
CCCXXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (December 8. 1868.) 433 

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. 
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Rozsnyó bányaváros közönsége ismételve 
kéri, hogy tetemes áldozattal fenálló városi tör
vényszéke, a mólyen tisztelt országgyűlés által 
megajánlott 80,000 forintból aránylag segélyez-
tessék. 

A ház tegnapi határozatához képest a kérvé
nyek a képviselőház levéltárába fognak tétetni, s 
a jövő országgyűlés elé terjesztetni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Zsarnay képviselő úr tegnap a sókezelés ügyében 
interpellátiót intézett hozzám, melyre van szeren
csém a következőkben válaszolni. 

Az interpellatió első részében képviselő úr 
azt kérdé tőlem: van-e a kormánynak tudomása 
azon átalános panaszokról, hogy „különösen só
vári főzött sót használó vidékek lakói, még azok 
is, kik kó'sót használnak, most, midőn a só ára 
törvény által leszállittatott, nagyobb bajjal és drá
gább áron juthatnak a sóhoz, mint a törvény szen
tesítése előtt juthattak." Az interpellatió ezen ré
szére van szerencsém válaszolni, hogy képviselő 
urnák azon állitása nem áll, mintha nagyobb baj
jal jutnának az illető vevők a sóhoz, miután az 
1868. XI. törvényczikk 3. szakasza értelmében, 
mely felhatalmazza a minisztériumot arra, hogy a 
szükséghez képest a termelési helyeken kívül is 
állithasson sóeladási rakhelyeket, ennek megfele-
lőleg sóeladási rakhelyek majdnem két akkora 
számban vannak jelenleg felállítva, mint azelőtt, 
és igy jelenleg körülbelől 50 rakhely van, hol a 
sót árulják. Arról biztosithatom a t. képviselő urat, 
hogy bármely népesebb város kivan saját terüle
tén a városban raktárt állítani, és eziránt a pénz
ügyminisztériumhoz kérvényt intéz, a szükséges 
intézkedések megtétettek az iránt, hogy a kivánt 
mennyiségű só a szállítási ár hozzászámitásával, a 
kincstári raktárból azon város lakói rendelkezésére 
bocsáttassák, ha az illető város vagy az ottani 
jóhitelti kereskedő a raktár felállítására vállal
kozik. 

Tehát az interpellatió azou része, hogy a ve
vők most nagyobb bajjal jutnának a sóhoz, mint 
ezelőtt , ezen tény által meg van czáfolva. 
(Tcüzés.) 

Az interpellatió azon részét, mely azt tartal
mazza, hogy a sót drágábban árulják jelen évben, 
mint az előbbi években, ruegczáfolja azon kö
rülmény, hogy a törvény értelmében minden rak
tárban körülbelől 2 forinttal olcsóbban árulják a 
sót, mint azelőtt. Miután a t. képviselő úr egyetlen 
egy körülményt, egy esetet sem fog elősorolhatni, 
hol a törvény által megállapított ár a kincstári 
raktárakban meg nem tartatott volna, ezen állítást 
is alaptalannak mondhatom. A mi különösen a 
sóvári só árulását illeti, erre nézve a következőket 

| jegyzem meg : az előbbi években Sóvárott az ösz-
szes termelés 130,000 mázsa főtt sót tett, de miu
tán az utóbbi időkben a sósviz tetemesen megapadt 
annyira,hogy félni lehet attól, hogy ha az előbbeni 
mennyiség fogna előállíttatni, az akna összedülé-
sétől lehetne tartani, ennélfogva a sómennyiség, 
melyet most évenkint termelni lehet, csak 90,000 
mázsára megy. Előbb Sóvárett a só 6 frt 90 kron 
árultatott, holott jelenben a törvény értelmében 
5 forinton árultatik , a kősó ára a szállítási díj 
miatt, 6 frt 20 ki\, ennélfogva a főtt só kedvezmé
nyi áron árultatik, még pedig mázsánkínt 1 frt 
90 krral olcsóbban, ekkép a törvény rendelkezett: 
ennélfogva természetesen azon vidéken mindenki 
sóvári sót óhajtana vásárolni; de a termelés apadása 
folytán minden igénynek eleget tenni nem lehet. 
A törvény 7. szakasza értelmében mindenkinek 
jogában van, nemcsak saját szükségére, de keres
kedésre is, az eladási helyeken levő sóraktárakban 
sőt vásárolni, s igy természetesen a Só váron ter
melt sókészlet egy részét a kereskedők vették meg, 

í kik jókor ellátták azzal magukat, és miután a ter-
I melési mennyiség 90,000 mázsára van szorítva, 
I sokan a kedvezményi áron nem kaphatták a főtt 
| sót. Ezen körülménynek tudomására jővén, már 
! régebben intézkedtem. E tekintetben biztosithatom 
j a t. képviselő urat, hogy jövőre akkép történend 
j az eladás, hogy ámbár a törvény értelme szerint 

lehet bárkinek kereskedésre is sót eladai, minthogy 
ama vidéken valóságos kiváltságos ár létezik, meg
történt az intézkedés az iránt, hogy a fogyasztók 
számára szükséges mennyiségit só kisebb részle
tekben árultassók. 

A m i az interpellatió azon részét illeti, mely-
\ ben az iránt tesz kérdést, és kívánna intézkedést 

tétetni képviselő úr, hogy szüntettessenek meg 
azon visszaélések, melyeket egyes nyerészkedők 
követnek el, erre nézve azt hiszem, a minisztérium 
hatalmán kivül áll intézkedni ; miután megrendelné 
azt, hogy egy vagy más sóárulással foglalkozó 
tizér a termelési helyeken vásárolt sót másutt mily 
áron köteles árulni, jogában nem állhat. De miután 
a törvény szerint sóeladási helyeken mindenki vá
sárolhat sót a törvény által megszabott áron, és 
miután a kormány intézkedett az iránt, hogy min
den nagyobb városban, ha a város kívánja, a kije
lölendő árulónak hitelezés mellett, só a raktári 
árakon adatik; ez által meg van adva a mód arra 
nézve, hogy a nyereség, melyet a kereskedők e 
részben vesznek, a mennyire lehet, mérsékeltessék, 
(Tetszés.) 

Zsarnay I m r e : T. ház! Midőn a só tár
gyában interpellatiómat megtettem, jól tudtam, 
hogy mindenható és mindenütt jelen való a minisz
ter vagy a kormány nem lehet. És igy ha történik 
is visszaélés valahol a törvény kijátszásával, hiba 
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volna azt a kormánynak tulajdonítani. Azonban a 
mit mondottam, azt nem csak ugy vaktában mon
dottam, hanem tapasztalás nyomán, mert ma
gam voltam tanúja, hogy több oly helység la
kói, kik az előtt sót szállítottak, üresen jöttek 
vissza Sóvárról, mert az ott levő' sóhivatalnokok 
azt mondották, hogy nincs már só. Miért? Mert 
néhány kereskedő kizárólag kapta azt. mig a nép, 
mely maga használatára akarta venni a sót. nem 
kapott. 

A mi egyébiránt a pénzügyi miniszter űr 
nyilatkozatát illeti, én mindenesetre örülök, hogy 
az interpellatiót megtettem, és nyilatkoztam, mert 
igen világos a törvény; de épen azért, hogy a tör
vény ki ne játszassák: kell intézkedést tenni, és az 
ország lakói érdekében áll azon czélszerü intézke
dés, melyről most nemcsak a pénzügyminiszter ál
tal, hanem az illető sókezelő hivatalnokok által is 
értesíttettem, hogy ezután minden város, ha jelent
kezik, hogy mennyi sóra van szüksége, azt meg
kapja. Nyilatkozatomat azon óhajtás^kifejezésével 
végzem, hogy a mint akarata van. ugy erélye és ké
pessége is legyen a kormánynak a törvény végre
hajtására. (Helyeslés.) 

P a t a y I s t v á n : A napokban volt szerencsém 
a cultusminiszter úrhoz interpellatiót intézni a 
gárda és más alapítványok i ránt ; és azt méltózta
tott mondani, hogy ez ügy nemcsak őt. hanem az 
összes minisztériumot érdekelvén, azt minisztertár
saival közlendi. Most az idő rövid, csak egy-két 
nap tart az országgyűlés: e tekintetben tehát bá
tor Vagyok az összes minisztérium tagjait felkérni, 
hogy e részben kimeriíő feleletet méltóztassanak 
a ház elé terjeszteni, hogy e tekintetben mind ma
gamat, mind pedig küldőimet megnyugtathassam. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
U g y tudom, a miniszterelnök űr több hozzá intézett 
kérdésre még a mai ülésben szándékozik választ 
adni, s alkalmasint ez a kérdés is azok közé fog 
tartozni, melyekre a minisztérium nevében a mi
niszterelnök nyilatkozni fog. Addig méltóztassék 
kis türelemmel lenni. 

P a t a y I s t v á n : Köszönöm a felvilágositást; 
elvárom az ígéret teljesítését. 

G h y c z y K á l m á l l : Az 1867-ik esztendei 
XVI-ik törvényczikkben foglaltatik azon vám- és 
kereskedelmi szövetség, mely egyrészről a magyar 
korona országai, másrészről ő felsége többi orszá
gai közt köttetett. Nincs itt helye, se ideje annak, 
hogy ezen vám- és kereskedelmi szövetségnek 
akár előnyei akár hátrányai fejtegettessenek, de 
annyi bizonyos, hogy ennek minden pontját mind
két részről kivétel nélkül teljesíteni kell. Ezen 
vám- és kereskedelmi szerződés 6-ik pontja a két 
szerződő fél kereskedelmi hajói által használandó 

lobogóról rendelkezik. Közel egy esztendeje már, 
hogy ezen szövetség megköttetett, és arról, vajon 
annak emiitett pontja már teljesittetett-e ? mind
eddig semmi tudomással nem birunk ; szükséges
nek látnám pedig, hogy az országgyűlés, eloszlása 
előtt, és ez által a nemzet ezen dolognak miben
létéről felvilágositást nyerjen. E tárgyra vonatko
zik interpellatióm a t. földmivelési-, ipar- és ke
reskedelmi miniszter úrhoz. Kérem azt felolvas
tatni. 

Paiss Andor jegyző {oh ássa Ghyczy Kál
mán interpellatióját): „Az 1867. XVI. törvény-
ezikkben foglalt vám- és kereskedelmi szövetségnek 
VI. czikke azt rendelvén, hogy mindkét fél keres
kedelmi hajói egy és ugyanazon lobogót használ
janak, mely az eddigi jelvényekkel a magyar ko
rona alatti országok színeit és ezimerét egyesítse: 
bátor vagyok a t. földmivelési, ipar és kereske
delmi miniszter úrhoz azon kérdést intézni: hogy 
a törvény, illetőleg vám- és kereskedelmi szövet
ség ezen rendeletének elég tétetett-e?" 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Midőn az osztrák-magyar vám- és kereskedelmi 
szövetség a birodalom mindkét felének törvény
hozása által törvényerőre emelkedett, a kormány 
kötelességének ismerte az egész kereskedelmi szö
vetségnek, s igy a t. interpelláló úr által idézett 
szakasznak is érvényt szerezni, és igy az uj keres
kedelmi lobogónak életbeléptetését is szorgalmazni. 
A kormány, hiven az ország közjogi állásának 
föltételeihez és ezen szövetség pontjának értelmé
hez, az uj kereskedelmi lobogót oly formában 
sürgette, hogy az fele részben Magyarország szí
neit és ezimerét, másik felerészben Ausztria színeit 
és ezimerét tüntesse elő. A két minisztérium közt e 
részben váltott iratok azt eredményezték, hogy a 
magyar minisztérium által javasolt forma elfogad
tatott. Ha a cs. kir. minisztérium alkotmányos 
helyzetét ugy itéli meg, hogy az uj lobogónak 
ezen alakját saját törvényhozása elé hozza, ezt 
természetesen a magyar minisztérium kétségbe 
nem vonhatja; noha részemről ugy vagyok meg
győződve, hogy ez, mint végrehajtást illető dolog', 
a végrehajtó hatalom teendői közé tartozik. Biz
tosítva van ezen felül a magyar minisztérium, ar
ról, hogy az igy elfogadott kereskedelmi lobogó, 
legközelebb diplomatikai utón is notificáltatni fog 
az illető hatalmakkal: más részről arról is, hogy 
a konzulságoknál ezen uj lobogó alkalmazása el 
fog rendeltetni. 

G h y c z y K á l m á n : Teljesen meg vagyok 
győződve, hogy a t. miniszter űr részéről megtör
tént minden, a mi megkívántatik arra, hogy a 
törvénynek, a vám- és kereskedelmi szövetségnek 
illető pontja teljesíttessék, annyival inkább feltűnő 
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lenne tehát, ha e részben a birodalmi tanácsban 
képviselt országoknak akár minisztériuma, akár 
országgyűlése részéről a törvény, illetőlég vám
szövetség feltételei teljesítésének valamely nehéz
ségek vagy akadályok gördittettnének eléje, mert 
ez, nézetem szerint, megszegése lenne a kétoldalú 
szerződésnek, mely mind a két részről ünnepélye
sen köttetett. Ezt azonban se a birodalmi tanács
ban képviselt országok minisztériumáról, se or
szággyűléséről fel nem tehetvén, azon reményben, 
hogy az általam felemiitett törvénynek, illetőleg 
vám- és kereskedelmi szövetségnek rendelete az 
ország méltóságának, függetlenségének megfelelő 
módon a legközelebbi országgyűlésig teljesíttetni 
fog: részemről további észrevételek tételétől tartóz
kodom. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Zmeskál Mór: Minthogy Árva-, Liptó- és 
Turóczmegye részéről azon kívánság nyilvánult, 
miszerint e megyékben sóhivatalok állíttassanak 
fel, melyeknek felállításától leginkább várható, 
hogy ezen megyék jó sóval el fognak láttatni: 
ennek következtében bátor vagyok a mélyen t. 
pénzügyminiszter úrhoz azon interpellatiót intézni : 
szándékozik-e a mélyen t. pénzügjmiiniszter úr 
Árva-, Liptó- és Turóczmegyékben sóhivatalokat 
felállítani, mely hivatalok felállításától leginkább 
várható, hogy a közönség jó sóval fog ellát
tatni ? 

Bujanov ic s Sándor j e g y z ő (olvassa Zmes
kál Mór interpellatiójcd): „Szándékozik-e a mélyen 
tisztelt pénzügyminiszter úr Árva-,Liptó- és Turócz
megyékben sóhivatalokat felállíttatni, mely hiva
talok felállításától leginkább várható, hogy a kö
zönség jó sóval fog elláttatni ?'•' 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
A t. képviselő urnák ezen interpellatiójára szintén 
azt felelhetem, a mit előbb mondottam: t. i. hogy 
mindenütt, hol a szükség kivánja, és minden 
népesebb városban a minisztérium részéről a szük
séges sóárulás végett az intézkedések megtörténtek. 
Ha azon vármegyék, melyek ennek szükségét 
érzik, folyamodnak, a már említett mód szerint leg
nagyobb készséggel fogok intézkedni. (Tetszés.) 

" BujanovicS Sándor j e g y z ő (olvassa a kér
vényt bizottság jelentését, melyben bemutatja azon 
hozzáutasitott és általa tárgyalt kérvények elkészített 
lajstromát, melyek a, ház határozata: folytán az illető 
miniszteriimiokhoz átteendők.) 

Elnök: Nem tudom, a t. ház óhajt ja-e föl
olvastatni mindazon kérvények czimeit, melyek 
az egyes minisztériumokhoz kiadatnak? (Nem!) 
A ház tehát határozatílag kimondja, hogy az itt 
elősorolt kérvények a bemutatott lajstrom szerint 
az illető minisztériumokhoz áttétetnek. A többi 
kérvény a képviselő ház levéltárába fog letétetni, 
s felettök a jövő országgyűlés fog határozni. 

Egy törvényjavaslat végleges megszavazása 
van napirenden. Jegyző' úr föl fogja olvasni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 
1868-iki XXIII törvényczikk 30-i/c szakaszának az 
1869-ik év végéig leendő kiterjesztéséről szóló tör
vényjavaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a fölol vásott törvény
javaslatot végleg elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennél
fogva végleg elfogadtatott. Az ekként elfogadott 
törvényjavaslat hozzájárulás végett a méltóságos 
főrendekhez át fog küldetni. 

Jegyző úr az ide vonatkozó jegyzohönyvi 
pontot föl fogja olvasói, hogy az hitelesíttessék. 

Ráday Lász ló gl'. j e g y z ő (olvassa a jegy
zőkönyv erre vonatkozó pontját.) 

E l n ö k : Ezt a főrendi házhoz Paiss Andor 
jegyző úr fogja átvinni. 

Napi renden van a házszabályok 1) részletes 
tárgyalásának folytatása. 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A t. ház egyik köze
lebbi határozatánál fogva a házszabályok 27-ik 
szakasza, DeákFerencz indítványa folytán, meg
változott, s az akkor elfogadott indítvány a köz
ponti bizottsághoz lévén utasítva, az a következő 
stylaris módosítást hozza javaslatba : (Olvassa :) 
„26-ik szakasz. A ház alakulása után azon képvi
selők, kik a 18-ik szakasz értelmében az alakulás
ba befolytak, 7—7 tagból álló 9 megkülönböz
tetés végett folyó számmal megjelölendő bíráló 
bizottságfot titkos szavazattal választanak azon 
képviselők közöl, kiknek választása ellen semmi 
kérvény beadva nincs, és választási jegyzőköny
veik kifogástalanok*. Minthogy az ez előtt levő 
26-ik szakasz kimarad, ennélfogva az nyeri a 26-
dik számot. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház"? (Halljuk még 
egyszer.') 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa még egyszer,) 
Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk;/) 

Ennélfogva elfogadtatik. 
Következik a 28-dik szakasz. 
Ráday László gróf jegyző (olvassa a 28-

dik és 29'dik szakaszt). 
Királyi Pál előadó: A 28. és 29. szakasz 

helyett a központi bizottság 27. szakasz száma 
alatt következő szerkezetet hozza javaslatba. (Ol
vassa:) „27-ik szakasz Azon megbizó levelek, me
lyek ellen kérvény ugyan nem adatott be, de a 
melyek akár tartalmukra, akár kiállításukra nézve 
az osztályokban kifogás alá vétettek, azokhoz so-
roztassanak, a melyeknek érvényessége ellen kér
vény adatott be, s azok ez esetben ez utóbbiakkal 
egyenlő módon tárgy altatnak.,, 

I —, .—. 
I *) Lásd az Irományok 350-dik számának mellékletét. 
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E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság javaslatát ? (Elfogadjuk !) Ennélfogva elfogad
tatik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 30-ik 
szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Az elfogadott módo
sítások következtében a 30-ik szakasz már most a 
28-dik lesz. 

Elnök: A 30 dik szakasz elfogadtatik. 
Ráday László gr. jegyző (olvassa a 31-ik 

szakaszt.) 
K i r á l y i P á l e lőadó: Ezen szakasz megvál

tozik a 27-ik szakaszra néz vei elfogadott megvál
toztatás folytán. Ugyanis a két első sornak ki kell 
maradni és a harmadik sor első szava „a kineve
zett" helyébe kell jönni : „a 26-ik szakasz szerint 
megválasztott" (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t . ház a központi bizottság előadó
jának módosításával elfogadja a 31-ik szakaszt. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 32-ik 
szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Ezen szakasz 6-ik 
sorában a központi bizottság véleménye szerint 
ezen szó helyett „kiosztatja" ez volna teendő 
„kiosztja." 

Elnök: Elfogadja a t. ház e javítással a 32-
dik szakaszt ? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a 33 — 
38-ik szakaszokat melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa a 39-ik szakaszt.) 

K í r á l v i P á l e l ő a d ó : Ezen szakaszban az 
ujabb szövegezés szerint 33, 34. 35. helyett 32, 
33, 34, jönne. 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni ezen szakaszt ? 
(Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 40-ik 
szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
ezen szakaszt mint feleslegest kihagyatni kívánja. 
(Helyeslss.) 

Elnök: Beleegyezik a t. ház hogy ezen 
szakasz kihagyassék? (Bele!) E szakasz kihagya-
tik. 

Ráday László gr, jegyző (olvassa a 41-ik 
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
a 42-ik szakaszt.) 

Halász B o l d i z s á r : A 39-ik szakasz nem 
engedi meg, hogy képviselő védője legyen kép
viselő társainak. A fölolvasott szakasz ennek elle
nére megengedi, hogy a ház minden tagja kifo
gást tehessen az illető bírósági tagok ellen. En 
ebben némi, ellentétet látok és ennélfogva ezt 
kihagy andónak vélem. (Zaj.) Vagy maga a válasz -
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tó tehet a bíróság ellen kifogást, és ez azoknak 
érdekében van és ha kell meg is fogják tenni, mert 
azon eszme, hogy a képviselő képviselő társát nem 
védheti, kívánja azt, hogy a biroság ellen kifogást 
lehet tenni. En ennél fogva ezen szakasz végét 
kihagyandónak vélem. (Marad!) 

E l n ö k : Elfogadja a t, ház ezen szakaszt? 
(Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 43 és 
44-ik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 45=ik szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : E szakaszban a „44." 
szakasz kelyett a „42 íc szakasz teendő. 

Elnök: A 45-dik szakasz e változtatással 
efogadtatik. 

Ráday László gr. jegyző (oh ássa a 46 és 
47--ik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa a 48-ik szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A 48-dik szakasz 
második sorában előforduló ezen szavak helyébe 
„az igazolási állandó bizottság'"' ez teendő „a kép
viselőház" (Helyeslés.) 

Elnök: A t. ház a 48-dik szakaszt ezen vál
toztatással elfogadja. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 49-dik 
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa, 
az 50-d,k szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Ezen szakaszban a 
megváltoztatott 27-dik szakasznál az első sorban 
ezen szavak: „akár az igazolási, akár" kihagyan-
dók. Továbbá a 7-dik sorban előforduló szó után: 
„intézkedni" pont (.) teendő, és a következő sorok 
egészen a szakasz végéig kihagyandók. (Helyeslés.) 

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

Ráday László gr. jegyző (olvassa az 5l-ik 
szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
e szakaszban alulról a harmadik sorban: „értesít
teti" szó után pontot (.) indítványoz tétetni; a többi 
kimarad. (Helyeslés.) 

Elnök: A t. ház az 51-dik szakaszt e változ
tatással elfogadja. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az 62-ik 
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
az 53-dik szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : E szakasz negyedik 
sorában e szó u tán : „azután" beteendők ezen sza
vak: „az általa megállapított sorrendben." 

Elnök: Elfogadja a t. ház e hozzátétellel 
az 53-dik szakaszt? (Elfogadjv-k!) Tehát elfogad
tatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az 54-ik 
szakaszt.) 
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Kirá ly i P á l e l ő a d ó : E szakaszt a köz
ponti bizottság egészen kihagyatni véli. 

BÓnis S á m u e l : T. ház! Ezen szakasz nem 
minden ok nélkül áll itt. Meg van szabva , hogy 
azok, a kik akár kérvényt adtak be. akár a vá
lasztás ellen felléptek, itt tartoznak lenni Buda-
Pesten. Ezen szakasz, mely azt rendeli, hogy azon 
kérvények sorrend szerint vétessenek fel, s előbb 
vagy utóbb a kitűzött napnál fel nem vétethetnek 
a bizottság által, azon szempontból igtattatott ide, 
nehogy azok , a kik jelen vannak, kérvényeiket 
siirgetendők , azon helyzetbe jöjjenek , hogy kér
vényük tudomásuk nélkül referáltatik. 

Kirá ly i P á l e l ő a d ó : A bizottság ezen ne
héz séget az által vélte elháritandónak, hogy az 
előbbi szakaszba e szavakat ig ta t tabe: „az általa 
megállapitott sorrendben." 

GhyCZy IglláCZ: Vau azonban még más is, 
a minél fogva ezen szakaszt meg kell tartani. Az 
mondatik ugyanis e szakaszban: a „bíráló bizott
ság a hozzá utasított megbízó leveleket és kérvé
nyeket , a mennyire lehetséges, a kitűzött sorrend
ben és napon veszi tárgyalás alá." Ennek folytán 
a kitűzött napnál előbb nem veheti tárgyalás alá; 
inig, ha e szakasz nem tartatik meg, az által, hogy 
sorban veszi fel a bizottság, nincs egészen kizárva, 
hogy a napot nem változtatathatja meg. Kérem 
tehát, méltóztassék a t. ház e szakaszt megtartani. 

K i r á l y i P á l e lőadó : Méltóztassék a tisztelt 
képviselő úr az előző szakasznak ezen tételét fi
gyelembe venni : „a biráló bizottság érdemleges 
működését nem kezdheti meg,az alakulását követő 
három nap eltelte előtt, de nyolcz nap alatt meg
kezdeni és azután az általa megállapitott sorrend
ben stb." í gy tehát ugyanaz , a mi e szakaszban 
mondatik, benne van az előbbi szakaszban. 

GhyCZy K á l m á n : T. ház! Véleményem 
szerint előadó urnák észrevétele nem fejtette meg 
egészen a nehézséget, mert az által, hogy kimon-
datik, miszerint a biráló bizottság a hozzá benyuj* 
tott kérvényeket az általa megállapitott sorrendben 
veszi tárgyalás alá, egy körülmény még érintetle
nül maradt: a bizottság ugyanis előre meghatá
rozhatja a sorrendet, a napot is, a melyen egy-egy 
kérvényt felvesz; hanem előre nem láthatván min
den lehetséges esetet , megtörténhetik, hogy egy 
kérvény tárgyalása tovább tar t , mintsem előre 
kiszámítható lett volna, s e miatt szükséges vala
mely későbben tárgyalandó kérvény tárgyalását 
még továbbra halasztani. Ha továbbra halasztatik 
ily kérvény tárgyalása, nem okoz bajt az illető 
feleknek, de azt szükzéges kimondani, hogy ko
rábban semmi esetre nem tárgyalható, mint előre 
a sorrendet meghatározta a bizottság; mert a felek 
magukat éhez tartják, ez ki lesz hirdetve, s a felek 

tudni fogják a napot, s ha ezen napot megelőző
leg tárgyaltatnék folyamodásuk, ők ez esetben 
nézeteiket elő nem adhatnák. Azon eszmét tehát, 
hogy a bizottság a kitűzött napnál előbb tárgyalás 
alá nem veheti a kérvényt, minden esetre a javas
latban kifejeztetni, megtartatni kérem; másodszor, 
meg szeretném tartatni ezen szakaszból azt az esz
mét is, hogy az illető felek a kérvény adatainak 
megezáfolására irott nyilatkozatot is adhassanak 
be a tárgyalás megkezdése előtt: meit ha ez a 
szakaszból kimarad, ez iránt semmi intézkedés nem 
fog a javaslatban foglaltatni, pedig szükséges azt 
határozottan kimondani, hogy a kérvény által 
megtámadott képviselőnek, és az illető választók
nak is van joguk irott nyilatkozatot is beadni. 
Ennél fogva óhajtanám, hogy az 54-dik szakasz, 
bárha a kezdetén némi ismétlést foglal is magában, 
megtartassák. (Helyeslés.) 

E l n ö k : U g y veszem észre, a t. ház az 54-
dik szakaszt a központi bizottság javaslata ellené
ben megkívánja tartatni. (Helyeslés.) Tehát marad. 

Ráday László gr. jegyző (olassa az 55 — 
59. szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 60. szakaszt.) 

Halász B o l d i z s á r : T. ház ! A 60-ik sza
kaszra azon észrevételem van, hogy miután a bi
ráló bizottság ítéletétől fölebbezés nincs , és 
miután a perrendtartás szerint a legfőbb bíróságok 
ülései is végig nyilvánosak, nem látom annak 
okát, hogy miért ne legyen a biráló bizottságnak 
ülése is egészen nyilvános. Mert nagy controleria 
van abban, hogy az ítélet hozatalánál, az illetők, 
ha tetszik, jelen lehetnek. Tehát e szakasz utolsó 
két sorát kihagyandónak gondolnám, és ugy az 
igazolási, mint a biráló bizottságnak üléseit nyilvá
nosaknak javaslanám. Mert annak nincs oka, hogy 
miért zárassák ki a nyilvánosság akkor, midőn a 
tanácskozás legfontosabb része következik, midőn 
t. i. arról van szó: igazoltassék-e az illető képviselő, 
vagy nem? 

K i r á l y i P á l e lőadó : T. ház! Az eszme, 
melyet a bizottság, mely az eredeti munkálatot 
kidolgozta, szem előtt tartott, épen az esküdtszéki 
eljárás volt. Pedig az esküdtszéki eljárás magával 
hozza a nyilvánosságot, és ott jelen van a hallgató
ság azon pontig, midőn a birák vagy az esküdtek 
véleményt akarnak mondani; ekkor nem távolitta-
tik ugyan el a közönség, hanem maguk az esküdt 
birák vonulnak félre, és maguk között tanácskozván, 
mondják ki az ítéletet. Itt, természetesen, nem lehet 
az, hogy a birák vonuljanak el, hanem az hozatott 
javaslatba, hogy ekkor a közönség távolittatik el. 
Ezen eljárás tehát nem ellenkezik azzal, a mit a t. 
képviselő úr mondott. (Helyeslés.) 

ElnÖk: A t. ház a 60-ik szakaszt változatla
nul elfogadja. 



CCCXXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (December 8. 1868.) 439 
Ráday László gr. jegyző (olvassa a 61. és 62 

szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 63-dik szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A bizottság ezen 
szakaszt mint feleslegest, szintén kihagyatni indít
ványozza. 

Elnök : Elfogadja a ház, hogy e szakasz ki-
hagyassék ? (Elfogadjuk!) Tehát kihagy atik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 64—71. 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 72-dikszakaszt.) 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! Miután a vizs
gálatra kiküldött képviselő még esküt is tesz le 
arra, hogy a ház szabályai szerint jár el, nem lá
tom indokolva azt, hogy miért ne ő eskesse meg 
azon tanukat, a kiket kihallgat, hanem az általa 
arra megkeresendő tisztviselő. En tehát a szakasz 
e pontját kihagyatni indítványozom , mert egy-
átalán nincs indokolva az: hogy miért ne eskessen 
az. a ki vizsgál ? 

K i r á l y i Pál e lőadó : A törvénykezési 
praxis hozza azt magával, hogy minden hivatalos 
eskütevést a törvényes bíróság hajtson végre. Ez 
eddig is igy volt. és itt is meg kell tartani. (He
lyeslés.) 

D o b o l y i S á n d o r : Annyit mégis ide szu-
randónak gondolok, hogy a kiküldött képviselő 
előtt eskettessenek meg a tanuk, mert az nincs 
kimondva. (Közbeszólás: Ez magától értetik!) Bo
csánatot kérek, de megtörténhetik, hogy nem je
lenlétében tétetik le. Méltóztassanak tehát e szava
kat hozzátenni: „a kiküldött képviselő előtt." 
(Felkiáltások: Maradjon !) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 72-dik szakasz 
eredeti szerkezetét? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

R á d a y Lász ló g r . j e g y z ő (olvassa a 73-dik 
szakaszt.) 

Halász B o l d i z s á r : Tapasztaltuk az igazo
lásoknál, hogy sokszor az érdekelt felek döntötték 
el az igazolási kérdést, azaz : megesküdtettek oly 
tanukat, a kik panaszos felek voltak. Hogy ezen 
anomália megszüntettessék, mert tanú csak érdek
telen lehet, saját ügyében pedig senki, legfelebb 
kihallgatandó, ide azt kívánom tétetni: „a felek 
által megnevezett tanukon kivül, a kik azonban a 
panaszos vagy panaszlott felek közöl valók nem 
lehetnek." Tudok esetet, midőn 40 tanú volt ki
hallgatva az egyik, és 40 a másik részről még pe
dig hit alatt. Oly választás csakugyan nincs, hogy 
a választókon kivül valaki ott ne legyen, (Zaj.) 
Méltóztassanak megbocsátani, én azt minden al
kalomnál előhoztam, midőn arról volt szó, hogy 
az igazolás miként döntessék el. (Zaj) Most a leg
közelebbi alkalommal is a hit alatt kihallgatott 
érdekeltek döntötték el a kérdést. Ennélfogva mél

tóztassanak elfogadni azon eszmét, mely szerint a 
tanuk érdekek felek nem lehetnek. 

BÓniS S á m u e l : Azt nem tehetjük fel a kép
viselőház kiküldött tagjairól, hogy még azon áta-
lános szabályt sem tudják, mely szerint érdekelt 
fél tanú nem lehet; azért azon hozzátételre nincs 
szükség. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. háza 72-dik szakaszt? 
(Elfogadjuk!) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 73— 76. 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 77-dik szakaszt). 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
a 77. szakasz 4. és 5-dik sorában e szavakat : „s 
hirlapilag is kihirdettetett" kikagyandónak véle
ményezi. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a ház e kihagyássala 77. 
szakaszt? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 78—82. 
szakaszokat, melyek észtevétel nélkül elfogadtatnád:. 
Olvassa a 83. szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság a 
83-dik szakasz c) pontjának második sorában levő 
„hiányok" szó helyébe : „okok" szót kivan tétetni. 
(Helyeslés). 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! Ezen szakaszra 
nézve két észrevételem vau, először az a) pont, 
mely azt határozza meg: mely esetben fogadtatik 
el a kérvény, azt mondja : „ha a képviselőházhoz 
van intézve." Tudjuk tapasztalásból, hogy intézte
tik kérvény az elnökséghez ; volt olyan eset is, 
hogy ő felségéhez a királyhoz volt intézve. Azért, 
mert valaki a czimet eltévesztette, kérvényét visz-
szautasitani nem helyes eljárás. Miért korlátozzuk 
valakinek kérvényezési jogát, midőn ama szavak 
helyett kimondhatjuk : „ha a képviselőházhoz, an
nak elnökéhez van intézve, vagy ha tartalmából 
kitűnik, hogy czimezése ellenére oda tartozik." 
Miért ue fogadjon el a ház oly kérvényt, melyről 
meg van győződve, hogy az igazolásra vonat
kozik? 

Második észrevételem vonatkozik az 1000 
forintot tevő biztositékra. Azt tartom én is, hogy 
szükség van bizonyos cautióra; de nagyon sok
nak, feleslegesnek tartom az 1000 forintot. (Felkiál
tások: 2000 forintra kellene szabni!) Tapasztalás
ból tudjuk, hogy 200, 300 legfölebb 500 forintra 
rúgnak a vizsgálati költségek. Ha oly összeget kí
vánunk letétetni, a mennyire a vizsgálati költségek 
rendesen mennek, vagy 500 forintot; én tökélete
sen elérve látom azon czélt, hogy meggondolatla
nul kérvényeket ne terjjesssszenek ide. Mert ha oly 
magasra emeltetik a cautió, azt ugyan igen könnyen 
leteszi egynehány jómódü urí ember, a kiket ér-
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dekel az, hogy ha nem is semmisithetik meg a 
választást, legalább a ház előtt mondják el az il
lető képviselő ellen mondókájukat; de tegyük fel 
azon esetet is, hogy szegényebb polgártársaink ki
vannak kérvényezni, kik igen bajosan fogják már 
csak az 500 forintot is letenni. Miután tehát az 
500 forint mellett is elérhetőnek látom a czélt, az 
1000 forintot 500 forintra leszállittatni kérem. 
(Marad!) 

Csiky Sándor: Én is e pontban kérvénye
zési jog lehetőségét megnehezítve látom, különösen 
oly választókra nézve, a kik gyenge vagyoni 
állapotúak levén, nem képesek oly nagy összegek 
letételére. A vagyonosoknak csekély dolog 1000 
frtot letenni, de lehetetlenség a szegényebbeknek, 
kik e szerint, legjobb akarat mellett is, igazságot 
nem fognak kereshetni . Ehhez képest, miután ugy 
is tudjuk, hogy ha a panaszló vagy bepanaszlott 
elmarasztaltattak a választás alkalmával elkövetett 
törvénytelen tényekért, eddig is elitélte a ház a 
költségek megtérítésében azokat, kiket vétkesek
nek talál, s meg is vette a vizsgálati költségeket, 
mire a pécsi választás alkalmával történt elma
rasztalás is például szolgál, s azonkivül még sok 
más eset. Nem látván tehát a kérvényezési jog 
ily módon megszorítását sem igazságosnak, sem 
méltányosnak, az f) alatti pontot kitöröltetni kérem. 
(Marad!) 

K i r á l y i Pál e l ő a d ó : Halász Boldizsár kép
viselő úr e szakasz a) pontja ellen tett kifogást. 
Észrevétele átalában a kérvényekre vonatkozik. 
Kérvényt mely magánügyben folyamodás alakjá
ban terjesztetik a ház elé, a ház elfogad; de vala
mely választás ellen kérvényt benyújtókról föl-
teszszük, hogy nekik a törvényt nem csak olvasni, 
hanem érteni is kell, mert kifogásokat keli föl
hozniuk arra nézve, hogy a törvény nem tartatott 
meg: vagy más tekintetek szólnak a választás ellen, 
nekik tehát azt is tudniok kell : mely bírónál 
szerezhetnek magoknak elégtételt szenvedett sérel
meikért. Kérem ennélfogva a t. házat, méltóztas
sék az a) pontot megtartani, a mennyiben legalább 
oly anomáliák nem fognak előfordulni, mint a 
lefolyt országgyűlés alatt az igazolási ügyekben, 
különösen a competentia kérdésére nézve előfor
dultak. 

A mi a biztositék letételét illeti, e szabályzatot 
készítő bizottság azon nézpontból indult ki, hogy 
a vizsgálatok által okozott költségek ne az állam, 
hanem a vesztes fél terhére essenek. Vajon az 
eddig okozott költségek az államnak megtérítettek 
-e? mi nem tudjuk; de mindenesetre meg van 
mentve mind a ház elnöksége, mind a hatóságok 
a behajtás fáradságától: mert a folyamodó min
denesetre el kell hogy készülve legyen pervesztés 
esetén a költségre, ekkor pedig 1000 frt nem sok, 

mert lehetnek távol eső vidékek, hol kisebb 
összeg nem futná ki. 

Kérem tehát e szakaszt meghagyatni. 
E l n ö k : Méltóztatnak a 83-ik szakaszt meg

tartani? (Marad!) Elfogadtatik. 
Ráday László gr. jegyző (olvassa a 84-ik 

szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa a 
8ő-ik szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
a 85-ik szakasz elé, vonatkozva az előbbi 83-ik 
szakasz f) pontjára, a következő szerkezetet kívánja 
bekezdési pontul tétetni: „Azon kérvény, mely
nek beadásánál a 79-ik szakasz f) pontja rendele
tének megfelelve nincs, a nélkül, hogy a háznak 
bemutattatnék, a kor-, illetőleg választott elnök 
által visszautasítandó. Egyébiránt a választók" 
í t b . 

E l n ö k : Méltóztatnak e szerkezethez hozzá
járulni? (Elfogadjuk!) Következik a 86-ik szakasz. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 86-ik 
szakaszt) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Az 5-ik sorban elő
forduló „megszabkatása" szó helyébe „megszabat-
hassa" teendő. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A 86-ik szakasz e javítással elfo
gadtatik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 87— 
91-ik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 92-itc szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A 92-ik szakasz c) 
pontjának végébe e szavak csatolandók „habár 

védelméről lemondott képviselő volna is." 
E l n ö k : Méltóztatnak a 92-ik szakaszt e 

hozzátétellel elfogagni ? (Elfogadjuk!') 
Ráday László gr. jegyző (olvassa a 93-

dík szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Ol
vassa a 94-dik szakaszt;) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A központi bizott
ság e szakaszt hihagyandónak véli. (Felkiáltások: 
Miért f) 

Halász B o l d i z s á r : Mert magától értetik! 
Királyi Pál előadó: Nem azért, mert ma

gától értetik, hanem mert egyetemleges elmarasz
talásról van szó. Ez, természetesen „egyetemleg is 
hajtatik be ," marad; tehát az illető károsult fél
nek visszkereseti joga van. Ezen visszkereset sza
bályozásának kimondását akarta elkerülni a bi
zottság, mert ezt mindenkinek fentartja a törvény. 

Várady G á b o r : A központi bizottság e sza
kaszt kihagyandónak véleményezi, mely igy szól: 
„az egyetemleges elmarasztalás esetében az egész 
elmarasztalási összeg, az ilykép elmarasztaltak bár
melyikétől behajtható Ennek azonban az egye
temleges elmarasztalás ellen a törvény rendes ut-
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ján visszkeresete van." Pár szóval igyekezett ugyan 
t. előadó úr e pont kihagyását indokolni, miután 
a jelentésben indokolva nincs . Én azonban ezen 
indokolást nem fogadhatom el, és kérem ezen igen 
fontos szakaszt meghagyatni. 

H o r v á t h Károly: Nézetem szerint meghagy
hatjuk a központi bizottság szerkezetét, mert — 
felfogásom szerint,— midőn egyetemieg marasztal-
tatik el, az egyetemlegesség természetében fekszik, 
a mi a következő szakaszban foglaltatik. Az egye
temlegességet nem lehet — felfogásom szerint — 
máskép értelmezni, csak ugy, mint a következő sza
kaszban megmagyaráztatik. Ennélfogva én a köz
ponti bizottság véleményéhez járulok. 

Ghyczy Kálmán: Ha a dolog ugy áll, a 
mint azt t. Horváth Károly képviselő úr monda, 
hogy t. i. az egyetemleges elmarasztalást máské
pen nem is lehet magyarázni , csak ugy , a mint e 
szakaszban van , akkor egyátalában nem látom 
okát, hogy mit ártanánk vele, ha azon szakaszt 
meghagynék ugy, a mint azt a bizottság eredeti
leg szerkesztette : mert az által megvilágosítjuk a 
dolgot azok előtt, kik mint nem törvénytudók az 
egyetemleges elmarasztalás természetét annyira 
nem ismerik. 

Dapsy V i l m o s : Én ezen szakasz kihagya-
tására szavazok, mert az egyetemlegesség eszmé
ié ellenk ezik azzal, a mi azon szakaszban monda
tik. Ha valakit egyetemieg marasztalnak e l , nem 
szükség perre utasítani, hogy különös pert foly
tasson , hanem az egyszerre hozott elmarasztaló 
ítélet következtében az egyik alperes exequáltat-
ván, megy még a második és harmadikra is. Ezen 
szakaszban pedig az mondatik , hogy az ily ember
nek külön törvény utján kell beperelni többi tár
sait , mi az egyetemlegesség természetével ellen
kezik. En azért e szakasz kimaradását kívánom. 

Bónis Sámuel: T. ház! Szerintem, a most 
előttem szólott úr e szakasznak értelmét nem ma
gyarázta ugy, a mint az van. Az egyetemieg el
marasztaltak közöl e szakasz értelmében a biró 
bármelyiken is megkezdheti a végrehajtást. E sza
kasznak vége nem azon birói eljárásról szól, ha
nem arról, hogy az elmarasztaltak közöl visszkere
sete van annak , a kin a törvény értelmében a 
végrehajtás megtörtént; és ez azelőtt is így volt. 
Azért szükséges, hogy e szakasz megmaradjon. 

E l n ö k : Kiván-e a ház szavazni e szakasz 
felett? (Felkiáltások: Maradt Szavazzunk!) Kérem 
tehát azon képviselő urakat, kik a 45-dik szakaszt 
meg kívánják tartani , méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) A t. ház a 94-ik szakaszt megtartja. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 95— 
99-dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak) 

KÍPV. H. KAFLÓ. 1 8 6 % . XI. 

E l n ö k : T. ház! Azt hiszem, a 99-dik sza
kaszra vonatkozó határozatáról a háznak szüksé
ges lesz a belügyminisztert értesíteni. (Helyeslés) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 100— 
102-dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfo
gadtatnak. Olvassa a 103-dik szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
ezen szakasz 3-ik sorát következőleg kivánja mó
dosítani : „felvételi ideje meghatároztatik, s azalatt 
kinyomatván, a tagok közt szétosztatik." (He
lyeslés) 

E l n ö k : Méltóztatnak a 103-dik szakaszt e 
változtatással elfogadni ? (Elfogadjuk!) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 104. 
és 105-dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül el
fogadtatnak. Olvassa a 106-dik szakaszt) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A 106. szakasz har
madik sorában kezdődő tételt ekként óhajtja a 
központi bizottság módosíttatni: „a törvényjavas
lat a tagok közt kinyomatva szétosztandó, s ha a 

1 ház tárgyalni kivánja , mindenesetre osztályülési 
tárgyalásra utasítandó/ ' 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e módosítást ? 
(Elfogadjuk!) Elfogadtatik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 106 — 
110-dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa a Ul-dik szakaszt.) 

Halász B o l d i z s á r : Már többször volt al
kalmam a t. házat figyelmeztetni, hogy az osztály
ülések előadói már az utóbbi korban egészen füg-

I getlen, önálló testületeknek tekintvén magokat, 
nem arról tettek jelentést, hogy az osztályok 

| többsége mit akart, hanem, hogy mit akarnak ők. 
Méltóztassanak bár a központi bizottságok jelen
téseit megtekinteni, mintha igy szólanának : ösz-
szejöttünk , tanácskoztunk , ezt tettük. Midőn az 
1848-ki országgyűlés először a házszabályokat ki
dolgozta és a franczia modort fogadta el, az osz
tályok előadóit illetőleg azért rendelkezett igy, 
mert azt akarta tudni: hogy az osztályok többsége 
a dologra nézve mit véleményez ? Minthogy ezen 
111-dik szakasz ismét ily kétes helyzetre ad okot, 
hogy t. i. jövőben is az osztályok előadói azt 
hihetik, hogy a ház azt akarja tudni, hogy: Ők mit 
gondolnak? nem pedig hogy: az osztályok többsége 
mit kivan? ámbár egyik szakaszban ki van mondva 
az, hogy ezentúl az osztályülésekben okvetlenül 
jegyzőkönyvet kell felvenni: én tehát, miután ezt 
beadott módositványomban magában indokoltam, 
csak azon esetre tartom fen a módosítót megil
lető végszót, ha ezen módositványom megtámad
tatnék. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Halász 
Boldizsár módositvány át): „Tekintve, hogy valamint 

56 



442 CCCXXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS (December 8. 1868.) 

az l,S48-ki országgyűlés naplója, ugy ezen házsza
bályok 101. szakasza szerint is az osztályülések a 
tanácskozások előkészítése ezéljából levén elren
delve : érdekében áll a háznak, biztos tudomást 
szerezni arról , hogy az osztályok többsége a hoz
zá utasított törvényjavaslatok iránt mily nézet
ben van; tekintve , hogy ezen nézet a 108-dik 
szakasz azon rendeletében, miszerint az osztály
ülésekről jegyzőkönyv veendő fel és annak alapján 
kell a ház elnökségénél jelentést tenni; tekintve 
végre, hogy a legutóbbi gyakorlat szerint, az osz-
tályülésekrői jegyzőkönyvek sem vétetvén fel, az 
azoknak előadóiból alakult központi bizottmány 
jelentései nem azt igazolták , mintha ők az osztá
lyokat képviselnék, hanem inkább azt, misze
rint magokat a függetlenül véleményezhető bizott
ságnak tekintették: ezen indokokból . hogy az 
osztályülések eredeti rendeltetésűknek megfelelje
nek , a 111-dik szakasst a következőleg óhajtom 
módosíttatni: „111. szakasz. A központi bizottság 
az osztályok többségének véleményéről, az illető 
jegyzőkönyvek csatlása mellett, tesz a háznak je
lentést. Azon rendkívüli esetben azonban, ha 
az csztályok jegyzökönyveiben kifejezett vélemé
nyek annyira elágazók lennének , hogy azokból 
öszhangzó véleményt összeállítani nem lehetne, 
jogosittatik fel az csak saját véleményét terjeszteni 
a ház elé." 

Kirá ly i Pá l e l ő a d ó : Ha a t. ház elfogadná 
azon módositványt, melyet t. képviselőtársunk Ha
lász Boldizsár előterjesztett, akkor a központi bi
zottságra mint ilyenre nincs szükség, mert hiszen 
akkor minden osztály jegyzőkönyvét hitelesítvén. 
átadja azt előadójának, és az nyújtja be a t. ház
nak. De mert a háznak oly munkálatot kell kezébe 
adni, mely a tárgyalásoknak biztos alapját ké
pezze, üzért szükséges a 9 osztály előadóiból köz
ponti bizottságot alakítani. Á mit t. képviselőtár
sam Halász Boldizsár arra nézve mond, hogy a 
központi bizottság magát önálló vagy független 
testületnek képzelte volna: én. ki több esetben 
szerencsés voltam osztályom bizalmából annak 
előadója lehetni, ezen nagy függetlenséget, ezen 
nagy önáílást nem vettem észre ; de igenis átlát
tam annak szükségét, hogy ezen központi bizott
ság ne csak regisírálja az osztályok által hozott 
határozatokat, hanem egyúttal formulázza azokat, 
egyeztesse, tisztázza a véleményeket. Méltóztassa
nak a dolgot gyakorlatilag venni. Kilencz osztály 
tanácskozván egy tárgy felett, mindannyi megál
lapodik egy határozatban, de kilenczféle alakban 
terjeszti azon határozatot elő. Ha ezen központi 
bizottságnak nincs meg a joga azt formulázni, egy
öntetűvé tenni, a t. házhoz jelentést tenni: tárgya
lási alapot nem fog előterjeszthetni; ezen módosit-
yány pedig a központi bizottságnak ezen munka

körét csorbítaná meg, és képtelenné tenné őt a tár
gyalási alapnak előterjesztésére. 

BóniS S á m u e l : T. ház ! Nem osztozhatom 
Halász Boldizsár barátomnak azon véleményében, 
hogy 1848-ban, midőn a házszabályok készíttet
tek, a központi bizottság csak azért alakíttatott 
volna, hogy az tudja meg, és mintegy registráljaaz 
osztályoknak egyenkint véleményét. Magam is 
tagja voltam 1848-ban azon küldöttségnek, mely 
a házszabályok készítésére kiküldetett. A központi 
bizottság alakításának czélja az volt, hogy az osz
tályok többségének nézetei itt egy redactióba ho
zatván, az terjesztessék a ház elé. Hogy történ
hetik oly visszaélés, hogy az egyik vagy másik 
osztály előadója saját osztályának véleményét nem 
hiven adja elő, azt megengedem; de ezen vissza
élést egyenesen megakadályozza a mostani szer
kezet : mert abban benne van, hogy a többségnek 
véleményét írásban adandó nyilatkozata mellett 
tartozik a központi bizottságban előadni; annál
fogva én a központi bizottság szerkezetét pártolom. 
(Helyeslés.) 

Deák FerenCZ : E kérdésnél is a kiindulási 
pontra nézve kell tisztában lennünk. 

Mindenekelőtt az osztályokhoz a ház a tár
gyakat nem azért adja ki. hogy az osztályok ha
tározzanak, mert határozni csak az összes háznak 
van joga; hanem azért, hogy a kiadott törvényja
vaslatokat részletesen megvizsgálják, egymással 
eszmét cseréljenek, és észrevételeiket megtegyék.; 
mikor a kilencz osztály elvégezte munkáját, 
nem tartanám helyes felfogásnak, hogy a miben a 
kilencz osztály között öt megegyezett, az marad
jon, a mi pedig öt osztály tanácskozásainak ered
ményében nincs, az elmaradjon. Hivatkozom a 
tisztelt háznak bármely tagjára: hányszor fordult 
elő eset. hogy összeültünk az osztályokban, és 
egyik másik nehézség elmellőzte figyelmünket, 

© J © © J ' 

míg az egy másik osztálynak feltűnt, és mi lett az 
eredmény? Az, hogy a központi bizottság megál
lapodott olyanban, a mit fontosnak, helyesnek tar
tott, és a mit minden osztály, ha észrevett volna, 
kétségkivül felvett volna munkájába. Nem is csor
bítja ez sem az osztályok, sem egyesek jogát: mert 
ha a központi osztály eltérő véleményébe némely 
osztály előadója nem nyugszik bele, ezek kisebb
ségi véleményt terjesztenek a ház elé, és a ház 
elé több vélemény terjesztetik. Határozni a ház 
fog, és a ház minden egyes tagjának joga van, 
miszerint előadja észrevételét. 

Ha visszatekintünk, hogy gyakorlatilag ho
gyan tartattak az osztályok tárgyalásai, tudjuk, 
hogy az osztályoknak ritkán volt fele a tanácsko
zásokban jelen (Ugy van!), hogy sokszor az osztály 
5. 6 tagból állott. Ily körülmények közt épen nines 
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nyomatéka annak, hogy az, a mit ezek többséggel 
egyformán határoztak, legyen a központi bizott
ság véleménye, de sőt — nem tudom, más osztá
lyokban igy volt-e — nálunk sokszor meghagytuk 
az előadónak, hogy értekezzék a többi osztályok 
előadóival, egy eszmét odaadtunk és kimondtuk, 
hogy értekezvén a többi osztályok előadóival; ala
kítsák ugy ; mint legjobbnak tartják. 

Hogy ez 1848-ban miért alkottatott, azt meg
mondta Bónis Sámuel képviselő úr ; én csak azt 
teszem hozzá, hogy 1848-ban épen ez volt az eljá
rás. Voltam én is több osztályban, tudom, hogy 
az osztályok bizony akkor is per fietionem tár
gyaltak, a központi bizottság összejött és az állí
totta, ugy össze, a hogy közmegelégedésünkre volt. 

Szóval, ez fokozat, mely a dolgot még inkább 
megérleli , és e nélkül sem az osztályokat nem 
óhajtanám, sem a központi bizottságot; mert a 
központi bizottságnak, valamint az osztályoknak 
is csak ugy van értelme, ha az osztályok kimond
ják mindenféle észrevételeiket, aztán előadóik eze
ket combinálják, s amit legezélszerübbnekvélnek, 
azt előadják, és ha az nem tetszik a kisebbségnek, az 
szintén előadja a maga nézetét. s a ház határoz. 

Én sokkal jobbnak tartom a szerkezetet, mint 
a módositványt, azért én ahoz ragaszkodom. 

Bezerédj L á s z l ó : T. ház! Legyen szabad 
nekem is csak a régi eljárásra hivatkoznom, és t. 
képviselőtársamat, Halász Boldizsárt emlékeztetni, 
kivel szerencsém volt lenni ugyanegy osztályban 
1848-ban. Miután én több ízben, mondhatom, csak
nem állandóan mint előadó képviseltem a központi 
bizottságban osztályomat, bátorkodom hivatkozni 
azl848-ki praxisra, a midőn csakugyan az volt az 
eljárás, hogy a központi bizottság megvitatván az 
osztályok véleményeit, az előadó nem volt annyira 
megkötve, hogy osztálya véleményétől ne állhatott 
volna el, és a központi bizottság feladata a véle
mények összeegyeztetése volt. így működtünk ak
kor is, mint ő maga igen jól tudhatja, miután egy 
osztályban voltunk. 

HaláSZ Boldizsár . : Midőn rnódositványo-
tnat beadtam, előre jól meggondoltam, és mond
hatom, hogy beadására, ha a gyakorlatra nem te
kintek is. maga ez a szövegezés is felhívott. Mél
tóztassék csak figyelemmel még egyszer meghall
gatni, mit mond ez a l l l - i k szakasz. Ez azt 
püondja: „a központi bizottság az osztályok előa
dott nézeteit meghallgatván, a tárgynak megvita
tása után. a többség Írásban foglalt véleményének 
az'uk4sben leendő indokolt előterjesztése végett 
előadót választ." Tehát a központi bizottság meg
hallgatja az osztályokat, és többsége azután saját 
többségének véleményét adja elő. Na már ha ez 
ugy van, akkor én megfordítom a t. előadó urnák 
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okoskodását. O azt mondja, hogy, ha az én módo-
sitványom elfogadtatik, s az osztályok előadói olya
noknak tekintetnek, mint a hajdani követek a kik 
utasítással voltak ellátva: akkor mire való az osz
tályok előadóiból alakítandó központi bizottság? 
elég hogy ha az osztályok beadják jegyzőkönyvei
ket. Méltóztassék csak megfordítani. Ha pedig nem 
érzik magokat kötelezetteknek az osztály vélemé
nyéhez ragaszkodni, akkor mire valók az osztá
lyok? (Felkiáltások: Eszmecsere végett!) A házsza
bályai közt ott áll, hogy: ha pedig a ház akarja, 
elkerülheti az osztályokat, kivévén azonban a tör
vényjavaslatokat. Már most világosan ki van téve, 
hogy a törvényjavaslatok az osztályokat el nem 
kerülhetik; ha tehát ezekre szükség van, lehetetlen 
utasítás nélküli önálló bizottságnak tekinteni a 
központot. Különben én itt csak azt akartam, hogy 
csatolják az osztályok jegyzőkönyveit a központi 
bízottság véleménye mellé, a t. ház bölcsesége 
fogja elhatározni. Ha ezen szakasz marad, megle
het, idővel az osztályülések meg fognak szűnni, és 
egyenesen a központra bizatik az, a mi eddig az 
osztályok véleményét volna képviselendő. 

Halmossy Endre: T. ház! (Be van már a 
tárgyalás fejezve!) E szakaszt egy toldalékkal kí
vánom megtoldani. A 109-dik szakasz rendelkezik 
arról, hogy a központi bizottságba mikor hívhatja 
meg az elnök az előadókat: akkor, ha öt osztály 
elvégezte teendőit. Arról azonban a l l l - i k szakasz 
nem rendelkezik, hogy mikor kezdheti meg tárgya
lásait. Akilencz osztály megválasztja előadóit, ezek 
azonban nem jelennek meg mindnyájan, s az az 
eset fordult elő, hogy a központi bizottság ez ok
ból nem mert hozzáfogni a tárgyaláshoz. Kérném 
tehát a t. házat, méltóztassék ide toldani azt : „a 
központi bizottság megkezdheti a tárgyalást, ha 
a meghívott előadók közöl öt megjelenik." (Ma
rad!) 

Elnök : T. ház! Ezen módositvány már 
tulhaladtatott az által, hogy a tárgyalás befejez
tetett. 

Kérem azon képviselőket, kik a 111-dik sza
kaszt a központi bizottság szerkezete szerint el
fogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
A 111. szakasz elfogadtatott. 

A íőrendiháztólfcüzenet küldetett át. 
Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (azelnöU 

szék elé járul): Mélt, elnök! T. ház! Van szeren
csém jelenteni, hogy a függő adósságokat el
lenőrzendő bizottságba a főrendek részéről Bar-
kóczy János gróf és Pejacsevics Péter gróf rendes 
tagoknak, Andrásy Aladár gróf pedig póttagnak 
megválasztattak. Úgyszintén van szerencsém je
lenteni, hogy az 1868. XXIII . törvényczikk 30. 
szakaszának azl 869. év végéig leendő kiterjesztésé-
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ró'l szóló törvényjavaslatot a mélt. főrendek minden 
módosítás nélkül elfogadták. Én pedig bátor va
gyok az illető' jegyzőkönyvi kivonatokat tisztelet
teljesen kézbesíteni. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a főren
dek jegyzőkönyvi kivonatát.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
Folytatjuk a napirenden levő tárgy fölötti 

tanácskozást. 
Ráday László gr. jegyző (olvassa a 112. 

szakaszt.) 
Királyi Pál előadó: A központi bizottság 

véleménye szerint ezen szakasz első sorában elő
forduló „véleménye" szó helyett „jelentése" te
endő. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen szakaszt a 
központi bizottság módosításával ? (Elfogadjuk!) 
Elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 113—117. 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnák. 
Olvassa a 118. szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
véleménye szerint a 118-dik szakasz első sorában 
„miniszterek" szó után beékelendő : „valamelyi
k e ; " a második sorban: „bizottsági m a g á n " sza
vak helyet t : „zárt" szó teendő. 

Várady Gábor: A központi bizottság mó-
do sitványa ellen semmi észrevételem nincs ; hanem 
m iután a második sorban ezen szó helyet t : „ma-
gánülés ," ez tétetik: „zárt ülés ." én ugy hiszem, 
u gyanezt kellene tenni a negyedik^sorban is. (He
ly eslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bi
zottság és Várady Gábor képviselő úr módosításá
val ezen szakaszt? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvass a a 119. 
és 120. szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa a 121. szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
véleménye szerint ezen szakasz első kikezdésének 
végpontját pontosveszszövé átváltoztatván, hozzá 
ezen tétel volna kapcsolandó : „azonban a ház ez 
alól kivételt is tehet." 

Várady Gábor: Nem tudom, mi vezette a 
központi bizottságot arra, hogy a 121-dik szakasz 
első alineája után, mely így hangzik: „az osztá
lyok, valamint a közpouti bizottság és a külön bi
zottságok ülései a ház tagjaira nézve nyilvánosak," 
ez tétessék : „azonban a ház ez alól kivételt is te
he t ; " nem tudom — mondom — mi oka lehet a 
központi bizottágnak arra, hogy az osztályok és 
bizottsági ülések nyilvánosságára nézve még kér
dés is tétethessék a házban, vagy nem? Én kér

ném a t. házat, méltóztassék a szerkezetet megtar
tani. 

Királyi Pál előadó: Mihelyt a központi 
bizzttság a házra véli bizni, hogy határozzon a fe
lett: vajon az ily bizottsági üléseket mikor és meny
nyiben kívánja nyilvánosság tekintetében még a 
képviselőház tagjaira nézve is megszorítani? már, 
akkor a nyilvánosságnak ártva nincs. Egyébiránt, 
ha a központi bizottság ezen javaslatot tette, vezette 
őt azon körülmény, sőt tapasztalat, hogy a minisz
terek nem mehetvén minden osztályba és így a 
kívánt felvilágosításokat az osztályokban nem ad
hatván, hanem a központi bizottságban vagy ők 
vannak személyesen jelen, vagy megbízottjaik je
lennek meg, a kik a hozzájuk intézett kérdésekre 
választ adnak: megtörténhetik, hogy az illető mi
niszter vagy megbízottja kényesebb természetű vá
laszok adásában talán korlátolva lehetne. Ha te
hát ily körülmény adná magát elő, akkor a ház 
elhatározhatja: vajon a központi bizottság azon 
tárgyban nyilvános ülést tartson-e, vagy nem? (He
lyeslés.) 

Deák F e r e n c z : T. ház ! E czimen keresztül-
menvén, egy kérdést vagyok bátor a t. házhoz in
tézni. Nem volna-e jó itt ezen czimeknél valame
lyik szakasz után vagy közben uj szakaszban ki
mondani, hogy a tárgyalásoknál és tanácskozások
ná lhány tagnak jelenléte szükséges? Mert az előbbi 
házszabályokban mind a tanácskozásokra, mind a 
szavazásra a ház absolut többsége volt szükséges. 
Hogy ez mennyire tartatott meg, hivatkozom a t. 
ház tapasztalásaira, különösen a tanácskozásokat 
illetőleg. Én tehát jónak látnám, hogy valahol 
mondassák ki. hogy 100 vagy 80 tag jelenléte szük
séges a tanácskozásoknál, mert különben . . . (Va
laki : Benne van a szabályukban.') Tudom, hogy a 
szavazásra nézve benne van, és ehhez fogok is an
nak idejében szólni; de a tanácskozásokra nézve 
nincs semmi sem meghatározva. Majd. ha azon 
szakaszhoz jutunk, hol a ssavazásról van szó, bá
tor leszek módositványt előterjeszteni; de azt is ki 
kell mondani nézetem szerint: hogy hány tag szük
séges a tanácskozásnál. A szavazásról szól a 142. 
szakasz: de ez csak a határozat hozatalát említi, 
és csak per inductionem lehetne mondani, hogy ez 
a tanácskozásra nézve is á l l ; de ki lehetne világo
san mondani, hogy a tanácskozásnál ennyi meg 
ennyi , talán 100 tag jelenléte szükséges. (He
lyeslés.) 

GhyCZy K á l m á n : Az csakugyan hiány, a 
mit Pest belvárosának érdemes képviselője felho
zott: mert arra nézve, most nem történik intéz
kedés, hogy a tanácskozásokra hány tag jelenléte 
szükséges. Eddigi szabályaink szerint a tanács
kozásra és a szavazásra egyenlő számú tagok ki-
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rántattak, t. i. egy gyei több, mint a képviselő ház 
tagjai számának fele, ez mindenesetre sok, hanem 
talán ugy a szavazásra, mind a tanácskozásra 
nézve egyenlően 100 tag jelenlétének szüksége 
mondathatnék ki. {Helyeslés) Lehetne tehát uj sza
kaszt beékelni, melyben kimondatnék, hogy a ta
nácskozásra 100 tag jelenléte szükséges, (Helyeslés) 

E l n ö k : A 121. szakaszra nézve kiván-e a 
t. ház szavazni, vagy pedig nem ? Mert még nem 
történt arra nizve szavazás: hogy elfogadtatik-e 
szerkezet vagy pedig nem ? 

Deák FerenCZ: Megnyugszom abban, ha 
kimondatik, hogy a tanácskozásra nézve 100 tag 
jelenléte szükséges ; hanem a szavazásra, ha majd 
a 142. szakaszra érünk, bátor leszek elmondani 
nézetemet; a mit különben itt is röviden kijelent
hetek: hogy t. i. miután mi az ország többségét 
képviseljük, szükséges , hogy a határozatokat, az 
ország többsége, vagy is az ország képviselőinek 
számszerinti többsége hozza: mert ki tudja 100 
ember, ha határozatot hoz. képviseli-e az ország 
többségét ? Én a szavazásnál szeretném megtartani 
a képviselőház tagjai számának felénél egy gyei 
többet, vagy ha a ház ezt nem látná szükségesnek, 
akkor legalább azt tartanám szükségesnek, hogy 
a hol a szavazásról szólunk, mondjuk ki, hogy a 
tanácskozások berekesztése után, ha húsz tag Írás
ban kívánja a szavazást, a legközelebbi napra ha-
lasztatik; mert gyakran megtörténik, hogy sokan 
nem tudják, miszerint szavazás lesz és elmaradnak, 
a mely esetben 100 határozhatna a valóságos több
ség véleménye ellen. (Helyeslés) 

BÓnis S á m u e l : T. ház! A meftuyiben e feje
zet a tanácskozásokról szól, talán jó lenne, ha 
külön választatnék, s így csak a tanácskozási 
tagok számát állapítanék meg s a szavazásra 
szükséges tagok számáról csak akkor szólanánk, 
ha majd azon tárgyhoz érünk. It t tehát mondjuk 
ki e czim 1-ső szakaszában, hogy a tanácskozásra 
100 tagnak jelenléte szükséges. (Helyeslés) 

Ráday László gr. jegyző: E szerint a 122. 
szakaszt megelőzőleg, külön szakaszban ez lenne 
beigtatandó: „A tanácskozásra 100 tag jelenléte 
szükséges." 

Elnök: E szerint az eredeti 122-ik szakasz 
melyről, ugy hiszem, kimondhatom, hogy a t. ház 
elfogadja, más számot fog kapni. (Helyeslés) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 123. 
szakaszt) 

SomOSSy IglláCZ: T. ház ! Többször megtör
tént, midőn az interpellatióra az egyik vagy másik 
miniszter választ nemadott, keserű viták keletkeztek 
s utoljára is a vita azzal döntetett el, hogy az inter-
pellatió máskor fog tárgyaltatni. Ennélfogva én 
ezt megelőzni óhajtanám egy módosítással, t. i, az 

utolsó bekezdés ezen szavai után ; „válaszát, vala
mint a hozzá intézett kérdést," ide óhajtanám be-
szúratni: „szavazással döntendi el a ház, hogy 
tudomásul veszi-e vagy külön tárgyalásra tűzi-e 
ki?" (Maradjon!) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Tapasztaltuk, hogy 
már volt a felett vita, vajon a miniszter úrnak az 
interpellatióra adott felelete által a kérdés napiren
den van-e vagy nincs ? En e szakaszhoz ezt a kér
dést világosan eldöntve nem látom, s még az sem 
tűnik ki belőle, hogy az interpellatióra adott fele
letre a háznak van-e joga határozni, hogy meg 
elégszik-e vagy nem. Én tehát ezen szakasznak 4 
és 5-ik bekezdését ilyen formán kivánnám módosí
tani : „Az interpellatióra az illető miniszter nem 
köteles azonnal felelni; ha azonban felel, ez által az 
interpellátió napirenden levőnek tekintetvén, a 
meg, vagy nem megelégedés felett a ház hatá
roz. Ha azonnal nem válaszolna, ennek külön tár
gyalására időt tüz ki, mely alkalommal az in
terpellátió beadóját illeti az első szó." Ez oly 
kérdés t. ház hogy az egyike a legkellemetleneb
beknek ; de minden parlamentben átalános sza
bály az. hogy ha már a miniszter felelt az iterpel-
latióra,a tárgy napi renden lévőnek tekintetik, s a 
háznak joga vau, tehát nem csak az jnterpellaló-
nak, hanem a ház akármelyik tagjának kijelenteni, 
hogy meg van elégedve vagy nincs. Jövőre e sze
rint nem lehetne kérdés a fölött, napirenden van-e 
a tárgy vagy nincs'? A miniszter nem köteles azon
nal felelni, azt mondhatja: non sum paratus ; de ha 
már egyszer felelt, akkor nem lehet mondani, 
hogy a tárgy nincs napi renden, mert ez ellenkez
nék a parlamenti modorral. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Halász 
Boldizsár módosítását.) 

A 123-ik szakasz 4.5-ikkikezdése így módosí
tandó : „Az interpellatióra az illető miniszter nem 
köteles azonnal felelni, ha azonban felelt-ez által 
az interpellátió napi renden levőnek tekintetvén, 
a meg, vagy nem elégedés felett a ház határoz; 
ha azonnal nem felelt, válaszának külön leendő 
tárgyalására időt tűz ki, mely alkalommal az in
terpellátió beadóját illeti az első szó." 

K o v á c h L á s z l ó : T . ház! Én nem a dolog 
érdeméhez akarok szólani, hanem a dolog oeko-
nomiájához. Miután e czim alatt egy uj szakasz 
vétetett föl, a következő szakaszok számai változ
nának. De miután a 121-dik szakasz hasonló tár
gyakról szól, mint a 123-ik szakasz: bátor va
gyok indítványozni, hogy a 122-ik szakasz csatol-
tassék a 123-hoz. (Helyeslés) 

E l n ö k : A kik a szerkezetet elfogadják, mél
tóztassanak feláílani. (Megtörténik.) A többség el
fogadja a szerketet. Bele nyugszik a t. ház abba. 
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hogy a 122-dik szakasz a 123-dikhoz esatoltassék ? 
(Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Ráday László gróf jegyző (olvassa a 124 
— 128-dik szakaszát, melyek észrevétel nélkül elfo
gadtatnak. Olvassa a 129-dik szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
ezen 129-dik szakasz elé a következő kitételt 
óhajtja ígtattatni: „Ha az elnök azon kijelentésére. 
hogy szólásra többé senki sincs feljegyezve , szó
lani kivánó ekkor sem jelentkeznék, a szavazás 
előtt." 

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

Ráday László gróf jegyző (olvassa a 130-
dik szakaszt.) 

Kirá ly i P á l e l ő a d ó : A 130-dik szakasznak 
második sorában a központi bizottság e két szót: 
„tárgyalás közben" kihagyatni javasolja, és a har
madik sorban e szó után ..végett" hozzá tétetni kí
vánja e szavakat „a szavazási kérdés feltévése 
előtt/ ' 

Várady Gábor : T, ház! Épen az előző sza
kaszban fogadta el a t. ház a központi bizottság 
azon javaslatát, hogy a szakasz elé ezen kifeje
zés illesztessék : „Ha az elnök azon kijelentésére, 
hogy szólásra többé senki sincs feljegyezve, szólni 
kivánó ekkor sem jelentkeznék a szavazás előtt," 
stb. Ezután következik, annak meghatározása, 
hogy kik szólhatnak ezen tárgyhoz, kiket illet a 
zárszó V Itt azonban a 1 30-dik szakaszban kiha
gyatni véli azon kifejezést „tárgyalás közben" és 
igy a miniszterek bármikor is szólhatnak. Ez 
azonban ellenkeznék a 129 dik szakaszszal, mely 
szerint az utolsó szó a központi bizottság és a kü
lönböző bizottságok előadóit s az indítványozókat 
illeti. Volt már eset rá, t. ház, hogy az ezen tárgy
ra vonatkozólag felmerült kérdés iránt a ház több
sége oly formán határozott, hogy midőn már az 
inditványozó s a központi bizottság előadói kife
jezték zárnyilatkozatukban magukat, a miniszte
reket aszó többé nem illeti. Kérve a t. házat, hogy 
a 130-dik szakasz eredeti szerkezetét meghagyni 
méltóztassék, a központi bizottság részéről javas
lóit módosításhoz nem járulhatok. 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Arra. hogy a központi 
bizottság a 130-dik szakasz második sorában elő
forduló e szavakat: „tárgyalás közben" kihagyat
ni indítványozza, a tanácskozások alkalmával tett 
tapasztalásaink vezettek. Méltóztassanak figye
lembe venni, hogy az 1848-diki törvények ezeket 
mondják: „a miniszter bármikor kihallgatandó." 
Nehogy tehát továbbra is kétes maradjon: mikor 
szólhat a miniszter? és, hogy világosan kifejeztes
sék, hogy bármikor kérhet szót, de csak a szava
zási kérdés föltevése előtt: hozta a. központi bizott-
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ság az általam előbb előadott szerkezetet javas
latba. 

Ghyczy lglláCZ: T.ház! Igaz, hogy a 1848-
diki törvényekben ben van . hogy a miniszterek 
kérhetnek bármikor szót; de azon törvényben ben 
van az is, hogy a ház magának alkothat szabályokat, 
s a ház nem adta meg a miniszternek az utolsó 
szót. Ezt igy magyarázta később a gyakorlat is. 
Annálfogva én részemről az eredeti szerkezet meg
tartása mellett szavazok. 

Beák FereilCZ: Azt hiszem, a minisztérium
nak s illetőleg a miniszternek épen a parlamen
táris kormány s felelősség eszméjénél fogva meg 
kell adni azon jogot, hogy az utolsó szó az ővé 
legyen. A miniszteren kivül az utolsó szó az indít
ványozót illeti. Már most igen könnyen megeshe
tik, a mi meg is történt: hogy az inditványozó 
épen azért, mert utoljára szól, oly dolgokat hozhat 
elő, melyekre a minisztérium szükségesnek tartja 
felvilágosítást adni, vagy felelni. Ettől akarjuk el
zárni ? Hát mi veszedelem van abban, ha a mi
nisztériumnak joga van utoljára szólni ? Attól fé
lünk talán, hogy az utolsó szólás a ház többségét 
más véleményre fogja birni ? Ha okokkal teheti 
ezt a miniszter, akkor óhajtanunk kell, hogy ez 
történjék meg; azt pedig föltennünk nem lehet, 
hogy ok nélkül más véleményre hajolna a ház. Az 
én véleményem e tekintetben az: hogy a minisz
tertől, még az inditványozó utáni is. a szót megta
gadni nem lehet. (Helyeslés.) 

Csanády Sándor: T. ház! Én az előttem 
szóló képviselő ur nézeteiben nem osztozom: mert 

; nem hiszem, ühogy bárki is csalhatatlan legyen: 
nem hiszem azt a miniszterről sem. Ha netalán a 
miniszterek végbeszédükben olyas valamit mon
danának, mit az inditványozó, vagy a javaslat elő
adó képes lenne megczáfolni; ha indítványozó el
esik ezen jogától, hogy a miniszter által mondot
takat megczáfolhassa: akkor azon esetben talán a 
képviselőház, megtörténhetik, nem ugy szavazna, 
mint különben szavazott volna. Én tehát kívánom, 
hogy a miniszteri felvilágosítás után is, az indít
ványozónak engedtessék meg a zárszó. 

G h y c z y K á l m á n : Csak arra akarom a t. 
ház figyelmét felhíui, hogy nem áll egészen az, 
a mit t. előadó úr mondott: mintha az 1848-ki III . 
törvényezikk 28-dik szakaszában az mondatnék, 
hogy a miniszterek bármikor szólhatnak. E törvény
nek XVIII.czikke csak ennyit mond: „Aminiszte
rek az országgyűlés mindegyik tábláján üléssel 
birnak és nyilatkozni kívánván, meghallgatan-
dók.1' Arról tehát nincs is, de nem is lehet szó, 
hogy, a miniszter nyilatkozni kívánván, meg ne 
hallgattassák. A szabályban csak arról van szó, 
hogy; mikor nyilatkozhatik a miniszter? Az 1848-
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ki országgyűlés szhitén ismerte a törvénynek ezen 
rendeletét.Midőn a tanácskozási rendről alkotott sza
bályokat, ezen rendeletet aképen magyarázta, hogy 
a minister a tárgyalás berekesztése előtt bármikor 
szólhat; de meghatározta egyszersmind azt is, 
hogy a tárgyalás berekesztése előtt az utolsó szó 
az indítványozót illeti. És ennek van is oka : mert 
valamint megtörténhetik, hogy az indítványozó 
mond talán valami ujat zárbeszédében, mit jobb 
lett volna, hogy megczáfoltassék, előbb mondani: 
ugy megtörténhetik az is, hogy a miniszter akkor 
mond ujat, nem uj érvet, hanem uj tényeket, mikor a 
házban senkinek sincs jogában tényeket ellenkező 
adatokkal felvilágosítani. Ezen tekintet vihette az 
1848-ki törvényhozást arra, hogy az indítványo
zónak adta az utolsó szót. És én azt hiszem, az indít
ványozónak az utolsó szó azon szempontból is meg
adandó: mert utoljára is az ő inditványa ellen van
nak irányozva az észrevételek; tehát leginkább őt 
illeti meg a jog, hogy az inditványa ellen felho
zott észrevételeket zárszóval felvilágosítsa. Ennél
fogva a 48-diki képviselőháznak példáját követve, 
azt gondolom, hogy a 48-ik évi országgyűlés leg
hívebben magyarázta a XXVIII-dik törvényczikk 
e szakaszát. Én részemről az eredeti szerkezetet 
kérem megtartani. 

Zsarnay Imre: T. ház! Én ugy hiszem, 
hogy nem csak Csanády képviselő úr, hanem min
denki közölünk nem infallibilis, denem azon szem
pontból, hogy infallibilis-e vagy nem ? tétetett 
azon inditvány, hogy az utolsó szó adassék a mi
niszternek, de azt hiszem, hogy ezt a közérdek kí
vánja : mert a miniszter mindenesetre számot vet 
magával egy vagy más törvénynek végrehajtásá
ról, annak elmaradásáról vagy életbeléptetéséről, 
és mindenesetre több figyelmet érdemel a mi
niszter argumentuma, mint bármelyik egyes indít
ván vozó észrevétele. Miután a miniszter felelős ar
ról és az indítványozó nem, s meglehet, hogy az 
indítványozó uj okokat és argumentokat hoz fel, 
és miniszter tényeket, a miniszter a tényekért 
mindenesetre kérdésre vonható. 

E l n ö k : A 130-ik szakasz van tárgyalás aiatt. 
Nézetein szerint a szavazás legelőször az eredeti 
szerkezetre történik a 130-dik szakasznál, ha az el 
nem fogadtatnék, ezután a szerkezetre, mint azt a 
központi bizottság módosította. (Helyeslés.) 

Kérem azon képviselő urakat, kik a 130-dik 
szakaszt elfogadják, méltóztassanak felállani, [Meg
történik.) Most kérem felállani, a kik nem fogad
ják. (Megtörténik.) A többség nem fogadja el. 

Következik a szavazás 130-dik szakaszra a 
központi bizottság által tett szövegezés szerint. A 
kik elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörté
nik.) A többség elfogadja. 

Ráday László gr. jegyző [olvassa a Ui-dik 
szakaszt.) 

Tisza K á l m á n : Nekem stylaris észrevéte
lem van. Igen furcsán venné ki magát, ha végig 
megyünk e szakaszon , ha a házszabályokra aka
runk hivatkozni. Ennek nincs helyes értelme, ha
nem igy kellene állni: „a kik napirendet akarnak 
indítványozni, vagy netalán személyes megtáma
dásra válaszolni, szavaik elferditését röviden hely
reigazítani, vagy a ház szabályára hivatkozni akar
nak." 

HaláSZ B o l d i z s á r : Nekem szintén egy szó-
ra van észrevételem. Az e) pontban ezen szót: „el-
ferdités'' talán elcserélhetnők ezen szóval: „félre
értés." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen stylaris mó
dosításokkal a 131-dik szakaszt? [Elfogadjuk!) 

Ráday László gr. jegyző, [olvassa a 132— 
137. szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak.) 

Elnök: Ké rem a képviselő urakat délután 
5 órakor megjelenni. 

(Az ülés d. u. 2y[bórakor felfüggesztetvén, d.u. 
5 órakor újra megnyílik.) 

E l n ö k : Folytatjuk a házszabályzati javaslat 
tárgyalását. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 138. és 
139. szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 140. szakaszt.) 

Tóth K á l m á n : T. ház! Gyakran történtek 
zavarok a miatt, hogy a képviselők a kérdések mi
ként feltevése iránt nem idejében szólaltak fel. és 
épen azért térte a napokban Deák Ferencz t. kép
viselő úr azon indítványt, hogy az^elnök a szava
zás előtt mindig kérdezze meg a házat: vajon meg 
van-e a kérdés feltevésével elégedve ? Óhajtanám 
tehát, hogy ez a házszabályokba is vétessék fel, s 
erre nézve van szerencsém a t. háznak módosit-
ványt benyújtani. 

Ráday Lász ló gr . j e g y z ő (olvassa Tóth Kál
mán módositványát:) Ezen szavak után : „szavazás 
előtt" tétessék még ez: ,,az elnök megkérdezi » 
házat, hogy van-e a kérdés feltevése ellen valaki
nek kifogása." A többi marad. A módositvány után 
a szerkezethez egy összekötő ,,és"" teendő, 

Ghyczy Ignácz: A 141-dik szakasz azt 
mondja, hogy a szavazás megkezdése előtt az egyik 
jegyző a kérdést újra felolvassa. Azt hiszem, ez
zel teljesítve van az, a mit szóló kivan. Ha tehát a 
kérdés újra felolvastatik, nem foroghat fön semmi 
kétség. En tehát azt hiszem, hogy az ajánlott mó
dosítás fölösleges. 

Ivánka I m r e : Figyelmeztetem a t, képviselő 
urat, hogy a központi bizottsága 141-dik szakaszt 
kihagyandónak véli. 
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G h y c z y IgnáCZ : Tudom, hogy a 141-diket I 
a központi bizottság kihagyandónak véli, de épen 
azért szólalok fel most, nehogy az elv kimondas
sák előbb, mielőtt még a 141-dik szakasz tárgya
lás alá jön. 

T ó t h K á l m á n : Csak azért bátorkodtam a t. 
háznak módositványomat ajánlani, mert legalább 
ötvenszer fordlult elő a három év alatt azon eset, 
hogy vitatkozás támadt a felett: lehet-e még a kér
dés miként feltevéséhez szólani, vagy nem? Is
métlem, Pest tette e napokban azon indítványt, 
hogy az elnök mindig kérdezze meg a házat: akar-e 
még valaki a kérdéshez szólani ? és csak azután 
történjék a szavazás. 

Kirá ly i P á l e l ő a d ó : Nem alterálja e sza
kaszt, ha azon módositvány, a melyet Tóth Kál
mán képviselőtársunk indítványoz. beletétetik, 
ámbár maga a szakasz szerkezete ugyanazt fejezi 
ki, midőn azt mondja, hogy szavazás előtt a kér
désnek miként leendő feltevése felett tanácskozás 
lehet, a mi mindenesetre azt jelenti, hogy mielőtt 
feltétetnék a kérdés, szó lehet róla: jól van-e az 
feltéve, vagy nem ? {Marad !) 

Elnök : Elfogadja a t. ház a 140. szakasz 
szerkezetét V (Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 141-dik 
szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
ezen szakaszt kihagyandónak véli. 

Várady Gábor: T. ház! A központi bizott
ság ezen szakaszt: ,.A szavazás megkezdése előtt 
az egyik jegyző a kérdést újra felolvassa," kiha
gyandónak véli; én azonban ezen szakaszt ugy, a 
mint áll, e helyütt meghagyandönak vélem. Nem 
tartom szükségesnek, hogy a hol a feltett kérdés 
felett vita nem támadt és az elnök a kérdést már 
feltette, rögtön ismételtessék az a jegyző által; te
hát ezen szakaszt nem tartanám szükségesnek, pl. 
a 138-dik után ; ugy de ezen szakasz a 140-dik 
után áll, mely azt mondja: „Szavazás előtt a kér
désnek miként leendő feltevése felett uj tanácsko
zás lehet és a ház többsége határoz. Felteszi tehát 
ezen, §. hogy a^feltett kérdés szövege a vita folya
mán tán elmosódott a tagok emlékezetében és ezért 
imilhatlanul szükségesnek tartom e helyütt an
nak kifejezézét, hogy a jegyző által a kérdés még 
egyszer ismételtessék. De hogy ezen 141-dik sza
kaszt ne kívánja valaki a törvény hibásan magya
rázása szempontjából a 138. szakasznál is alkal
mazni, szükségesnek tartom, hogy a 140. szakasz a 
141 szakaszszal egy beolvasztassák. Ezek szerkezete 
ez lenne : „A ház többsége határoz, ez esetben a 
szavazás megkezdése előtt az egyik jegyző a kér
dést újra felolvassa;" ésigy ezen szakaszt megtar-
tandónak vélem. (Helyesles.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Nincs észrevételem t. 
barátom módositására; de egy dolgot mégis tisz
tába kell hoznunk, ha nem is a szabályokban, de 
legalább most a vitatkozásban: mert azon kitétele 
a 141. szakasznak, hogy a szavazás megkezdése előtt 
a jegyző a kérdést njra felolvassa, nagyon tág deíi-
nitió. Kérdés támadhat a felett, mit értünk ez alatt: 
„kérdés." Vajon tisztán azt-e, a mit az elnök sza
vazásra feltesz, vagy pedig azon tárgyat, mely fe
lett szavazni kell ? Ezen tárgy néha nagyon hosz-
szu, néha már kétszer felolvastatott, és igy kérdés: 
szükséges-e még harmadszor is felolvasni? A 
központi bizottságban épen ezen nehézség merült 
fel és mivel e szakasznak nem tudott határozott 
definitiót adni, jónak vélte ezen szakasz kihagyását 
ajánlani. 

Tisza K á l m á n : Én nagyon tiszta dolognak 
tartom, hogy mi az a „kérdés?" Ez kétértelmű 
nem is lehet. Valamire szavazni kell, a mit az el
nök szavazásra kitűz. Ennek nem lehet más ér
telme : és én azt tartom, hogy ennek benne kell 
maradni a szövegben. 

E l n ö k : Nem tudom, belenyugszik-e a t. ház 
azon indítványba, melyet Várady Gábor képviselő 
úr tett, mely ha elfogadtatnék, azon esetben a két 
szakasz egyesittetnék, és eként szólna: „141. sza
kasz. Szavazás előtt a kérdésnek miként leendő 
feltevése felett uj tanácskozás lehet, és a ház több
sége határoz. Ezen esetben a szavazás megkezdése 
előtt egyik jegyző a kérdést újra felolvassa." 

G h y c z y K á l m á n : Én részemről az eddigi 
gyakorlatból azt tapasztaltam, hogy igen hasznos 
volt, ha a kérdés a szavazás megkezdése előtt min
dig felolvastatott. Én nem látnám részemről annak 
okát: miért kellene csak azon esetben felolvasni a 
kérdést, ha iránta előbb vita keletkezett ? mert 
ennyi tag közt mindig megeshetik, hogy az egyik 
vagy másik a kérdés valódi tartalmát előbb nem 
fogta fel jól, és igy arra nézve, hogy kiki a kér
dést megérthesse, csak üdvös lehet, ha a kérdés 
a szavazás előtt felolvastatik. Én az eddigi gya
korlatra, az eddigi házszabályokra hivatkozva, 
ezen szakasz megtartását annál inkább szükséges
nek vélem, mivel feltűnő előttem, hogy a központi 
bizottság már több izben javasolja azt, hogy egyik 
vagy másik szakasz hagyassék ki ; de soha sem 
indokolja, hogy: miért ? és igy nem levén valódi 
indoka a központi bizottság javaslatának, én ré
szemről ezen szakaszt meghagyatni kívánom. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : E szerint a 140. szakasz még ugy 
áll, hogy el van fogadva a t. ház határozata által. 
Most következik a 141. szakasz. Szerencsés leszek 
feltenni a kérdést: elfogadja-e a t. ház, a szerkezet 
szerint a 141. szakaszt? Ha netalán nem fogadta-
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tik el, akkor visszameheíünk Várady képviselő xir 
indítványára. Kérem a képviselőket, kik a 141-
dik szakaszt a szerkezet szerint elfogadják, mél
tóztassanak felállani. (Megtörténik.) E szakasz te
hát marad. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 142-dik 
szakaszt): Ezen szakaszra nézve Deák Ferencz képvi
selő úr következő módositványtnyujtottbe: A máso
dik bekezdés után [tétessék ez : „A tanácskozások 
berekesztése után, ha 20 tag írásban kívánja, a 
szavazás a következő napra halasztandó." (He
lyeslés.) 

E szerint e szakasz így állana: „Határozatho
zatalára 100 tag jelenléte szükséges. Ha ez iránt 
kétség támadna, a jelenlevők megszámláltatnak. 
A tanácskozások berekesztése után ha 20 tag 
írásban kívánja, a szavazás a következő napra ha-
lasztandó." (Helyeslés.) 

I v á n k a I m r e : Én elfogadom a módosit-
ványt azon esetben, hanem zárja ki azt, hogy más 
tárgyban továbbmegy a tárgyalás. (Helyeslés.) 

Podmaniczky Frigyes b.: T. ház! Én e 
hozzátételt igen szívesen elfogadom; hanem arra 
nézve mégis tisztába kell jönnünk, hogy, ha pél
dául a tanácskozás kezdetén, h a RZ a harmadik 
vagy negyedik szakaszig elér s ezen eset beáll, va
jon lehet-e azon tanácskozást folytatni vagy nem V 
és hogy csak â  szavazást kell-e azon pontra nézve 
elhalasztani ? Én helyesnek látnám ezt felemlí
teni, különben bizonyosan igen gyakran zavar 
fogna támadni. 

Tisza K á l m á n : Miután meg van mondva, 
hogy a tanácskozásra 100 tag elégséges, én azt 
hiszem, azért, hogy valamely tárgy felett a szava
zás elhalasztatik, lehet a tanácskozást más tágy-
ban folytatni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A ház tehát elfogadja a 142-dik 
szakaszt, azon hozzáadással, melyet Deák Ferencz 
képviselő úr indítványozott. (Helyeslés.) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 143-
dík szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Ezen szakasz máso
dik kikezdésében a központi bizottság véleménye 
szerint ezen szavak helyett: „ujkísérlet." ez volna 
teendő: „ellenpróba." A harmadik kikezdés utolsó 
sorában pedig „összeszámítják" helyett: „össze
számlálják" volna teendő. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen szakaszt a 
központi bizottság módosítása szerint ? (Elfogad

juk !) Elfogadtatott. 
Ráday László gr. jegyző (olvassa a iéA-ik 

szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
a lAh-ik szakaszt.) 

W l á d Alajos : T. ház ! Nem látom át, miért 
KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 6 5 / s XI . 

| kellene, s miként lehetne kényszeríteni képviselőt 
] arra, hogy minden körülmény között igen-nel vagy 
j nem-mel szavazzon. Vannak esetek, midőn épen 

nem szavazhat egyes képviselő sem igen-nel, sem 
nem-mel. Hogy ne menjek messzire, tegnapról ho
zok fel esetet. A tegnap esti tárgyalásnál arról lé
vén szó,hogy a kép viselő lehet-e egyszersmind tiszt
viselő : én részemről nem szavazhattam ; és ha je
len lettem volna, azt mondtam volna, hogy nem 
szavazhatok; nem szavazhattam pedig azért, mert 
a központi bizottság nézetét nem pártoltam, 
valamint nem pártoltam a Nyáry Pál képviselő 
által előterjesztett törvényjavaslatot sem. Már 
most ily körülmények között mi volt teendőm? Az, 
hogy a teremből kimentem. Emlékezem egy esetre 
az angol parlamentből, hogy egy képviselő nem 
akarván sem igen-nel, sem nem-mel szavazni, min
tán az angol parlamenti tagok, ha jelen van-

í nak, kötelesek szavazni: az elnök háta mögötti 
j térre szorult. Ekkor aztán a felett támadt a kérdés : 
j vajon azon tér, mely az elnök háta mögött van, 
; a ház területéhez tartozik-e, vagy nem ? s csak an-
! nak megállapítása után, hogy nem tartozik oda, 
j menekülhetett meg ama képviselő a szavazás kény-
I szerűsége alól. Én tehát nem látom át, miért kell-
1 jen kényszeríteni arra képviselőt, hogy szavazzon 
I igen-nel vagy nem-mel. Arra lehet kényszeríteni, 
; hogy jelen legyen, de arra, hogy minden körül-
: niény közt igen-nel vagy nemmel szavazzon,szerin-
\ temkényszeríteni nem lehet. (Marad!) 

Elnök: Elfogadja a t. ház a 145. szakasz 
I szerkezetét? (Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassaa 146-
j 151. szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad-
\ tatnak. Olvassa a 152. szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : E szakasz második 
| sorában előforduló ezen kitétel helyébe : „egy nap 

közbejöttével" a központi bizottság határozottabb 
j kifejezést ajánl, ezt: „24 óra elteltével." 

Elnök: Elfogadja a t. ház e szakaszt a köz-
J ponti bizottság véleménye szerint? (Elfogadjuk!) 
I Tehát a 152. szakasz elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 153. 
szakaszt?) 

Tisza K á l m á n : Én elfogadom e szakaszt,' 
de azt gondolom, itt a szabályokat még egy sza-
kaszszal pótolni kellene. Azt tartom ugyanis, na
gyon helyes intézkedni a felett, hogy minden a 
ház kebelében történt indítvány és interpella-
tió folytonosan evidentiában tartassák; azért 
erre nézve bátor volnék — nem tartva szükséges
nek, hogy ezt bővebben indokoljam — ajánlani, 
hogy a 153. szakasz után tétessek a következő uj 

í szakasz: „Az elnök minden hónap első ülésében 
i mindazon indítvány és interpellatió jegyzékét, 
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a melyekre nézve a ház még nem határ ózott, ille
tőleg a melyekre felelet még nem adatott, felol
vastatja, hogy azok iránt intézkedni lehessen." 
{Helyeslés) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház Tisza Kálmán 
képviselő úr javaslatát? (Elfogadjuk!) Tehát Tisza 
Kálmán képviselő úr javaslata elfogadtatott, és ez 
a 153. szakasz után uj szakaszul vétetik fel. 

Ráday László gróf jegyző (olvassa a 154 
és 155 dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfo
gadtatnak. Olvassa a 156. szakaszt.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Azt gondolom, 
mindnyájan tapasztaltuk, hogy e szakasz, mely 
körülbelől megvolt a régi szabályokban is, nem 
egészen szabatos és tiszta kifejezésü és a miatt sok 
időt vesztegettünk. En tehát óhajtanék ide egy pár 
szót beszúrni, minek folytán e szakasz igy szólana: 
„Az elnök vagy a benyújtó képviselő a kérvény 
tárgyát minden indokolás mellőzésével röviden 
megemlítvén" stb. Mert látjuk, hogy az indokolás 
néha egy óráig tartott. (Helyeslés.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház Tisza Kálmán 
módotitását? (Elfogadjuk!) Tehát a l56- ik szakasz 
Tisza Kálmán képviselő úr módosításával fogad
tatik el. 

Ráday László gróf jegyző (olvassa a 157 
— 161-ik szakaszokat, melyek észrevéte. nélkül elfo-
qadtatnak. Olvassa a l62-?k szakaszt.) 

Zsarnay I m r e : T. ház! Midőn méltóztattak 
a 161 ik szakaszt felolvasni, már akkor akartam 
mindjárt szólani, de nem juthattam szóhoz. En 
ugy hiszem, t. ház, miután kérni mindenkinek, 
még a koldusnak is joga van, ezen kérelmi jogot 
korlátolni, megszorítani a háznak nincsen czéljá-
ban. Annálfogva, mivel azon kérelmekre nézve, 
melyek a választás iránt beadatnak, kimondotta a 
t. ház. hogy azokat bárki is beadhatja: szükséges
nek látom, hogy itt is mondassék ki, hogy olya
nok-e, vagy nem olyanok ezen magán kérvények 
is. (Marad!) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 161-ik szakaszt 
a szövegezés szerint? (Elfogadjuk!) Tehát a 161-
dlk szakasz elfogadtatott. 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A 162-dik szakasz 
második sorában „ülést-' szó után nem pont ha
nem vessző teendő, s az utána következő szó kis 
betűvel írassék. (Helyeslés.) 

Elnök: A t. ház a 162-ik szakaszt a központi 
bizottság- kiigazításával elfogadja. 

Ráday László gróf jegyző (olvassa a 163 
— 171-ik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfo
gadtatnak. Olvassa a 172-ik szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
ezen szakasz második sorában lényeges módotitást 

hozott javaslatba ; de mely e javaslat 22-dik sza
kaszának módosítása által már elejtetett; t. i. a 
háznagy kinevezését az elnökre bízta. Most marad 
szerkezet. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház, hogy maradjon 
a 172-ik szakasz szerkezete? (Elfogadjuk!) Tehát 
elfogadtatik. 

Ráday László gróf jegyző (olvassa a 173-
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
a 174 ik szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Ezen szakasz negye
dik kikezdésének második sorában „első0 helyett 
„második" teendő. (Helyeslés.) 

Elnök: A t. ház a 174-ik szakaszt e ki
igazítással elfogadja. 

Ráday László gróf jegyző (olvassa a 175-
— Í8b-ik szakaszokat, melyek szó nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 186 •?'/.• szakaszt.) 

Kirá ly i P á l e lőadó: Ezen szakasz harma
dik sorában „felszólítása" helyett „utasitása" szót 
javasolt a központi bizottság. De ezt csak azon 
esetre, ha a háznagy nem lett volna képviselő; 
minthogy pedig a háznagy képviselői minősége 
meghagyatott, e módosításnak nincs értelme. 

E l n ö k : Eszer in t a 186-ik szakasz eredeti 
szerkezeteben tartatik meg. 

Ráday László gróf jegyző (olvassa a 187-
dik szakaszt, mely szó nélkül elfogadtatik. Olvassa a 
188. szakaszt) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A mennyiben a ház
nagy képviselő, ugy hiszem, itt is feleslegessé 
vált a központi bizottság módosítása. 

Bobory Károly: A központi bizottság azon 
indítványát, mely szerint e szakasz második so
rába igtattassék .• „Az elnök jóváhagyása mellett" 
megtartatni kérem. 

Elnök: A központi bizottság ezen 188-dik 
szakaszban azon módosítást teszi, hogy a „rendel
kezik" szó után tétessenek még e szavak: „az el
nökjóváhagyása mellett." Nem tudom, kívánják-e 
hogy maradjon a szerkezet? vagy pedig e módo
sítás tétessék bele ? 

Kovách L á s z l ó : T. ház ! A központi bizott
ságnak igen helyes észrevétele, azon esetre szól, 
ha a központi bizottság által tett azon javaslat, 
miszerint a háznagy ezentúl ne legyen képviselő, 
fogadtatott volna el. De miután a t. ház határo
zata folytán a háznagya ismét a képviselők sorából 
választatik, a központi bizottság módosítása ma
gától elesik. Kérem tehát az eredeti szerkezet meg
tartását. 

Elnök: Kérem azoil képviselőket, a kik a 
288-dik szakaszt az eredeti szerkezet szerint elfo
gadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik) A 
ház megtartja az eredeti szerkezetet. 
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Báday László gróf jegyző (olvassa « 189-
ddk szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtaHk. Ol
vassa a 190-i/t szakaszt.) 

Kirá ly i P á l e l őa í l ó : A központi bizottság
nak az e szakaszra tett módosítása, miután a ház
nagy jövőre is képviselő leend, elesik. 

Elnök: Elfogadja a ház a 190-ik szakasz 
eredeti szerkezetét? (Elfogadjuk!) Marad. 

Ráday László gróf jegyző (olvassa a 191-
dik szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A mennyiben a ház
aagy képviselő leend, marad az eredeti szerkezet. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 191-dik szakasz 
eredeti szerkezetét? (Elfogadjuk.') 

Ráday László gróf jegyző hl vassá n, 192-
dik szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
javaslata, mely szerint ezen szakasz második sorá
ban „fölügyelete" helyett: „rendelkezése" teendő, 
most már elesik. 

E l n ö k : Elfogadja a ház az eredeti szerkeze
te t? (Elfogadjuk!) 

Ráday László gróf jegyző (olvassa a 193. 
szakaszt.) 

Várady Gábor: N em tudom, van-e t. előa
dónak észrevétele ? 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
e szakasz kihagyását javasolta. 

Várady Gábor : A központi bizottság e sza
kasz kihagyását javasolta ; de miután a képviselő
ház elfogadta, hogy a háznagy képviselő legyen, 
ebből természetesen következik, h ogy a 193-dik 
szakasznak változatlanul meg kell maradni. (He
lyeslés.) 

Elnök: Elfogadja a ház a 193-ik szakaszt? 
(Elfogadjuk!) E szakasz tehát marad. 

Ráday László gróf jegyző (olvassa a 194 
—198. szakaszokat, melyek észrévétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa a 199-dik szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
e szakasz második kikezdéséuek második sorában 
előforduló ..elnök" szó után „saját" szótigtattatni 
véleményezi. (Helyeslés.) 

Elnök: Elfogadja a ház e módosítással a 
199-dik szakaszt? (Elfogadjuk!) 

Ráday László gróf jegyző (olvassa a 200 
201-dik szakaszokat, melyek, észrevétel nélkül elfo
gadtatnak. Olvassa a 208-dik szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
e szakasz harmadik sorában ezen szó helyeitekét", 
mely sajtóhibából maradt ben, e szó betételét 
ajánlja „hét." 

KováCh L á s z l ó : T. ház ! Miután a ház költ

ségeinél és kiadásainál leginkább felelős, de a do
log természeténél fogva is leginkább van érde
kelve a háznagy — legyen az bárki — kérném a 
a t. házat, méltóztassanak a szóban lévő bizott
ságba — mint eddig is volt — tagul a háznagyot 
fölvenni. 

Csengery I m r e : Épen azon okból, melyet 
előadni méltóztatott, hogy 4 i. a háznagy több 
tekintetből van érdekelve, az e bizottságnak tagja 
nem lehet. Igenis részt vehet a bizottság üléseiben, 
a bizottság meghívhatja, meg-hallgathatja, de a bi
zottság tagja nem lehet. 

KováCh L á s z l ó : Az iránt, hogy a képvise
lőház havi költségvetésébe mi irányoztassék elő, 
azt hiszem, leginkább azok vannak hivatva, néze
teiket elmondani, kik e költségekkel leginkább 
foglalkoznak. Ha e költségek megbii'álásáról, vagy 
arról volna szó: miként applicáltassanak ? nem vol
na szükséges, hogy a háznagy e bizottság tagja 
legyen ; igy azonban szükséges. 

E l n ö k : Méltóztassanak azon képviselők föl-
állani, kik a 208-dik szakaszt a központi bizottság 
javításával elfogadják. (Megtörténik.) A t. ház elfo
gadja. 

Ráday László gróf jegyző (ok ássa a 209 
— 222-dik szakaszokat, melyek szó nélkül elfogad
tatnak.) 

E l n ö k : E szerint a képviselőház házszabá' 
Iyai fölötti tanácskozás be van fejezve. 

Andrásy Gyula gr, miniszterelnök: T. 
ház! ő felsége az 1869-iki állam költségvetésről, a 
bevett keresztyén vallás felekezetek viszonosságá
ról, a tiszai vaspálya társulat tartozása törleszté
séről, a vasutak és csatornák építésére felvett 
kölcsön hová fordításáról, a Lonjszko polje terü
let ármentesitési költségei beszedéséről és a pol
gári törvénykezési rendtartásról szóló törvénye
ket szehtesitvén (Éljenzés). van szerencsém azokat 
kihirdetés végett benyújtani. 

B u j a n o v i c s Sándor és P a i s s Andor jegy
zők (váltakozva, fölolvassák a szentesített törvényekel') 

Elnök: : T . ház ! A most kihirdetett törvény-
czikkelyek hasonló kihirdetés végett a főrendek
hez át fognak küldetni. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Ha megengedni méltóztatnak, mielőtt a to
vábbi tárgyalásba bocsátkoznék a t. ház, több. 
távollétem alatt hozzám intézett interpellátióra 
leszek bátor válaszolni. (Halljuk!) 

Ugy hallom, mert írásban mai napig sem 
jutott kezemhez, hogy Patay képviselő úr ismétel
ve intézett hozzám interpellációt: a gárda ügyében. 

;l) Li\sd az Irományok 455 — 46C-d'k aziuní:-
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Bárha — mint mondám — ezen interpellátió nem 
jutott kezemhez, mégis bátor leszek arra felelni 
és bármi lett légyen az interpellátió tárgya, azt 
hiszem, hogy feleletem kielégítő lesz. Van szeren
csém ugyanis jelenteni, hogy 6' felsége már régeb
ben elvileg elhatározván a magy. kir. gárda 
visszaállítását, legújabb időben annak szervezése 
és felállítása iránt a szükséges rendeleteket kiadta. 
(Tetszés.) Azon, mint hallom, tett állítás ellenében, 
hogy a gárdára szánt alap elköltetett volna, bátor 
vagyok kijelenteni, hogy a gárda alapja egész 
épségében fen van, és — ha jól tudom — ámbár a 
számot e perczben határozottan nem mondhatom 
meg, mert az adatok most nincsenek kezemnél — 
annak évenkinti jövedelme körülbelől 39, 000 írt
ra megy, és e fölött van egy háza. Mind a 39,000 
frt. a gárdára fordittatik, mind pedig a házat a 
a gárda ismét el fogja foglalni; e fölött pedig ő 
felsége civillistájából évenkínt époly összeg fog 
a magyar gárdára költetni, mint a másik fenlevő 
gárdára költetik — ha jól emlékezem—körülbelül 
100.000 frt. (Élénk tetszés.) 

Simonyi Ernő képviselő úr az iránt interpel
lált : vajon Magyarország és a szerb fejedelemség 
közt létezik-e kiadatási szerződés, és kész-e a mi
nisztérium azt a házzal közölni ? Erre van szeren
csém válaszolni: hogy Magyarország és Szerbia 
közt kiadatási szerződés nem létezik. Szerbia irá
nyában azon eljárás követtetett, mely Törökor
szág irányában van gyakorlatban, t. i. hogy kö
zönséges bűnösök, reciprocitás fejében kiadatnak, 
a politikai bűnösök pedig nem. (Tetszés.) Ennek 
következtében nincs módomban szerződést előmu
tatni. 

Több t. képviselő úr által hozzám intézett 
azon kérdésre: tettem-e oly intézkedést, mely az 
1848-ik évi honvédségnek tanusitott áldozatkész
ségéhez mért alkalmazását czélozza ?" van szeren
csém válaszolni, hogy : mint a t. képviselőház is 
tudja, a kormány kezdeményezése folytán elfoga
dott, és ő felsége által már szentesitett törvényben 
gondoskodva lett arról, hogy a volt honvédtisztek 
az uj honvédségben alkalmazást nyerhessenek. A 
kormánynak ebbeli szándékát csak előmozditották 
azon loyalis és hazafias nyilatkozatok. melyek a 
volt honvédek nevében legújabban történtek, és 
melyek őszintesége iránt részemről én mindig tel
jes bizalommal viseltettem. Örömmel fogom tehát 
használni az alkalmat ezen hazafias szolgálati 
készség érvényesítésére, természetesen a tehetség
hez, képességhez és jellemhez mérten. (Éljenzés.) 

Továbbá Majthényi Dezső képviselő úr en
gem az iránt interpellált: mikép történt, hogy az 
ujonczállitási törvénynyel ellenkezőleg, magyar 
uj'onczok oly tüzérezredekbe soroztattak. melyek 
köztudomásilag nem magvar ezredek? Midőn a 

védrendszerről szóló törvény tárgyaltatott, én be
szédem alkalmával egy nyilatkozatot tettem a 
házban, melyet bátor vagyok felolvasni: „O fel
sége már is odautasitotta a közös hadügyminisz
tériumot, miszerint javaslatot adjon az i ránt : 
hogyan és mi mérvben kell a külön magyar mű
szaki ezredeket és csapatokat felállítani?" Jelenleg 
van szerencsém jelenteni, hogyamiakkor őfelsége 
kegyes engedelmével kilátásba helyeztetett, azóta 
már a valósítás stádiumába lépett. (Éljenzés.) 
Ugyanis ő felsége lagmagasabb rendelete követ
keztében a 3. 8. és 12-ik tüzérezredek, továbbá 
az 1, 5, és 12-ik vártüzérségi zászlóaljak, végre 
az 1-ső hidász és 7-ik mérnöki zászlóaljak az idei 
állítástól kezdve Magyarországból fognak ujon-
czoztatni. (Tetszés.) Ezen rendelet végrehajtása 
egyébiránt bizonyos átmeneti intézkedéseket is tett 
szükségessé, melyeknek következtében a 3, 8 és 12. 
tüzér ezredek egy rövid átmeneti ideig csak a/s-ad 
részben, a többi nevezett csapatok pedig már je
lenleg egészben Magyarországból lettek kiegé
szítve. Mind a nevezett ezredek és zászlóaljak azon
ban ő felsége rendelete nyomán már ez évtől 
kezdve a közös hadsereg sematismusában a ma
gyar ezredek sorába fognak vezettetni. Minden 
félreértés kikerülése végett, mely onnan eredhetne, 
ha ezen tény egészen az interpellátió eredményé
ül tulajdoníttatnék, van szerencsém kijelenteni: 
hogy azon magas kézirat, melyben ő felsége ezen 
elhatározása a közös hadügyminiszter úrral és 
velem közöltetett, september 11-érői, t. i. azon 
időről kelt, midőn a besorozás elrendeltetett. 
(Élénk tetszés.) 

Ma j thény í DeZSő: Azon reményben, hogy 
ez minél előbb ugy, a mint miniszterelnök úr mon
dotta, tökéleten létesülni is fog, egyelőre megelég
szem az adott felelettel. (Felkiáltások a jobboldalon: 
Hisz már is létesült!) 

V á l l y i J á n o s : Most szólott igen tisztelt mi
niszterelnök úr több hozzá intézett irterpellatióra 
volt szíves válaszolni; de legyen szabad még egy 
kérdést intéznem hozzá. Ha emlékezetem nem csal, 
Pa tay képviselőtársam interpellatiója két részre 
volt osztva: az egyik rész illeti a magyar testőr
séget, a másik rész pedig a Ludoviceumot, a kato
nai nevelő - intézetet. E részben, ugy emlékszem, a 
megyék részéről is jöttek az országgyűléshez kér
vények. Ugyanazért tehát felkérem az előttem szó
lott miniszterelnök ura t : legyen szives a tekintet
ben is választ adni, hogy a kormánynak mi 
szándéka és czélja van a Ludovieeum intézetére 
nézve.? 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház ! Miután nem olvastam, mint már mondottam, 
az interpellatiót, arra nem is válaszolhattam, 
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azonban már másrészről is, hajói tudom, Bernáth 
Zsigmond képviselő úr részéről, intéztetett hozzám 
ez ügyben interpellatió. Erre nézve van szeren
csém válaszolni: hogy a Ludovieeum kérdését 
olyannak tartom, mely szoros összeköttetésben 
van magával a tanrendszerrel. Mielőtt tehát e te
kintetben elhatározó lépést tenni lehetne, minden 
esetre a felett kell tisztába jönni, mi egyátalában 
még megállapítva nincs, mi a legczélszerübb: az 
ifjú növendékeknek nevelése-e a katonaságra, vagy 
magasabb katonai tudományok előadása ? Ez ösz-
szeköttetésben van az egész katonai tanrendszer 
kérdésével, és a mennyiben én nem csak honvé
delmi írdniszter vagyok, hanem miniszterelnök is, 
méltóztassanak megbocsátani, ha őszintén megval
lom, hogy idő hiányában e kérdéssel elég tüzete
sen foglalkoznom nem lehetett. Azonban azt gon
dolom, helyesen követte a kormány a sorozatot, 
midőn először a védrendszerrel és honvédséggel 
foglalkozott, s csak azután fog foglalkozni a tan
rendszerrel is. Annyit minden esetre megígérhetek, 
hogy e tárgygyal — a mint az idő megengedi — 
komolyan foglalkozni kötelességemnek tartom. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Következik a még el nem intézett 
javaslatok elintézése. 

Paiss Andor j e g y z ő (olvassa a Stoll Károly 
határozati javaslatátl). 

• Ráday László gr. jegyző (olvassa az ál
landó pénzügyi bizottság jelentését.7') 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bizott
ság jelentését? (Elfogadjuk!) Elfogadtatik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 48-iki 
honvédek ellátásáról szőlő törvényjavaslatot, azután 
Miletics Szvetozár toldalékát.3) 

Madarász Józse f : Az indítványt beadott 
képviselőtársaim nem levén jelen, szabadságot ké
rek magamnak. (Szószékre!) 

K o v á c h Lász ló : Nem járja i (Szószékre! 
Zaj.) 

Madarász József (a szószékről) : Ha a tör
vényjavaslatot alá nem írandó valék is, mint kép
viselő mindenesetre még akkor sem volna megta
gadható tőlem azon jog, hogy számba véve, miként 
az országgyűlés berekesztése egy és fél nap múlva 
megtörténik, ne kérhessem másra a t. képviselő
házat, mint arra, miként e beadott törvényjavas
latot, tekintetbe véve az idő rövidségét, miként el 
nem intéztethetik , annak elintézését a jövő or
szággyűlésre áttenni méltóztassék. (Helyeslés. De
rültség.) 

J) Lásd az Irományok 312 dik számát. 
-} Lásd az Irományok 447-dik számát. 
3) Lásd az Irományok 77. és 118-dik számait. 

E l n ö k : A jelen törvényjavaslat az indítvá
nyozó képviselő úr által visszavétetvén. . . 

Madarász J ó z s e f : Én csak azt kértem, hogy 
a jövő országgyűlésre tétessék á t ! 

E l n ö k : Tehát képviselő úr a törvényjavas
latot tárgy altatni nem akarván, áttétetik a jövő 
országgyűlésre. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a több 
képviselő által az elvérzetteknek utódai, a száműzöttek, 
bebörtönözÖttek sib. kártalanítása iránt beadott tör
vényjavaslatot. l) 

Csiky Sándor: Azon képviselőtársam, ki 
ezen javaslatot beadá, jelen nem levén, bátor va
gyok a t. ház előtt én. a ki vele egyetértőleg szin
tén hozzájárultam ezen javaslathoz, azon kérelmet 
nyilvánítani, miként az idő rövidsége, az ország
gyűlésnek 48 óráig sem tartó végének bekövetke
zése miatt ezt is a jövő országgyűléshez tárgyalás 
végett áttenni, és éhez képest ezt most tárgyalás 
alá venni ne méltóztassék. 

Elnök: Ezen törvényjavaslat is áttétetik a 
jövő országgyűléshez. 

R á d a y L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot a polgári és katonai jogok gyakorlá
sának kiterjesztéséről \a különböző vallásfelekezetbe-
liekre."-) 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház ! Ezen in
dítvány már sok idővel ezelőtt adatott be ; de most 
természetesen törvény alkotásáról szó sem lehet, 
és nem is szándékom azt kívánni, hogy ezen tör
vényjavaslat most tüzetesen tárgyaltassék: mert 
eredménye ugy sem lenne. Igen sajnálom, hogy 
tárgyalása ezen országgyűlésről elmaradt; sajná
lom annálinkább , mert meg vagyok győződve, 
hogy a jövő képviselőház alakulásánál nem egy 
zavar fog támadni abból , hogy ezen kérdésre 
nézve tisztába nem jöttünk; azonban a körülmé
nyek lehetlenné tevén, most már annak tárgyalá
sát, részemről azon megnyugtatással veszem tudo
másul a tárgyalásnak és elfogadásnak elhalasztá
sát, hogy a hazánkban uralkodó szabadelvüség 
szelleme legközelebb érvényesíteni fogja magát e 
téren is. (Helyeslés.) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a Jász-
Kim kerület váltságdijának megtéritése iránt beadott 
törvényjavaslatot.3) 

P a p Mór: T. ház/ A ház határozata által 
uttasittattam, hogy határozati javaslatot adjak be, 
melynek értelmében a minisztérium meg lett volna 
bízandó egy törvényjavaslatot, indítványom ér
telmében, ez érdemben, a ház elé terjeszteni. Átlá-

1) Lásd az Irományok 428. számát. 
2) Lásd az Irományok 179 ik számát. 
3) Lásd az Irományok 334-dik számát. 

.: 
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tom, hogy az idő rövidsége azt lehetetlenné tette; 
reménylem azonban, hogy valamint minden külön 
nemzetiséget kielégíteni nagylelkű feladatai közé 
számitotta a t. ház, ugy ezen jászkun nemzetisé-
séget is, melyet a külön nemzetiségek szeretnek 
külön nemzetiségnek nevezni: a jövő országgyű
lésen ki fogja elégíteni a törvényhozás. {Helyeslés.) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a keleti 
orthodox vallásfelekezet congressusának egyhehivása 
tárgyában beadott javaslatot1). 

Wlád A l a j o s : T. ház ! Miután azon képvi
selő társam, ki e határozati javaslatot, illetőleg ha
tározati javaslatot fogalmazta, jelen nincs, köteles
ségemnek tartom a t. házat megkérni , hogy az 
abban előadott okoknál fogva e határozati javasla
tot az igen t. eultusminiszter úrhoz leendő intézke
dés végett áttenni méltóztassék. Kérem ezt annyi
val inkább, mivel az által, ha a t. ház megta
gadná ezen kérelmem teljesítését, ellenünk, a ma
gyarországi s erdélyi görögegyesült románok 
s oroszok ellen, súlyosabban vétene, mint a többi 
vallásfelekezetek iránt, miután azok mind tartottak 
vagy tartanak zsinatokat vagy congressusokat, s 
legújabban a t. eultusminiszter úr még az izraelita 
congressust is összehívta. Én tehát ismételve kérem 
ezen határozati javaslatot a t. eultusminiszter úr
hoz áttenni azon utasítással, hogy ezen határozati 
javaslat értelmében járjon el : meri tagadhatatlan, 
hogy midőn a görögkatholikus románok az uniót 
elfogadták, 1700-ik évben csak négy a dogmára 
vonatkozó pontot fogadtak el, a többire nézve a 
keleti egyház kormányzata rendszerét és törvényeit 
világosan fentartották. s egyébről mint az ismere
tes négy pontról hallani sem akartak. En tehát 
azon egyesülés alapján azt vélem, hogy határozati 
javaslatunk teljesitése meg sem tagadtathatik. 
(Helyeslés.') 

E l n ö k : T. ház! Nem tudom, a szabályok 
31. szakasza értelmében akarja-e e határozati javas
latot tárgyalni vagy nem? (Nem tárgyaljuk! Átté
tetik a minisztériumhoz!) Ha tehát a t. ház nem 
akarja, tovább megyünk a napirenden. Előbb azon
ban kérem a képviselő urakat , a kik tárgyalni 
akarják, méltóztassanak felállani. (Wlád Alajos és 
Schwarz Gyula felállnak. Atalános derültség, i Nem 
tárgyaltatik. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (atalános derült
ség közt olvassa Csiky Sándor indítványát a, képviselő
házban szükséges caend s a tárgyalandók sorozata, 
•iránt'). 

Csiky S á n d o r : T. ház ! Ezen határozati ja-

0 Liíad az Irományok 431-dik számit. 
2) Lógd az Irományok 37 8-dik száma*. 

vaslatban, melyet még a múlt hó 22-én voltam, 
bátor előterjeszteni, ha akkor tárgyalás alá vétetett 
volna, lett volna egy vagy más pont olyan, mely a 
t. ház figyelmére érdemes lett volna; most azonban 
az országgyűlés bezárása alkalmával csak tudomá
sul vehető, és ha a jövő országgyűlés akarja, s vala
melyik pontját olyannak tartja, a mely figyelmére 
méltó, abban az esetben alkalmazásba veheti. 

R á d a y LáSZlÓ gr. j e g y z ő (olvassa Mada
rász József és társai indítványát a védrendszer tár
gyában l). 

Madarász József: T. ház! (A szószékre!) A 
házszabályai szerint a szónok képviselői helyéről 
is szólhat, azért a t. ház tagjai, reménylem, e ház 
szabályai szerinti jogomnál meg fogják ezúttal 
engedni azt, hogy kedvem van ezúttal helyemről 
szólhatni. (Dei iiltség. Halljuk!) A felolvasott javas -
latra nézve bátor vagyok kijelenteni, miszerint e 
határozati javaslat már ez év folytán a honvédelmi 
rendezésnél, mint ahoz tartozó tárgy adatván, és le 
is tárgy altatván, nincs okom indítványomat vagy
is indítványunkat most már a t. ház kegyes párt
fogásába ajánlani. Reménylem azonban, hogy jelen 
felolvasása meg fogja alapjainak helyes voltáról 
győzni, nem csak a t. házat, de az egész haza sa
nyargatott összes lakosait. ( 0 nép!) Szabad legyen 
a t . háznak, hazánk fontos teendői közt azon kedé
lyes „ó nép" hangoztatására megjegyeznem, hogy 
igenisehazának szegény, sokat sanyargatot t . . . (0 
nép!) En azt hiszem, mindazon képviselők, kik 
annyira sajnálják a nép sorsát, miszerint felkiált
ják velem együtt : ,,ó nép!'1 szabad legyen re
ménylenem, hogy e felkiáltásaikkal azt bizonyít
ják, hogy a megtörténtek után ők is ép ugy ér
zik a nemzet szorongatott helyzetét, miként én, s 
ezért kiáltanak fel így.- , , ó n é p ! " (Derültség.) A 
javaslatban előadottakból pedig meg fognak győ
ződni, hogy hazánknak mind területi épsége, mind 
politikai országos államisága is általunk és általam 
mindenkor megvédetett. Reménylem, be fogja látni 
a tál oldal, miszerint e haza népe, mely a 48-ki tör
vények szellemében kormányoztatni óhajt, a ja
vaslatban előadott elveken óhajtja rendeztetni a 
hon védelmét. És most bezárván beszédemet, nem 
mondok mást, mint hogy azon szabad, önálló, füg
getlen Magyarország, melyet megvédeni mi mind
nyájan, s köztök én is, óhajtunk. (Éljen! Derültség.) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az Opicz 
Síndor határozati javaslatát.1) 

Elnök: Akarja a ház tárgyalni ezen határo
zati javaslatot? (Nem!) A ház nem akarja tár
gyain i. 

!) Lásd az Irományok 294-dik számít. 
") Lásd az Irományok 333-dik süáaiát. 

"" 
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Ráday László gr. jegyző (olvassa Csanády 
Sándor határozati javaslatát.1) 

Csanády Sándor: T. ház! ügy vagyok 
meggyőződve, hogy az átalam régebben beadott, 
azonban esak most felolvasott határozati javaslat 
indokolást nem kivan. Nem, azon oknál fogva, 
mert az már törvény által van indokolva. Miután 
azonban a kormány, daczára annak, hogy mind 
maga a minisztérium, mindaz uralkodó ez általam 
felemiitett törvényekre megesküdtek, mai napig 
sem tett azon kötelességének eleget, hogy a tör-
vénvnek életet adott volna: felkérem at . házat, 
méltóztassék a kormányt oda utasítani, hogy e 
törvényes kötelességét rögtön teljesítse. 

E l n ö k : Akarja a t. ház tárgyalni? 
Csiky Sándor: T. ház! É n u g y gondolom, 

talán ezen hátát ozati javaslat nem olyan, a mely 
tárgyalás alá való, hanem c-ak ez itt a kérdés, 
felfogásom szerint: vajon azon törvény . mely a 
nemzeti színnek alkalmazását 1848-ban a magyar 
haza területén elrendelte, vajon ezen törvény ér
vényben van-e vagy nem ? Ha érvényben van, 
azon esetben a kormánynak kötelessége ezt telje
sítésbe venni: ha pedig nem teszi, azon esetben 
a többi törvényeknek sem követelheti, hogy enge
delmes fejet hajtson a haza. 

Tisza K á l m á n : T. ház! hogy a nemzeti 
szin iránti törvénynek épen ugy, mint minden 
más törvénynek. elég tétessék, ezt én is óhajtom 
és kívánom, s ennek okvetlen meg is kell történ
nie (Ugy van!) Azonban — a mennyire legalább 
én ismerem — alkotmányos hazában mi egy al- j 
kotmányos polgárnak joga és kötelessége, kény te- [ 
len vagyok ez elmondottak után — mert nem j 
lehet, hogy az országgyűlés vég perczeiben egy oly j 
hang itt viszonzás nélkül elhangozzék, — kénytelen 
vagyok , mondom , a mondottak után nyilvá
nítani, hogy minden alkotmányos polgárnak joga 
van a kormányt , ha kötelességét nem teljesiti, fe
leletre vonni: de magának a törvénynek ellensze
gülni, még az, hogy a kormány nem teljesíthette 
kötelességét, jogot soha sem ad. (Élénk helyeslés.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Előttem szólott tiszt, képviselő úr nézetének 
egy részéhez a magam részéről is teljesen csatla
kozva, a mit mondott ismételni nem óhajtom* de 
igenis bátor vagyok és kötelességemnek tartom 
azon megjegyzést tenni, hogy a kormány az 1848-ki 
törvények rendeletének a színekre, és a czimerre 
nézve teljesen s tökéletesen eleget tett. (Helyeslés.) 
E kérdés tárgyalásának tehát itt helye nincs. Azon 
jogot, hogy magán lakon mindenki saját zászlaját 
használja, semmi törvény meg nem szüntette. Is-

') Lásd az Irományok 42 8. számát. 

métíem tehát, hogy ezen törvény minden rende
letének a kormány által az országban teljesen 
elég tétetett. {Helyeslés jobbfelöl.) 

Csanády Sándor: r T. ház / (Zaj. Felkiáltá
sok: Tovább! Tovább!) Én csak a szentesitett tör
vények végrehajtását kértem a minisztériumtól, 
kérem a t. képviselőháztól: és mert az 1848-diki 
törvények tisztán kimondják, hogy a nemzeti lo
bogó az ország czimerei az ország középületein kell 
hogy felfüggesztessenek, és mert a budai várpalo
tát az ország házának tartom, jogosan kívánhatom, 
hogy oda a nemzeti czim és szin felfüggesztessék. 
(Tovább! Tovább!) 

Csiky Sándor : Előttem szólott Tisza Kál
mán képviselő ú r . . . (Nagy zaj. Nem lehet szólni! 
Nincs szava!) 

BeSZe JánOS : En a házszabályokra akarok 
hivatkozni. 

Cs iky S á n d o r : A házszabályok ott, a hol 
személyes kérdésről van szó , a képviselőnek 
tzólhatási jogot adnak. (Nagy zaj.) 

Elnök (csenget): T. ház ! A t. képviselő' úr 
személyes kérdésben akar szólni; ele itt az '6 sze
mélye érdekelve -nem volt. így tehát nem is lehet 
szólnia. Ennek következtében bátor vagyok a sza
bályok 35. szakasza értelmében felszólítani azon 
képviselőket, kik ez ügyet tárgyalni óhajtják, 
méltóztassanak felállani. (Felkiáltások: Tovább! 
Tovább.') 

Ráday László gr, jegyző (olvassa Besze 
János határozati javaslatát Esztergom városa iránt1). 
Folyton tartó nagy zaj.) 

Csiky Sándor : T. ház ! (Nagy zaj.) Ha nem 
engedik meg, hogy beszéljek. .. (Nagy zaj. Leül.) 

Besze J á n o s : Megnyugtató tudomásom van 
a felől, hogy e fontos ügy tárgyalás alatt van és 
már egy részben ki is elégíttetett a város a hátra
levő követelésekre nézve, pedig akkor, a mint a 
számadásokat okadatolva benyujtandja, a város 
hasonlóképen kielégítést fog nyerni. Befogom vár
ni az időt, hogy városom ezen követelésének elég-
fog tétetni. (Derültség.) Ha pedig ez ügy a jövő 
országgyűlésig sem lenne elintézve. fentartom 
Esztergom városának jogát, azt akkori országgyű
lési követe által tovább szorgalmazni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Pap 
Máté határozati javaslatát-)• 

P a p Máté: Ezen határozati javaslatot most 
tárgyaltatni nem óhajtom: hanem felkérem a t. 
minisztériumot, hogy ő felségénél a szükséges lé
péseket ezen üldözések megszüntetésére tegye meg. 

; ) Légd az Irományok 311-dik azámát' 
'*) Láad as: Irományok 295-dik ssámát. 
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Wlád A l a j o s : Én ezen ügyet magamévá 
teszem, és ennek következtében kötelességemnek 
tartom néhány szót szólni. Én, t. ház, nem tarto
zom a pronunciamentók iskolájához; az alkotmá
nyos iskolában nevekedtem fel s 25 év óta járda-
lok azon, és ez okból hibáztattam azon pronuncia-
mentot megjelenése után mind azon köröket, me
lyekben megjelentem, kárhoztattam, mert meg 
vagyok győződve, hogy sem a román nemzet, 
sem az illető aláirók érdekeit szem előtt nem tar
tották azok, kik azt tanácsolták, annak életet ad
tak, A román nemzet érdekeit azért nem, mert 
pronunciamentumok által a nemzet érdekén vala
mit lenditeni alig lehet, mert csak a törvényes té
ren és a törvényhozás utján, a törvényhozás ténye
zőinek közreműködésével vívható ki valami. Az 
illetők érdekeit nem mozdította elő,mert — a mint 
tudva van — az illetőknek sok keserűséget, üldöz
tetést és költséget okozott. En a pronuntiamento 
mellett felszólalni nem akarok ; azonban , t. ház , 
kötelességem, mint a jog és igazság emberének, 
előadni azon mentő körülményt, mely ezen pro
nunciamento aláírói mellett harczoL Méltóztassa-
ugyanis tekintetbe venni azon zavart politikai 
állapotokat, melyek Erdélyben különösen 1848-
től a legújabb időig, a tegnap kihirdetett unió-tör
vényig uralkodtak: mert ha azokat s az egymásra 
következett rendszerekből az erdélyiekre kiáradt 
eszméket s homlokegyenest ellenkező politikai el
veket részrehajlatlanul és lelkiismeretesen tekin
tetbe veszik, gáncsolhatják ugyan az illetőket, de 
a kárhoztatás kövét azokra nyugodt lélekkel 
nem dobhatják. Én tehát részemről azt javas
lom, és illetőleg azon kérelemmel járulok a tisz
telt házhoz, s nevezetesen a minisztériumhoz, hogy 
azon eszélyességnél fogva, mely az összes minisz
tériumot, és kiválólag annak általam igen titztelt 
elnökét jellemzi, méltóztassék a felséges fejede
lemnek kegyébe ajánlani a pronunciamento aláírói 
ellen elrendelt vizsgálat megszüntetését, illetőleg 
az egész eljárást megszüntetui. s az unió-törvény 
szentesítése előtt történtekre a feledés fátyolát bo
rítani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Azt hiszem, a t. ház ezen javaslat 
tárgyalásába nem bocsátkozhatik. (Helyeslés. Le
száll s az elnöki széket Somssich Pál joglalja el.) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Édes 
Albert határozati javaslatát a katonai szabadságo-
sökra nézve1). 

É d e s A l b e r t : Közelebbi augusztus 7-kén 
a ház asztalára letett határozati javaslatommal az 
186 «/7. XII. tör vény czikk 14-dik szakaszára hivat
koztam, melyben világosan mondatik, hogy a had-

a) Lásd az Irományok 43G. számát 

sereg minden egyes tagjának mindazon kötelezett
ségei felett, melyek nem katonai szolgálatra tar
toznak, a magyar törvényhozás, illetőleg a ma
gyar kormányzat fog intézkedni. Már pedig, cse
kély felfogásom szerint, a szabadságos katonának 
olyan kötelezettsége, melynél annak kezébe fegy
ver helyett kaszát, kapát,' villát adnak, nem ka
tonai szolgálatból folyik. Következésképen a 
szabadságosoknak ilyen szolgálatra behivatását 
megengedni vagy eltiltani a magyar törvényhozás 
és magyar kormány hatálya köréhez tartozik. A 
szabadságra bocsátott katonák közül a becsületesen 
megélhetésre többek előtt a legbiztosabb ut a szol
gálatba állás. í g y keresik meg a ruhát, kenyeret 
nem csak magok, hanem családjok számára. í g y 
táplálja némelyik az azon idő alatt, migőOlmücz-
ben, Józsefvárosban, Krakóban, hazájától, övéitől 
távol több évig katonai szolgálatban volt, özvegy-
gyé lett édesanyját s tehetetlen testvéreit; másik 
nejének s gyermekének keres kenyeret, kiket itt 
kell hagyni. Megesett, hogy mindjárt tavasz nyil-
tával, a mint a tavaszi munka megpesdült, a sza
badságos katona a hadparancsnokság által beren
deltetvén, a királyi jószágokra földmivelési mun
kára, vagy mérnökök mellé lánczhúzásra, hancsi-
kolásra küldetett, s a kenyér kereset idejét késő 
őszig ott töltötte el. Akkor ismét haza bocsáttatott 
rongyosan, kény értelenül, terhökre az otthon ma
radiaknak, kiknek a bekövetkező tél idejére a cse
kély élelmi készletet már nem gyarapithatá, de 
igen fogyasztani segített. Megesett, hogy a földmi-
velő gazdát, ki a katonát jó hiszemmel szolgálatá
ba s egész télen a munkaszünet alatt csaknem in
gyen kitárta, a szabadságos akkor parancsoltatott 
el, nákor már a mezei munka beálltával, a dolgos 
embernek minden bokor szállást ád, s minden ha
tár munkával kinálkozván, az üresen maradt szol
gálatot nem pótolhatta. í g y megesett, hogy egy 
háznép gazdasági üzlete helyrehozhatlan kárt 
szenvedett. És mivel, kivált a gazdálkodásban, 
sokszor csekélynek látszó okoknak is nagy követ
kezései vannak : ha véletlenül a gazda is megbete
gedett, az egész család földhöz sújtottá lőn. Méltá
nyos azért, hogy a ház törvényben rendelkezzék 
a felől, hogy ha a katona télre haza bocsáttatik, 
nyárra ne rendeltessék el a kenyérkeresettől. A 
mi javaslatom másik részét illlti: a szabadsági 
vagy tartaléki jegy, mely a katonának a hadpa
rancsnokságtól kiadatik: csekély véleményem sze
rint, szintén nem katonai szolgálatra vonatkozik, 
hanem a polgári összeköttetésre, a honi polgárok 
biztosítására, a felöl, hogy a hazatérő vitéz nem 
szökevény. Következésképen, mivel a hadparancs
nokság ezen levél nélkül is, jegyzőkönyvileg tudja 
a maga szabadságra bocsátottait, azoknak kedvéért, 
kikhez a katona hazabocsáttatik, oly nyelven s 
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oly betűkkel szükséges megírni a szabadságlevelet, 
hogy azt minden Írástudó honpolgár megérthesse. 
Az idegen nyelven s a magyar ember szemét min
dig tövisként szúró szálkás német betűkkel irott 
levelet pedig vajmi kevesen tudják olvasni és 
megérteni. Ugyanazért kérem a tisztelt házat, 
mondja ki törvény által, hogy a hadparancsnok
ság ezentulra, addig is, mig a magyar hadsereg
nél csak a mennyire lehet annyira lesznek ma
gyar tisztek alkalmazandók, a szabadsági és tarta
lék jegyeket a katonáknak hazai nyelvükön lesz 
köteles kiadni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Schvartz 
Gyula határozati javaslatát. *) 

E l n ö k : Ezen kérdésben, a mint tudom, 
már van a háznak határozata. A miniszter xír ki
nyilatkoztatta, hogy az egyetem újjá szervezése 
iránt törvényjavaslatot fog előterjeszteni a legkö
zelebbi ülésszak alatt. 

Ráday L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa a hatá
rozatijavaslatot az ut- és hidvámok törvénytelen be
hozatala iránt. 1) 

Elnök : A költségvetés tárgyalása alkalmá
val e kérdés már meg lőn vitatva és eldöntve. (He
lyeslés.) 

S i m a y Gerge ly : Megvallom, ezen általam 
s több képviselő társam által is beadott határozati 
javaslat tárgyalásánál ugy érzem magamat, mint 
azon pályázó, kinek müve föiött már akkor bírált 
a bizottság, miután a pályadijat másoknak már 
oda ítélte. í g y állunk ezen kérdéssel is, t. ház. A 
költségvetés alkalmával méltóztatott a t. háznak 
elhatározni, hogy a hidvámok bevételére nézve, 
tartassák meg az úrbéri eljárás. Most kettőt va
gyok bátor a t. ház figyelmébe ajánlani: először 
az állam biztos jövedelmet, más részről az igazság
szolgáltatásnak, a közvéleménynek és azon orszá
gos óhajtásnak tekintetbe vételét,hogy ezen vámok 
mostani törvénytelen ésfenálló alakjokban tovább 
fen nem tarthatók. Ekét kötelességét teljesiti a t. ház, 
nézetem szerint, ha a minisztériumnak engedélyt, 
illetőleg felhatalmazást ad, miután ezen határozati 
javaslatban megszüntetendő vámokból deficit fog 
származni, hogy ezen igen csekély deficitet pótol
hassa azon utón és módon, melyen pótoltat
nak egyéb rendkívüli kiadások. 

E l n ö k : Ismétlem, hogy e kérdés már eldön
tetett 

Bethlen Sándor gr.: Három álló évi hall
gatásommal kiérdemeltem mostani kiballgattatáso-
mat. (Halljuk 1) Senki sincs ug y áthatva azon kö
telességérzettől, mint én, hogy a jelen állapotban 

' ) Lásd az Irományok 419-dik számát. 
a) Lásd az Irományok 374-dik számát. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . XI. 

az állam jövedelmeit csonkítani nem szabad; de 
másfelöl kötelességünk arra ügyelni, hogy a ter
hek arány talán felosztása által ztígolódásra méltó 
okot ne szolgáttassunk: azért, ha az idő rövidsége 
miatt nem is számlálom elő mindazon okokat, me
lyekkel Simay barátomat támogathatnám, röviden 
csak megtoldom az ő ajánlatát avval, hogy bátor 
vagyok az ő javaslatát a t. ház pártfogásába 
ajánlani. 

E l n ö k : Harmadszor is kijelentem, hogy e 
tárgy meg van haladva. 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a ha
tározatijavaslatot a székely leányok iránt.1) 

A n t a l f y K á r o l y : Csiky István és Gecző 
János képviselő társaim nevében is kijelentem, 
hogy ezen határozati javaslat tárgyalását az idő 
rövidsége miatt nem kívánjuk. 

S z l á v y Józse f : Az illető indítványozó úr és 
talán az egész ház megnyugtatására vagyok sze
rencsés előadni, hogy mindazok iránt, melyek az 
indítványban foglaltatnak, a mennyire képes vol
tam az interpellatiót a nagy zajban megérteni, 
mindazok iránt, mondom, a belügyminiszter már 
hónapok előtt nemcsak a székely, hanem általá
ban a magyar leányok érdekében intézkedéseket 
tett. (Derültség.) 

S i m a y G e r g e l y : A házszabályok45. szaka
sza azt mondja, hogy mindazon indítványokra, ja
vaslatokra nézve, melyek beadattak, elérkezvén a 
felvételi idő, a ház szavazás utján határozza el, 
vajon tárgyalás alá veszi-e vagy nem ? T. ház / 
Az általam és számos képviselőtársam által be
adott inditványnyal, miután tárgyalása most volt 
napirendre kitűzve, ezen eljárás nem követtetett, 
söt a t. elnökség még annyira sem méltóztatott 
határozati javaslatomat respectálni, hogy szava
zás által méltóztatott volna eldöntetni: kivánja-e 
azt a ház tázgyalás alá venni vagy nem ? 

Ráday László gr. jegyző: Azt gondolom, 
Simay Gergely képviselőtársunk ezen felszólalá
sainak legfeljebb is akkor lett volna helye, midőn 
azon általa emiitett javaslat tárgyaltatott; miután 
azonban azóta már másik javaslaton is átmentünk, 
nem hiszem, hogy bármi névvel nevezendő ház
szabály lehessen, mely megengedje, hogy ilyenkor 
ismét vissza lehessen menni arra. (Helyeslés) 

E l n ö k : T. ház! Csak arra figyelmeztetem 
a házat, hogy azon kérdés, mely ama határozat
ban újból felmelegittetni szándékoltatott, már a 
költségvetés alkalmával eldöntetett ; ezen nyilat
kozatomat helyesléssel fogadta a ház ; tehát nem 
tartottam szükségesnek két tag felszólalása miatt 
külön szavai-ást intézni el. 

*) Lásd az Irományok 303-dik számát. 
58 
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Az utóbbi felmerült tárgyra nézve, azt hi* 
szem, miután az államtitkár úr előadása szerint 
mindaz, a mi abban eléretni szándékoltati , már 
eléretett, talán szükségtelené dolgot tovább fűzni. 
(Helyeslés.) 

Több tárgy nem volna; de mielőtt az ülést 
berekeszteném, Simonyi Ernő képviselő úr kíván 
szólani. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Egy táviratban 
felkérettem Újvidék város számosabb polgárai ál
tal : kérném fel belügyér urat, lenne oly szives, 
azon interpellátiókra, melyeket Miletics képviselő 
úr benyújtott, talán 10 nappal ezelőtt, melyek ré
szint Szabadka város tanácsa feloszlatására (Köz
bekiáltások: Talán Újvidék!) azaz Újvidék város 
tanácsa feloszlatására, részint Joannovics neyü, 
fogságban levő szerb polgárra vonatkoznak. Én 
nem akarok e tárgyba bocsátkozni, hanem csak . 
azon felszólitásnak, mely hozzám intéztetett ele- , 
get téve, kérem a miniszter urat, hogy vagy ma, | 
vagy holnap, a mint szükségesnek látja, ez inter- f 
pellátiókra felelni méltóztassék. | 

Wenckheim Béla b. belügyér: T. ház! 
Már volt alkalmam előadni azon indokokat, me
lyek a kormányt arra vezérelték, hogy Újvidékre 
egy kormánybiztost küldjön ki. Szerencsém volt 
akkor a t. ház többségének helyeslésével talál
kozni. Ha jól értettem a mostani kérdést, az leg
inkább arra vonatkozik: mely oknál fogva oszlat-
am fel a mostani képviselő testületet, és mily 
törvény és mily jognál fogva rendeltem el az uj 

tisztújítást? Ez volt a napokban hozzám intézett 
interpellátió, mely nem 10 nappal, hanem azt hi
szem egy pár nappal ezelőtt tétetett. Intézkedésemin-

doka és jogosultsága a miniszteri felelősségről szóló 
1848. IH-ik t. czikken alapszik, mely szerint nem 
csak tetteiért, hanem minden törvényellenes mulasz
tásért is feleletre vonathatik a kormány. Az újvidéki 
ügyet illetőleg nem akarom hosszasan ismételni, 
mind, mit e tárgyban már elmondottam ; csak azt 
kivánom érinteni, hogy intéztettek hozzám pa
naszok, kérvények utján és küldöttségek által, 
azon visszaélések megvizsgálása végett, melyek 
az odavaló tanács, valamint a képviselőtestület 
által elkövettettek. Panaszolták különösen , hogy 
Újvidéken a tisztújítás minden törvényes formák 
mellőzésével történt, s miután a kiküldött kor
mánybiztos jelentéséből meggyőződtem a felől, 
hogy a tisztujitás a törvény határozataival ellen
kezőleg, éz a választóképesek jogainak sérelmével 
hajtatott végre, ugy, hogy számtalan választási 
joggal felruházott egyén a választók közöl kizára
tott, ellenben sokan, kik a törvényes kellékekkel 
nem birtak, választói joggal ruháztattak fel, or
voslás pedig felszólalás utján se.n történt: elhatá
roztam az ottani képviselőtestület feloszlatását és 
uj választásnak elrendelését, mert csak ez által 
reménylem elérhetni azt, mit igen óhrjtok : hogy 
Újvidék város önkormányzati jogának élvezeté
be ismét visszahelyeztessék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Több tárgy nem levén, holnap 12 
órakor ülés lesz. Napirenden lesznek a még szen
tesítendő törvények bemutatása és kihirdetése, 
azután a képviselőház által a pénztári számadások 
átvizsgálására kiküldött bizottság jelentése. 

Az ülés végződik esti 8 órakor. 




