig tart
o l* 
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hatja fen magát, míg a nemzet akarata szerint és 
aDnak megelégedésére kormányoz, semmiképen 
sem akarom megbélyegezni a kormány hivatalno
kait, nem akarom rólok mondani, hogy egyetlenül 
ők azok, kikre nem szabad a népnek szavaznia, 
kikre nézve a bizalom előre is kárhozatosnak mon
datik ki. Mint már mondottam, minden incompati-
bilitási törvényt a választási jog némi megszorítá
sának tekintem. 

Egyébiránt átlátom én is, hogy mindamellett 
szükséges incompatibilitási törvényt alkotni, átlá
tom, hogy a jó administratió tekintetéből vannak 
egyének, kiket a képviselőházból ki kell zárni; de 
épen azért, mivel ez a választási jognak megszo
rítása, igen óvatosan kell e kérdés eldöntésénél el
járnunk és ugy, hogy specialiter megjegyezzük 
azokat, kik mindenesetre kiveendők. 

Ezt, ugy tudom, elismerte előttem szólott 
Debreczen városának képviselője is. Azt mondotta 
azonban, hogy habár jól tudja is. hogy az incom
patibilitási törvénynek sokkal tovább kell terjesz
tetnie, mint az előttünk fekvő javaslat terjeszti, 
jelenleg mégis megelégszik azzal, és jelenleg csak 
is azokat kívánja kizáratni, kik a kormánynyal 
•összeköttetésben állanak. Ha mi ezt kimondjuk, 
ez által csakugyan megbélyegezzük azokat, kik a 
kormánynyal öszszeköttetésben állanak, a kik pe
dig csak azt akarják, mit a nemzet képviseletének 
többsége akar, és én e szerint egyátalában nem 
látom át: hogyan adhatnánk magunk magunk ellen 
ily bizalmatlansági szavazatot? (Nyugtalanság bal
ról; helyeslés jobbról.) Megértettem volna én e fel
fogást azon időkben, melyekben régebben éltünk, 
akkor, midőn a kormány és az országgyűlés egy
mással ellentétben élő két íestület volt. Igen jól 
tudom, hogy akkor mindenki, ki a kormányhoz 
állt, egészen más nézeteket vallott, mint az ország
gyűlés, másokat sokszor, mint a nemzetnek 
többsége. 

Ez azonban most nem történik, nem történ
hetik, mert parlamenti kormány alatt élünk, és 
épen azért azt óhajtom, hogy vagy alkossunk az 
incompatibilitásról kimerítő törvényt, vagy azt, a 
mely előttünk fekszik, vessük el. 

Az előttünk fekvő törvényjavaslat sokkal 
tovább megy azoknál is, miket l'isza Kálmán kép
viselőtársunk előadott: mert hiszen világosan ki
zárja azokat, kik bármily czim alatt fizetést vagy 
nyugdijt húznak a kormánytól. Reménylem, hogy 
mostani védrendszerünk és honvédszervezetünk 
következtében sok jó hazánkfia tábornok, ezredes 
lesz, kik talán a hazát is meg fogják menteni, és 
ezek már most azért, mert nyugdijt fognak húzni, 
nyugdijt, melyet nekik minden ember szívesen 
megszavaz, mert kötelességöket lelkiismeretesen 
teljesítették, mert szolgálataik a hazára nézve üd

vösek voltak, mert talán hazájukat is megmentet
ték, az előterjesztett törvényjavaslat elfogadtatása 
esetében örökre ki lesznek zárva a képviselők ter
méből (Élénk helyeslés job'felöl); pedig ugy látom, 
hogy Nyáry Pál képviselőtársunk indítványa sze
rint örökre ki volnának zárva e teremből. 

Engedje meg a t. ház, hogy még egy példát 
hozzak fel. (Halljuk!) 

Igen sok kisebb helyen postamester alig lehet 
más ember, mint a földes ú r ; mert e czélra azon 
helyeken alig találni más alkalmatos egyént. Már 
most, ha a kormánya földes urat 20, 30 frtnyiéví 
fizetéssel e hivatalra kinevezi, ez örökre ki lesz 
zárva a képviselői teremből? a mi méltóztassanak 
megengedni, képtelenség. (Helyeslés jobb felöl.) 

Az mondatott és szépen bebizonyíttatott, hogy 
a bíráknak a politikai küzdelmekben semmi esetre 
sem szabad részt venniök. Ez szent elv, de ha ezt 
elfogadjuk, azt akarom, hogy ne csak azon bírákra 
nézve mondassék ki, kikről ott szó van, hanem 
terjesztessék ki mindazokra is, kik megyei válasz
tásoktól függenek. (Helyeslés jobb felöl.) Annál in
kább megkívánom ezt, mert megtörténhetik, hogy 
a szolgabíró saját kerületében akarván magát meg
választatni, tiszti állásának egész befolyását is a 
mérlegbe veti; ezt pedig sokkal veszélyesebb nyo
másnak tekintem, ez sokkal inkább megingatja a 
bizalmat, mint az, ha a kormányhivatalüok kép
viselőnek választatik, a kiről minden ember előre 
tudja, hogy a kormány hivatalnoka és a ki oly 
közel összeköttetésben nem áll választóival. (He
lyeslés jobbról; nyugtalanság balról.) 

Mindezeket nem azért hoztam fel, mintha azt 
akartam volna bebizonyítani, hogy nem szükséges 
az incompatibilitásról törvényt alkotni. Igenis szük
séges az; noha, megkell vallanom, hogy e házban 
még egyátalában az eddigi gyakorlat nem mutatta 
ily törvénynek szükségét; (Nyugtalanság ba'ról) 
nem mutatta: mert először is nem látom, hogy az 
országgyűlésnek egy tetemes része hivatalnokok
ból állana; nem látom, hogy a köztünk élő hiva
talnokok mind egy oldalon ülnének ; látok hiva
talnokokat baloldalon épen ugy, mint a jobbolda
lon, és láttam nem egyszer, hogy hivatalnokok, 
kik ezen az oldalon ülnek, nem egyszer egyenesen 
miniszterük ellen opponáltak ; és így nem lehetne 
állítani, hogy azok nem mutatták volna meg, hogy 
tökéletesen függetlenek. 

Mint mondám, ezeket csak annak kimutatása 
végett hoztam fel: minő sok ága van ezen törvény
javaslatnak ; hogy megmutassam: hogy csak a ta
pasztalásból merített példák megvizsgálása, és csak 
hoszszas tanulmányozás után lehet e kérdéshez 
hozzányúlni. 

Nézzük a külföldi törvényhozásokat, tekint
sük : mik ott a legfőbb kivételek ? 

« 
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Van példa, hogy a felsőtábla tagjai, azok, [ 
kiknek a törvény már itt helyet adott, nem lehet- | 
nek az alsóház tagjai. Ez, azt hiszem, helyes e lv; 
erről azonban egy szót sem hallottam. 

Másutt az a törvény van, hogy a papoknak 
nem szabad képviselőknek lenniök. Ez nézetem 
szerint nem .helyes elv. (Felkiáltások baloldalon: 
Igenis az!) Részsmről szívesen látom őket itt. Ha 
azonban a papokat, is ki akarjuk zárni, mert azt 
hiszszük, hogy más eszközökkel, más fegyverekkel 
t. i. állásuk pressiója által ki tudják magoknak vivni 
a választók bizalmát, az esetben oly autonomicus 
országban, mint a minő a miénk, az egyházi cu-
rátorokat is ki kellene zárni; ki kellene zárni : 
mert azokról is áll az, a mi a papokról, és ha az 
egyiket ki akarjuk zárni, ki kell zárnunk a mási
kat i s ; noha én. mint mondám, egyet sem zár
nék ki. 

Angliában pl. mindenki, ki a kormánynyal 
szerződést köt, akár legyen az bérletre vagy köz
munkára vonatkozó, eo ipso megszűnik képviselő 
lenni, vagy meg sem választatik. Ezt nálunk is 
meg kellene fontolni. 

Ha a bíróságokról szólunk, meg kellene — 
mint már emiitettem — fontolni: vajon az incorn-
patibilitást ne terjeszszük-e ki a vármegyei bírákra, 
a választott bírákra is? Ha ig'az az, hoyry jó ad-
ministratio nem képzelhető ott, hol minden conci-
pista, seeretarius megválasztathatja magát képvi
selőnek, hogy ez állását magasabb hivatal elnye
résére grádusnak tekintse, kérdés támadhat: vajon 
lehetséges-e jó administratió oly vármegyében, 
melynek mind két alispánja, főjegyzője, tehát fő
tisztviselői két esztendeig Pesten ülnek ? Ez utóbbi 
esetben a vármegyék administratiója más kezekbe 
kerül, és jobban tennék a tisztviselők, ha a helyett, 
hogy helyettesittetik magukat, lemondanának me
gyei hivatalukról. Ez is oly kérdés, mely megér
demli, hogy gondolkozzunk felette. 

Szóval, az incompatibilitásnak annyi ága vau, 
hogy azt pár szóval könnyedéti elintézni nem 
lehet. 

Ellenben részemről nem nyughatnám meg 
abban, hogy a nyugdíjas, ki előléptetést nem re
mélhet, kinek nyugdiját senki el nem veheti a 
nélkül, hogy bűnt követne el, ki a lehető legfüg-
getlenebb ember, mert sem földjét a jég el nem 
verheti, sem háza el nem éghet, e helyről kizáras-
sék. En, mint mondám, azt helyeselni nem tudom, 
hogy ily nyugdíjasak, kik már nem várnak sem
mit, nem vágyódnak semmi után, kizárassanak; 
ellenben részemről szükségesnek tartanám azon 
kérdés megfontolását, hogy: vajon némely orszá
gokban fenálló törvény példája szerint ne zárjuk-e 
ki azt, ki infammans bűntett miatt el volt zárva, 

ha képzelhető oly képtelenség, hogy ily egyén 
megválasztatnék. 

Mindezek oly kérdések, melyeket bővebben 
meg kell vitatnunk, ha az incompatibilitásról tör
vényt akarunk alkotni. 

Ugyanazért : miután ezen kérdésnek annyi 
ága van ; miután azt néhány szóval el nem végez
hetjük ; miután az esetben, ha Nyáry Pál képvise
lőtársunk indítványát elfogadnók, kizárnánk olya
nokat, kiket pedig, mint például az egyetemi taná
rokat, kizárni nem akarunk: véleményem szerint 
jelenleg egyebet nem tehetünk, mint hogy elfogad
ván a központi bizottság véleményét, ezen kérdést 
a jövő országgyűlésnek hagyjuk fen. (Élénk helyes
lés jobbról; nyugtalanság balról.) 

Berzenczey László: ügy látszik, hogy aa 
ablakokon ugyancsak fűj a szél. En nem is vádo
lom ezért az ellenvéleményüeket mint itt Tisza 
Kálmán képviselő társunk mondta, tegyék be az 
ablakot; ők szívesen betennék , hanem mi nyitva 
tartjuk, az a közvéleményé, mi nem engedjük be
zárni. Azt mondom, hogy ezen az utón nem fog
ják bezárni az ablakot. (Derültség.) 

Ezek után bátor vagyok legelőbb is, az igaz, 
megfordítva, mert ő legutóbb szólott, Pulszky 
képviselőtársamnak felelni. 

Nagy baj, mikor az embernek nincs argu
mentuma, s azt mondja, hogy ma nincs, de hol
nap majd lesz. 

Nagy baj, ha valaki midőn itt felhozatott a 
honvédek nyugdíjaztatása, és Pulszky úr is egyi
ke volt azoknak és nem akart nyugdijat adni a 
honvédeknek. Igen, de hát még honvédek nincse
nek ; elfeledte, hogy voltak, és ha lesznek, akkor 
azok kaphatnának gyugdijt. (Helyeslés balról.) 

Árra nézve hogy a kormányhivatalnok vagy 
pedig a választott hivatalnok függetlenebb-e csak 
azt felelhetem, hogy minden kormánytisztviselő 
őszintén bevallja, hogy neki függnie kell a kor
mánytól, és azt hiszem, senki sem fogja e házban 
mondani, hogy ő terjesen független, én legalább 
kinyilatkoztatom, hogy én a közvéleménytől, 
választóimtól és azok érdekeitől igenis függni 
akarok és a ki népképviselő, bátran mondhatja 
magát függőnek a nép érdekeitől, és azt hiszem, 
hogy ilyetén függés épen feladata azon törvény
hozó testületnek, mely a nép érdekeit képviseli. 
De ez nem megszoritása a függetlenségnek. En is 
függni akarok, és azt hiszem, a ki népképviselőnek 
mondja magát, annak feladata a függés a nép 
érdekében ; s a mint ez áll egyes népképviselőkről, 
ugy áll azon törvényhozótestről is, mely a nép ér
dekét képviseli. Ez nem megfordítása a kérdé
seknek. 

Hanem tovább fogok menni (Felkiáltások: Kár !) 
Azt mondják, nincs elég idő reá, mert annyi ága 
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van e törvénynek. Ugy-e kérem tegnap előtt 
midőn az ostromállapotot tárgyaltuk, nem méltóz
tattak azt mondani, mennyi ága van annak? 
pedig annak ugyan sok ága van. 48-ban is sokat 
dolgoztunk rajta, hanem azt mondották hogy 
siessünk vele, és méltóztattak azt meghozni. 
(Nincs meghozva!) Nohát kérem, az utolsó napok
ban igen sok törvényt hoztak, s midőn semmit se 
csináltak, örökké azt mondották, hogy nincsen a 
kormány készen vele; most az a kérdés, hogy 
lehessen-e a kormányi tisztviselő képviselővé? erre 
nem voltak elkészülve ; kérvények nyújtattak be 
e tárgyben az országgyűléshez, melyek azt sür
gették ; és kérem, most azt mondják, hogy nem 
vagyunk vele készen! Ez előtt midőn valaki követ 
lett, péld. Erdélyben, megeskették, hogy öt évig 
tisztséget el nem vállal. (Az nem volt parlament!) 
Nem volt parlamentáris kormány, nem is volt 
rendezve; de parlament volt az is. {Eléül) Azt 
monda Pulszky képviselő ur, hogy ugy sem 
választják meg Angliában; de kérem, ők megmu
tatják: ugy lesz hogy nem kell választani, Lemegy 
a vidékre egy kis miniszteri tisztviselő, az mindig 
a kormány nevében beszél, azt mondja hogy ő a 
kormány részéről van kiküldve és meg akarja 
magát választatni. Hát ez nem pi'essió? {Elállí) 
Ne akarjanak rám is pressiót gyakorolni közbeki
áltásaikkal. Vannak ott is a választásnál, a kik
nek ha azt mondják: eláll, el fog állani: mert nincs 
elég ereje ; hanem némelyek el nem állanak. {Eláll!) 
Még most nem állok el, hanem engedjék, hogy egy 
rövid befejezést tegyek. 

Első felszólaló volt Deák Ferenez. Bizonyo
san tiszteli őt minden ember ez országban, és az 
egész ország, mert ő az az ember a ki nagy hazafi 
érdemeiért semmi kitüntetést semmi jutalmat nem 
vár. így tesz az igaz hazafi, {Éljenzés) Lám, önök 
éljeneznek: méltóztassanak már most e törvény
javaslatot is, hogy következetesek legyenek, 
megéljenezni. (Elénk tetszés éljenzés balfelnl.J 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: 
Igen röviden fogok a késdéshez szólani, s nem fo
gok a ház becses türelmével visszaélni. (Halljuk!) 

Mindenekelőtt meg kell jegyeznem, hogy 
épen ez a kérdés nem pártkérdés. Hála Istennek, 
olyan állapotban vagyunk, hogy ez pártkérdés 
nem is lehet; miután végre a hazának parlamen
taris kormánya van s a kormány nem valami 
egyes pártnak tulajdona, hanem tulajdona az egész 
törvényhozásnak (Helyeslés); az, a mi most kor
mány, lehet holnap ellenzék, és a mi ma ellenzék, 
lehet holnap kormány. (Helyeslés). Hogy tehát 
ezen kérdést jól és czélszerüen intézzük el, az tel- i 
jes meggyőződésem szerint egyiránt érdekében 
fekszik a ház minden egyes tagjának. ' 

A kérdés tehát először az : vajon e kérdés 
magában véve oly fontos-e, hogy ezélszerü meg
oldását kívánatosnak sőt szükségesnek tartsuk? 
Erre, meggyőződésem szerint, csak egy lehet a fe
lelet : az, hogy alig képzelhető fontosabb kérdés : 
mert e kérdésnek egy vagy más módon eldön
tése hatással van a törvényhozó-testre, mely a 
dolgok természeténél fogva minden hatalomnak 
kifolyása alkotmányos országban, és hatással van 
a közigazgatásra, melynek ezélszerü vezetése szin
tén minden egyes polgárnak érdekében fekszik. A 
tárgy tehát kétségkívül legfontosabb. 

A másik kérdés az : vajon érezzük-e magun
kat képeseknek a jelen pillanatban ezen kérdést 
czélszerüen megoldani ugy, hogy saját lelkiisme
retünk előtt elmondhatjuk : a kérdés elvek alap
ján úgy van megoldva, hogy az ország érdekeit 
minden tekintetben, mind a törvényhozó-testek 
függetlenségét tekintve, mind a jó administratiót 
tekintve, helyesen van megoldva? Én részemről 
magamnak is feltettem ezen kérdést, és ámbár 
igen sokat foglalkoztam e kérdéssel életemben — 
hiszen nem mindig ültem a kormány padjain — 
nem vagyok képes e kérdésre nézve a jelen pilla
natban, bővebb tanulmányozás után, ugy nyilat
kozni, hogy magam lelkiismerete előtt meg legyek 
győződve arról, hogy a kérdés czélszerüen van 
megoldva. 

Mindazok, miket én itt a függetlenségről hal
lottam •— méltóztassanak megbocsátani azok, kik 
az argumentumokat felhozták — teljes meggyőző
désem szerint nem bizonyitanak semmit. A füg
getlenség tisztán a jellemben fekszik. A függet
lenség az én teljes meggyőződésem szerint nem 
fekszik a helyzetben, az állásban, hanem fekszik 
az ember saját belső becsében. Azon ember, ki 
midőn egy fontos kérdésről, melytől hazájának 
jövője függhet, az által tartatja magát vissza sza
vának nydt kimondásától, hogy ez által egy pár 
száz vagy ezer forintnyi jövedelemtől fosztatik 
meg, az nem volt éi'demes soha, hogy e házban 
helye legyen, de nem is volt érdemes arra, hogy 
köztisztviselő legyen; s é.i részemről, ha valakit 
tisztviselőim közöl ismernék, a kiről ezt felteszem, 
azt az nap mint képtelent egy közhivatal viselé
sére, elbocsátanám. 

De oly térre ment a vitatkozás, melyre men
nie jelenben nem kell és nem ezélszerü. 

Ismétlem, én e kérdést a legfontosabb alkot
mányos kérdések közé számítom, de ezen kérdés 
ezélszerü megoldására magamat a jelen pillanat
ban képesítve nem érzem ; mert ha valahol min
den egyes országnak külön viszonyai irányadókul 
ugy itt ezen kérdésnél a külföldi példák vak után
zása nem alkalmazható. Én tehát épen azért czél-
szerünek tartom, hogy ezen igen fontos kérdés 

• 
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megoldását hagyjuk azon időre, midőn ezen kér
déssel tüzetesen foglalkozhatunk. [Helyeslés. El-
ienzés.) 

Simonyi Lajos b.: T. ház! Nem osv.tozha-
tom a központi bizottság azon nézetében, hogy 
azért, mert ezen törvényj avaslatnak több része 
lehet, azt jelenleg ne tárgyal juk; mert tárgyal
tunk igen sok törvényjavaslatot, melyeknek ha
sonlókig, mint ennek, igen sok, sőt ennél is több 
része volt. Nem tartom eléggé indokoltnak az idő 
rövidségének felemlitését: mert azt figyelembe 
nem vettük más törvényjavaslatok tárgyalásánál 
sem. Mint látom, sok képviselő azon eljárást akarja 
követni, hogy azon törvényjavaslatokat, melyek 
inyökre vannak , tárgyalni óhajtják, mert 
azokra van idő; ellenben azon törvényjavaslato
kat, melyek nekik nem tetszenek, nem akarják 
tárgyalni, mert már arra nincs idő. 

Nem csak felvilágosító, hanem intő szavak is 
intéztettek hozzánk : hogy nagy óvatossággal kell 
eljárnunk, midőn az incompatibilitásra vonatkozó 
törvényjavaslatot akarjuk megállapítani. Elisme
rem ennek helyességét; hanem van még eg3^ intő 
szó, amely még határozottabban nyilvánul felém : 
hogy a legnagyobb óvatossággal kell eljárnunk 
azon irányban, hogy ezen parlamentnek független
sége s az országnak ebben helyezett bizalma leg
kevésbé se csonkittassék s megingatva ne legyen. 

Az mondatott továbbá, hogy sok országnak 
ez irányban eljárása nem egészen helyes. Ez 
meglehet, mert semmi tökéletes nincs a nap alatt; 
de mindenesetre sokkal kielégítőbb azon országok 
helyzete, a hol e tekintetben történt már intézke
dés, mint jelenleg a mi parlamentünké, a hol ez 
irányban semmi intézkedés még nem történt. 

A mi Isjávy Pál tisztelt barátom áital beter
jesztett törvényjavaslati ellen felhozatott, hogy 
nem egészen határozott, az nem áll; mert ezen tör
vényjavaslat kimondja azt, hogy az illetők hiva
talukról vagy nyugdijokról s azok után járó fize
téseikről, a mint képviselőknek megválasztattak, 
tartoznak lemondani, én ezt igen határozott kife
jezésnek tartom ; azért azt, mint minden félreértést 
kizárót, elfogadandónak ajánlom. 

Az mondatott továbbá, hogy ezen javaslat 
egyes részei olyanok, a melyek módositandók. Az 
minden benyújtott törvényjavaslatnál előfordul, 
s ha módosítani akarjuk azt, leginkább a részletes 
tárgyalás alkalmával tehetjük azon ecetben, hogy 
ha azt tárgyalás alapjául elfogadjuk. Én is elisme
rem azon módosítások szüségességét. hogy ne csak 
a hivatalnokokra történjék ezen kizárás vagyis 
határozat, hanem mindazokra, a kik bizonyos vál
lalatokban és consortiumokban lekötve vannak ; 
mert, a mint egy időben nem e parlamentben, ha
nem másikban egy képviselő igen helyesen meg-

jegyezé: a vasutakra van az országnak szüksége; 
de bizonyos nemű consortiumokra nincs. 

Továbbá, mint igen tetszős ellenérv, kimon
datott az, hogy nem annyira felemlitendők azok, 
kik hivatalban vannak, mint inkább azok, kik hi
vatalba lépni akarnak. De ha ezen aspiransoknok 
kettős dijat tüzünk ki, t. i., hogy hivatalnokak 
és képviselők is lehetnek, még inkább fogjuk azo
kat arra buzdítani, hogy számuk növekedjék, mi 
a haza érdekében bizonyára legkevésbbé sincs. 

Deák Ferencz tisztelt képviselő úr példát ho
zott fel egy nyitott ablakról. Én azt hiszem, ezen 
nyitott ablak itt a parlamentben nem egészen al
kalmazható : mert itt nem eg y nyitott ablakról 
van szó, hanem, jelenlegi helyzeténél fogva, egy 
tárt kapuról, a melyen a kormány hivatalnokai 
és a különféle nyugdijasok légiója tetszésök sze
rint ki- s besétál. Igen tisztelt képviselőtársam 
szintén, igaz csak a jövőben, be akarja hozni az 
incompatibilitási törvényt, és ez által bebizonyítja, 
hogy ö is, mint mi, be akarván zárni a vészthozó 
ablakot, velünk hasonló rheumatismusban szenved. 

En részemről osztozom a közoktatási minisz
ter azon nézetében, hogy ez nem pártkérdés, mert 
a*parlament tekintélyét, az irántai bizalmat s min
denek felett azt, hogy a ki i t t helyet foglal, az a 
képviselő minden irányban független lehessen, 
megrendíteni nem akarom. S ezen indokoknál 
fogva Nyáry Pál képviselő úr indítványát a rész
letes tárgyalás alapjául elfogadtatni ajánlom. 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. ház! Csak az a kér
dés, hogy haiasztható-e e törvényjavaslat tárgya
lása, vagy nem? Ha azt hinném, hogy halasztható, 
nem is szólaltam volna fel. 

En azt mondom, igazsága van a cultusminisz-
ter urnák abban, hogy ez nem pártkérdés, de nem 
azon indokból, melyet felállított ;t. i. azt mondotta, 
hogy a oarlamentáris kormány nem a többségé, 
hanem az egész törvényhozásé. Engedelmet kérek, 
minden parlamentáris kormány a többség kifolyása; 
de miután a többség soha sem biztos, hogy fen-
tartja-e magát a jövő választás alkalmával, azért 
nem pártkérdés. 

Én tehát arra, hogy halasztható-e vagy nem? 
azt mondom: nem. 

Abból, hogy bizonyos elvet bizonyos tör
vényben a legkisebb részletekig keresztül nem 
vihetünk, nem következik az, hogy épen semmit 
ne csináljunk. Erre elegendő példa van. Itt van 
az ősiség, az urbériség eltörlése, és a jelen ország
gyűlés alatta szőlődézsma eltörlése. En ugy hi
szem, hogy mindig jobb valami a semminél. Mert 
az, hogy a kormány ne csak maga, mint Nyáry 
Pál indítványozza módosítványában, hanem cum 
accessoriis appertinentiis jelenjen meg az ország
gyűlésen, az valóban ellenkezik azon elvvel, hogy 
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a parlament ellenőrzi a végrehajtó hatalom mű
ködését. 

Nem hiszem én, de alkalmasint alig hiszi azt 
valaki, hogy ezen törvénynek megszavazása meg
bélyegzése volna a kormányhivatalnokoknak. Hi
szen világos törvényeink vannak, a tanukra és bí
rákra nézve bizonyos fokozat van megállapítva, a 
tanukra nézve is, s meg van határozva, hogy va
laki biró és tanú nem lehet. Igen sokszor meges
hetik, hogy testvértestvér ellenében igazságosabb, 
mint más idegen i rányában; de a törvény felte
szi róla, hogy érdekelt fél. Én is felteszem a 
közhivatalnokról, hogy nézeteiben független, de 
bocsánatot kérek, még ha feltenném is, miután bi
zonyos kinevezéstől függő hivatalt visel, azt hi
szem, némi pressió alatt áll. 

Mivel pedig N y á r y P á l úr csak a kinevezés
től függő hivatalnokokat jelölte k i módositványá
ban, véleményem szerint a választási szabadság 
nincs megszorítva, mert ki van mondva, hogy mi
után valamely hivatalnok meg van választva, ha 
képviselői állását meg akarja tartani, hivataláról 
mondjon le, vagy ha később, miután megválasz
tatott, nj^er hivatalt, mondjon le képviselői állásá
ról. E házban nem újság ez. Hiszen a t. ház hatá-
rozatilag mondta ki, hogy megvárja azon képvise
lőktől, a kik megválasztatásuk után kormányhiva
talba léptek, lemondjanak képviselői állásukról. 
De ez csak morális kényszer volt; most azonban 
határozottan ki akarják mondani, hogy a kormány
hivatalt a képviselő állásával nem tartjuk compa-
tibilisnek. 

Méltóztassanak visszaemlékezni az uriszékekre. 
Nem anomália volt-e, hogy ha a jobbágy panaszt 
emelt földesura ellen, a földesúr, ha akarta, maga 
praesidtált azon törvényszéknél, a hol be volt pa
naszolva, maga hivta meg a bírákat, igazságot 
szolgáltatott, ha tetszett neki. maga ellen, de több
nyire maga mellett.. 

En így képzelem némi részben a mostani kö
rülményt is, és azt tartom, ha akkor, midőn arról 
van szó, hogy feleletre vonjuk a kormányt, az 
maga lesz a biró saját eljárása felett, közvetve azok 
által, kiknek kineveztetése vagy előterjesztése 
egyedül tőle függ. 

Én tehát, miután meg vagyok győződve, hogy 
jobb valami, mint semmi; de miután azok, kik elv
ben elismerik ezen törvény szükségét, azt mond
ják, nincs reá elég idő, hogy a legkisebb részlete
kig kidolgoztassák: nem bánom, ha elhalasztjuk; 
hanem mondjuk ki az elvet ugy, amint az tNyáry 
képviselő úr módositványában kifejezte. Mert én 
azt akarom, hogy a jövő országgyűlésen ne szere
pelhessenek. Nem tudjuk, hogy a jövő országgyű
lésen mikép fog alakulni a többség. A jövő Isten 
kezében van, azt senki sem tudja. 

Ennélfogva én Nyáry Pál képviselő úr indít
ványát elfogadom, fentartva azonban magamnak, 
hogy, ha netalán azon meggyőződésben lennék, 
mint Pulszky Ferenez, ki azt mondta, hogy me
gyei hivatalnok ne lehessen képviselő, az ellen 
megtenni észrevételeimet. Akkor lesz az ország
gyűlés független, ha semmiféle hivatalnok itt nem 
ü l ; mert a függetlenségen kivül még áll azon elv 
is, hogy a hivatalnoknak teljesiteni kell a maga kö
telességét : a ki pedig képviselő is, hivatalnok is, 
vagy egyiket, vagy másikat fogja elhanyagolni. 
Annálfogva én Nyáry Pál képviselő úr módosit-
ványát elfogadom, 

H o r v á t h D ö m e : Tisztelt ház ! Ha jól értet
tem indítványt tevő t. követtársam, Nyáry Pál ur
nák szavait, mert ide át az Ő szavai nem min
denkor teljesen érthetők, oda nyilatkozott, hogy 
vannak kérdések, melyekben a közvélemény és 
közérzület oly élénken és követelőleg nyilatkozik, 
miszerint azokat az országgyűlés többé nem igno
rálhatja ; a tételt elismerem. Nyilvánitá, hogy az 
incompatibilitás kérdése is az égető kérdések egyi
ke ; ezt is elismerem. De azon hozzáadással, hogy 
az incompatibilitás égető kérdésének szükséges 
megoldása a közvélemény és közérzület által nem
csak felfelé,a kormány által kinevezendő tisztvise
lők irányában, hanem szemközt és lefelé a muni-
cípális tisztviselők irányában is egyenlően és mél
tán követeltetik. 

Hogy e kérdésnél megértessem magamat, en
gedje meg a t . ház, hogy leginkább a tapasztalat
ból meritett érveimet és meggyőződésemet e rész
ben nyilváníthassam. 

Én az incompatibilitás kérdését három szem
pontból szoktam tekinteni: a bizalom, a jog és 
megfelelési lehetőség szempontjából. 

Ha a bizalmat elvontan, tárgyilagosan tekint
jük, attól senkit, se. kormány-, se municipális tiszt
viselőt szorosan véve meg nem foszthatunk. A bi
zalom mindenkor a nép, a választók többségétől 
származik, s azokat képtelenség korlátolni, hogy 
tetszésük és meggyőződésük szerint, ne például 
egy kormány- vagy municipális tisztviselőben ta
lálkozzék bizodalmuk. 

Jogilag aligha lehet egyebet felhozni, és mást 
ez ideig nem is hallottam feltímlittetni, mint, hogy a 
kormány által kinevezett tisztviselő, itt az ország
házban nem teljesen független: hivatalos állásánál 
fogva, igen sokszor a kormány érdekében fog 
szavazni. 

De ez a kétség, ez a tétel, megforditva, a vá
lasztott, a municipális tisztviselővel szemközt is 
áll. Megengedem, hogy a kormánytisztviselő, itt 
az országházban, talán olykor jobb meggyőződé
sét politikából, hivatalos állása iránti tekintetből 
elhallgatja, s talán jobb meggyőződése ellenére a 
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kormány érdekében szavaz, és igy egyéni és kép
viselői függetlenségét nem érvényesiti. De a ta
pasztalás, az élet nem azt mutatja-e, hogy olykor 
a választástól függő a munieipális tisztviselő is. 
Itt az országházban nem azt tekinti-e, hogy muni-
cipiumában, megyéje- és városában melyik a nép
szerű politika, s népszerűsége fentartásából, mert 
hivatalban maradásának népszerűsége az alapja, 
jobb meggyőződését olykor agyonhallgatja; s a 
municipiumában népszerű politika kedvéért jobb 
meggyőződése ellenére olykor nem szavaz-e ? Le
hetőség, és ez okok mind a két irányban talál
hatók. 

A megfelelési lehetőség előttem nagyobb 
horderővel bír. S a mennyiben, ha ez incompatibi-
litás kérdése, nemcsak a kormány, de a munieipá
lis tisztviselők irányában is tiltólag fogna megol
datni, e kérdés ezúttal engem is közelről érdekel. 
Őszintén, tapasztalatból mondhatom, hogy kevésbé 
munkás, úgyszólván heverő napokban — miként 
oly ideje ez országgyűlésnek is volt önhibáján 
kivül — a követ tisztviselő egy helyben kétféle fel
adatának megfelelhet ugyan ; hanem ha ez or
szággyűlés folyton ugy működik, miként működ
nie kell, ugy egy időben mind a két feladatnak 
oly tűzzel és eredménynyel, mintha csak egy hi
vatásnak élne, a legjobb akarat és igyekezet, 
mellett sem felelhet meg. 

Azt hiszem, e tétel igazságát, a kik velem 
együtt két, vagy Isten tudja, hányféle állást fog
lalnak el, sziveikre tévén kezeiket, bizonyosan el 
fogják ismerni. 

Itt mindezekből önként következik, hogy az 
incompatibilitási kérdések felismerése és megoldása 
égető szükség, de egyenlően égető szükség, felfelé 
a kormánytisztviselők, mint lefelé a munieipális 
tisztviselők irányában. S épen azért én is elvben 
elfogadom ez indítványt. 

Haliam felhozatni, hogy a kormánytisztvise
lők el nem választhatásának megoldási kérdése az 
ujabban, Isten tudja, mikor előterjesztendő követ
választási törvényjavaslat tárgyalása idejére tarto
zik. Továbbá haliam felemiittetni, hogy a muni
eipális tisztviselők megválaszthatási kérdése tisz
tán a municipiumok hatásköréhez, azoknak 
önkényére, vagy legalább is a municipiumok ren
dezése iránti törvényjavaslathoz tartozik. 

Mindez lehet egyéni meggyőződés. És én 
tisztelem másoknak e részbeli meggyőződését; de 
nem oszthatom. 

Az egyedül helyes ut és mód a középponton 
van, tisztelt követtársam. Deák Ferencz nagyobb 
körtí indítványában. 

Az incompatibilitós kérdését per tangentem 
megállapítani nem lehet; azt jobbra és balra tör-
vényhozásilag, külön törvényezikkelyben kell a 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/s- X I . 

legkisebb részletig kimondani és érvényesíteni 
mert itt sok tekintetnek kell figyelembe vétetni, 
mert itt sajátságos helyzetünk, a municipiumok, 
azoknak eddig, tényleg gyakorolt joga a felelős 
kormány, az országtesttel közvetlen kapcsolatban 
levő üzletvilág, s minden szempont elmulhatlanul 
és szükségesen szem előtt lesz tartandó; mert itt 
jobbra és balra, felfelé és lefelé egyenlően nagy 
kérdések lesznek megvitatandók, és mindezek 
hosszabb tanulmányozást igényelnek; én t. kö
vettársam. Deák Ferencz által szélesebben körvo-
nalozott javaslatát a központi bizottságnak, hogy 
az incompatibilitásra nézve a minisztérium már 
legközelebb tüzetes törvényjavaslatot adjon be, s 
erre határozatilag köteleztessék, ezúttal elfogadom. 

Engedje meg a t. ház, hogy egy képviselőtár
samnak egyes érvére észrevételt tehessek. 

Itt kővettársam, Berzenczey László által nagy 
ostentantióval hozatott fel. hogy ő bizony egyes 
vidék képviselője, s ő bizony a maga vidéke és 
választóinak érdekeit mindenkor képviseli. 

Én ugy tudom, t. ház, hogy itt miazország-
! házban nem egyes vidék képviselői, de az 1848-ki 

törvények szellemében, országos népképviselők 
vagyunk, ü g y tudom továbbá, hogy a népképvi
selőnek nem feladata, hogy a vidéket kizárólag 
képviselje, mert ott sokszor, a pártok hullámzása 
szerint, tücsköt-bogarat követelnek; de feladata, 
hogy a kötelező utasítások megszűntével, a 48-ki 
törvények szakaszában legjobb meggyőződését, és 

í meggyőződése szerint az országos nagy érdeket 
képviselje. Lehet, és kell is, hogy a vidék egyes 
érdekeit az ország-os nagy érdekkel összeegyez
tetni törekedjék; de mindenkor az a legfőbb 
feladata, hogy tisztán jobb meggyőződését követve, 
meggyőződésének s lelkiismeretének, és a jobb 
meggyőződése szerinti országos érdeknek még 

I vidéki népszerűségét is, ha kell, áldozatul hozza. 
VukoviCS S e b ő : Én igen jól tudom, hogy 

| ha van valaki köztünk, ki az alkotmányos intéz-
j menyeket és formákat tanulmányozta, az bizonyo-
| san a nemes báró, a cultusminiszter; és én azt hi-
| szem, mi mindnyájan alig hallunk valakit örömes-
| tebben az ilynemű discussióban, mint őt: hanem 
j mindamellett én kénytelennek érzem magamat 

egy-két rövid észrevételt tenni az ő előadására. 
A nemes báró ismételve és hangsúlyozva azt 

! monda, hogy az incompatibilitás kérdése igen 
í fontos, igen lényeges alkotmányos kérdés. Töké

letesen helyeslem ezen nézetet; hanem én, bocsá
natot kérve véleményemért, ebből azt következte
tem, hogy neki, mint a korona egyik miniszteré
nek a múlt évben, midőn Magyarország alkotmá
nyának helyreállításáról volt szó, midőn a nemzet 
alkotmányos viszonyai elintézés alatt voltak, meg 
kellett volna emlékeznie az alkotmánynak ily lé-

52 
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nyeges és ily fontos kérdéséről, minőnek ő is ismeri 
az incompatibilitás kérdését. 

Azt monda a nemes báró, hogy ez nem párt-
kérdés, és ezzel összefüggőleg azt is állította, hogy 
á parlamentális életnek lényege az, hogy itt a 
pártok egymással oldalt és helyet cserélnek a vál
tozó többségnek nézetei szerint. Ez is igaz; hanem 
megvallom , mindaddig, mig ezen ház a teljes füg
getlenség alapján nem lesz szervezve; mindaddig, 
mig a függetlenségnek ezen akadálya, a kormány
hivatalnokok itt ülése el nem lesz görditve: addig 
nekünk valódi parlamentáris kormányunk nem 
lehet, (Helyeslés a baloldalon), hanem, mindaz a 
mit parlamentről beszélünk, merő fictió. (Ellen
mondás.) 

Angliára történt hivatkozás. Én megvallom, 
nem szerettem volna erre hivatkozni, mert tudom, 
hogy a t . h á z előtt nem igen kedves a külföldre való 
hivatkozás. Angliában — és e tekintetben talán 
senkire sem hivatkozhatom annyira, mint ha jól 
látok az átellenben ülő Pulszky Ferencz barátom
ra, (Nincs itt'!), ki velünk együtt volt Angliában — 
Angliában a törvénynek gyakorlata az, hogyakor -
mánybeli hivatalnokok közöl Senki a házban helyet 
nem foglal, mint csupán azok. a kik az egyes mi
nisztériumokkal lépnek be, és az egyes miniszté
riumokkal lépnek ki. Epén ma számláltam össze 
azon egyes kivatalokat, és állithatom, hogy alig 
van ország akár Európában, akár Amerikában, 
hol a követek száma a népesség számához képest 
oly nagy volna, mint nálunk. Angliában kétak
kora a népesség, és a követek száma 6 5 8 , és — a 
mint mondáin,— ha összeszámítjuk a hivatalok szá
mát, melyek a minisztériumokkal be- és kimen
nek, és mindkét háznak tagjait ezzel összehasonlít
juk, mert természetesen, a kormány ott is. mint 
nálunk, mindkét ház tagjaiból áll, és ezen hivatal
nokok száma 38-ra megy. A törvényt Angliában 
nem ugy kell keresnünk, mint Németországban és 
Francziaországban, hol a szakaszok véghetlen szá
ma szerint határoznak el mindent. En meg tudnám 
nevezni a törvényt, hanem abból épen nem követ
keznék az, a mit a gyakorlat tulajdonított neki. 
Elég az hozzá, hogy Angliában nem lehet felmu
tatni tisztviselőt az alsóházban, a ki kormányhiva
talban van, legyen az polgári vagy katonai hiva
tal, kivévén azokat, a kik ki- és bemennek a mi
nisztérium változásával. 

P u l s z k y F e r e n c z : Mert nem választják 
meg! 

V u k o v i c s Sebő : De meg is választják ; és 
erre példát hozok fel. Ezelőtt két évvel történt, 
hogy Cambridge városának követévé választatott 
valaki, a ki választás előtt bizonyos hivatalt vál
lalt, melyről kétes volt, kormányhivatal-e, vagy 
más tiszti hivatal ? 0 t. i. gyarmati képviselést vál

lalt, mely fizetéssel volt összekötve. A házban eá 
azonnal figyelmet gerjesztett és bizottság kül
detett ki, a hivatal minőségének megvizsgálása* 
végett. A bizottság azt jelentette, hogy nem vilá
gos, vajon az kormányhivatal-e? de mivel kétség 
forog fen ez iránt, javasolja, hogy a követ lépjéti 
le. Es csakugyan le is lépett. Annyira szigorú a 
ház Angliában a függetlenség megóvása iránt, 
noha a hatalomnak minden eszközét annyira birja. 

És tőlünk követeltetik, hogy oly könnyedén 
menjünk át e kérdésen. 

De ha oly fontos alkotmáivyos kérdés ez, 
mint a nemes báró állirja. akkor kötelessége volna 
e háznak nem oszolni szét addig, mig ezen kérdést 
meg nem oldja. 

Előre bocsátom, hogy Pest megye érdemes 
követének indítványát én a tanácskozás alapjául 
elfogadom, és ép ugy, mint Debreczen városának 
érdemes követe monda, ezen egyes hivatalok kö
zöl az egyik talán ki fog hagyatni, és a másik be 
fog vétetni; hanem csak azon két rövid észrevé
telt vagyok bátor tenni. hogy a tisztviselők in-
compatibilitását nemcsak a függetlenség szempont
jából kell venni, hanem egy másik szempontból 
is, mely szintén szent elv: t. i. a tisztviselő köte
lessége teljesítésének szempontjából. (Helyeslés 
bal/elöl.) Az ország* méltán megkívánhatja, hogy a 
kik kötelességgel ruháztattak fel, a kötelességet va
lóban teljesíteni is tartoznak. Es igy először a füg
getlenség szempontjából lehetetlen elismerni, hogy 
a kormány hivatalnok itt helyet foglaíhalhasson, 
alkotmányos elv megsértése nélkül : mert én azt 
mondom, hogy nemcsak nem lehet független, de 
daczára annak, a mit a nemes báró állított, nem 
szabad függetlennek lennie, mert a törvény a fele
lős miniszternek a tisztviselőket mint eszközt adja 
arra. hogy nézeteit és rendszabályait, melyek
ről ő felelős, a kormányzatban gyakorlati
lag alkalmazza. Mondom tehát, hogy a köztisztvi
selőkre nézve áll a függetlenség kérdése, és áll 
egyszersmind rájuk nézve, a mint mondám, a kö
telesség megkívánt teljesítésének szempontja is. 
Már most, ha csak emberfölötti tehetséget nem 
akarunk feltenni egyesekben, lehetetlen elhinni, 
hogy aztán azon tisztviselők, a kik majdnem há
rom évig folyvást itt jelen vannak és kitűnő tehet
ségükhöz képest az országgyűlési munkálatban 
részt vesznek, ha méga mellett hivatalnoki köteles
ségeiket is tartoznak teljesíteni, ebből ismét a nem
zet annyira megterhelt kincstárának uj igénybe
vétele következnék. Mert nem szenved kétséget, 
hogy az átaluk nem teljesíthető kötelesség vég 
hezvitelére másokat, kell alkalmazni és fizetéssel 
ellátni. 

Vannak azonban, mint mondám, némely 
olyan hivatalok, melyekre nézve csupán csak a 
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függetlenségi szempontot lehet alkalmazni- Már 
-érintette az átalapi t. Deák Ferencz képviselő úr 
iazt, hogy a megyei tisztviselőkre a kötelesség tel
jesítése szempontját lehet és kell is alkalmazni; de 
a függetlenségét nem. En ezen nézetet átszármaz
tatom a kormány kinevezésetői függő bírósági hi
vatalnokokra is, és azt mondom, hogy a bi rakat 
nem azért kívánom innen kizáratni, mert nem le
hetnek függetlenek, hanem azt mondom, hogy az 
emberi indulat természeténél fogva birói függet
lenségükből vesztenek az által, ha pártküzdelmek
ben vesznek részt Angliában a mint valaki bíró
vá neveztetik ki, megszűnik a képviselőház tagja 
lenni. (Felkiáltás jobbról: Hát a lord kancellári) 
A lord cancellár miniszter. (Felkiáltás: De bíró!) 

Történt hivatkozás azokra is, kik városok 
választcftttai. Én megvallom, pártolom azt , hogy 
ezek is kirekesztessenek e házból; mert kétségkí
vül valami oly felséges testületet , mely min
den emberi gyarlóságtól ment legyen, képzelni 
sem lehet, annyival kevésbé lehet hinni, hogy ké
pesek legyünk annak létesítésére; de hogy töre
kednünk kell arra, hogy lehetőleg megtegyünk 
mindent, hogy minden gyarlóság lehetőleg kizá-
rassék, ezt kötelességünknek tartom. 

Én tehát, bocsánatot kérve hosszas felszólalá
somért, a részletes vita tárgyául Nyáry Pál képvi
selő úr módositványát fogadom el. (Helyeslés 
bal/elöl) 

Várady J á n o s : T. ház! (Eláll! Szavaz
zunk!) Én szívesen elállók a szótól, azonban rövi
den fogok szólni. 

Én azon nézetben vagyok, t. ház, hogy azok, 
kik az indítványt és módositványt tették, legin
kább azon nézetből indultak ki, hogy eszközö
ket találjanak arra nézve, hogy a kormány a tör
vényhozó-testületre befolyást ne gyakoroljon. Én 
azt tudom, Magyarországnak törvényhozása két 
részből áll, t. i. a képviselőházból és felsőházból. 
Nézetem szerint gyökeres átváltoztatást tenni e 
házon akkor , midőn a törvényhozás másik háza 
rendezve nincs , mondhatom, idő előtti.Meg va
gyok győződve , hogy a képviselőház, melynek 
törvényeink értelmében initiativája van , kell, 
hogy a legtöbb önállósággal és függetlenséggel 
bírjon; de azt hiszem, ez en kérdés leginkább 
csak akkor lesz megoldható, mikor az egész tör
vényhozótestület törvényhozásilag fog rendeztetni. 
Nézetem szerint oly kormányról, mely, mint a mos
tani, alkotmányos, és a többség kifolyása, fel lehet 
tenni, hogy csak oly közegekkel fog rendelkezni 
.és a törvényhozásra oly befolyást gyakorolni, 
hogy az a többségtől, melynek kifolyása, ellenkező 
irányú ne legyen. Nagyon szomorú következé-
sünek és lehetetlennek tartanám akkor,midőn a 
.parlamentáris eljárást és a törvényt erősiteni kell, 
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egyoldalú intézkedést tenni a nélkül, hogy7 az 
a felsőháznál is életbe lépne. Már pedig, t. ház, 
itt néhány kormányképviselő van köztünk; de 
méltózites&anak a felsőházat megnézni. {Felkiáltá
sok: Msm tartozik ide!) Annak még az elnöke sem 
olyan, akinek kinevezése az elvnek megfelelne. 

En szükségesnek tartom az incompatibilitási 
törvényt, de azt jelenleg megoldhatónak nem vé
lem. Ismételve kijelentem, hogy az ineompatibili-
tás kérdését körvonalozni szükséges , de a jelen 
körülmények között még idő előttinek tartom. (Fel
kiáltások : Szavazzunk! Zaj.) 

SzOntágh P á l (nógrádi): T. ház! Méltóztas
sanak néhány perczet előadásom megfigyelé
sére szentetni, ha egyebet nem, tekintetbe véve 
azt, hogy igen ritkán szoktam alkalmatlankodni. 
Most is csak azért alkalmatlankodom, miszerint 
kimondjam nézetemet, hogy én is ugy vagyok 
meggyőződve, mint mindkét oldal szónokainak 
többsége, hogy t. i. ezen tárgy igen fontos. 

Nézetem szerint is fontos e tárgy, de egyszers
mind érett i s ; és itt el nem hallgathatom csodál
kozásomat, hogy Pulszky t. barátommal egy vé
leményen nem vagyunk (Derültség a baloldalon.) 
0 neki igen sok kell, mi ezen törvényjavaslatban, 
nincs; némi dolgok pedig nem kellenek, mik a t. 
barátom Nyáry Pál által előterjesztett törvényja
vaslatban vannak. Nem kell p. o. olyas, mi talán 
nekem sem kell, t. i. a tanárok kihagyása. Ismét 
vaunak benne olyanok, a hol e megszükitést még 
olyanokra is kiterjeszti(mint pld. a megyei birák. Itt 
is találkozom Pulszky barátommal; és azért csodál
kozom, hogy eztn két argumentumban találkoz
ván, miért veti ő el a részletes tárgyalás alapjául 
Nyáry Pál javaslatát és miért fogadom én e l ? 
(Halljuk!) Érre mélyen t. közoktatási min'szter ur 
nyilatkozatában adatott válasz, a ki azt mondotta, 
hogy sokkal íontosabb, sokkal több adót igénylő 
a tárgy, mintsem azt ily rövididő alatt meg lehet
ne oldani. 

Válaszoltatott e kérdésre már több részről; és 
én ismét csak csodálkozásomat jelentem, ki a fö-

» lőtt, hogy mig bizonyos dolgokban oly gyorsan 
oly sebesen történt határozat épen azok ellenzése 
daczára, a kik most ezen törvényjavasL-1 mellett 
kardoskodnak, mondom, oly sebesen, oly gyor
san megéretteknek tekintettek bizonyos dolgok, 
hogy majdnem azt kellett hinnem, hogy ezen 
nemzet talán saját életének perezeit megszámlál-
taknak hiszi: akkor oly tárgy felett, mely a lite-
raturában, a Journalokban, politikai meetingek és 
megyei gyűlések vitáiban már anrsyira uieg van 
érlelve, hogy arról mindenki legalább is oly erős 
meggyőződést szerezhetett msgának, mint minő 
erős meggyőződést szerzett az általam megpendí
tett ügyekben. E tekintetből nem vagyuk hajlandó 
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elfogadni a t. eultustniniszter ur nézetét, és azért 
mondtam előadásom kezdetén, hogy ezen tárgy 
bár rendkívüli fontos, de tökéletesen meg is érett. 

Én a függetlenség .szempontját részemről egé- i 
szén mellőztetni kivánom. A parlamentális kor- | 
mánytól nekem is határozott, és még eddig meg j 
nem döntött nézeteim vannak; de épen a parlia- 1 
menti kormány érdekében gyakorlati szempontból 
óhajtom azt, hogy ámbár nem vagyok egészen ki-
elégitve a törvényjavaslat által, de ami már benne 
van, némimódositásokkal fogadtassék el. 

Nevezetesen az administratio tekintete kimé- i 
ritőleg tárgyaltatott tisztelt barátom Tisza Kál
mán által. 

Én ezen dolognak még egyik másik oldalát ki-
vánom a tiszt, ház figyelmébe ajánlani: azt t. i. 
hogy ben van a mi javaslatunkban is. hogy a 
miniszter és az államtitkár választhatók legyenek. 
Ez nézetem szerint szükséges; szükséges azért, 
hogy azon pártnak, melyből a kormány van, le
gyenek vezérei és vezérszónokai. Mert vagy a mi
niszter bevégzett szónok, és akkor az államtitkár [ 
p. o. ha ezen előnyt is egyesíti tulajdonai közt, az 
administratiót viszi; vagy megfordítva : szükséges, 
léhát mondom, hogy kiváló szónok legyen a kép
viselőházban, ki a kormány nézeteit védje : de azt, 
hogy egy sereg középszerű szónokra legyen a 
kormánynak szüksége, azt én az ő érdekével meg-
egyeztethetőnek nem tartom; hanem azt szüksé
gesnek tartom, hogy hivatalában legyen megbíz
ható embere. Nem való tehát, hogy az alárendelt 
hivatalnokokból ily hivatali cuuiulatiók rendeztes
senek azért, hogy a kormány netalán nagyobb 
tömegben nyerjen, mert a tömegben nincs nyere
ség, hanem az egyes kitűnőségekben. 

Másik praktikus oldala ennek az. a mit Yu-
kovics Sebő képviselőtársunk megpendített, és 
méltán nagy súlyt helyezett erre, mert fontos : ez 
a pénzügyi tekintet. El volt ismerve, még pedig I 
irányadó helyekről és irányadó személyek által, 
volt elismerve, hogy az egyes minisztériumoknál 
a központi vezetés igen sokba kerül. Azt körül-
belől az egész ház elismerte, hogy azért kerül 
sokba, nem, inert az egyes hivatalnokok volnának 
túlságos dúsan fizetve — ez vitás kérdés maradt 
— de ismétlein. irányadó helyekről és egyéniségek 
által ismertetett el. hogy azért kerül igen sokba, 
meri igen túl vannak tömve a hivatalok, mert 
igen-igen sok egyént nélkülözhetne a minisztérium, 
s ha bizonyos tekintetek nem volnának, nélkülöz
hetné centralis vezetésében alkalmazott hivatalno
kainak nagyobb számát. Mármost kérem, ezekből 
igen sok képviselő tölti be mindkét helyet; egyenlő 
buzgósággal nem töltheti be : mert ha szükség 
nem volna rá, vagyis, ha nem volna képviselő, 
nem kellene egy alteregojának hátramaradni a 

bureauban, a ki körülbelül azon fizetést húzza; ez 
akkor, ha az incompatibilitásról határozat vágy 
törvény hozatnék, megszűnnék, és nem lenne itt 
két fizetéses hivatalnok egy helyett. Tisztelt bará
tom Tisza Kálmán erre nem kíván nagy súlyt 
fektetni, mert azt mondotta, hogy felteszi, hogy 
vannak oly egyének is, kik két hivatalnak megfe
lelnek. Nem tagadom, hogy lehetnek ily egyénekis; 
hanem csak óhajtom, hogy lenne egyszersmind oly 
spártai jellem abban, a ki érzi magában,hogy mind
két hivatalnak meg nem felelhet, hogy egyik vagy 
másikról mondjon le ; de vajon lesz-e, és volt-e erre 
példa? Es itt eszembe jut azon mondás, mely a 
bizalom tekintetében hozatott fel a kormányhiva
talnokok képviselősége mellet, hogy t. i. bizalom
nak nyilvánítása az. ha a nép a kormányhivatal
nokot megválasztja. Emlékeztetem a t. házat, hogy 
volt egy ország, melyre épen e tekintetből lehet 
hivatkozni: abban is történt hivatkozás arra, hogy 
a bizalom választottai a követek, bár a kormány 
hivatalnokai, és addig történt ezen hivatkozás 
a bizalomra, mig maga az a kormány, mely azt 
védte, értem a Guizot kormányát, Lajos Fülöp 
kamráját, mig maga a kamara, maga a kormány, 
maga Lajos Fülöp is a romok alá temettettek. 

A mélyen tisztelt vallásügyi miniszter úr 
előadására visszatérve, elismerem, hogy rendkívül 
fontos a kérdés, de rendkívül meg is érett, s nem 
vagyok barátja annak, hogy valamely dolgot csak 
elvben mondjon ki a törvényhozás, melynek érett
ségét maga is elismerte, vagy ha el nem ismerte 
is. de legalább annak megtámadása vagy halasz
tása nagy bajjal jár, némi részlet fizetésbe egy
szersmind bele ne avatkozzék. Elvben az 1848-iki 
tőrvényhozás is sokat kimondott. Kimondotta pél
dául az ősiség eltörlését. Ki hajtotta végre ? Az ab-
solut kormány. {Helyeslés a haloldalon,) Kimondott 
elvben még sok mást, péíd, az egyetemről implici
te azt, hogy államintézet, és részletezés hiányában 
ezen országgyűlésen ez uj vita tárgya lőn. Épen 
azért, mert fontossága mellett is megérettnek tar
tom a kérdést, oly megérettnek, hogy csak kezün
ket kell kinyújtani érte, hogy a gyümölcs abba 
essék, én azon törvényjavaslat mellett, melyet 
Nyáry Pál t. barátom beterjesztett, nem pártol
hatom az elvi elismerést, hanem részfizetést kí
vánnék, azon részfizetést, mely a törvényjavaslat
ban kívántatik. Nem mondom, hogy ott ki vau 
merítve a dolog: mert nézetem szerint sincs kime
ntve. Ugyan kérem, t, ház, ha a vallások viszo
nossága tekintetében nem pusztán elvi elismerést 
hozott volna törvénybe a 48-ki törvényhozás, nem 
volt volna-e megkönnyítve magának a cultusmi-
niszternek feladata most, ha már ott részfizetésként 
bizonyos törvényczikkek megszavaztattak volna V 
Azt hiszem, igy van ez minden praktikus dolognál, 
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En azon kimerítő' modificáló eljárásnak és irány
nak barátja nem vagyok. Én az organismus fejlő
désének, midőn magát valami szükség igazolja és 
kimutatja, ezen alapon való építésnek vagyok ba
rátja. Azt hiszem, magából ezen tanácskozásból is 
meggyőződhettünk . hogy fontossága mellett oly 
érett is ezen dolog, hogy már kezd hozni haj
tásokat. 

En tehát, t. ház. elfogadom a törvényjavas
latot, melyet Nyáry Pál benyújtott, a részletes 
tárgyalás alapjául. [Nagy zaj. Egy tag a jobb olda
lon közbekiált: Jól van!) Azt, t. ház, hogy minden
kinek tessem, természetesen elérni nem akar
hatom, de nem is akarom ; azonban igényelhetem 
hogy közb ekiálfásokkal, melyek csak az elnököt 
illethetnék, ha ez „kiabálva" megszakasztani az 
előadót illőnek tarthatná, közbeszólásokkal előadá
somban ne hátráltassanak , annál kevésbbé, mert 
az sem az előadás rövidítésére, sem a kérdés felvilá
gosítására nem vezet. Elfogadom tehát, t, ház, 
mint mondám, Nyáry Pál t. képviselő ur javasla
tá t ; de ha elfogadtatik, fentartom magamnak. 
hogy a részletes tárgyalásnál formulázott módosí
tásokkal, vagy kibővitőleg. vagy megröviditőleg, 
hozzászólhassak. (Helyeslés a hal oldalon.) 

PaCZOlay JánOS: T. ház ! Én azon kérdés
hez, mennyi nehézséggel van összekötve e tárgy 
megoldása, többé szólani nem akarok, mert az mái-
eléggé ki van fejtve, Ahhoz sem akarok szólani: 
mennyire szükséges az, hogy a ház kimerítő tör
vényjavasalatot hozzon az összeférhetlenségre vo
natkozólag? hanem, ha mi most a 48-diki V-dik 
törvényczikket változtatni nem akarjuk, a tett in 
dítványt egyátalában el nem fogadhatjuk. A mi 
az 1848-ki törvényezikkeket illeti, azok ueni tilt
ják el a képviselői állást még a gyilkosok, a rablók 
ellen sem, ha azok már büntetéseiket kiállották; 
és én valóban nem tartanám czélszerünek a tiszt
viselőket a házból kizárni. 

De tovább menve, t. ház, az incompatibilitási 
törvény nem most fordul meg először a t. ház 
előtt: mert az 1840.1843. , sőt mondhatom, a 47-ki 
országgyűlésen is egész márczius 2-ik napjáig az 
volt a panasz, hogy egyik párt között tömérdek 
tisztviselő foglal helyet. Midőn azonban megfor
dult a koczka, nem jutott eszébe az oppositiónak 
az incompatibilitási kérdést megoldani; pedig hol 
lett volna jobb módja és alkalma erre. mint épen 
azon a helyen, hol a megválasztandó képviselők, 
qualificatióját állapította meg ? Azt hiszem, misze
rint ez nem másért történt, hanem azon okból, 
mert maga az 1848-diki törvényhozás belátta azt, 
hogy az incompatibilitás kérdése nem olyan, mely 
egy tollvonással elintézhető. 

Vegye figyelembe az előttem szóló Vukovies 
t, képviselő ár, hogy Angliában meg vannak ha

tározva azon hivatalos állások, melyek a kormány 
változásával szintén változnak, s ezek a parla
mentnek is lehetnek tagjai, mig azok, melyek a 
kormány változásával nem változnak, nem lehet
nek. De. kérdem, hol van itt megírva, hogy melyik 
hivatal tartozik a kormánynyal elmenni és melyik 
nem? Kérdést nem szenved, hogy tehát ez okból 
itt helyet foglalhatnak. 

De tovább menve, ugyancsak az előttem 
szóló előadása nyomán, Angliában a képviselők
nek bizonyos qualificatiójais megkívántatik. Mél
tóztassanak csak megtekinteni és összehasonlítani 
azon qualificatiőt, mit Anglia a képviselőtől ki
van, és azt, mit az 1848-diki törvények kivannak. 
Ezek otyan csekély qualifieatiók, melyek figyel
met sem érdemelnek. És el merem mondani, hogy 
alig van olyan tisztviselő, ki kormányhivatalban 
van. a ki legalább is annyi függetlenséggel nem 
birna. mint a mennyit az 1848-ki V-dik törvény -
czikk a képviselői képesség megállapitására kö
vetel. 

Ez okokból kiindulva, pártolom a központi 
bizottság javaslatát. 

Várady G á b o r : T. ház! Nyáry Pál bará
tom javaslatát a részletes vita alapjául elfogadom 
nincs is szándékomban azt indokolni, eléggé in
dokolták azt Nyáry Pál és Tisza Kálmán bará 
taim. Azonban Pulszky Ferencz barátom egy né
hány megjegyzést tett. melyeket hallgatással nem 
mellőzhetek. {Halljuk!) 

Ugy látszik, Pulszky barátom nem kellően 
tanulmányozta, vagy ha tanulmányozta, nem fogta 
fel Nyáry Pál indítványának szellemét és hord-
erejét; különben nem állította volna, hogy ezen 
törvényjavaslat által a választási jog meg van 
szorítva. Ezen téves felfogásból indult ki a köz
ponti bizottság és ezen téves felfogás nyomán ha
ladt Paczolay tisztelt barátom is. Mert itt arról van 
szó. hogy a megválasztott képviselő, ha hivatal
nok, köteles arról lemondani; a választási jog te
hát egyátalában nincs korlátolva. 

Azt mondotta Pulszky barátom, hogy azon 
hivatalnokok, kik ezen törvény elfogadása eseté
ben meg nem választatnának, meg lennének ez ál
tal bélyegezve. Én nem teszem fel róla, hogy ezt 
akarta volna ez által mondani — mert nem lett 
volna igaza — hogy azon képviselők, kik azon 
országgyűlés folyama alatt kormánykinevezéstőí 
függő hivatalt vállaltak el, a leköszönés által 
megbélyegeztettek volna. Pedig ez lenne Pulszky 
barátom nyilatkozatának valóságos értelme. Az 
országgyűlés Nyáry Pál barátom javaslatának 
egy részét már gyakorlatba is vette az által, hogy 
a képviselőre nézve erkölcsi kötelességgé tette, 
hogy ha kormánykinevezéstől függő hivatalt vál
lal el, képviselői állásáról mondjon le. E gyakor-
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latnak csak egy hiánya van : az. hogy a félúton 
áll meg, minőn a Nyáry Pál javaslata tovább megy 
s kiegészíti a hiányzó részt. 

Pulszky képviselő úr egy kérdést is intézett: 
hogy t. i. miként mehet oly megyében az admini-
stratió jól, amelynek két alispánja ül itt. Nem tu
dom, t. ház, vajon feltűnt volna-e Pulszky képviselő 
urnák,ha esetleg azon két alispán Pulszky úr mellett 
ül, mint feltűnt i g y ; legyen szabad ezt nekem egy
előre kétségbe vonnom. Engedje meg Pulszky 
képviselő úr, hogy e tárgyra vonatkozólag két 
tévedését felvilágosítsam. Egyik tévedésbe esett 
Pulszky képviselő úr az administratiót illetőleg, 
miután tudom, hogy Pulszky képviselő úr Mára
maros megyét értette. Es itt elégséges hivatkoznom 
a t. belügyminiszter úrra, ki igazat adand nekem, 
midőn állitom , hogy Máramaros megye publica 
administratiója jól és rendesen megy . A másik té
vedése pedig Pulszky barátomnak az, a mit az 
alispánokra nézve mondott, miután az emiitett 
két alispán helyét, kik, mellékesen legyen meg
jegyezve, fizetést nem húznak, Máramaros megye 
betöltötte választás utján, helyettesítés által. Nem 
fordítom meg a kérdést Pulszky úr ellenében, mert 
azt kellene kérdeznem, hogy miként mehet jól az 
administratió azon minisztériumban, a melynek 
tekintélyes és számos hivatalnoka ül e házban 
s hivatalos kötelességeiket nem teljesíthetik, és 
pedig vagy a kormány , vagy a budget rová
sára, vagy a hivatalban ülő hivatalnokok tulter-
heltetésére ? 

Igaza van az igen tisztelt eultuszminiszter 
urnák, midőn azt mondja, hogy a függetlenség a 
jellemtől, az ember benső becsétől függ. Ha ez 
igy áll, pedig igy áll, és ha ebből akarnánk cy-
nosurát alkotni, akkor szükségtelen volna tör
vény t hoznunk. Azt pedig a kultuszminiszter úr 
is elismeri, hogy e tárgyban törvényt alkotnunk 
szükséges, világos bizonyságául annak, hogy az 
emberi jellem e kérdés eldöntésénél nem lehet sza
bályozóelem pedig azért, mert nem lehet törvény-
szerüleg eriteriumot állítanunk fel az ember jel
lemére nézve és igy küljelekre van szükség. Igen 
gok emberi jellem megtört már a kísértések szik
láján. Egy iket a család iránti és önfentartási kö
telességek, a másikat a nagyravágyás ingathatja 
meg, és miután itt nem lehet bíráskodnunk a fe
lett, hogy a kormány kinevezésétől függő hivatal 
elfogadása esetében, kinek jelleme ingott vagy tört 
meg, s kinek nem : törvény kell arra, hogy ilyen 
kinevezést elfogadó hivatalnokok megválasztatá
suk esetében lépjenek vissza. 

Ezért pártolom Nyáry barátom indítványát. 
(Helyeslés bal felöl.) 

Zsarnay I n í r e : T. ház! Én magam is ugy 
hiszem, hogy az itt tett nyilatkozatok által a kér

dés tökéletesen meg yan érve a szavazásra, azért 
helyén lesz az időt nem vesztegetni. Reményiem 
példámat mások is fogják követni. Ezen feltétel 
alatt a szólástól elállók; különben nyilatkozni 
vagyok kény telén. (Helyesiés.) 

Ráday László gr: Azon föltétel alatt, hogy 
a többiek is elállanak a szólástól, én is elállók. 
(Helyeslés.) 

8 z l á v y József*. Elállók. (Helyeslés.) 
Schvarcz G y u l a : Én nem állok el. 
Zsarnay I m r e : Ha Schvarcz Gyula képvi

selő úr beszélni akar: ekkor én is kénytelen va
gyok. (Halljuk!) 

T. ház! Leginkább a szélső baloldal képvise
lői által szólittatom fel nyilatkozatra, azért röviden 
szólok. 

Hogy el nem fogadom Nyáry Pál képviselő 
úr indítványát, ennek főoka az, mert én a 48-iki 
törvénynek minden betűjét szintén szentírásnak 
tartom, s igy azt rögtön megváltoztatni, tovább 
terjeszteni vagy magyarázni nem kivánom, nem 
akarom. Amaz oldalon egy t. képviselőtársam 
erősségül hozta fel e törvényjavaslat mellett, hogy 
jobb valami mint semmi. Nem tudom, kimondotta-e 
hogy ez csak akkor áll, mikor az a valami hasz
nosabb, minden következésében jobb ; igen, de a-
egósz házban mindenki elismeri, hogy e tör
vényjavaslat igy, a mint elő van terjesztve, sem 
egészen, sem részében nem tökéletes, s jövőre 
hasznot nem hajt, hanem kárt. En hiszem, hogy e 
hazában a kik azt hiszik, hogy a haza sorsa a mi 
kezünkbe van letéve, nem fogják kivánni tőlünk, 
hogy ily politikai viszonyok között oly indítvány 
mellett szavazzunk. Azon viszony, melyben előbb 
voltunk, az igen helyes, s ha a nyugdijak iránt 
többeknek nem volt bizalmuk, az is igen helyes, a 
én azt hiszem, hogy idővel e dolgon változtat
hatunk, s majd a hazának érdemes honfiai kapnak 
ily nyugdijat; de azt most nem ellenezhetjük, 
hogy a kormány azokat fogja hivatalnokokká, 
tanárokká tenni a hivatalos egyetemeken, a kik
ben bizalma van. 

Ezek után én a központi bizottság javaslatát 
pártolom. 

Ráday László gr: T. ház! A jelen átalá-
nos vitának tárgya nem lehet más, mint az : vajon 
az incompatibilitás eszméjét elfogadja-e a ház, vagy 
nem ? 

Nagyon nehéz, megengedem, sok tárgyban, 
s igy e tárgyban is átalánosságban beszélni, a nél
kül, hogy részletekbe ne bocsátkozzunk; és a 
miket fölemlíteni hallottam, azoknak nagyobbrésze 
nem az átalános, hanem a részletes vitához tartozik. 

Ha az első kérdésre ,hogy az incompatibilitásra 
törvényt hozni szükséges és ezélszerü-e ? a válasz 
megvan, és az ineompatibilitásnak elve el van 
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fogadva, akkor két kérdés fordulhat még elő: t. i. 
az, hogy vajon a Nyáry Pál képviselő úr által be
adott törvényjavaslat jó-e vagy nem? a másik 
pedig: vajon a jelen idő alkalmas-e arra, hogy 
egy ily törvény most alkottassák ? 

En azt tartom, hogy Nyáry Pál indítványa 
felett ítéletet mondani nem az átalános, hanem a 
részletes tárgyaláskor lesz ideje; de miután ily 
törvény alkotását már most elkerülheti en szüksé
gesnek vélem, kivánom, hogy az elv elfogadása 
után, kezdjük meg a részletes tanácskozást. Az 
incompatibilitás elvét elfogadom. 

Nem kivánom a házat sokáig untatni, hanem 
megjegyzem azokra nézve, melyek itt mondattak, 
a következőket: 

Az mondatott, hogy az idő rövidsége végett a 
most hozandó törvény nem lenne tökéletes. Ugyan 
kérem, nem volt-e ezen országgyűlés folyama alatt 
számtalan ily eset? Szabad legyen hivatkoznom 
arra, midőn az országgyűlésnek legnevezetesebb 
momentuma volt, t . i .midőn az 1867-ki XII-ik tör-
vényczikk megszületett. Az idézett törvénynek a 
bázba való behozatalakor volt e valaki, a ki azt 
mondta volna, hogy az tökéletes? Nem azt méltóz
tattak-e a képviselő urak mondani, maga a köz
ponti bizottság, mely akkor jelentést tett, nem 
azzal indokolta-e a törvényjavaslat elfogadását, 
hogy az ugyan nem tökéletes, azt tovább kell fej
leszteni, hanem a jelen körülmények közt elfoga
dandó ? 

A másik argumentum, a mit Várady János 
képviselő mondott, hogy milyen anomália lesz az, 
ha az alsóház kitiltja kebléből a kinevezett tiszt
viselőket, mig a felsőház legnagyobb része kine
vezett tisztviselőkből áll: ez szerintem nem ok 
arra, hogy ki ne tiltsa az alsóház a kinevezéstől 
függő hivatalnokokat; hanem igenis ok arra, hogy 
ujjal mutassunk annak szükségére, hogy a felső
ház mielőbb újra rendeztessék. 

A t. cultusminiszter úr igen szépen jellemezte: 
minőnek kell lenni egy tisztviselőnek; ismeretes 
országszerte jelleme és hazafiassága, nemes tulajdo
nai, s nem csoda, ha mindenkit önmagából kiin
dulva ítél meg; de szintén ha minden ember, min
den hivatalnok olyan volna, minőnek azt a minisz
ter úr festé, ha az emberek tökéletesek volnának, 
akkor törvényre sem volna szükség. 

A mi a cultusminiszter urnák azon megjegy
zését illeti, hogy ő nem találna okot arra, hogy ha 
egyik vagy másik minisztériumában alkalmazott 
egyén ellene szavazna, hogy azt azért hivatalától 
elmozdítsa: figyelmeztetem a házat, miszerint ha a 
miniszter alárendeltjeit nézeteik nyilvánításában 
nem gátolja, hogyan történik mégis, hogy a pénz-
ügyminszterium tagjai a pénzügyminiszter által 
körlevélben hivattak fel, hogy tartózkodjanak hír

lapokban bár mi néven nevezendő írástól és nyi
latkozástól ? Ez köztudomású dolog-; nem is lehet, 
nem is szabad azt rósz néven venni: mert, nézetem 
szerint az máskép nem is lehet. Igen természetes 
ebből az a conseqentia, hogy e házban a kormány 
hivatalnokai a kormány ellen nem szólhatnak. 

Pártolom Nyáry Pál képviselő módositvá-
nyát. 

S z l á v y J ó z s e f : Ha akkor, midőn magamat 
a szólásra felirattam, tudtam volna, hogy még 
annyian szólnak előttem, talán nem is írattam 
volna fel magamat; de minthogy már felirattam ma
gam, legyen szabad a fenforgó tárgyra nézve né
melyeket elmondanom. {Halljuk!) 

Én feszült figyelemmel szoktam kisérni a t. 
ház tanácskozásait, figyelemmel kísérni a ház 
egyes szónokait. s ezek közt különösen Halász 
Boldizsár tisztelt képviselő urat is ; mégis, daczára 
megfeszített figyelmemnek, ezelőtt egy órával el
mondott beszédéből nem bírtam egyebet megérteni, 
mint. hogy jobb a valami a semminél. Ebből ugy lát
szik, nagyon könnyen lehet megítélni, hogy annyira 
ki van már fáradva a háznak figyelme és türelme, 
hogy legkitűnőbb szónokait sem hallgatja már meg. 
Nem értvén egyebet beszédéből. mint hogy jobb 
valami a semminél, kénytelen vagyok ezt ugy ki
egészíteni, s hiszem is, hogy ez volt az ő okosko
dásának lényege, bog}- ő sem ismeri el ezen tör
vényjavaslatot tökéletesnek, de mivel mindig jobb 
a valami a semminél, és mivel időnk sincs egy 
tökéletesebb törvényjavaslat alkotására, eléged
jünk meg azzal, a mi előttünk fekszik, mert ez 
legalább valami, s így jobb a semminél, (Helyes
lés.) Helyeslem ezen elvet, sőt azt hiszem, nemcsak 
a jelen országgyűlésen követjük azt, hanem követ
tük ezelőtt is, s követni fogják a jövő országgyűlése
ken is. És valóban nagyon csodálatosnak is tűnnék 
fel, ha azon elvet követnők, hogy azért, mert nem 
alkothatunk egyszerre minden tekintetben tökéle
tes müvet, ne csináljunk egyátalában semmit. De 
bátorkodom kérdeni, vajon jobb-e egy netalán lé
tező hiányt ugy pótolni, hogy azáltal egy másik 
roszat idézünk elő? Mert itt nemcsak pótlásról 
van szó, vagy talán egy már létező műnek kiegé
szítéséről, hanem oly törvényről, melynek életbe
léptetése által, ha szabad ezen német közmondást 
alkalmaznom: fürdővel együtt tán a gyermeket 
is kiönthetnők, ha t. i. véletlenül többet mondunk, 
mint maga Nyáry Pál és Halász Boldizsár képvi
selőtársaim akartak mondani. 

Azt kérdik, miért nem akarja a jobboldal az 
incompatibilitás kérdését tárgyalni, és miért hi
vatkozik mentségül az idő rövidségére, holott 
más törvényjavaslatokon az utóbbi napokban oly 
hamar keresztül ment? Bátor vagyok a t. házat 
figyelmeztetni, hogy mindazon törvényjavaslat. 
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a melyeken az utolsó időben keresztül mentünk, 
nem adtak alkalmat ily éles és ily hosszas discus-
siókra, és épen tegnap forgott fen egy törvényja
vaslat, melyre nézve ugy látszott, hogy egyetértés 
létre nem jöhet, és mi történt? tudtomra ezen tör
vényjavaslat visszavétetett. Tehát azon vád, hogy 
a jobb oldal azért nem akar belebocsátkozni ezen 
törvényjavaslat tárgyalásába, mert átalában nem 
akarja, hogy e tárgyban törvény keletkezzék, és 
az idő rövidségével csak takaródzik : talán nem 
egészen alapos vád; hanem, az én nézetem szerint, a 
jobboldal azért nem akarja ezen törvényjavaslatot 
tárgyalni , mert az előterjesztett törvényjavaslat 
hiányos. Ha előbb lett volna az incompatibilitás-
ról törvényjavaslat beadva, nem kételkedem, hogy 
ezt tárgyaltuk volna. 

Az előterjesztett törvényjavaslatban az ineoni-
patibilitás csak egyesegyedül a kormány hivatal
nokaira terjesztetik ki. De méltóztassanak meg
gondolni, hogy itt talán több is van mondva, mint 
a mennyit mondani akarnak. Minő okok hozattak 
fel a törvényjavaslat mellett? A függetlenség hiá
nya, és az, hogy egy ember két munkát nem tel
jesíthet. Ezen két érvben van központositva az 
egész okoskodás: az volt mondva, hogy a kor
mány által fizetett egyén nem lehet független, és 
hogy két hivatalt egyszerre nem viselhet, vagyis 
két helyet egyszerre be nem tölthet. 

Berzenczey László: És két fizetést nem 
húzhat! 

Sz lávy J ó z s e f : A mi a függetlenséget illeti, 
az már jobbról is balról is megvitattatott. Mi tu
lajdonképen a függetlenség? En nem tudom jól 
definiálni, mert azt hiszem, oly ember, ki valóban 
független, teljesen, tökéletesen független, hála Is
tennek, talán nincs is, mert megbomlanék a ter
mészet vendé, ha sok ilyen ember volna. Ilyen 
ember azonban igen kevés van, és meglehet, 
hogy nincs is. Az egyik függ hivatalától, a másik 
függ mástól; de nem akarom ezt részletezni; füg
günk körülbelöl többé-kevésbbé mindnyájan. Ha 
itt csak anyagi függésről akarunk szólni, azon 
függésről, melyben áll az, a ki kenyeret vesz at
tól, a ki a kenyeret adja, e tekintetben is csak 
azt mondhatnók függetlennek, a kit az úr Isten 
anyagi vagyonnal áldott meg, hogy a magáéból 
megélhet. Nem hiszem, hogy a függetlenségnek 
csak ezen nemét értjük: mert akkor igen sokan 
nem ülhetnénk itt, pedig talán nem is volna kivá-
natos, hogy mindazok, kik némi függésben vau
nak, kizárassanak. A függetlenséget illetőleg fel
hozottak tehát engem nem győzhetnek meg. 

Azon érvet, hogy egy egyén egyszerre két 
hivatalt nem viselhet, elfogadom : mert igaz, hogy 
kevesen vannak a kikben annyi lelki és phyzikai 
erö található, hogy az egyiket is, a másikat is meg

győzik ; de a mint már Tisza Kálmán képviselő 
úr is elismerni szives volt, lehetnek tán egyes ki
vételek, a kik megfeszített szorgalommal az egyi
ket is, a másikat is teljesíthetik. De ha ezen érv 
áll a hivatalnokokra, akkor állani kellene nemcsak 
az államhivatalnokokra, hanem a megyei hiva
talnokokra is, állania kellene a magán-társulatok 
hivatalnokaira is, a kik közöl némelyek — a mint 
tudom — szintén az egyiket is, a másikat is tel
jesitik. 

Várady Gábor t. barátom kijelentésére, hogy 
az ő helye, és a másik alispánnak helye is be van 
töltve, legyen szabad — a nélkül, hogy bókot 
akarnék neki mondani — megjegyeznem, hogy 
az nem mindegy, ki tölti be azon helyeket? és a 

I mintegy részről meg vagyok győződve, hogy ugy 
[ a jobb, mint a bal oldal igen örvend azon, hogy 

Mármaros megyének két alispánját van szerencsénk 
itt tisztelhetni, hogy itt hallhatjuk előadásaikat ós 
épülhetünk rajtok, és hogy jelenlétök az ország
nak nagy hasznára van, ugy másrészről: Márama-
ros vármegye bizonyosan szintén ugy sinleni fog
ja, hogy nem ők vannak az administratió élén. 

Mint mondám, mindezen okok nem győznek 
meg engem, de tökéletesen capacitált Tisza Kál
mán beszéde. Azt monda ő, hogy nem akarja a 
parlamenti kormány mellett megakasztani a kor
mányzat gépezetének folytonosságát. 0 nem kí
vánja, és nem tartja jónak és üdvösnek, hogy va
lahányszor változik a többség és azzal együtt a 
kormány, mindannyiszor a kormánynak minden 
közege is változzék. O kívánja, hogy azon köz
ségek, amelyek az administratió mindennapi mun
káját viszik, állandóan megmaradjanak. Ebben 
tökéletesen egyetértek vele; tökéletesen egyetér
tek vele továbbá abban is, hogy ő nem képzelheti 
azt. hogy azon kormányhivatalnokokkal, a kik 
ma bármiféle párt alatt, mondjuk a tory-párt alatt 
szolgálnak, és mint képviselők e mellett szavaz
nak, a tory-párt megbukása, és például a végpárt 
kora.ányra jutása esetén, miként íog ezen utóbbi 
kormányozni? Ezen érv előtt meghajlok; és ma
gam is azt hiszem, hogy van egy neme a hivatal
nokoknak, kiknek állásával összeférhetlen a kép
viselő állás. 

De nem akarnám ezzel együtt kimondani. 
hogy mindenki a ki bármi, czim alatt fizetést huz 
a kormánytól, képviselő nem lehet: mert itt tul 
megyünk azon, a mit a függésre nézve felállítha
tunk, és túlmegy ünk azon, a mi a két hivatalnak 
halmozását illeti, és átmegyünk oda, a hol talán 
több kárt, mint hasznot fogunk a képviselőház — 
ha nem is függetlenségének — de alkalmatossá
gának, képességének, okozni; ez által megnehezít
j ü k — a mi pedig felette kivánatos—hogy a képvi
selőházban minden érdek képviselve legyen, hogy 
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rebben helyt foglaljanak az administratiónak, a tu
dománynak, a praktikus életnek minden ágában 
többé-kevésbbé jártas egyének, a kik e tereken 
szerzett tapasztalataikat itt érvény esi thetik. Már ha 
mi kizárunk minden ily egyént, akkor kénytele
nek leszünk nélkülözni igen sok tapasztalatot, 
melynek a ház nagy hasznát vehetné. Ismételve 
emiittettek fel a tanárok. Én hozzá teszem a mérnö
köket, és nem látom át, hogy ha egy a kormány 
által alkalmazott és fizetett kitűnő mérnök képvi. 
selőnek választatik, és esetleg a mai baloldalhoz 
tartozik, miért ne használhatná a kormány ezen a 
mai baloldalhoz tartozó mérnök kitűnő tehetségeit-

A mi a nyugdijasokat illeti, nem szólván 
azon nyugdijakról, melyek még függőben vannak, 
melyeknek sorsa még végleg eldöntve nincs, ha
nem azokról, melyek annak idején törvényesen 
meg fognak állapíttatni, én a nyugdijasokat nem 
tartom a kormánytól függőknek. Oly független em
berek ezek. mint bárki , és ha valaki egy egész 
életen át becsületesen teljesitett szolgálataiért nyug
díjban részesittetik, nincs a kormánynak azon ha
talma, mely őt attól megfoszthatná. Nem kegye
lemképen kapja az nyugdiját, hanem az mint be
csülettel megszerzett tulajdona illeti meg, és bát
ran szavazhat a kormány ellífn. Nem a kormány 
intésétől fog függni, hogy igy, vagy amúgy sza
vazzon. Mint Deák Ferencz képviselő úr monda, 
kevésbbé függetlenek azok, kik aspirálnak vala
mire, mint azok, kik már valamiben benne vannak 
és e szerint a nyugdíjas bizonyosan a legfüggetle-
nebb, mert már nem aspirál semmire. (Helyeslés 
jobb felöl.) De igenis érdekében áll a képviselőház
nak, hogy ne zárjon ki kebeléből ily egyéneket, 
kik azt, mit hosszas életükön át tanultak, tapasz
taltak, itt érvényesithetik. 

Ennél fogva én, csak azon indokból, mert az 
előttünk fekvő törvényjavaslat tovább megy, mint 
a meddig én azt kiterjeszteni óhajtom, másrészről, 
mert csakugyan azt hiszem, hogy az idő rövid 
arra, hogy megvitassuk: a kormány által fizetett 
hivatalnokok közöl kiket kellene arra kényszeri-
teni, hogy képviselői állásukról lemondjanak? hogy 
egy szóval a fénforgó kérdést minden oldalról j 
megfontoljuk: a t. ház asztalán fekvő törvényja-
vaslatot a részletes tárgyalás alapjául nem fogad- | 
hatom el, és nem pártolhatom Nyáry Pál képvi- j 
selő úr módosított javaslatát sem. (Helyeslés, jobb- j 
felöl.) 

E l n ö k : Nyáry Gyula b., a főrendiház jegy
zője üzenetért hozott; addig a. ház engedelmével 
megszakítjuk a tárgyalást. 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 
szék elé áll): Mélt. elnök ur, tisztelt képviselőház! 
A svajczi szerződésre és a székes-fejérvár-gráczi vas-
utvonalra vonatkozó törvényjavaslatokat a főren-

KÉPV. H. NAPLÓ 1865/8 XI. 

diház a képviselőház példájára elfogadván, va-
szerencsém az ide vonatkozó jegyzőkönyvi kivo
natot tisztelettel átnyújtani. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa afö-
rendi jegyzőkönyv kivonatát). 

E l n ö k : Most folytatjuk a tárgyalást. 
SchvarCZ Gyi l la : Tisztelt ház ! A többség 

szónokai (Eláll! Eláll! Szavazzunk .')majdnem va
lamennyien elismerik.hogy szükséges ineompatibi-
litási törvényt alkotni. (Szavazzunk! Eláll!) De miért 
nyilatkoznak tehát ellene ? miért kivánják akadá
lyozni ezen törvénynek gyors megalkotását ? 
(Zaj) A legfőbb nehézséget a categoriákban ta
lálják. Menjünk végig röviden a kategóriákon, 

Azt, hogy a kormány kinevezésétől függő 
administrationalis és rokon-hivatalnokok, pl. a 
pénzügyi, közlekedési és kereskedelmi hivatalno
kokat ki kell zárni egy ily incompaíibilitási tör
vényből, ezt a jobboldalon, tán nagyon keveset 
kivéve, egy sem vonta kéfségbe. Nem említem azt, 
a mi felhozatott, hogy a kormány tisztviselője meg-
választathatik a parlamentarismus értelmében, ha 
a nép bizalmát megnyerte, de erre csak azon con-
cret vonatkozással felelek, hogy tessék a pénzügyi 
s egyéb brencheok különben tisztelt hivatalnokait 
megtekinteni, s tessék megfontolni : mennyit vett 
át a múlt Bach- és Schmerling-rendszerből a mos
tani kormány ? és azt hiszem, hogy ezen érv ma
gától elesik, midőn a nép bizalmára történik hi
vatkozás. 

A birákra nézve az ellenvetés legnagyobbrészt 
akként formuláztatott,'hogy nem lehet kizárni a kor
mány kinevezésétől függő bírákat azért sem, mert 
nem zárathatnak ki a megyei és városi bírák. Ez 
ismét nem ellenvetés mert... (Eláll!Eláll!)a közvé
lemény legalább ezen az oldalon és a másik részen 
is ugy nyilatkozót!', hogy kész kizárni a megyei és 
városi választott bírákat is. 

A mi a katonákat illeti, a katonákat ki ne óhaj
taná kizárni a törvényhozásból ? E szerint elesik 
azon érv, a mely egy ezredesről vagy nem tudom 
kiről mondatott, mindaddig, mig külön önálló ma
gyar hadseregünk nincsen. 

A mi a nyugdijasokat illeti, azt hiszem, na
gyon könnyen formulázható az, a mi a törvényre-
alizálhatása mellett és ellen hozatik fel. Az mon
datott legközelebb egy t. képviselő úr által hogy 
a nyugdíj nem kegyelem, arra bizton számolhat 
mindenki. Tessék megemlékezni, mi történt 1849. 
u tán? Azon katonatisztektől, kik nem is 1849-es 
hanem 1848-as harczot vivtak, vajon nem tagad
tatott-e meg évtizedeken át nyugdijuk? sőt vannak 
még e perczig is, kik nyugdij nélkül maradtak 
azért, hogy alkotmánvos jogait szabadon gyako
roltak. (Eláll!) 

53 
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Felhozattak az egyetemi tanárok. Ezen el
lenvetés nagvobb nyomatékunak látszik, de még 
ez sem ellenvetés nézetem szerint; mert igaz ugyan, 
hogy szakképzettekre van szüksége a törvényhozás
nak nem csak nálunk Magyarországon, hanem 
még Angliában is earl Grey is ezért akarja be
vinni az egyetemi tanárokat az angol parlamentbe 
is. Én ezt belátom. Hogy ha behozatik az incom-
patibilitási törvény és kizáratnak az egyetemi ta
nárok, mi történik? Szakképzett egyetemi taná
rok beválasztatván a törvényhozó-testületbe, nem 
fogják előadásaikat folytathatni, hanem kinevez
tetik egy helyettes, és ha elfogadható az. a mit az 
igenti-ztelt közoktatási miniszter mondott, hogy 
legkevésbé sem fog pressiót gyakorolni az alatta 
álló közoktatásügyi tisztviselőkre, akkor nincs ve
szedelem: mert letelvén mandátuma, nem fogja-e 
helyét újra elfoglalhatni ? Az pedig, hogy nem 
folytathatja egyúttal egyetemi előadásait, midőn 
benne ül a törvényhozó-testben, inkább óhaj
tondó .mint mellőzendő. 

Felhozatott végül a papság, mintha az is ne
hézséget képezne. Megengedem, jelenleg gyakran 
pressió gyakorolíatik a papságra, de az nem teszi 
Őket képtelenekké a képviselőségre; de senki sincs 
jogosítva kétségbevonni a magyar papság füg
getlenségét akkor, midőn bekövetkezik az, a mi
után a nemzet oly régen vágyik : hogy ha életbe 
lép az autonómia a katholikusoknál is. 

Igen könnyen lehetne kizárni mindazokat, ki
ket Pnlszky igen t. képviselőtásram felhozott, t. i. 
a kik kormányvállalatokban részesek. 

A mi végül az aspiránsokat illeti, azokról né
zetem ez. Vajon mi veszedelmesebb alkotmányos 
értelemben: azon pressió-e, melyet egy tényleges 
kormány alárendeltjeire a választásoknál gyako
rolhat, vagy pedig azon törekvések-e, melyek az 
aspiránsokat arra buzdítják, hogy kormányhiva
talokra, vagy kormányra jussanak? Én azt hiszem, 
parlamentáris országban az utóbbi csak akkor le
hetséges, ha egyúttal rendszerváltozással van ösz-
szekötve. a mi pedig, azt hiszem, nem valaminagy 
szerencsétlenség: mert meg vagyok győzó'dve.hogy 
igazi parlamentális országban minden rendszervál
tozás, az emberiség átalános fejlődésénél fogva, 
ezentúl csak radikál irány felé fordulhat. 

Ennélfogva azt hiszem, talán fel vagyok jogo
sítva annak kimondására, hogy azon ellenérvek, 
melyek a categoriák tekintetéből felhozattak, nem 
komolyak. Egyébiránt, hogy mennyire van iga
zam nekem vagy sem az ellen véleményű képvi
selő urak azon érvénél, hogy egyátalábanszabad-e 
kizárni a parlamentáris országban oly kormány
tisztviselőt, kiben a né}) bizalma központosul, 
erre. azt hiszem, sem én. sem más képviselő e ház

ban nem adhat oly feleletet, mint a minőt 
adni a legközelebbi választásokon maga a nép. 

Ezért pártolom Bobory és Nyáry Pál képviselő 
társaim indítványát. (Helyeslés a szélső baloldalon.) 

KurCZ G y ö r g y : T. ház! (Eláü!) Elisme
rem, hogy az 1868-iki V-ik törvényczikknek igen 
sok hiánya van, melyek okvetlenül igénylik 
a változtatást. Nem is lettem volna idegen annak 
idején ezen hiányok pótlására egy törvény javas
lathoz járulni, mely ezeken segített volna; ha 
azonban tekintem azon széles alapot, melyet az 
1848. V-ik törvényczikk a választhatási qualifica 
tióra nézve elrendel, és összehasonlítom ezen itt 
előttünk fekvő törvényjavaslat módosításával: mód 
nélkül szűk korlátokra látom szorítva a választási 
jogot általa: mert ha ezen előttünk fekvő módosí
tott törvényjavaslat utolsó szavait tekintem, me
lyeknél fogva mind az, ki képviselőnek választat
ván igazoltatása után hivatalba, nyugdijba vagy 
fizetésbe lépne, lemondani kénytelenittetnék, akkor 
aligha maradna egyéb hátra, mint hogy, ha nem 
akarok igen éles lenni, kimondjam, hogy a képvii 
selőház tisztán csak földes urakból álljon. Ez pe
dig, gondolom, igen kaszt szagú lenne, és korlá
tozná a választási szabadságot. A torvényjavaslat
nak ezen hibáját, ugy látszik, a túlsó oldalon is el
ismerik. Ámbár felteszem, hogy nem azon indok
ból alkottatott, de még is azon következésre vezet, 
hoo-y csak az lehetne független, a ki például föl
des ur. (Ugy van! jobbfelöl.) Ha már most hozzá 
vetem még azt, mikor az 1848 iki rendi képvise
letből áttérés történt a népképviselet alapjára, ak
kor kétségtelenül nem csekély döntő okul szolgált 
az. hogv az országban mindenki képviseltetést 
nyerjen* Már pedig ha mind azon megszorítást 
törvénybe igtatjuk, melyek ebben vannak, akkor 
oly sok érdeket kizárunk az országgyűlésből, hogy 
alig marad egyéb, mint néhány kaszt képviselve. 
Én pedig ezt nem akarhatom, azért a központi 
bizottság javaslatát fogadom el. 

E l n ö k : Tisztelt ház! Az idő elhaladván, mi
után még több szónok van felírva, kivánja-e a t. 
ház, hogy még tovább folytassuk ma a vitát vagy 
pedra- holnap? (Délután!)Tehát délután 5 órakor. 
(Az ülés d. u. 2 órakor felfüggesztettén. 5 órakor 
njra megnyílik.) 

ElnÖk: Az ülést megnyitom. 
Mindenekelőtt a függő adósság ellenőrzé

sére kiküldött bizottságra beadott szavazatok ered
ménye fog felolvastatni. 

PaiSS AlldOl' j e g y z ő : Összesen beadatott 
234 szavazat. Ezek közöl 9 üres volt. Rendes ta
gokul megválasztattak: Bethlen Farkas gr. 1 84, 
Bezerédj László 165, Pulszky Ferencz 161, Wo-
dianer Albert b, 148, póttagoknak Zichy József 
gr. id. 165, Szitányi Bernát 142 szavazattal. 
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E l n ö k : A főrendek erről értesíttetni lógnak, 
hogy a magok részérő! szintén válasszák meg az 
illető tagokat. 

Horvát Boldizsár igazságügy miniszter .• 
T. ház JMéhóztattak tegnap a hadbíróságok hatáskö
réről szóló törvényjavaslat további tárgyalását 
felfügeszteni. 

E törvényja* allatot a kormány azért terjesz
tette a t. ház elé, mert az 1848. évi törvényeknek 
intézkedései e téren hiányosak és mert e hiányok 
a gyakorlati élet terén, a katonai és polgári bíró
ságok kőzött tömérdek összeütközésre adtak okot. 
A kormány azt gondolta, hogy a törvényjavaslat 
elfogadása által a nemzet alkotmányos vívmányai 
egygyel szaporodnak, azonban a törvényjavaslat 
tárgyalása közben oly kívánalmak merültek fel, 
melyeknek teljesíttése a kormányra nézve e pilla
natban lehetetlen, lehetetlen azért, mert e törvény 
javaslat oly cselek vényekről szól, melyekről sem
miféle más eodex nem rendelkezik, csak a katonai 
codex. 

A kormány igen szívesen teljesítené a nem
zetnek minden jogosult kívánalmán, de épen azért, 
mert e kérdés körül a részletek tanulmányozásába 
kel! boseátkoznia és erre hosszabb idő igényeltetik, 
melyről Bem a kormány, sem pedig á t. ház most 
nem rendelkezhetik: kénytelennek látja magát és 
szívesen teljesíti a tegnapi tanácskozás alatt fel
merült azon kívánalmat, mely szerint eme törvény 
javaslat a tárgyalás alól visszavonassák. (Hosszasan 
tartó élénk éljenzések a ház minden oldaláról.) 

E l n ö k : E szerint e törvényjavaslat végleg 
kivétetik a napirendből. 

I v á n k a I m r e : T. ház ! A posta kirabolta-
tása Kalocsa és Kecskéméi közt azon sajátságos 
intézkedést eredményezte a posta-igazgatóság ré
széről: hogy nem arról gondoskodott, hogy a pos
ta szállítmányok biztosan érjenek rendeltetésűk he
lyér?, hanem megtiltotta az illető vidéken a pos
ta-hivataloknak pénz és pénzérték felvételét, nagy 
kárára az ottani közönségnek és kereskedelemnek. 
Mintán kétségtelen, hogy ezen intézkedés a keres
kedelmi miniszter tudta és akarata nélkül történt, 
aaon kérdést vagyok bátor intézni a t. miniszter 
úrhoz: nyert-e már értesítést arról, hogy Kecske
mét és Kalocsa közt, és annak vidékén a posta
hivatalok pénz és pénzérték küldemény felvételét 
megtagadják? És ha igen: minő intézkedéseket 
tett ez iránt, hogy e viszás helyzet megszűnjék és 
mikorra lehet ezt várni ? 

Paiss Andor j e g y z ő (olvassa Ivánka Imre 
iníerpeüatióját): „A postának kiraboltatása Kecske
mét és Kalocsa közt, a posta-igazgatóság részéről 
azon sajátságos intézkedést eredményezte, misze
rint nem hogy a posta-küldemények biztosított el
szállítási iránt türtént volna rendelkezés, hanem, a 

közönség nagy háirányára, a pénz és órték-szállifc-
mányok felvétele szíintettetett be. Midőn lehetetlen
nek tartom, hogy ezen intézkedés a földmüvelés-, 
ipar- és kereskedelmi minisztérium rendelete foly
tán történt: bátorkodom a nevezett minisztérium
hoz a következő kérdéseket intézni: a földműve
lés-, ipar- és kereskedelmi minisztérium nyert-e 
az iránt értesítést, hogy a kecskemét-kalocsai vona
lon, s e vidéken a posta-hivatalok pénz és érték
küldemények felvételét megtagadják ? és ha igen : 
mi intézkedés történt e viszás helyzet meg-szünte-
tésére, s ezt mikorra várhatni? 

Gorove István közgazdasági miniszter : 
T. ház! Jóllehet a kormány legfontosabb köte
lességei közé számítja azt, hogy az állam vagyo
náról mindenütt és minden tekintetben gondos
kodjék ; és jóllehet a tapasztalások és azon adatok 
birtokában volt, melyek szerint az állam vagyona 
az ujabb időkben megzavart közbiztosság követ
keztében az ország több pontján veszélyeztetve 
volt: egész sajnálattal és kedvetlenül volt kénytelen 
azon rendeletet kiadni, hogy a postának egy bi
zonyos vonalán pénzküldemények ne vétessenek 
fel; miután azonban meg vagyok győződve, hogy 
a törvényhatóságok, melyeknek első és legfőbb 
vonalban kötelességük a közbiztonságot fentart.ini 
ezen köteíezettségöket az igy veszélyeztetett pon
tokon teljesíteni fogják: én mihelyt azon értesítést 
fogom nyerni , hogy az illető törvényhatóságok 
ezen kötelezettségüknek megfeleltek, a legnagyobb 
készséggel fogona azon rendelet visszavételét azon
nal elrendelni. (Helyeslés.) 

Ivánka I m r e : T. ház! Hiszen végre is bizo
nyos, hogy a törvényhatóságok teendője felügyelni 
a közbiztonságra; de ha azon kellemetlen viszony 
áll fon, hogy azt azon erővel, melylyel rendelkez
nek nem tehetik, ebből még nem következik az, 
hogy egy bizonyos irányban és oly népes városok 
közt, mint a minők Kalocsa és Kecskemét, a pos
ta-közlekedés, a lakosságnak és a kereskedelem
nek nagy kárára, megszakittassék. Ennek követ
kezése legföljebb az lehet, hogy a posta-külde-
mények nem minden nap és nem carióllal, hanem 
küldetnének hetenkint kétszer és nagyobb kiséret 
mellett. Hiszen épen most szavazta meg a dele-
gatió és a ház a 80 millió hadi költséget, abból 
csak kitelik egy escadron, mely csapatonkint ki
sérje, hetenkint egyszer vagy kétszer, a postát. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : T. ház! Napirenden a szab. kir. 
Pest városa által felveendő kölcsönről szóló tör
vényjavaslat végleges megszavazása van. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot.) 

E l n ö k : Kérem azon képvitelőket, kik a fel
olvasott törvényjavaslatot végleg elfogadják, mél-

53* 
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tóztassanak felállani. (Megtörténik.) A ház a fölol
vasott törvényjavaslatot végleg elfogadja. 

Napirenden van továbbá a Bobory képvesilő 
úr által indítványozott törvényjavaslat tárgyaiá
gának folytatása. 

Sz í lády Á r o n : Nem szólalnék fel a jelenleg 
tanácskozás alatt levő tárgyban, ha arra egy mai 
szónoknak, ha jól emlékszem, az oktatásügyi mi
niszternek nyilatkozata nem indítana. Azt monda 
ugyanis, hogy ezen kérdés nem pártkérdés. Ha 
pártkérdés volna, semmi reményem sem lenne 
hozzá, a tapasztalás után, hogy érdemes volna 
hozzászólani, midőn már most a tárgy valóban 
kimeritettnek látszik. Igaz, hogy a pártkérdések 
itt furcsán lesznek azokká és furcsán szűnnek meg 
azok lenni. Méltóztatnak emlékezni a tegnapi vita 
tárgyára. Nem pártkérdés volt-e a vita tárgya a 
vita kezdetén ? és az volt-e a vita végén ? az-e 
most, midőn az igazságügyminiszter úr visszavonó 
nyilatkozata után éljenzések közt hagyta el a há
zat? Elhiszem, hogy nem pártkérdés az előttünk 
fekvő törvényjavaslat ma; de kérdem: nem lehet-e 
azzá holnap, a szavazás után ? és ily fontos kér
dést, melynek valószínűleg pártkérdéssé kell lenni 
a körülményekhez képest, ha csak végleges meg
oldást nem nyer, vajon tanácsos-e elhalasztani, s azt 
már most pártkérdéssé tanni az elhalasztás által, 
hogy mérgessé váljék és idővel keserves pártviszá
lyok magvát hintse el közöttünk ? 

Óhajtanám tehát, t. ház, hogy e kérdés ez al
kalommal oldassák meg. 

Nem győztek meg engem azon nehézségek, 
melyek a mostani megoldás lehetősége ellen fel
hozattak, nem különösen Szlávy képviselőtársunk
nak mindjárt beszéde elején megkezdett, és annak 
folyamában kifejtett okoskodása, mely különösen 
azon alapult: hogy jobb e tekintetben semmit nem 
tenni, mint csak valamit tenni : mert könnyen 
roszat tehetnénk. A rosztól, ha egészen nem le
hetne is, részben legalább igyekezzünk megszaba
dulni, mig a tapasztalt rósz egészen nyakunkra 
nem nő. Kérdem: ha az 1848-ki törvényhozás ha
sonló maximából indult volna ki: meghozta volna-e 
azon törvényeket, melyeknek továbbfejlesztése a 
mi feladatunk ? és ha az 1848-iki törvényhozás 
nem hozza meg azon törvényeket, vajon kipótoí-
hatnók-e mi most azon idők mulasztását legna
gyobb igyekezetünk, legnagyobb készségünk mel
lett is? (Élénk tetszés a bal oldalon.) Jöhetnek idők, 
és hitem szerint jönni fognak, midőn e kérdés sok
kal keservesebb megoldás utján fog végleges meg
fejtéséhez vezettetni, mint a mily könnyedén ke
resztüleshetnénk rajta most. 

Felhozatott, t. ház, Angolország példája, hogy 
Angliában eltöröltetett az, mit mi most hozni aka

runk- t. i. az incompatibilitási törvény. Szívesen 
beleegyezem abba, hogy töröljünk el nálunk min
den oly törvényt, mely nincs már meg Angliában, 
de megvolt akkor , midőn azon fokon állott 
Anglia fejlődési korszaka, melyen állunk mi ma. 
Ha szükség volt ott rá — amin thogy mutatta a ki
fejlődő kedvező eredmény, melynek tulajdonitható 
Anglia alkotmányos életének kifejlődése — bizo
nyosan szükség van reá nálunk is, ha mi is Angliát 
követve, oda akarunk jutni, hol most Anglia áll, 
hova alkotmányos élete fejlődött. 

Atalában feltűnt nekem, t. ház, a mai-vitá
nál az, hogy a túlsó fél szónokai közöl többen, ugy 
mondhatnám, ideális térről védelmezték állásukat. 
Nem tudok más nevet adni, t. ház, azon térnek, 
melyről például a t. közoktatási miniszter úr vi
tatta az emberek függetlenségi érzetét Tökélete
sen egyetértek vele arra nézve, hogy milyenek
nek kellene lenni az embereknek; hanem fájda
lom, nem olyanok. Én ezt nem is mint határozott 
állítást veszem a közoktatási miniszter úrtól, egy-
átalában nem ; hanem mint oly nemes óhajtást, 
mely az övéhez hasonló kitűnő lélekből származik-, 
mert ha határozott állitásnak kellene vennem, ak
kor csak azon szomorú tapasztalatom szaporodnék 
egy ujabbal, hogy a kitűnő férfiaknak csaknem 
átalánosgyengéjök az emberek nem ismerése. (Tet
szés a baloldalon.) 

Pulszky képviselő úr, mint leghatalmasabb 
érvet, a választási jognak megszorítását hozta fel. 
ezen törvényjavaslat ellenében. Mindenesetre oly 
érv, mely figyelmet érdemel, talán legtöbbet mind
azok közöl,melyek felhozattak; de ennem tudom, 
akkor nem kell-e odáig visszamennünk, hogy a 
választási jog korlátozását egyenesen a census el
törlése által kellene megszüntetnünk, és ha oly 
szabadelvűek akarunk lenni, nem kellene-e a válasz
tási jogotmindenkire kiterjeszteni? Különben én,bár 
meglepetve, de örvendve üdvözöltem Pulszky urat 
azon téren, melyen beszéde kezdetén mozogni lát
tam: mert azt hittem, egy végig keresztülvitt szabad-
elvüség tszméje fogja beszédét átlengeni, azon nép 
érdekében, mely népért, mely mellett buzgólkodott 
talán jobban hajdan, mint ma ! (Derültség a balol
dalon. Élénk mozgás a jobboldalon.) De fájdalom, 
t. ház, beszéde folyamán nem azt láttam ; és ha 
nem hallottam volna közoktatási miniszter úr állí
tását, Pulszky beszédéből azt kellett volna hinnem, 

i hogy pártkérdésről van szó. Nem a választók jo
gának megszorítása, hanem a törvényhozó testület 
függetlensége, azt hiszem, a czél, melyet e nem 
pártkérdésben mindnyájan szem előtt tartunk, és 
azt hiszem, ha szembe kellene állítani a választók 
jogának megszorítását a törvényhozó-testület füg
getlenségének megszorításával, még akkor — egye
nesen a választók érdekében — inkább a válasz-
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íási jognak megszorítását kellene kívánnunk, mint 
a törvényhozó-testület függetlenségének csonkítá
sát. (Helyeslés a baloldalon.) 

Nem folytatom, t. ház, mert tudom, hogy van
nak még utánam felírva, a kik szintén nem állanak 
el a szótól, és ha nem jelenteném is ki, magától ér
tetik, hogy Nyáry Pál javaslatát pártolom. De en
gedje meg a t. ház, utoljára kifejeznem azt, mi 
talán beszédem elején lett volna helyén, hogy én 
e törvényjavaslatot még egy mondattal szeretném 
megtoldatni, azzal t. i.: hogy a papok is rekesztes
senek ki a választhatóságból. (Elénk tetszésnyilvá
nítások a baloldalon.) 

E l n ö k : Nyáry Gyula báró a főrendiház ré
széről üzenetet hozott át. (Halljuk!) 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 
szék elé áll): Mélt. elnök, t. ház ! A főrendiház a 
képviselőház által tárgyalt és elfogadott törvény
javaslatokat, nevezetesen a tiszavidéki vaspálya
társaság tartozásának törlesztéséről, az 1861. évi 
államköltségvetésről, továbbá a vasutak és csator
nák építésére felvett kölcsön hovafordításáról, végre 
a Ljonsko-polje terület ármentesitési költségei be
szedésére az 1868. évi XXV. törvényczikknek 
kiterjesztéséről szóló törvényjavaslatokat tárgyal
ván, azokat mind lényegben, mind a részletek
ben elfogadta: az erre vonatkozó jegyzőkönyvi ki
vonatokat van szerencsém tiszteletteljesen át
nyújtani. 

Mihály i Péter j e g y z ő (olvassa a főrendi ház 
jegyzőkönyvi kivonatát) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
A pénzügyi bizottság részéről fog jelentés 

tétetni. 
Pulszky Eerencz előadó: T. ház! Van 

szerencsém a pénzügyi bizottság jelentését beadni 
a kereszthegyi vízvezeték tárgyában, melyre néz
ve Stoll Károly képviselő interpellátiót adott be, 
(Olvassa a pénzügyi bizottság jelentését.) 

E l n ö k : Nem tudom, a t. ház kinyomatását 
rendeli-e el a bizottság jelentésének, és azt kí
vánja-e, hogy a t. képviselő úr által beadott in-
ditványnyal együtt tárgyaltassék ? (Helyeslés.) 

A függő-adósságok ellenőrzése tárgyában 
végbement szavazás eredményének kihirdetésére 
vonatkozó jegyzőkönyvi pont fog hitelesittetni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa.) 
E l n ö k : A méltóságos főrendekhez Paiss An

dor jegyző úr fogja átvinni. 
Most folytatjuk a napirenden levő törvény

javaslat fölötti tárgyalást. 
BeniCzky G y u l a : T. ház! Nem akarván 

') Lásd az Irományok 447-dik számát. 

olyanokat ismételni, mik e tárgyban már elmon
dattak és szerintem a túlsó oldalról tett ellenvetések 
elvtársaim által eléggé megczáfoltattak, még csak 
egyetlen egy érvet vagyok bátor a t . barátom Nyá
r y Pál által beadott törvényjavaslat mellett fel
hozni. (Halljuk!) Elvitázhatlan és az egész világ ál
tal elfogadott jogi elv az, hogy senki maga magának 
bírája nem lehet. A parlamenti fogalom és gya
korlat szerint a kormány birája a parlament. Ta
gadhatatlanul az országgyűlés joga és kötelessége 
a kormány eljárása felett ellenő'rködni; e felett 
roszalást vagy helyeslést mondani ki. Ezek után 
kérdem, t. ház : nem szatira-e, midőn az ország
gyűlésen a kormány eljárásáról vau szó, ha a 
kormánynak 40 — 50 alárendelt hivatalnoka az 
országgyűlésen, mint képviselő ül, és ha, a mig 
incompatibilitási törvényt nem alkotnak, tekin
tetbe véve azon számtalan módot és eszközt, 
mely a kormánynak rendelkezésére áll, hogy saját 
embereit képviselőkül választassa, félni lehet attól, 
hogy ezen szám még tetemesen szaporodni fog? 
Nem szatira-e, mondom, a hivatalnokok légiója a 
képviselőházban, mind megannyi képviselő, a kor
mány eljárása és így közvetve, saját tetteik és Íté
leteik felett maguk mondják ki a helyeslést ? To
vább nem akai'va a t. ház kegyes türelmével visz-
szaélni, azon óhajtásomat fejezem ki, hogy Nyáry 
Pál t. barátom törvényjavaslata részletes tárgya
lás alá vétessék és törvény erejére emeltessék. 
(Helyeslés a baloldalon.) 

E l n ö k : Szólásra többé senki sem levSn fel
írva, az indítványozó úr a zárszót fogja meg
tenni. 

Nyáry P á l : Keveset fogok szólani az egyes 
ellenvetésekre, de keveset még átalánosságban is, 
mert a hol a közvélemény megszólalt, egyeseknek 
csak viszhangozni lehet a közvéleményt, de in
dokolásukra többé szükség nincs. Mily erős, mily 
hatalmas e részben a közvélemény, bizonyítja az, 
hogy a tárgyalásoknál kitűnt, miszerint az ellen-
véleményüek mindenike a közvélemény, nyomása 
alatt érezte magát, s ez volt oka annak hogy egy 
sem támadta meg a törvényjavaslat lényegét,hanem 
azt állította egyrészt, hogy ez a törvényjavaslat 
nem elegendő a törvényhozás függetlenségének 
biztositására, s ezért még több megférhetlenségi 
esetet kellene a törvénybe felvenni; másik része 
pedig azt állította, hogy sokalja azon eseteket is, 
melyeket én kívántam ez úttal törvénybe igtatni. 
Mit jelent ez, t. ház, egyebet, mint azt, hogy min
denki meg van győződve, hogy a törvényhozás
nak függetlennek kell lenni. A függetlenség pedig 
az által eszközöltetik , hogy a törvényhozásba 
másnak, mint független nemzeti képviselőnek, be
folyása ne legyen. 

Figyelemmel hallgattam a megtámadok elő-
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adásait, és miután azok osak két részre oszoltak, 
azokra, t. i., kik keveslik vagy sokalják azt. mi 
általam javaltatik, természetesen az annyira diósért 
logika követelményei szerint nem várhattam egye
bet annál, hogy törvényjavaslatom részletes tár
gyalás alapjául elfogadtatik. Tehát itt is bebizo
nyult az t. ház, a mí az életben igen sokszor meg
történt, az t. i., hogv az emberi logika sokszor 
csütörtököt, mond, és most itt is az történt. (De-
rükség.) A ki kevesli azt. a mit én kívántam, vagy 
sokalja, íagadhatlan, ,hogy az lényegére nézve 
helyesli javaslatomat. Es az átalános tárgyalások
nak mi czélja, ha nem az. hogy a hozandó tör
vénynek szüksége elismertessék? Es ez esetben 
ki merné ezt tagadni'? Én legalább nem hallot
tam, hogy valaki felszólalt volna az ellen, hogy 
erre szükszég van. De ha szükség van ily törvényre. 
miért nem fogadják el az átalános tárgyalásnál 
azok, kik azt hiszik, hogy sok, a mi benne van. Hi
szen előttük áll a részletes tárgyalásnál azt meg
nyirbálni. S miéit nem fogadják el azok, a kik ke-
veselik'? Ki akadályozza őket, én legalább nem, 
ha mindazon esetet be akarják is igtatni, me
lyek például az angol megférhetlenségi törvény
ben előszámlálvák. 

T. barátom Pulszkynak uem sok felelni va
lóm van: mert ő igaz ugyan, hogy terjedelmesen 
beszélt, de mindjárt a pálya kezdetén kitörvén. 
nem is számíthatott arra, hogy jutalmat nyerjen. 
Kitört pedig valóban: mert azon kezdte, hogy 
törvényjavaslatom által a választók joga van kor
látozva ; én ezt egyébnek nem tulajdonithatom, 
mint annak, hogy az eredeti szerkezetet olvasta 
el csak és azt hitte, hogy én az eredeti szerkezet-
bő] puskázva, plágiumot követtem el, vagy hogy 
az első indítványozók szánalomból, azért, hogy 
egyszer már én is terjeszszek elö egy törvényjavas
latot, kölcsönözték azt nekem, melyben az mon
datik, hogy ak ik királyi kinevezéstől függő hiva
talokat viselnek, nem válszthatók. Ha figyelme
sen olvasta volna át a niódositványt, nem hiszem. 
hogy ily állítással állott volna elő', mert ezen mó
dosított törvényjavaslat épen az ellenkezővel kez
dődik, azzal t. i , hogy a választó választható is, 
tehát a választók jogát nem akarja korlátozni. 

Pulszky Ferencz: De korlátozza. 
N y á r y P á l : Megint kitört! (Derültség.) 
Igen tisztelt barátom Eötvös József előadásá

ból kitűnik, hogy ő a valóságos, az igazi szabad-
elvüségnek szinvonalán állt most is ; mert figyel
meztette a házat, hogy egy megférhetlenségi tör
vény alkotása nem lehet pártkérdés oly országban. 
mely parlamentáris kormányzattal bir: mert a par
lamentáris kormányzatnak természetéből foly, hogy 
a többség sem mondhat egyebei, mint a kisebbség: 

„ma nekem, holnap neked/ ' Én tehát épen nem 
jöhetek azon gyanúba ezen törvényjavaslat elő
terjesztése által, mintha a mostani többséget akar
nám megtámadni általa,roert hiszen,ha azt akarnám, 
akkor magát a parlamentárismus fóelvét kellene 
előbb megtámadnom. Eddig tökéletesen egy érte
lemben vagyok a t. cultusrninister úr ra l ; de sajná
lom — ámbár örömest megengedem — miszerint 
szép lelke a fensőbb regiókba ragadta, hogy a 
prózai valóság s az emberi természet gyarlóságá
ról megfeledkezve, azt monda, hogy utoljára is a 
függetlenség nem biztositható törvény által, s az 
egyedül az individualitástól függ. Ez állítás által 
önmagával jött ellenkezésbe : mert, ha nem csalat
kozom, beszéde kezdetén azt állitá, hogy a meg-
férhetlenségről hozandó törvény elmaradhatlan 
egy alkotmányos országban. Igaz! vannak magasz
tos lelkű egyéniségek, vannak, kik, mint Curtius, 
a haza javáért a megnyílt föld torkába vetik ma
gukat, semmi reménynyel arra, hogy megmene
küljenek ; van példa arra is, hogy egyBrutus sok
kal jobban szeretvén hazáját, mint gyermekeit, mi
után azok részesekké lettek a köztársaság* elleni 
összeesküvésben, elitéltetésöket nem bizta idegen 
bíróra, sőt még a halálos Ítéletet is rajtok önmaga 
hajtotta végre s igy megfeledkezett benne a polgár 
az atyáról. T. ház, azt kérdem, vajon t. barátom, 
ha összeesküvést büntetni kell, kivánná-e rendsze
rint az eljárást oly törvényszékre bizni, melyben 
mindig atyák legyenek gyermekeik birái ? Én ezt 
nem hiszem, annál kevésbé hiszem, mert ily tör
vényszékekből törvény által nem ok nélkül re
kesztettek ki az atyák . testvérek és atyafiak. 
Mi ebből a következés? Az, hogy egy állam 
ily rendkívüli, ily csak századok hosszú során 
is csak ritkán feltűnő egyéniségekben rendszerint 
nem keresheti biztositékát, hanem kell keresnie biz
tositékát a közönséges . emberiségtől is megkíván
ható kötelességérzetben. 

T. ház ! Sokkal fontosabb ezen törvényjavas
lat, semhogy nézetem szerint azon alapeszmén, 
mely e törvényjavaslatban foglaltatik, oly köny-
nyen átsikamoíhatnánk. Fontos ezen törvényjavas
lat épen ez órában. Ezen törvényjavaslatnak czél-
zata az, hogy egy parlamentáris kormányzattal 
biró országban a képviselő-testület függetlensége 
biztosittassék. Csak néhány perczczel az egész ház 
felkiáltással fogadta t. igazságügyi miniszter ur
nák nyilatkozatát, mely szerint tegnap a katonai 
bíróságra vonatkozólag a ház elé terjesztett s már 
egy részben tárgy akis alatt volt t. javaslatát mavisz-
szavette. (Zaj. Nem áll!) Visszavette, t. ház, és 
visszavette azon törvényjavaslatát, melynek tár
gyalásakor e házban — nem jól mondottam — a 
ház legnagyobb részében, a kisebbségnek ellen
véleményét már türelmetlenül hallgatták s némileg 

-
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biztatták a minisztert e szóval: „szavazzunk.'' S 
ime, néhány egyszerű független képviselőm k fel
szólalása gondolkozóba ejtette a minisztert. (Ohó! 
Nagy zaj. Felkiáltások: Mindnyájan független kép
viselők vagyunk !) Mondom, néhány egyszerű pol
gár képviselőnek szava gondolkozóba ejtette a mi
nisztert. Kinek tulajdonitható. hogy nem történt 
olyan, a mi a nemzet közvéleményével összeütkö
zésbe jön ? [Deáknak ! Nagy zaj.) Azoknak-e. kik 
azt kiáltották,bátorítva a minisztert:„szavazzunk?" 
vagy azon néhánynak, kik azt ellenezték ? {Nagy 
zaj.) 

Elnök (csenget): Bocsánatot kérek a t. kép
viselő úrtól, de az igazság érdekében meg kell je
gyeznem, miszerint e szót: „szaA^azzunk" nem csak 
a jobb oldalról kiáltották, hanem leghatkatósabban 
épen ezen (A szélső baloldalra mutat) oldalról. (Fel
kiáltások a johb oldalon : Csakis a szélső balról! Nagy 
zaj.) 

Csanády Sándor: T. ház! (Felkiáltások-' 
Nincs joga! Nem lehet!) A házszabályok .. . (Elénk 
felkiáltások : Nem szabad a szónokot félbeszakí
tani !) 

N y á r y P á l : Én nem látom át, micsoda el
lenvetés az, hogy a baloldalról is kiáltották ? (Do
logra ! Zaj.) Nem abban helyezem én az erőt, hogy 
hányan és honnan kiáltották, hanem abban helye
zem, hogy szerencsére a szavakat, melyeket azon 
néhányan ejtettek, oly miniszter hallotta meg. ki 
nem tartja egynek a ház közvéleményét a nemzet 
közvéleményével. (Eleniuondás. Felkiáltások: Ohó!) 
S miután szerencsére — mondom — hogy ezt oly 
miniszter hallotta meg, és azon néhány szót ele
gendőnek tartotta arra. hogy az általa, ugy hi
szem többször már átvizsgált törvényjavaslatot még 
egyszer és újra átvizsgálja (Nagy zaj), s megfontolva 
még egyszer a következéseket, azután határozza el 
magát ; ime, t. ház! elhatározta, s arra határozta 
magát, a miért az egész nemzet annak a minisz
ternek köszönetet mond. Mi következik ebből ? 
(Zaj.) Az következik, t. ház. hogy ha ama minisz
ter elégnek tartotta volna azt, hogy helyeslő sza
vazatok támogatják, olyat követett vonlna el. a 
mit sem az általa itten képviselt fejedelem, sem pe
dig az általunk képviselt nemzet nem köszönt vol
na meg-. Nem mindig történik, t. ház. hosrya mi-
niszter ilyen legyen; van miniszter, ak i megnyug
tatja lelkiismeretét azáltal, hogy miután bármi 
módon többséget csinált (Zaj. Dologra!) s keresz
tül vitt a házban oly rendszabályt, mely az állam
nak veszélyes, azt mondja: „A következésekért 
feleljenek azok, kik engem azon rendszabály léte
sítésében nem tanácsoltak, hanem elősegítettek." 
T. ház! Nem hiszem, ha valaki meggondolja azo
kat, miket épen ama néhány perez előtt közbejött 
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|| nagy eseményre vonatkozólag elmondottam, nem 
hiszem, mondom, hogy kétségbe vonhassa, s én leg
alább meg vagyok győződve, hogy a többségnek, 
mely ily minisztert pártol, azért kellene mindig ma
gának is függetlennek lennie: mert csak ez bizto-
sithat azon esetben is, ha maga azon miniszter 
kit a többség pártol, nem lenne mindig ily füg
getlen. 

Körülbelül elmondtam, t. kázÜa mit akartam ; 
többé nem teszem ki próbára a háznak becses tü
relmét, hanem ajánlom javaslatomat elfogadás vé
gett. 

( Csanády Sándor : A házszabályokra hivat
kozva, lehetetlen, hogy ki ne nyilatkoztassam, mi
szerint az elnökségnek azt a jogát nem ismerem el 
(Ohó! a jobboldalon), hogy beszéd közben czáfola-
tokba bocsátkozhassák. (Ohó! Ohó!) 

A l m á s y Sándor: Az igazság érdekében én 
is felszólalok. Tagadom igazságát azon állításnak, 
hogy mi kiáltottunk volna fel, hogy: „szavaz
zunk." Nem hivatkozom sem az elnökre, sem a 
házra, hanem a közönségre. (Zajos felkiáltások a 
jobb oldalon: Csakis azon oldalról hangoztatott! Csak 
kérdezze meg Csanádyt!) 

SomSSich P á l : Nem a fönforgó tárgyhoz 
| szólok, mert a házszabályok ama rendelkezését, 
| mely szerint a végszó az indítványozót illeti, tisz-
[ teletben tartom; hanem szólok személyes kérdés-
! ben. Nyáry Pál t. képviselőtársunk egy egész pár-
1 tot és ugy engem is (Nagy nyugtalanság a balol

dalon. Elénk felkiáltások ajobboldal <n : Halljuk .hall
juk!), mint e pártnak tagját, gyanúsított. (Felkiál
tások a jobboldalon : Igaz! Ugy van! Elénk nyugta
lanság a baloldalon) Gyanúsított azzal, mintha 
„szavazzunk" felkiáltásokkal a minisztert ama tör
vényjavaslat vissza nem vételére késztettem volna. 
Ez. bocsánatot kérek, nem való. A miniszter úr 
mindaddig nem mondotta, hogy időt kér arra, 

! hogy magát a visszavétel iránt elhatározhassa, mig 
e párt többségének vezére, Deák Ferencz (Zajos 
éljenzés a jobboldalon) indokolva fel nem kérte. 
{Helyeslés a johb oldalon.) í g y tehát a miniszter úr 
nem volt függetlenebb pártjánál, hanem engedett 
azon többségnek . melynek a kormány kifolyása 
(Helyeslés a jobb oldalon ;) és midőn látta, hogy e 
többség sem pártolja, hanem aggódva, megfonto
lásra inti: akkor vette vissza törvényjavaslatát, 
(Ugy van!) 

Deák FerenCZ : T. ház! Engedjék meg. hogy 
én nézetemet egy dolog felett tartózkodás nélkül 
mondjam ki. (Halljak! Halljuk!) 

En közjogilag e házban sem pártot, sem párt
vezért nem ismerek. (Elénk helyeslés.) Egyenjogú, 
egyenállásu képviselők vannak itt, és azok meg
győződésük szerint szavaznak, és majd igy, majd 
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amúgy alakul a többség : ennélfogva van itt c ház
ban többség és kisebbség; de — a mint mondám 
— közjogilag sem párt, sem pártvezér nincs. (Elénk 
helyeslés.) 

Magára a dologra vonatkozólag, hogy miért 
vette vissza a miniszter törvényjavaslatát: az alig 
tartozik a mai tanácskozás köréhez. (Helyeslés.) Va
lószínűleg azért vette vissza, mert czélszerübbnek 
tartotta azt visszavenni, mint részleteiben is szava
zás alá bocsátani, és kitenni magát két lehető ve
szélynek: annak, hogy javaslata kisebbségben ma
rad: vagy annak, hogy az az ország képviselői vé
leményével merőben ellenkező, oly törvényjavas
latot vigyen keresztül, melyet e teremben számos 
képviselő, kiknek szava, mint képviselőké, termé
szetesen fontos, az országra nézve veszélyesnek 
tartottak. Akár miért vette vissza, visszavette azt, 
s az sem az egyik félnek,sem a másiknak — ha félről 
beszélünk —nem kizárólagos érdeme, (Helyeslés) ha
nem természetes következése annak, hogy meg
hallván a vitatkozást, ebből fontos okot merített, 
mely fontos ok őt a tárgynak visszavételére indí
totta. Erről tehát most ne szóljunk, mert Nyáry 
képviselő úr is, ugy hiszem, ezt nem mint 
meritoriális dolgot hozta fel, hanem, mint ér
vet arra, hogy mennyire szükséges, hogy a ház 
tagjai a lehetőségig függetlenek legyenek. (Helyes
lés.) A jelen fönforgó kérdésnél mi, a kik nem akar
juk módositványát elfogadni, nem azért nem fogad
juk el, mert azt hiszszük, hogy nem szükséges, 
hogy a ház tagjai a lehetőségig függetlenek legye
nek, hanem, mert azt hiszszük, hogy az nem ele
gendő azon czél elérésére, melyet mi is elérni óhaj
tunk. 

Egyébiránt jelenleg mellőznünk kell minden 
oly kérdést, mely a tárgyhoz nem tartozik. E tár
gyat — azt hiszem — elegendőleg megvitattuk, 
határozzuk eltehát az egyetlen alkotmányos utón, 
tudniillik szavazással, és a mit a többség elhatároz, 
az előtt a kisebbség meg fog hajolni. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Nem szándékozom 
akadályozni azt, mit az előttem szólott t. képviselő 
úr ajánlott, hogy ezen kérdés minél előbb sza
vazással döntessék el. Azonban az itt felhozottak 
után a történeti igazság nevében és érdekében, a 
nélkül azonban, hogy ebből akár a minisztériumra, 
akár az egyik vagy másik részre nézve érdembeli 
vagy megrovó következtetést akarnék húzni, meg 
kell jegyeznem, miután ugy látszik, hogy a tegnap 
történteket ma roszul tudjuk és miután különben 
meglehet, hogy a tegnap történtek nem ugy fog
nának a naplóba jönni, mint megtörténtek, mint 
valósággal történtek, hanem ugy, mint ma előadat
tak : hogy a miniszter a tárgyalás félórai felfüg
gesztését ég azután a tárgyalásnak mai napig való 

j elhalasztását előbb kivánta, mint Deák Ferencz 
képviselő úr felszólalt. (Igazi) Ezt csak az igazság 
érdekében. 

Különben engedjen meg a t. elnökség, hogy 
arra az egyre megkérjem : méltóztassék nekem a 
házszabályokból azon szakaszt felolvasni, a mely
nél fogva beleegyezett, mint elnök, abba, hogy 
egy képviselő úr személyes kérdésnek tekintsen 
olyat, mi személyére nézve mondva nem volt. (He
lyeslés balfelöl.) 

E l n ö k : Hogy joga van az elnöknek a szó
lót megszakasztani beszédében, arról a házszabá
lyok szólnak. Hogy az elnökség nem igazat jelen
tett akkor, midőn azt monda, hogy a szavazás itt 
(̂ 4 baloldalra mutat) sürgettetett: ezt az elnök ma
gán nem hagyhatja. (Helyeslés.) Visszaidézem a t. 
ház elé a tegnap történteket. Midőn Bónis képviselő 
úr azon megszokott lovagiassággal és hazaszere
tettel állott elő, mely szerint felszólította a minisz
tériumot, illetőleg az igazságügyiminisztert ezen 
törvényjavaslat visszavételére : az egész házban siri 
csend állott be. Azt hiszem, ez így történt. (Igaz!) 
É n a kérdés feltételével kértem, kértem pedig épen 
azon hazafiúi érzületnél fogva, mely az egész házat 
átjárta és ekkor, hivatkozhatnám névszerint kép
viselőkre, de sokkal discretebb vagyok, semhogy 
hivatkozzam reájok, ekkor (A szélsőbal oldalra mu
tat) itt sürgettetett, hogy tegyem fel a szavazási 
kérdést. (Ugy van! Mozgás.) 

T. ház! Miután Bobory képviselő úr saját in
dítványát visszavette és maga részéről is járult a 
Nyáry képviselő úr által beadott módosított tör
vényjavaslathoz, azt hiszem, a Bobory képviselő 
úr által beadott törvényjavaslat szavazás alá nem 
kerülhet. A t. ház előtt két javaslat fekszik: az 
egyik az, a melyet a központi bizottság, mint ha
tározatot, elfogadhatni ajánl; a másik a módosított 
törvényjavaslat, melyet Nyáry képviselő úr be
adott. A házszabályok 56-ik szakasza értelmében, 
miután az eredeti indítvány önmagától elesett, a 
szavazás az uj indítványra történik előbb és aztán 
a módositványra. E szerint a központi bizottság ál
tal beadott határozati javaslat, mint egészen uj 
indítvány, nézetem szerint, először kerül szavazás 
alá. (Helyeslés.) 

Miután huszonkét képviselő névszerinti sza
vazást kér (Nagy zaj.) Kívánja a t . ház, hogy a ne
vek felolvastassanak? (Halljuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (felolvassa.) 
E l n ö k : T. ház! Szavazás előtt ugy a központi 

bizottság javaslata mint Nyáry képviselő úr javas
lata fel fog olvastatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
központi bizottság határozati javaslatát s Nyáry Pál 
törvényjavaslatát) 
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E l n ö k : Á kérdés nézetem szerint a követ
kező : elfogadja a t. ház a központi bizottság által 
előterjesztett javaslatot vagy nem? A kik elfogad
ják és következőleg igennel felelnek, azokat je
gyezni fogja Bujanovits Sándor jegyző úr ; a kik 
nem fogadják el, következőleg nemmel szavaznak, 
azokat Radieh Ákos jegyző ú r ; a távollevőket 
pedig Mihályi jegyző úr. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névsorát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Almássy György gr., Antalffy 
Károly, Ányos István, Anker Hugó, Balorniri János, 
Bartal György, Bánffy Albert báró, Bánó József, 
Bánó Miklós, Bencsik György, Berényi Ferencz gróf, 
Bernáth Lajos, Berzeviczy Tivadar, Besze János, 
Betegh Kelemen, Bethlen Farkas gróf, Bethlen Já
nos gróf, Bethlen Sándor gróf, Bezerédj László, 
Binder Mihály, Bittó István, Boér János, Boheczel 
Sándor, Borcsányi János, Boros Pál, Boros Bálint, 
Boika Tivadar, Bömches Frigyes, Bujanovics Sándor, 
Buocz Kálmán, Barcsay Ákos, Barabás Sándor, 
Czebrián László gróf, Csengéi y Antal, Csengery Imre, 
Cséry Lajos, Csik András, Csörghe László, Czorda 
Bódog, Dapsy Vilmos, Dani Ferencz, Dániel János, 
Deák Ferencz, Dedinszky József, Delhnanics István, 
Dobóezky Ignácz, Draskőczy Gyula, Domokos László, 
Eövtös József báró, Erős Lajos, Édes Albert, Fabri-
tius Károly, Faragó Ferencz, Fábián Gábor, Fejér 
János, Fehdenfeld Frigyes, Földváry Miklós, Fri-
detzkyTimóih, Gál János, Gál Miklós, Geduly Lajos, 
Glatz Antal, Gorove István, Granzenstein Gusztáv, 
Halmosy Endre, Hedry Ernő, Herlelendy Kálmán, 
Hollán Ernő, Horváth Antal, Horváth Döme, Horváth 
Kávoly, Hossza József, Hrabovszky Zsigmond, Hun-
falvy Pál, Huszár István, Huszár Károly báró, Hoff-
mann Pál, Hatz Vilmos, Hervoics István, Horváth 
Péter, ibrániji Lajos, Ihász Rezső, Inkey József Ivacs-
kovics György, Ivánka Zsigmond, Jankovics Antal, 
Jendrassik Miksa, Joanovics György, Justh József, 
Jusih Kálmán, Josipovitu István, Kacskovics Ignátz, 
Kalauz Pál, Kandó Kálmán, Karácsonyi Ferencz, 
Kautz Gyida, Kazinczy István, Kálnoky Pál gróf, 
Kemény Gábor báró, Kemény István báró, Kemény 
Zsigmond báró, Kéihelyi József, Kis Pál, Kis Jakab, 
Kossuth Pál, Kovách László, Kuba János, Kurcz 
György, Kvassay László, Kapp Gusztáv, Keresztűry 
Slavolyub, Kmsevich Aurél, Láng Gusztáv, Lator 
Gábor, Lázár Dénes, Lázár Kálmán gróf, Lehoczky 
Egyed, Lónyay Gábor, Lónyay Menyhért, Madocsányi 
Pál, Mátyás József , Mendnyánszky Dénes báró, Miske 
Imre báró, Molnár József, Molnár Pál, Nagy Károly, 
Németh Károly, Onossy Mátyás, Ormós Sándor, Pa-
czolay János, Paiss Andor, Pap Mór, Perczel Mór, 
Perényi Zsigmond báró, Pethe András, Plachy Lajos, 
Ptdszky Ferencz, Petrovics Lukács, Radich Ákos. 
Mannicher Jakab, Ráth Péter, Reviczky István, R6-
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nay Lajos, Röser Miklós, Sudics József ifj. báró 
Rudnyánszky Flórián, Sebestyén László, Semsey 
Albert, Sigray Fülöp gróf, Simay Gergely, Simon 
Pál, Sipos Ferencz, Somogyi László, Somssich Pál, 
Stoll Károly, Sümeghy Ferencz, Szabó Imre (pápai), 
Szabó Imre, Szabó Miklós, Szakái Lajos, Szelestey 
László, Szemző István, Székely Gergely, Széchényi 
Béla gróf, Szilágyi István, Szlávy József, Széli Kál
mán, Stiglicz István, Suhaj Imre, Tanárky Gedeon, 
id. Teleky Domokos gróf, Teutsch György, Tolnay 
Gábor, Tollnay Károly, Tóth Vilmos, Török Dániel, 
Török Sándor, (gömöri), Török Sándor (nógrádi), 
Trefort Ágoston, Tidbás János, Tomasics József, 
ürbanovszky Ernő, Űrházy, György, Vadász Manó, 
Vadnay Lajos, Vay Sándor báró, Vas Sámuel gróf, 
Várady János, Vécsey-Oláh Károly, Vesselényi Jó
zsef báró, Vladár Tamás, Wodjaner Albert báró, 
Vojnics Barnabás, Vojnics Lukács, Vuchetich István, 
Zeyk József, Zeyk Károly, Zichy Antal, Zichy-Fer-
ráris Victor gróf, id. Zichy József gróf ifj. Zichy 
József gróf, Zmeskál Mór, Zsamay Imre, Zsámbok-
réthy József Zuvics József; 

Nemmel szavaznak: Almássy Sándor, Andaházy 
Pál, Babes Vincze, Bárányi Ágoston, Beliczey István, 
Beniczky Gyula, Benitzky Ödön, Bernáth Zsigmond, 
ifj. Bethlen Gábor gróf, Békásy Lajos, Bobory Ká
roly, Boczkó Dániel, Bogyó Sándor, Bónis Sámuel, 
Berzenczey László, Gsanády Sándor, Cseh Sándor, 
Csernátony Lajos, Csernovics Péter, Csiki Sándor, 
DamaszkinJános, Deáky Lajos, Desseiqff'y Ottó, Do-
mahidy ferencz, Drágfy Sándor, Dezső Szaniszló, 
Eöry Sándor, Eszterházy István gróf, Farkas Elek, 
Fejér Miklós, Gábriel István, Gál Péter, Gfiyczy Ig
nátz, Ghyczy Kálmán, Gubody Sándor, Halász Bol
dizsár. Hevessy Bertalan, Horváth Elek, Ivánka Imre, 
Jámbor Pál, Jókai Mór, Károlyi Ede gróf, Kende 
Kamit, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Koller Antal, Kup-
ricz Imre, László Imre, Lovassy Ferencz, Lukynich 
Mihály, Luksics Bódog, LuzsénszkyPál báró, Lükö 
Géza, Madárassy Mór, Madárasy József, Majthényi 
Dezső, Makray László, Markos István, Mihályi Péter, 
Milkovics Zsigmond, Molnár Endre, Móricz Pál, Mis-
sics János, Nagy Ignácz, Nánássy Ignacz, Nicolics 
Sándor, Noszlopy Antal, Nyáry Pál, Odescalchi Gyula 
herczeg, Olgyay Lajos, Pap Lajos, Pap Pál, Patay 
István, Pétery Károly, Podmaniczky Frigyes báró, 
Popovics Zsigmond, Prónay József, Péchy Tamás, 
Ráday László gróf, Ruttkay István, Salamon Lajos, 
Simonyi Lajos báró, Soldos Imre, Somossy Ignácz, 
Somssich Imre gróf Svastüs Gábor, Szaplonczay Jó
zsef, Szentkereszthy Zsigmond báró, Széky Péter, 
Szilddy Áron, Szluha Benedek, Szontagh Pál (nóg
rádi), Simonyi Ernő, Svártz Gyula, Thalabér Lajos, 
Tisza Kálmán, Tisza László, Tóth Kálmán, Thury 
Gergely, Tókody Ágoston, Ujfalussy Lajos, Varga 
Antal. Varró Sámuel, Váttyi János, Várady Gábor, 

54 
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Végksö Gellért, Vidacs János, Vitolay József, Vtiko-
vics Sebő, Zámory Kálmán, Zichy Jenő gróf, Zsitvay 
József; 

Nincsenek jelen: ifj. Ambrózy Lajos láró, An-~ 
drásy Gyula gróf, Andreánszky Boldizsár, Ármbruszt 
Péter, Balomiri Simon, Barínyai József Boy György^ 
Berde Mózses, Binder Lajos, Borlea Zsigmond, 
Botka Mihály, Böszörményi László, Branováczky 
István, Balogh Károly, Bedekovits Kálmán, Conrád 
Móricz, Császár József, Csiky István, Czár Iván, 
Dániel János, Dániel Pál, Decány Károly, Dohr-
zánszky Adolf, Drottleff Tamás Vilmos, Dobolyi Sán
dor, Eitel Frigyes, Fest Imre, Fisser István, Freis-
eisen Gyida, Fülepp Lipót, Fodróczi Sándor, Geczö 
János, Görgey Géza, Gull József, Hodosiu József, 
Horváth Lajos, Jancsó István, Jankovics Dániel, 
Karácsony János, Kerkapoly Károly, Klapka 
György, Kis László, Králjevics Benő, Lázár Sándor, 
Mikó Imre gróf Miletics Szvetozár, Miskolczy La
jos, Mocsonyi András, Mocsonyi Antal, Mocsonyi 
György, Mocsonyi Sándor, Morscher Károly, Maler 
Miksa, Nagy Péter, Ol<íh Miklós, Opitz Sándor, 
Papp Máté, Pap Simon, Perezel Béla, Perezel Ist
ván, Pethes József, Petko Lázár, Pillér Gedeon, Po-
povics-Desseanu János, Puskáriu János, Pejacsevics 
László gróf, Pejácsetics Nándor gróf, Román Sán
dor, Eónay Jáczint, Rónay Mihály, Siklósy Károly, 
Sipos Orbán, Stefanidesz Henrik, Stojácskovics Sán
dor, Szász Károly, Szemző Mátyás, Szentiványi Adolf, 
t<zentivámji Károly, Széles Dénes, Szitányi Bernát, 
Szolga Miklós, Sztratimirovits György, Tinku Ábra
hám, Tóth Lörincz, Trauschenfels Emil, Trifunácz 
Pál, Vay Béla báró, Varga Flórián, Wlád Alajos, 
Vakanovits Antal, Vukovics István, Zsedényi Ede.) 

BujanoviCs Sándor j e g y z ő : Igazolt kép
viselő van 4 3 2 : igen-nel szavazott 209; nem-mel 
110 ; elnök nem szavazott; távol volt 110. 

Elnök: A képviselőház a központi bizottság 
által előterjesztett határozati javaslatot többséggel 
határozottá emelte. 

T. ház! Napirenden van a törvényjavaslat az 
1868-dik XXIII . törvényezikk 30-dikszakaszának 
az 1869-dik évvégéig leendő kiterjesztéséről szóló 
törvényjavaslatnak s a központi bizottság erre vo
natkozó jelentésének tárgyalása. 

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

Csengery Imre előadó (olvassa a központi 
bizottság jelentését"-.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjtűi!) A 
t. ház elfogadja. 

*) Lásd az Irományok 486-dik számát. 
a) Lásd az Irományok 448-dik számát. 

A törvényjavaslat végleges megszavazása a 
holnap reggeli ülésben történhető meg, azután a 
főrendekhez vitetik át. 

Napirenden van a törvényesen bevett keresz
tyén vallásfélekezetek viszonosságáról szóló tör
vényjavaslat azon szakaszának tárgyalása, melyre 
a főrendi ház módosítást tett. 

Paiss Andor jegyző: A módosítás az,hogy 
a 9-dik szakasz harmadik pontja hagyassák el. 

Csengery I m r e : T. ház! Ezen módositvány 
és a t. ház ahoz alkalmazandó elhatározása iránti 
tájékozhatás tekintetéből szükséges, különösen a 9. 
szakasz szerkezetének felolvasása. A 9-dik szakasz 
igy szól: „Különböző keresztyén hitvallású egyé
nek egybekeléséből származó vegyes házasságok
nál a háromszori hirdetést egyik fél lelkésze sem 
tagadhatja meg. Ha azt valamelyik fél lelkésze 
mégis megtagadná, két tanúnak a felől adott bé
lyegmentes biznyitványa mellett, hogy azon lel
kész a kihirdetésre felszólittatott, egyik fél lelké
szének hirdetése is elégséges. A törvényes köteles
sége teljesítését ily módon megtagadó lelkész pe
dig 50 forinttól 200 forintig emelkedhető birság
gal büntettetik." A főrendiház módosítása ezen sza
kaszának két első pontját meghagyván, a harma
dikat, mely a kötelessége teljesítését megtagadó 
lelkészre rovandó birságról szól, kihagyandónak 
javasolja. Ha felveszszük e törvény szerkezetét 
ugy, a mint van, azon esetben, ha a főrendi ház 
módositványát elfogadja a t. ház, a 9-dik szakasz
nak vagy elejét kell megváltoztatnunk, vagy ha 
az eleje megmarad, akkor logikai következés, hogy 
a hátulsó bekezdés sem maradhat el. Az első be
kezdés tisztán azt mondja, hogy : „A háromszori 
hirdetést egyik fél lelkésze sem tagadhatja még." 
Ha tehát e szakasz igy imperative megmarad, 
lehetetlen a sanctiót a. szakasz végéről elhagyni. 
Ha pedig a t. ház beleenyugszik a főrendek módo-
sitványába, vagyis elfogadja azon elvet, hogy a 
sacntióe szakasz végéről maradjon ki, ezen esetben, 
véleményem szerint, a szakasz elejének imperative 
hangzó rendelkezését, mely szerint a háromszori 
hirdetést egyik fél lelkésze sem tagadhatja meg, 
meg kell változtatni. Én tehát részemről kijelen
tem, hogy tekinve különösen az idő rövidségét és 
azon óhajtás által vszéreltetvén, hogy ezen tör
vényjavaslatból , melyet igen szükségesnek és 
fontosnak tartok, okvetetetlen törvény legyen, be
lenyugszom abba. hogy a főrendiház módosítása 
fogadtassék e l ; hanem ez esetben a törvényjavas-
Iát szóban levő szakaszának elejét máskép óhaj
tom szerkesztetni; nevezetesen azon rendelkezést, 
mely szerint a háromszori hirdetést egyik fél lel
késze sem tagadhatja meg, ép ugy, mint e tör; 
vényjavaslat azon szakaszát, hol az áttérni akaró 
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jelentkezéséről van szó, nem ily imperative aka
rom kifejeztetni, hanem épen oly módon, mint a 
miként a törvény a bejelentésnél rendelkezik, 
vagyis felszólittatni rendeli egyik előbbi szakasz 
a lelkészt arra, hogy adjon bizonyítványt : de ha 
nem ád, a tanuk által adott bizonyítvány is elég
séges. Én tehát a helyett: „a háromszori hirdetést 
egyik fél lelkeséé sem tagadhatja meg," ezt óhaj
tom tétetni: „a háromszori hirdetés eszközlésére 
mindkét fél lelkésze felszólítandó.'' Ha ezen szer
kezet elfogadtatnék, a 2-dik bekezdésből csupán 
egy szót kellene kihagyni, t. i. ezen kitételből: „ha 
valamelyik fél lelkésze mégis" a „mégis" szó ki
hagyatván, a szerkezet összefüggőbb, egymással 
nem ellenkező s teljesen logikai lesz. Ajáalom a t. 
háznak az általam formulázott szekezet elfogadá
sát. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én részemről egész 
őszinteséggel kimondom, hogy e törvény azon mó-
dositás által, melyet a felsőház indítványoz, ok
vetlenül roszabb lesz. Kószább lesz pedig azért, 
mert kimarad belőle az, hogy a ki törvényes köte
lességét nem teljesiti, büntettessék. Azonban én ré
szemről azt gondoltam meg, hogy ezen módosit-
vány, bár roszabbá teszi a törvényt, de az ered
ményt, melyet elérni akarunk, nem rontja le. Azt 
gondoltam meg, hogy ott, a hol ily mulasztás ál
tal valóságos kár vagy vétség okoztatnék, most a 
büntetés mégis meghagyatott; azt gondoltam 
meg, hogy, ha a módositványt el nem fogadjuk, az 
egész törvénybői nem lesz törvény ; azt gondoltam 
meg végül, hogy, ha ezen módosítás el nem foga
dásával a törvényt lehetlenné tennők, épen azok
nak tennénk szolgálatot, a kik ezen változtatást is 
keresztül erőszakolták, a kiknek ezen törvény nem 
kell. Én tehát ezen előadott okoknál fogva, habár 
roszabb lesz is ez által a törvény, és föntartva, 
hogy azt megvá'toztassuk. midő n időnklesz rá : 
elfogadom a felső ház módositványát. (Helyeslés.) 

Csanády Sándor: T. ház! Én egyátalában 
nem osztozom az előttem szólott igen tisztelt kép
viselő úr nézetében. Nem osztozom először, mert 
a képviselőházat épen azon ok bírta arra, hogy a 
200 forintnyi birság fizetését határozza el. mert a 
törvényt nem akarta illusoriussá tenni; másodszor, 
mert én a felső ház által történt megváltoztatást 
indokoltnak nem találom, s azt a jogát a felső ház
nak soha el nem ismerhetem, hogy minden alapos 
ok nélkül az alsó ház által hozott törvényt meg
változtassa. Engem, t. képviselőház, egyátalában 
nem aggaszt azon körülmény, nem vagyok abban 
a nézetben, hogy, ha e változtatás el nem fogadta
tik.,az általunk hozott határozat, törvény erejére 
nem emelkedhetik; nem pedig azon oknál fogva, 
mert valamint más, általunk hozott törvényjavas
latokat már rögtönözve átküldöttünk a felső ház

hoz, s a felső ház azokat áttekintvén, azok irányá
ban nyilatkozott: az átküldés megtörténhetik leg
feljebb holnap reggel, s holnap a felső ház ülést 
tartván, a képviselőház ezen határozata vele közöl
tetni fog, következőleg czélt fogunk érni, mert a 
még hátra levő három nap alatt a képviselőház 
törvényjavaslata törvényerőre emelkedhetik. 

Eötvös József b. vallási miniszter: T. 
ház! Csak arra akarok észrevételt tenni, a mit aa 
előttem szólott t. képviselő úr arra nézve mondott, 
hogy a módosítás által a törvény illusoriussá vál
nék. Ha ez csakugyan igy volna, én azt hiszem, a 
t. ház semmi esetre sem fogadná el azon módosí
tást. Ha azon módosítás által, melyet a főrendek 
javasolnak, akármely vallásfelekezet lelkészének 
lehetség adatnék arra, hagy akár c i l y alkalom
mal a vegyes házasság kötését hátráltassa vagy 
lehetlenné tegye,akkor azt elfogadni nem lehetne. 
De miután az e módosítás által nem idéztetik elő; 
miután azon pillanatban, a melyben a lelkész meg
tagadja a kihirdetést, a két tanú bizonysága tökéle
tesen pótolja a lelkész kihirdetését, s már a kihir
detés egy lelkész által eszközöltetvén, tökéletesen 
elégséges; azon állítását a képviselő urnák, hogy 
a törvény a módositvány elfogadása esetében illu
soriussá válik, nem fogadhatom el: mert azt hiszem, 
hogy a törvény a szóban levő bekezdés kihagyá
sával épen ugy eléri czélját. (Helyeslés.) 

Elnök : Kérem azon t. képviselőket, a kik a 
Csengery Imre által előterjesztett módosított sza
kaszt elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtör? 
ténik.) A ház elfogadta. 

Napirenden van az Erdélyben megszünteten
dő osztrák törvényekről szóló törvényjavaslat tár
gyalása, s a központi bizottságnak erre vonatkozó 
jelentése. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az oszt-
trák törvényeknek Erdélyben megszüntetéséről szóló 
törvényjavaslatot. ') 

Paiss Andor előadó (olvas ia a központi bizott
ság véleményét és a IX=ik osztály külön véleményét.2) 

Id. Teleki Domokos gr.: T. ház! Azok 
után, a miket a központi bizottság jelentésében 
előrebocsátott, semmi sem lett volna természete
sebb, mint hogy a törvényjavaslatnak elfogadá
sát ajánlja, vagy hogy legalább a minisztérium 
világos, praecisirozott intézkedést hozzon javaslat
ba. A javaslatban idézett törvény 12-dik pontja az 
indemnityre hivatkozik ; ezen indemnity a minisz
tériumnak már ezelőtt másfél évvel adatott a nél
kül, hogy azóta bármi történt volna, nemcsak arra 
nézve, hogy Erdélyben az osztrák magánjog meg-

x) Lásd az Irományok 39 3-áik számát. 
s ) Lásd aü Iromány ok 485-ik számát és melékletéí. 
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szüntettessék, hanem csak arra nézve is, hogy ezen 
magánjognak azon részei, mint a melyek legnyo-
masztóbban hatnak, a melyek a nemzet geniusá-
val legnagyobb ellentétben vannak, megszüntet-
tessenek. I ly körülmények után az én csekély vé
leményemmel nem járulhatok a központi bizott
ságnak jelentéséhez, hanem pártolom a külön 
véleményt, mely itt felolvastatott. 

T i s z a L á s z l ó : T. ház! Igen röviden kívá
nok e tárgyhoz szólani. Szólanom kell annyival 
inkább, hogy — mint a központi bizottságban a 
Vll-dik osztály előadója — én is utasítva voltam 
a felolvasott kisebbségi véleménynek pártolására. 

Ha a t. ház figyelemmel méltóztatott meg
hallgatni a felolvasott törvényjavaslatot, már ma
gokból az aláírásokból láthatja, hogy ez nem párt
kérdés ; de láthatja azt abból is, hogy az osztrák 
törvények hatályának az erdélyi területen való 
megszüntetésére nézve nem csak majdnem min
den törvényhatóság folyamodott, részint a hon-
gyüléshez, részint a minisztériumhoz, de folyamo
dott azért 1861-ben még maga az erdélyi — a mint 
nevezni szoktuk volt — fenséges gubernium is, 
a melynek minden tagját valósággal az unió teljes 
végrehajtása iránti szeretettel vádolni nem lehet. 

Hogy szükséges az osztrák anyagi törvény
nek az erdélyi részekben mielőbbi megszüntetése, 
engedje meg a t. ház ennek igazolására néhány 
példát felhoznom. 

Szükséges, például : mert midó'n a hazai tör
vénynek értelmében — ha nem csalódom — az 
elévülés 32 év: az erdélyi részekben fönálló tör
vényekben ez elévülési idő hol 30, hol csak 3 év. 
Szükséges, mert maga a váltóképesség is máskép 
fog az erdélyi részekben s hazánk többi részeiben 
állni, ha a törvényjavaslat elvettetik; másképen fog 
állni Csúcsán, mint a vele szomszédos Feketetón; 
máskép Magyar-Egregyen, mint Zilahon, a miből 
eredhető zavart részletesen elősorolni felesleges. 

Utalok még részletezés nélkül az örökösödési 
törvényekre; utalok a büntető törvényekre, me
lyefenek egyéb hibáját nem is emlitve, csak azt 
emelem ki, miszerint megszabja a büntetések mi
nimumát és igy tökéletesen elveszi a bíróságoktól a 
bűntények erkölcsi beszámithatásának jogát, s azt, 
hogy hiában találja meg a kárvallott elorzott va
gyonát bárkinél, az neki, az osztrák törvények 
szerint vissza nem adatik, ha a tényleges tulajdo
nos egyszerű vásárczédulával igazolni birja, hogy 
ő azt vette, s az igazi tulajdonos ütheti bottal 
kárának nyomát. 

Felemlítem, hogy Erdélyben jelenleg semmi 
kereskedelmi törvény nincsen, s kérdem : milyen 
üzlet fog ebből kifejlődni? a vasutakat nem is em
litve, ha az illető fuvaros, ki még Feketetón meg

engedem a hiányos, de mégis meglevő magyar 
kereskedelmi törvények alatt áll, Csúcsán már, 
úgyszólván, Vogelírei lenne. Sem helyes eljárásá
ban nem védelmezi megtámadások ellen senki, 
sem helytelen eljárásában nem büntetné. (Helyes
lés a baloldalon.) 

Hogy nem lehetetlen ezen törvényeknek be
hozatala, t. ház, arra nézve röviden csak arra uta
lok, hogy vérünkbe átment régi hazai törvényeink 
századokig fönállottak és egy pennavakarintással 
behozták helyettök az osztrák törvényeket. Sokat 
szenvedtünk, sok nyomorúságot állottunk ki, mig 
azok hatályban voltak; de bajos lenne bebizonyí
tani, hogy ez épen valami roppant izgalmat vagy 
zavart okozott volna.De közelebb jövök a kérdéshez. 
Nem említem meg azt, hogy egyes megyék 1861-en 
behozták az osztrák törvények ellenében a régi tör
vényeket Erdélybe, hanem megemlítem a Szilágy
ságot, melynek Magyarországhoz való visszacsatol-
tatása által re ipsa minden külön törvény, minden 
átmeneteli utasítás nélkül azonnal keddről szerdára 
életbe léptettetett az osztrák törvények helyett az 
alaki törvény, és hivatkozom magokra a szilágysági 
képviselőkre, méltóztassék őket megkérdeni s meg 
vagyok róla győződve, nagyobb részük azt fogja 
mondani, hogy ez, mint minden változás, talán 
némi bajjal járhatott ugyan, de valóságos veszede
lem belőle semmi esetre sem származott. Azt 
mondják, hogy nem lehet behozni az itt érvény
ben levő törvényeket az erdélyi részekben, mert a 
megyék ott másképen vannak rendezve. Ha figye
lemmel megnézzük a hozott törvénykezési szabá
lyokat, azekban ezen különbség ki van egyenlitve, 
mert pl. a szolgabírói bíráskodás reá van bízva az 
egyes bírákra, és megvallom, ezen rendelkezésben 
magában a minisztériumnak azon óhaját látom, 
hogy az alaki törvényekkel együtt az itt divatban 
levő anyagi törvényeket is behozza Erdélybe, a 
miben, hogy csalódtam, fájdalommal kell elis
mernem. 

Ezeket egyszerűen felemiitvén, még egy kér
dést vagyok bátor a t. házhoz intézni. (Halljuk!) 
Erintettem a jus eriminálét. Említettem egy né
hány hiányát anélkül, hogy a részleteket vizsgálni 
igyekeztem volna, anélkül, hogy a Magyarország
ban szokásban levő büntető törvénynek dicsőségét 
megénekeltem volna. Mindamellett, miután tudjuk 
azt, hogy maga az ausztriai törvényekre nézve 
egyedüli illetékességgel biró törvényhozás a Reichs-
rath, az osztrák jus-criminálénak igen tetemes ki
javítását eszközölte, például csak azt az egyet em
litve fel, hogy Mangelan Beweis-féle eljárások 
megszüntetésével nevezetesen javította azt: bátor
kodom kérdeni a t. háztól, vajon a szegény erdélyi 
részekben — miután, azt hiszem, egy sincs köz
tünk, ki a reichsrath módosításait akarhatná oda be-
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vinni — vajon, mondom, a még Ausztriában 
divó osztrák törvényeknél ia roszabb törvények 
legyenek-e ama részekben érvényben ? (Helyeslés 
a bál oldalon.) 

S ezek után végre egy kérést intézek a t. 
házhoz és ha a t. ház beadott indítványunkat el
vetné, intézem ezen kérést az igazságügyminiszter
hez, kérve:"hogy, ha azt okozta az osztrák kormány, 
hogy az erdélyi részeknek hazafiúi hüségökről is
mertfiai 20 éven át a hazai törvények oltalma és vé
delme alatt nem élhettek, a magyar kormány ne 
legyen okozója annak, miszerint azon lelkes hazafiak 
a magyar törvények szerint még csak meg se hal
hassanak. 

Ajánlom indítványunkat a t. ház pártfogásá
ba. {Élénk helyeslés a bal oldalon.) 

Gál J á n o s : T. ház! {Eláll. Zaj.) Ha a t. 
képviselőház méltóztatott volna megkímélni az 
időt, vagyis inkább, ha némely t. tagok méltóztat
tak volna az időt az „eláll* felkiáltástól megkí
mélni, {A dologra!) azt gondolom, eddigelé egy 
részét véleményemnek elmondottam volna. 

Mindenekelőtt bátor vagyok a t. képviselőház 
figyelmét felkérni a dolog tisztálása végett a kö
vetkezőkre. Nem arról van jelenleg szó, hogy Er
délybe az osztrák perrendtartás helyett az ország 
birói értekezletnek annyira hiányos perrendtar
tása hozassék be. Ha a kérdés maga tisztába nem 
hozatik az országgyűlés előtt, meglehet sokan a t. 
tagok közöl szavazatukat arra adandják, a mire 
magok sem szándékoznának, mert jól tudom az 
ellenvéleményüeknek azon szokott mondását, hogy 
hiszen a magyarországi, az országbírói értekezle
ten alapuló és jelenleg divó perrendtartásnál még 
az osztrák perrendtartás is jobb. Erről jelenleg 
kérdés nem lehet, mert miután a t. ház már az uj 
perrendtartást méltóztatott megszavazni, melyet a 
felsőház is elfogadott, és jelenleg e törvényre nézve 
ő felsége szentesítését várjuk, hogy Magyarorszá
gon és Erdélyben ugyanazon egy perrendtartás 
lesz, ebben már senki sem kételkedik. Méltóztassa
nak ennél fogva mindazok, a kik azt mondják, 
hogy mily hiányos a perrendtartás Magyarorszá
gon, ezt a mi véleményünk ellen nem alkalmazni, 
mert most nem az a kérdés. A kérdés, mely a sző
nyegen levő törvényjavaslatra nézve fenforog az, 
hogy midőn az uj perrendtartás életbe fog lépni, 
akkor is továbbra fentartassék-e Erdélyben ezen 
uj alkotmányos perrendtartással az „Allgemeines 
österreichisches bürgerliches Gresetzbueh"?" 

Besze JánOS: Nem az a kérdés. 
Gál JánOS: Engedelmet kérek, ez a kérdés. 

{Valaki: De bizony nem ez! Más: épen ez a kér
dés!) Engedelmet kérek, épen ez a kérdés. {Zaj. 

Halijuk! Folytassa:/) Mindjárt folytatom, mihelyest 
hallgatni méltóztatnak. 

Uraim! az itt a kérdés: fentartassék-e Erdély
ben az osztrák anyagi jog, vagyis az osztrák pol
gári törvénykönyv, osztrák büntetőtörvény, osz
trák váltótörvény, az osztrák csődrendtartás, még 
azután is, hogy az uj alkotmányos alaki törvény, 
vagyis uj perrendtartás életbe lépend ? vagy pedig 
hogy az uj alkotmányos perrendtartás életbe fog-e 
lépni, a mely kétségtelenül több tekintettel volt a 
Magyarországon jelenleg érvényben levő anya
gi törvényekre: ugyanakkor a magyarországi 
anyagi törvények terjesztessenek ki Erdélyre is? 
Ez a kérdés. 

E tekintetben bátor vagyok röviden vélemé
nyemet kifejezni. 

Méltóztassék a t. képviselőház megfontolni: 
minő torz-alakja lenne az osztrák anyagi törvé
nyek fentartásával az uj perrendtartás életbe lépte 
után egy erdélyi keresetlevélnek: „Az 1868-diki 
ezen és ezen uj alkotmányos perrendtartást tartal
mazó törvény szerint a következő keresetemet te
szem fel;" következik most a per alapjául szolgáló 
tény vagy dolog megírása; ezután maga a posí-
tum következőleg : t . i . „megkívánom ezen kerese
tem alapján, hogy az Allgemeines österreichisches 
bürgerliches Gresetzbueh ezen és ezen szakaszai 
szerint nekem ez s ez megítéltessék.fó Ez a tors-
alakja a keresetnek. 

Szlávy József: Nem áll. 
Gál J á n o s : Bocsánatot kérek a t. államtit

kártól, én megmondom a magam véleményét, 
azután ha tetszik, méltóztassék megezáfolni. 

Hallottam egy nevezetes ellenvetést e tekin
tetben, hogy t. i. ily rövid idő alatt a mint mi az 
átalunk beadott törvényjavaslatban kívánjuk, nem 
lehet, hogy megtegye az igazságügyminiszterium 
az e végett szükséges intézkedéseket. E tekintet
ben bátor vagyok a következő észrevételt tenni: 
maga az igen t. igazságügyminiszter úr méltózta
tott azon időt, a midőn az uj perrendtartás életbe 
fog lépni, jövő márczius elejére kitűzni. Tehát 
még van három hónap. Nézzük meg, hogy 1861-
ben szintén a mostani t. igazságügyminiszter úr 
bölcseségeés legfőbb közreműködése által mennyi 
idő alatt dolgozták ki az országbírói értekezlet 
utján azon szabályokat, melyek nyomán a hazai 
törvények az osztrák törvények helyébe Magyar
országon visszaállíttattak. Megkezdettek a tanács
kozások január 23-án, és az akkori országbíró az 
e tárgyban készült munkálatot már május 4-kén 
terjesztette az országgyűlés elé, tehát a tanácsko
zások akkor is 3 hónapig tartottak. Akkor pedig 
nem csupán anyagi jog tekintetében történt intéz
kedés, hanem egy uj perrendtartás is készíttetett a 
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váltó és csődeljárás alapján, melyre már most sem
mi szükség nincs, miután az uj alkotmányos per 
rendtartás fog életbe lépni. 

Azon specialitásokra, melyeket Tisza László 
barátom igen helyesen felhozott, nem akarok kiter
jeszkedni, mert ismétlésekbe nem akarok bocsát
kozni. Méltóztassanak azonban megfontolni azt, 
hogy az 1861-diki ideiglenes szabályokban három 
kis lapon mindössze csak 23 rövid szakasz van, 
melyekben foglalt szabályok szerint Magyarorszá
gon a hazai, polgári, anyagi törvények ismét visz-
szaállittattak. Itt foglaltatik az örökösödési tör
vény, mely a ramusok szerint intézi el az örökö
södést a magyar nemzet ősi jogfogalmai szerint, 
és eltér több pontban az ausztriai örökösödéstől. 
Ha már most ugyanazon egy embernek Magyar
országon és Erdélyben is jószága van. és ő meg
hal egyenes leszármazó örökösök nélkül, nem két 
külön ál3am-e az, hogy ha pl. az egyikben az oszt
rák törvények szerint semmi tekintet nem leend 
az oldalas atyafiak közó'l arra nézve, hogy me
lyiknek az ágazatán örökölte volt azt az örökha
gyó ; a másikban pedig a magyarországi jelen 
örökösödési törvények szerint épen ez fog dönteni. 
Méltóztassanak megfontolni, hogy egy ország-e 
az, a melyben az erdélyi részekre nézve az özvegy 
a férje birtokának egy részét, ha gyermekek nem 
maradtak, saját tulajdona képen elviszi, ellenben 
a magyarországi jószágra nézve az oldalas atya
fiak ramusok szerint fognak következni, az özvegy 
pedig a magyar törvények szerint özvegyi tartási 
joggal bir ? Fontolják meg továbbá a t. képviselő 
urak, vajon az osztrák büntetőtörvény szerint, 
mely Erdélyben jelenleg is életben van, ha a biró 
azt ugy kezeli, mint a törvény meghatározza, le
hetséges-e az alkotmányos élet vagy nem? Én ré
szemről azt mondom, hogy midőn az alkotmányos 
érzésű biró, ha alkotmányos életet akar, kell, hogy 
kijátsza a törvényt, melyet szorosan követni tar
toznék az ítéletnél, az szerintem nem törvény. 
Méltóztassanak végre megfontolni, hogy az osztrák 
büntető eljárás szerint a királyi tábla Ítéletet nem 
hozhat a nélkül, hogy maga a közvádló a királyi 
tábla ülésében az ítélethozatala alatt, mint inforrna-
tivum votummal biró tag, ben ne üljön. Biztosít
ja-e ez vagy nem az egyénnek alkotmányos sza
badságát. T. képviselőház! Sem mi képviselők, 
sem pedig a kormány nem tulajdonosa az egyes 
polgárok vagyonainak,ezekaz egyes polgároknak 
sajátjai. Nem mi adtuk ezen vagyonokat a polgá
roknak, hanem a mi kötelességünk azokat védeni. 
Sajátjaik azok azon jog, és igazsági fogalom sze
rint, melyet őseiktől örököltek, és azon öröklési 
mód szerint, a mint az átszállást az egyikről a 
másikra igaznak hitték és hiszik. Méltóztassanak 
tekintetbe venni azon következéseket, ha valami-
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kép a pietás, melyet egy nemzet a sajátról és az 
örökösödésről magának századokon keresztül al
kotott, megingattatik, és oda vitetik át, hogy egy 
az absoíutismus erőszakja által mindazon sajáti 
fogalmak ellenére tett intézkedés meg nem változ-
tattatik, és érvényesen állhat fen még akkor is, 
midőn Magyarországon alkotmányos élet van. 

E tekintetben Erdélynek közvéleménye nyi
latkozott már 1861-ben és nyilatkozott ujabb idő
ben is. A mint 1867- június 26-án azon miniszteri 
rendelet kiadatott, mely szerint az osztrák törvé
nyek Erdélyben tovább is fentartandóknak hatá-
roztattak, alig volt Erdélynek két törvényható
sága, mely fel ne jajdu't volna az osztrák törvé
nyek fentartása ellen. Miután Magyarországon 
1861-ben visszaállítása a hazai törvényeknek — a 
mint akkor s most is többek által kifejeztetett — a 
közvélemény nyomása alatt történt, e tekintetben 
hasonló közvélemény volt és van most Erdélyben. 
Erdélyben igen sokan vannak, kik alkotmányos 
életét Erdélynek kétségbe vonják mindaddig, mig 
az osztrák törvények alatt hagyatik. 

A codificatio. melylyel az ellenvéleményüek 
reményt nyújtanak az osztrák törvényektől meg
szabadulásunkra, nem oly könnyen történik meg, 
mint ahogy némelyek reménylik. Valahol Európá
ban a magánjogról codex készittetett. ez csak év
tizedek munkája után jöhetett létre. Hogyan 
lehessen reményünk, hogy azt pl. egy rövid év 
múlva Magyarországon el fogják végezni ? addig 
pedig a bíróság akármilyen jó legyen, a legjobb el
járás mellett se fog az uj perrendtartás eredmé
nye megfelelni a várakozásnak, ha az osztrák 
anyagi jogot köteleztetik követni. Ha tehát a t. 
ház egy codificatio stádiumára odázná el Erdély
ben az anyagi osztrák törvények megszüntetését 
és a magyar anyagi jog bevitelét: évtizedeken át fog 
még Erdély nyakán maradni az osztrák anyagi 
törvény, következőleg, miután naponkint vesztik 
el a családok igazaikat, senki sem lesz, ki nekik 
sajátjukat a legjobb akarat mellett is visszaszol
gáltathassa. 

Kérem tehát a t. házat , miután e dologban 
lehetetlenség nincs, és miután az alkotmányos fo
galom és az unió azt kívánja, hogy szüntettesse-
nek meg az osztrák törvények Erdélyt továbbra 
is terhelni; miután a minisztériumnak különben 
ugy is az indemnytinél fogva joga van a jelenleg 
érvényben álló magyarországi anyagi törvényeket 
Erdélyben is érvényre hozni: méltóztassék a t. 
ház a IX. osztály külön véleményét elfogadni, 
mely szerint egyidejűleg az uj perrendtartással a 
magyar anyagi törvények Erdélyre is kiterjesz
tessenek. (Helyeslés.) 

Szabó M i k l ó s : T. ház ! Miután a szőnye-
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gen levő törvényjavaslatra nézve a napokban már 
elfogadott unió törvény 12-dik szakasza intézke
dett, nem tartom szükségesnek, hogy hosszabban 
szóljak ezen tárgyhoz, nem vélvén azt, hogy a ház 
ugyanazon határozatot, melyet ezelőtt egy pár 
nappal hozott, most ismét megváltoztassa. 

Csakis az előttem szólott t. képviselő úr elő
adására akarok pár észrevételt tenni. 

Természetesnek találom, hogy Erdély minél 
előbb szabadulni kívánna az osztrák törvénytől, 
mint magunk is tettük, mihelyt a legelső alkalom 
kínálkozott, azonnal kiküszöböltük. Csakhogy igen 
lényeges különbség van köztünk és az erdélyi vi
szonyok között. Akkor, midőn aa országbirói ér
tekezlet következtében Magyarország az osztrák 
törvényeket hatályon kivül tette, ugyanakkor 
visszaállította a régi magyar törvényeket. Erdély 
azonban nem azt akarja, nem azon törvényeket 
akarja visszaállítani, melyek ott érvényben vol
tak, minekelőtte az osztrák törvények behozattak, 
hanem akarja a magyar törvényeket, vagyis egé
szen uj törvényeket bevinni. És igen természetes
nek találnám azt azon esetre, ha Magyarországon 
rendezett codifieált törvények volnának; hanem 
kérem a t. képviselő urat, ha most az osztrák bün
tető törvénykönyv megszüntettetik, Magyarország
nak lévén criminalis praxisa, mit fog azok helyébe 
állítani ? Egyébbiránt oly mélyen semmi a pol
gári életbe be nem hat, mint pl. az örökösödési 
törvények, mint átalában a polgári törvények: 
ezeket csak azon feltevésben lehetne visszaállítani, 
mint az előttem szólott t. képviselő úr mondotta, 
hogy évtizedek kellenek arra , hogy egy polgári 
törvénykönyv életbe léptettessék. De én ezen vé
leményben nem vagyok, és azt hiszem, hogy a 
jövő ülésszak alatt minden esetre életbe fog lépni 
a polgári törvénykezés, és lesz codifieált büntető 
törvénykönyvünk ; és igy sokkal czélszerübbnek 
vélném, hogy akkor, midőn már Magyarországon 
kész törvények lesznek, léptettessenek azok életbe 
Erdélyben is , mintsem , hogy ott 3 év alatt két
szer léptessünk életbe uj törvényeket. 

A külön véleményre nézve azt jegyzem meg, 
hogy ha a külön vélemény elfogadtatnék, akkor 
Magyarországon rneghiusittatnék a polgári törvé
nyek életbe léptetése, pedig az igazságszolgáltatás 
érdekében kívánatos, hogy nálunk, ugy mint Er
délyben, életbeléptettessék az uj polgári perrend
tartás. Ha csak akkor lép életbe, mikor egyúttal 
az osztrák törvények megszüntetésével helyökre 
a magyar törvények léptettetnek életbe Erdélyben, 
akkor azt hiszem, kellene várnunk valószínűleg 
legalább is egy évig, de még akkor sem lehet
nénk ebben bizonyosak, mert átmeneti intézke
dések kidolgozása oly helyén, hol megszűnt tör

vények helyett soha hatásban nem volt uj törvé
nyeket viszünk be, ez minden esetre hosszabb időt 
igényel; pedig azt gondolom, sem nekünk, sem 
Erdélynek nincs érdekében, hogy a polgári törvé
nyek életbeléptetése elodáztassék. 

Sajnálom , hogy az igazságügyminiszter úr 
nincs már jelen, hogy biztosíthatná a t. képviselő 
urakat, hogy az unió törvény XII-ik szakasza ér
telmében intézkedni fog, hogy a kellő változáso k 
kiterjesztessenek Erdélyre is. Ismétlem, hogy e z 
meg fog történni mindenesetre: ésenné Ifogva a köz
ponti bizottság véleményét páftolom. 

Bohatieln Sándor: Az igazságszolgáltatás 
érdekében kötelességemnek tartom röviden fel
szólalni. 

Nem vagyok szerelmes az osztrák törvények
be , szeretem a régi hazai törvényeket; de mind
amellett kötelességemnek tartom nyilatkozni a 
központi bizottság véleménye mellett, és a 9-dik 
osztály külön véleménye ellen, még pedig az 
igazságszolgáltatás érdekében: mert 1861-tőlfogva 
mostanig, tehát rövid 7 év alatt Erdélyben há
romszor szünetelt az igazságszolgáltatás: meg
szűnt 1861. áprilistól, midőn rendeztettek a me
gyék ; 1862-ben márcziusban megszűntek, pe
dig azért, mert fenálltak HZ osztrák törvények, de 
nem volt biró, ki azok szerint képes lett volna 
ítélni; szünetelt 1863-ban csaknem félévig, míg 
az újonnan beállított birák egy kis gyakorlatot 
szerezni képesek voltak. Ezen utón folyt az igaz
ságszolgáltatás 1867-ig, midőn a megyék újra 
rendeztettek, Ekkor a megyékben a törvényszékek 
akként töltettek be, hogy a lehetőségig szakembe
rek választattak; több megyében pedig választat
tak oly emberek , a kik nem tudták a törvényt, 
és mig azok begyakorolták magokat, szünetelt az 
igazságszolgáltatás. 

Most kilátásba van téve, hogy legfeljebb egy 
év alatt elkésziü a büntető- és a polgári törvény
könyv; nem akarnám tehát, hogy addig ismét 
szüneteljen Erdélyben az igazságszolgáltatás, és 
ez időre hozzanak be oly valamit, a mit nem 
tudunk. 

Ha ki fognak küszöböltetni az osztrák törvé
nyek, miket mostani bíráink tudnak, és bevétetik 
az országbirói értekezletet, hogy ezen ország birói 
értekezletet biráink megtanulják, kell hogy tudják 
tökéletesen az osztrák törvényeket, kell hogy tud
ják Magyarország anyagi törvényeit, melyek sok
ban különböznék az erdélyiektől; különböznek 
pedig mindazon törvényekre nézve, miket a ma
gyar törvényhozás 1525-től 1848-ig hozott, és vé
gül még kell, hogy megtanulják magát az országbi
rói értekezletet. Mire mindezeket megtanulják, ak
korra alkalmasint megtörténik a codiíicatió és egy 
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ujabb stádium lép ismét életbe, melybe hogy abiró | 
magát beletanulja, kell legalább fél év , és csak ak
kor jöhet Erdélyben az igazságszolgáltatás a rendes 
kerékvágásba. Mindezek tehát épen az igazság
szolgáltatás érdekében a központi bizottság véle
ménye mellett harczolnak. 

Gál János t. képviselőtársunk legfőbb érvül 
az egyformaságot hozta fel. Alig néhány napja tár
gyaltatott Erdélynek Magyarországgal egyesülése 
részletes szabályozása, tárgyaltatott pedig épen az 
e gyformaságért,t. i. hogy a törvényhozás a két hazá
nak egyformán választott képviselőiből állhasson. 
Egy képviselőtársunk azon elvet hozta fel, hogy ter
jesztessék ki Erdélyre a pozsonyi 1848. V. válasz
tási törvényczikk. Azon alkalommal a képviselő 
úr azt mondta: miért cseréljünk fel egy roszat egy 
hiányossal ? Ha tehát a t. képviselő úr akkor el
fogadta azon érvet; micsoda következetességgel 
cseréljünk fel most egy jobbat, vagy egy megle
hetősen jót egy rosszabbért? Én azt hiszem, hogy 
fel nem cserélhető. 

Ugyanazért kérem a t. házat, méltóztassék a 
központi bizottság véleményét elfogadni. (Helyes
lés jobbról.) 

P a p Mór: T. ház! Azok után, a mik itt el
mondattak, nem szólaltam volna fel, ha igen t. ál
lamtitkár úr nem mondotta volna, hogy ezen tör
vényjavaslat ellenkezik a két nappal ezelőtt hozott 
unió törvénynyel. Bocsánatot kérek, az unió-tör
vény Xll-ik szakasza azt mondja, hogy Magyar
országon az anyagi törvényeknek behozatala any-
nyira szükséges, tehát törvényhozás utján fog 
eszközöltetni. A mit mi most kérünk ezen törvény
javaslatban, épen nem ellenkezik az unio-törvény-
nyel, sőt annak egyenesen kifolyása. 

Azt tetszett kérdeni, hogy az osztrák polgári 
törvénykönyv helyébe mit hoznánk be Erdélyben? 
Elismerem, hogy codificált büntető törvénykönyve 
Magyarországnak nincs, de Magyarországnak van e 
tekintetben a legrégibb időtől gyakorlata,, és ezen 
gyakorlatot s az itteni szokásokat be lehet hozni 
Erdélyben, a mint csakugyan történt is, hogy egy
két törvényhatóságban 1861-ben behozatott. 

Egyébiránt én abban megnyugszom, mit t. 
államtitkár úr mondott, hogy az igazságügyi mi
niszter minden törekvését oda fogja irányozni, hogy 
Erdélyben is behozassanak a magyarországi anyagi 
törvények; hanem azon kitétele,hogy „lassankint," 
igen tág fogalom, mely alatt igen hosszú időt is lehet 
érteni. 

Boheczel t. képviselő úr azt mondja, hogy 
azért óhajtandó az osztrák polgári törvénykönyv 
megtartása, mivel Erdélyben oly birák vannak, 
kik az ujabb korban tanultak. Igaz, vannak olyan 
birák, kik az ujabb korban végezték a jogtudo-

| mányokat, hanem ezekkel szemben vannak szám
talan olyanok is, kik a régit jobban tudják, mint 
az osztrák törvényeket. (Szavazzunk!) 

Antalfy Károly: Elállók. 
Elnök: Senki felirva nem levén a tágyalás 

be van fejezve, s következik a szavazás. Nézetem 
szerint a szavazási kérdés először azon törvényja
vaslat, melyet több erdélyi képviselő az osztrák 
törvényeknek Erdélyben leendő megszüntetésére 
nézve beadott. Az esetben, ha ez el nem fogadtat
nék, kerül szavazás alá azon határozati javaslat, 
melyet a központi bizottság terjesztett elő. Nem 
tudom óhajtja-e a t. ház, hogy szavazás előtt mind
két javaslat felolvastassák ? (Közbeszólás: Csak a 
bizottság javaslata a kérdés!) Bocsánatot kérek, a 
szabályok szerint mindig az első indítványra kell 
feltenni a szavazási kérdést, és ha az el nem fo
gadtatnék, jön a második, a harmadik stb. (He
lyeslés.) 

Tehát kérem azon képviselőket, kik azon tör
vényjavaslatot, melyet gr. Teleki Domokos és több 
erdélyi képviselő az osztrák törvényeknek Erdély
ben megszüntetéséről a ház asztalára letettek, és 
jelenleg tárgyalás alatt volt, elfogadni kívánják, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik.] Méltóztas
sanak állva maradni mindaddig, míg a jegyző urak 
megszámlálják. (Megtörténik.) Most, kérem, méltóz
tassanak azok felállani, kik el nem fogadják, (Meg
történik.) A többség, ugy látom, a mellett van, 
hogy ne fogadtassák el. 

Most méltóztassanak azok, kik a központi bi
zottság határozati javaslatát elfogadják, felállani. 
(Megtörténik.) A többség elfogadta. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T, 
ház ! 0 felsége Magyarország és Erdély egyesíté
séről, a nemzetségi egyenjogúságról, a függő adós
ságok ellenőrzéséről, a közös nyugdijakról, a ve
gyes házassági válóperekről, és a magyar keleti 
vasút és annak szárnyvonalai kiépítéséről szóló 
törvényczikkeket szentesíteni méltóztatván : van 
szerencsém ezeket azon kéréssel átnyújtani, mél
tóztassék kihirdetésöket elrendelni. (Éljenzés.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa szen
tesitett törvényczikkeket)) 

Elnök: E szentesitett törvényczikkek a kép
viselőházban kihirdettetvén, kihirdetés végett a 
méltóságos főrendekhez át fognak küldetni. Hogy 
ez mielőbb megtörténhessék, méltóztassanak a 
jegyzőkönyvnek erre vonatkozó pontját hitele
síteni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az ülés 
jegyzökönyvének a szentesitett fórvényczikkek kihirde
tésére vonatkozó pontját.) 

J) Lásd az Irományok 448—453-ik számait. 
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E l n ö k : A jegyzőkönyv ezen pontja hitele
síttetik. 

Nem tudom, kivánja-e a t. ház a tanácskozást 
folytatni? (Holnap!) 

Holnap ünnep levén, az ülés 11 órakor fog 

megkezdődni. Napirenden lesznek: a házszabályok 
és mindazon törvényjavaslatok, határozati javas
latok és indítványok, melyek egyes képviselők ál
tal beadattak. 

Az ülés végződik esít 8V« órakor. 

CCCXXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. december 8-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b G a j z á g ó S a l a m o n , végre S o m s s i c k Pál e l n ö k l e t e a l a t t . 

f árgyai : A kormány tudatja az országgyűlés ünnepélyes berekesztésének idejét. A főrendek f lnöke átküldi az országos levéltár
nok elismervényeit átvett szentesített törvényczikkekről. Kárvények bemutatása. A kormány felel Zsarnay Imre interpellatiojára. Gbyczy 
Kálmán a tengeri lobogót, Zmeskall Mór a sóhivatalok iránt interpellálja a kormányt, mely is mindjárt mindakét kérdésre válaszol. A kér-
vényi bizottság tárgyalta kérvényét a minisztériumhoz tétetnek át. Az 1868. XXIII. tbrvényczikk 30-dik szakaszának kiterjesztéséről 
szóló törvényjavaslat végleg elfogadtatik. A főrendek üzenik, bogy ezen törvényjavaslatot, valamint a }. estvárosi kölcsönről szólót, el
fogadták, s az államadósságokat ellenőrzendő bizottságba a magok tagjait megválasztották A liázszabályzati javaslat részletes tárgyalása 
újra felvétetik s bevégeztetik. A vallásfelekezet! viszonosságról, a polgári törvénykezési rendtartásról az 1869-dik évi államköltség-
vetésről, a tiszai vaspályatársulat tartozása törlesztéséről, a Lonjskopolje ármentesitéai költségeiről, s a vasnti kölcsönről szóló törvények 
szenteaittetvén, kihirdettetnek, A kormány felel Patay István, Simonyi Ernő s Majthényi Dezső interpellátióira. A még el nem inté
zett javaslatok nyilt napirend mellett elintéztetnek. Simonyi Ernő Újvidék városa iránt interpellálja a kormányt, mely is azonnal vá
laszol. 

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

Az ülés kezdődik délelőtt 11V4 órák or. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Ráday László gr. jegyző úr fogja 
vezetni; a szólani kívánók neveit Bujanovics Sán
dor jegyző tír jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző {ok ássa a ae-

czember 7-én tartóit ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Andrásy Gyula gr. miniszterelnöknek az or

szággyűlés ünnepélyes berekesztésére vonatkozó, 
hozzám intézett átirata fog felolvastatni. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa): „Mél
tóságos elnök úr ! Hivatkozva folyó évi deczember 
hó 5-én 1433. szám alatt kelt előleges értesíté
semre, van szerencsém méltóságodat tudósítani, 
miszerint az országgyűlésnek ünnepélyes berekesz
tése'folyó évi deczember hó 10-én déli 1 órakor 
lesz. Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem nyil
vánítását." 

E l n ö k : Az országos folevéltárnok elismeri, 
K É P V . H. NAPLÓ 1865/„. XI. 

hogy a következő szentesitett törvénycikkeket 
átvette, és megőrzés végett az országos levéltárba 
letette, ugy mint: a szőlőbirtok után járó tartozások 
megváltásáról, az uzsoratörvények eltörléséről, az 
ország némely vidékein rablók által megzavart 
közbiztonsághelyreállitásáramegkivántatópóthitel-
ről.a Magyarország s Horvát-, Sziavon- és Dalmátor
szágok között fenforgott közjogi kérdések kiegyen
lítése iránt létrejött egyezmény beczikkelyezéséről, 
az úrbéri örökváltságokért országos alapból adandó 
megtérítésről, a személyes kereseti adóról, a hús- és 
borfogyasztási adóról, az 1853-ik évi deczember 
hó 5-én kelt átalános, ésaz 1857. évi február 18-án 
kelt dalmátországi külön vámtariffának némi mó
dosításáról szóló törvényczikkeket. Tudomásul 
vétetik. 

Szatmár-Németi városa közönsége az 1848— 
49. évi időszakban a városi árvaházba befolyt s 
elkobzott 100,000 forint összeg magyar bankjegy
ben képviselt árva-vagyont az országos alapból 
kipótoltatni kéri. 

Ung megye közönsége aLudovicum magyar 
katonai akadémiának a nemzeti alapitvány és a 
fenálló törvények értelmében leendő mielőbbi 
életbeléptetését törvényhozásilag eszközöltetni 
kéri. 




