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o r s z á g o s ülés 1869. deczember 3-kán. (Cséry Lajos megbizó levele bemutattatik. A 
sajtóbiróság engedélyt kér ujabb vizsgálat indithatására Román Sándor ellen. Kérvények 
bemutatása. Az illető biráló bizottság jelenti, hogy Halász Boldizsárt igazolta. A vasúti 
bizottság jelentést tesz a magyar keleti vasút engedélyokmányára vonatkozó miniszteri 
előterjesztésről, valamint több kérvényről. A kormány benyújtja az 1870-diki költ
ségvetésnek még hátralevő részeit s törvényjavaslatokat a magyar tengerészeti kor
mányzat, úgyszintén a posta költségeiről. A kormány válasza Csiky Sándor interpella-
tiójára az egri iskolaügyben tudomásul vétetik. A ház-, jövedelem- és személyes kere
seti adóról, a dohányjövedékről, a bor- és hus-fogyasztási adóról s a eznkoradorói szóló 
törvényjavaslatok megállapittatnak.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

o r s z á g o s ü lés 1869. deczember 4-én. (Kérvények bemutatása. A pénzügyi bizottság 
jelentést tesz a közlekedési minisztérium kivánata póthitel iránt s törvényjavaslatot 
nyújt be a hirlapbélyeg eltörléséről. Wass Sámuel gr. illető határozati javaslatát visz-
szavonván, az iparvállalatokl segélyezése ügyében interpellálja a kormányt, mely is 
azonnal válaszolván, a ház e választ tudomásul veszi. Ugyancsak a kormány felel Sza
kácsi Dániel interpellatiójára a Tisza-szabályozás ügyében. Az adott válasz tudomásul 
vétetvén, az ügy tárgyalásra tűzetik. Csiky Sándor az egri elemi iskolák ügyében ha
tározati javaslatot nyújt be. Schvarcz Gyula közoktatási ügyekben interpellálja a kor
mányt. Szavazás az 1868-ki évi zárszámadást megvizsgálandó bizottság tagjára. A ház-, 
jövedelem- és személyes kereseti adóról, a dohány-jövedékről, a bor- és húsfogyasztás!, 
végre a czukor-adóról szóló törvényjavaslatok végleg elfogadtatnak. Az állam-uradalmak 
területén fekvő, nem tagositható birtokok eladásáról szóló tőrvényjavaslatot a kormány 
visszavonja. A mácsai, ecskendi és valkó-szentlászlói birtok megvásárlását s a király 
keleti útjára szükséges 150,000 frtnyi póthitelt tárgyazó törvényjavaslatok megállapit
tatnak. A mentelmi bizottság jelentése Román Sándor sajtóperében tárgyaltatik.) 

o r s z á g o s ü l é s 1869. deczember 6-án. (Ráday László gr. lemondása és kérvények be
mutattatnak. Buttyán László határozati javaslatot nyújt be Román Sándor sajtópere tár
gyában. A gazdasági bizottság javaslatot tesz állandó országház épitése iránt. A teg
napelőtti szavazás eredménye kihirdettetik s az 1868. évi zárszámadásokat megvizsgá
landó bizottság lemondott két tagja helyébe újak választása határoztatik. Mocsonyi 
Sándor Román Sándor sajtópöre tárgyában interpellálja a kormányt, mely is azonnal 
válaszol s a ház e választ tudomásul veszi. Simonyi Ernő még be nem nyújtott szám
adások miatt intézk érdest a kormányhoz, s ez és az elnök e részben azonnal fölvilá
gosítást nyújtanak. Kollár Antal a kisebb kir. haszonvételi jogok megszüntetése iránt 
törvényjavaslatot nyújt be. A központi bizottság jelentést tesz a hirlapbélyeg eltörlésére 



s a tőzsdebiróságra vonatkozó törvényjavaslatokról. A király keleti útját, továbbá a 
mácsa-ecskendi s valkó-szent-lászlói birtokrészek megvételét tárgyazó törvényjavaslatok 
végleg elfogadtatnak. A Román Sándorra kimondott sajtóbirósági Ítélet végrehajtása DÓV 
szerinti szavazás alapján megengedtetik.) 49 

o r s z á g o s ü l é s 1869. deczember 7-kén. (Kérvények bemutatása. Az illető biráló bi
zottság beadja a Ráday László gróf választására vonatkozó iratokat. Fodróczy Sándor 
és társai a magyar-horvát egyezmény némely még foganatositatlan pontjai miatt inter
pellálják a kormányt. A kormány a Tisza-szabályozás befejezésére költségszaporitást 
kér. Szavazás az 1868-dik évi zárszámadást megvizsgálandó bizottság hiányzó két tag
jára, s e szavazás eredménye azonnal ki is hirdettetik) 56 

o r s z á g o s ü l é s 1869. deczember 9-kén. (Kérvények bemutatása. Ürményi Miksa a 
katona-szállásolás tárgyában. Eder István csongrádvárosi iskolai ügyben, Miletics Szveto
zár az 1861-dik évi szerb congressus, a cattarói eljárás és a keleti utazás iránt inter
pellálják a kormányt. A kormány felel Miletics Szvetozár inter23ellatiójára az 1869-ik 
évi szerb cougressus iránt, mit a ház tudomásul vesz. Az 1870-dik évi ujouczozásról 
szóló törvény szentesittetvén, kihirdettetik. A függő államadósságokat ellenőrző bizott
ság két rendbeli jelentése bemutattatik. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a pénzügyi 
törvényszékekről, a társulatokra szabandó bélyegek és dijak szabályozásáról, végre a bé
lyegek, dijak és illetékek fentartásáról szóló törvényjavaslatok iránt. A hirlapbélyeg 
eltörléséről, úgyszintén a pesti tőzsdebiróságról szóló törvényjavaslatok megállapittatnak.) 59 

o r s z á g o s ü l é s 1869. deczember|4-kén. (Kérvények bemutatása. Pribék Antal szabad
ságot kap. Kíementis Gábor és társai határozati javaslatot nyújtanak be 1848/9-dik 
évbeli honvédek és hátrahagyottaik nyugdíjazása iránt. Salamon Lajos bor- és húsfo
gyasztás! ügyben, Miletics Szvetozár a törvények kihirdetése iránt s távirati ügyben 
interpellálják a kormányt, s ugyancsak Miletics Szvetozár határozati javaslatot nyújt 
be a cattarói eljárások miatt. Schvarcz Gyula megújítja régibb interpellatióit, s azon 
felül meteorológiai észleletek, a törvényhatósági s községi költségek statisztikai kimu
tatása, végre csillagászati észlelde, Tisza Káhnán az 1870-dik évi költségvetés tárgya
lása iránt interpellálják a kormányt, mely is az utóbbi kérdésre nézve azonnal nyilat
kozik, s a ház ezt tudomásul veszi. A gazdasági bizottság jelentést tesz a ház deczem-
beri költségvetéséről. A hirlapbélyeg eltörléséről s a tőzsdei bíróságokról szóló törvény
javaslatok végleg elfogadtatnak. Az igazoló bizottság jelenti, hogy Cséry Lajost igazolta. 
A központi bizottság jeleutést tesz a pénzügyi törvényszékekre, a bélyeg, illetékek és 
dijak fentartására, a társulatok és intézetek üzletét illető bélyegekre és illetékekre 
vonatkozó törvényjavaslatokról, a pénzügyi bizottság pedig az 1870-diki költségvetésről 
s a számvevőszék felállítását illető törvényjavaslatról. A kormány törvényjavaslatokat 
nyújt be a nyugdijakról s a király udvartartásáról. Zárt ülés.) . 77 

o r s z á g o s ü l é s 1869. deczember 16-án. (Kérvények bemutatása. Ürményi Miksa szesz
gyártási ügyben interpellálja a kormányt, s ez e kérdésre azonnal válaszol, mit a ház 
tudomásul vesz. A főrendek üzenik, hogy a németországi távirdai egyezményről, a birói 
felelősségről s a birák és bírósági hivatalnokok nyugdíjazásáról s áthelyezéséről szóló 
törvényjavaslatokat, az utóbbi kettőt némi módosításokkal, elfogadták. A kérvényi 
bizottság bemutatja az elintézett kérvények jegyzékét. Csiky Sándor vasúti, Ludvigh 
János sóárulási ügyben interpellálják a kormányt, s ez az utóbbi kérdésre azonnal vá
laszol, mit a ház tudomásul vesz. Szakácsi Dániel adószedési ügyben tesz interpellatiót. 
Henszlmann Imre és társai törvényjavaslatot nyújtanak be a műemlékek megőrzése 
ügyében. Simonyi Ernő a még be nem adott költségvetési mellékletek miatt interpel
lálja a kormányt. Cséry Lajos beosztatik. A közlekedési minisztérium által kívánt pót
hitel megszavaztatik. Irányi Dániel törvényjavaslata az adóreformról, név szerinti sza
vazás alapján, tárgyalás alá nem bocsáttatni határoztatik. Ugyanő a felnőttek oktatá
sáról szóló törvényjavaslatát visszavonja.) 92 



87. o r s z á g o s ü l é s 186(J. deczember 17-kén. (Kérvények bemutatása. Zichy Jenő gr. a 
vasúti árszabályok miatt, Simonyi Lajos b. az alföld-fiumei vasút kiépítése iránt inter
pellálják a kormányt. A ház deczemberi költségvetése megállapíttatik. A pénzügyi tör
vényszékek ideiglenes fentartásáról, a bélyegszabályok érvényének meghosszabbításáról, 
a pénzintézetek, részvénytársulatok és egyletek üzletére vonatkozó bélyeg és illeték 
szabályozásáról szóló törvényjavaslatok megállapittatnak, a keleti vasút engedélyokmá
nyának lenyomataiban előforduló hiányok pótlólag megigazíttatnak s több vasutügyi 
kérvény elintéztetik. A ház elé terjesztett beadványok eredeti példányainak a ház irat
tárába megőrzése határozatilag kimondatik. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a ki
rályi udvartartás költségeit tárgyazó törvényjavaslatról.) . . . . . . . . . . 

88. o r s z á g o s ü l é s 1869. deczember 18-kán. (Kérvények bemutatása. Fodróczy Sándor 
szabadságot kap. Szentpály Jenő idegeneknek a vasutak körül hivatalos alkalmazása 
miatt, Hodossiu József a népszámlálás ügyében, Ivánka Imre katonai ügyekben, Majo
ros István a Tiszaszabályozás iránt interpellálják a kormányt. Tisza Kálmán törvény
javaslatot nyújt be az államköltségvetés előterjesztéséről, Szalay Sándor és Latinovics 
Vincze határozati javaslatot a karácsonyi s újévi szünidő, Szalay Sándor pedig törvény
javaslatot adószedési s kőltségfedezési indemnity iránt. A pénzügyi törvényszékek ideig
lenes fentartásáról, a bélyeg-szabályok érvényének meghosszabbításáról, a pénzintézetek 
és társulatok üzletére vonatkozó bélyeg és illetékek szabályozásáról szóló törvényjavas
latok végleg elfogadtatnak. Szünet Luzsénszky Pál b. temetése miatt. A mentelmi bi
zottság jelentést tesz Román Sándor ellen szándékolt ujabb sajtópöre iránt, a pénzügyi 
bizottság pedig a nyugdijak iránti törvényjavaslatról.) . 

89. o r s z á g o s ü l é s 1869. deczember 19-kén. (Hivatalos átirat és kérvények bemutatása. 
Ocskay Rudolf szabadsága meghosszabbittatik. Éder István tiszaszabályozási ügyben 
interpellálja a kormányt. A főrendek üzenik, hogy a czukor-, a bor- és husíogyasztási, 
a ház-, jövedelmi- és személyes kereseti adóról, a dohányjövedékről, a horvát-szlavón 
miniszter 1869-dik évi költségeiről, a király keleti útjára megkívánt póthitelről, a 
mácsa-ecskendi s valkó-szentlászlói birtokrészek megvételéről s a hirlapbélyeg eltörlésé
ről szóló törvényjavaslatokat elfogadták. Szalay Sándor törvényjavaslata az adószedési s 
kőltségfedezési fölhatalmazásról az osztályokhoz utasittatik, úgyszintén Szalay Sándor 
és Latinovics Vincze határozati javaslata a karácsonyi s újévi szünidő iránt tárgyalás 
alá vétetni határoztatik. Békés-Csaba lakosainak kérvénye elintéztetik.) . . . . . 

90. o r s z á g o s ü l é s 1869. deczember 20-án. (Fodróczy Sándor visszavonja szabadsági kér
vényét. Kérvények bemutatása. Rhédey István gr. megbízó levele benyujtatik. Sopronyi 
Török Sándor törvényjavaslatot nyújt be országos iparműegyetem fölállításáról, Dietrich 
Ignácz pedig az erdei úrbéri haszonvételekről s a szőlőváltságról. Ivánka Imre vasúti 
ügyben interpellálja a kormányt. A pénzügyi bizottság beadja zárjelentését az 1870-iki 
államköltségvetésről, s jelentést tesz a minisztériumokban fölállítandó horvát osztályok 
költségeiről. A központi bizottság jelentést tesz Szalay Sándor törvényjavaslatáról az adó
szedési g kőltségfedezési fölhatalmazás iránt.) . . . . . . . . . . . . . . 

91. o r s z á g o s ü l é s 1869. deczember 20-kán. (Szalay Sándor törvényjavaslata az adósze
dési és kőltségfedezési fölhatalmazásról tárgyalás alá vétetvén, a központi bizottság 
szerkezete szerint megállapíttatik. A főrendek üzenik, hogy a pénzügyi törvényszékek
ről, a rószvénytársulatok és egyletek üzletére vonatkozó bélyeg- és illetékekről, a bé
lyeg- és illetékszabályok érvényének meghosszabbításáról, végre a tözsdebiróságokról 
szóló törvényjavaslatokat, az utóbbit módosítással, elfogadták.) 

92. o r s z á g o s ü l é s 1869. deczember 19-kén. (Lónyay József megbízó levele és kérvények 
mutattatnak be. Benedikty Albert a revindicált havasok tárgyában, Perényi Zsigmond 
b. vasúti ügyben interpellálják a kormányt. A könyvtárbizottság működésre hivatik. 
Az adószedési s kőltségfedezési fölhatalmazásról szóló törvényjavaslat végleg elfogadta-



vm 

tik. Latinovics Vincze és Szalay Sándor határozati javaslata a szünidőről tárgyalás alá 
vétetvén, mellőztetik, s a ház elhatározza, hogy ünnepek előtt már uj tárgyat nem 
vesz föl, az 1870-diki állam-költségvetés tárgyalását pedig január 14-én kezdi meg. A 
pénzügyi bizottság jelentést tesz a postajövedéki póthitel iránti törvényjavaslatról. A 
kormány törvényjavaslatot nyújt be a vegyes királyi bíróságokról. A kormány felel 
Ivánka Imrének vasutügyi, továbbá Salamon Lajosnak fogyasztási adót és Simonyi 
Ernőnek a még be nem adott pénzügyi kimutatásokat illető interpellátióra, mit a ház 
tudomásul vesz.). , . 1 6 4 

9 3 . o r s z á g o s ü l é s 1869. deczember 21-kén. (Kérvény bemutatása. A főrendek üzenik, 
hogy az adószedési és költségfedezési törvényjavaslatot elfogadták.) 172 

9 4 . o r s z á g o s ü l é s 1869. deczember 23-kán. (Az adószedési és költségfedezési fölhatal
mazásról, a király keleti útja költségeiről, a pénzintézetek, részvénytársulatok és egy
letek üzletére vonatkozó bélyeg- és illetékekről, a bélyegszabályok érvényének meg-
hosszabbitásáról, a bor- husfogyasztási adóról, a dohányjövedékről, a czukoradoról, a ház-, 
jövedelmi és személyes kereseti adóról, a horvát-szlavón miniszter és segédszemélyzete 
1869-dik évi költségeiről s végre a mácsa-ecskendi és valkó-szentlászlói birtokrészek 
megvásárlásáról szóló törvények szentesittetvén, kihirdettetnek.) 173 

- 9 5 . o r s z á g o s ü l é s 1870. január 14-én. (Kérvények bemutatása. Pest városa fenyítő tör
vényszéke Berzenczey Lászlónak kettős házasság és csalás, továbbá Rákóczy Jánosnak 
váltóhamisítás miatt kihallgathatását és esetleg pörbe foghatását kérvén, e két ügy 
javaslattétel végett a mentelmi bizottsághoz utasittatik. Bömches Frigyes megbízó levele 
benyujtatik. Trefort Ágoston, Cséry Lajos, Samassa József és Berzenczey László végleg 
igazoltaknak nyilváníttatnak. A még eí nem intézett interpellatiók, határozati és tör
vényjavaslatok teljes jegyzéke bemutattatik. A keleti vasút engedély-okmányának saj
tóhibája megigazitására vonatkozó határozat a főrendekhez utasittatik. A számvevő
székről szóló törvényjavaslat az osztályok tárgyalása alá bocsáttatik. Gonda László 
törvényjavaslatot nyújt be a hírlapok kiadása ügyében. A fiumei országos bizottság be
nyújtja vég jelentését. A kormány benyújtja a Nagy-Brittaniával kötött pótszerződést s 
törvényjavaslatokat a tölgyfa-kivitelről s a közös magyar-horvát törvények kihirdetésé
ről. Bezerédj László a sónak Franeziaországban használatos denaturalizálásának megho
nosítása iránt interpellálja a kormányt, mely is azonnal válaszol, mit a ház tudomá
sul vesz.) 174 

96 . o r s z á g o s ü l é s 1870. január 15-kén. (Kérvények bemutatása. A kir. ügyek igazgatója 
Miletics Szvetozár sajtópörbe foghatását kérvén, ez ügy a mentelmi bizottsághoz uta
sittatik. A M. Akadémia könyvküldeménye bemutattatik. A ház januári költségvetése 
benyujtatik. A pénzügyi bizottságból Bethlen Farkas gr. kilépvén, a bizottság kiegészítése 
elhatároztatik. Irányi Dániel nyomtatványok utczán áruihatása iránt, Vukovics Sebő 
egy lelkibeteg hölgynek Bécsből Pestre tolonczoztatása miatt interpellálják a kormányt. 
Berzenczey László kéri az ellene kért bünfenyitő eljárást megengedtetni. Az 1870-iki 
államköltségvetés általános tárgyalása megkezdődik.) . . . 1 7 9 

97. o r s z á g o s ü l é s 1870. január 17-kén. (Kérvények bemutatása. Barcsay Ákos ós Szőcs 
Sándor szabadságot kapnak. Ivánka Imre a nyiregyház-ungvár-mármarosi vasút iránti 
interpellatióját megújítván, a kormány arra felel, mit a ház tudomásul vesz. Felel to
vábbá Simonyi Lajos b. interpellatiójára az alföld-fiumei vasút iránt, Tisza Kálmánéra 
a határőrvidék ügyében, Ürményi Miksáéra a katonaszállásolás megszüntetése iránt, s 
a ház mindezen válaszokat szintén tudomásul veszi. A ház januári költségvetése meg
állapíttatik. Az 1870-iki államköltségvetés átalános tárgyalása tovább foly.) . . . . 204 
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80. országos ülés 
1869. deczember 3-dikán 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Cséry Lajos megbízó levelebemutattatik. Asajtóbiróság engedélyt kér ujabb vizsgálat indithatásáraEo-
Sándor ellen. Kérvények bemutatása. Az illető biráló bizottság jelenti, hogy Halász Boldizsárt igazolta. A vasúti bizottság 
jelentést tesz a magyar keleti vasut engedélyokmányára vonatkozó miniszteri előtérjasztésröl, valamint több kérvényről. 
A kormány benyújtja az 1870-diki költségvetésnek még hátralevő részeit s törvényjavaslatokat a magyar tengerészeti 
kormányzat, úgyszintén a posta költségeiről. A kormány válasza Csiky Sándor interpellatiój ára az egri iskolaügyben tu
domásul vetetik. A ház-, jövedelem- és személyes kereseti adóról, a dohányjövedékröl, a bor - és hus-fogyasztási adóról s 
a czukoradóról szóló törvényjavaslatok megállapittatnak. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán: Gorove István, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10'/^, órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak h elyeiket elfoglalni 
B a rnult ülés jegyzökönyvét meghallgatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa- a de
czember hó 2-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

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

Van szerencséin bemutatni Cséry Lajos or
szággyűlési képviselő választási jegyzőkönyvét, 
mely az állandó igazoló bizottsághoz utasittatik. 

Szabó János királyi ügyek aligazgatójának 
mint sajtóügyi közvádlónak megkereső levelét 
van szerencsém bemutatni, melyben engedélyt 
kér a háztól Román Sándor képviselő ellen 
sajtóügyi vizsgálat megindithatására; kiadatik a 
mentelmi bizottságnak. 

Végre Bogyó Sándor képviselő ur bemutatja 
Szegvár község elöljárósága megbízásából Farkas 
M. bírónak a regálék megszüntetése tárgyábani 
kérvényét. A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 

S z a l a y S á n d o r : T. ház! Van szeren
csém Körmend város és környékebeli 79 község 
kérvényét bemutatni, melyben kérelmezik, hogy 
az uj szervezés alkalmával városuk kebelében 
egy törvényszék állittassék fel. Kérem ezt a 
kérvényi bizottsághoz utasittatni. 

T ó t h K á l m á n : T. ház! A múlt alka
lommal bátor voltam egy törvényjavaslatot be
nyújtani, a hirlapbélyeg eltörlésére vonatkozó

lag. A t. ház ezen törvényjavaslatot a pénzügyi 
bizottsághoz utasította, mely bizottság — ugy 
tudom — e törvényjavaslatot el is fogadta; 
azonban véleményes jelentését még mindig kése-
delmezik a t. háznak benyújtani. Kérem tehát 
a t. házat, miután a jelenlegi előfizetések kü-

| szöbén igen fontos mind a közönségre, mind a 
I hírlapokra nézve az, hogy a kérdés eldöntetnék, 

utasítsa a pénzügyi bizottságot, hogy jelentésót 
a háznak holnap még adja be. 

K a u t z G y u l a : A t. ház engedelmével 
bátor leszek az előttem szóló képviselő urnák 
felszólalására a következőket válaszolni. A pénz
ügyi bizottság négy-öt hét óta naponkint négy, 
néha öt órai ülésben foglalkozik több rendbeli 
előterjesztésekkel, melyeket a t. ház hozzá uta
sított. A hirlapbélyeg eltörlésére vonatkozólag 
prineipialis megállapodásra jutott, ugjr azonban. 
hogy a teendő előterjesztés végmegállapitására 
nézve még ma egy ülést fog tartani, és talán 
holnap lesz szerencsém a jelentést benyújtani. 

E l n ö k : Ha a t. ház megengedi, miután 
a törvényjavaslat úgyis csak egy §-ból áll, a 
kinyomatást el lehetne kerülni és mindjárt tár
gyalás alá venni; különben ki kellene nyomatni, 
kiosztani és napirendre tűzni. Ha tehát fölhatal
maz a ház, ez esetben kivételileg mindjárt napi
rendre is tűzöm. 

G h y c z y I g n á c z : T. ház! Megvallom, 
nem tartom tanácsosnak, hogy a szabályoktól 
eltérjünk. A szabályok kimondják, hogy a be
terjesztés után mikor kelljen egy vagy más tör-

1* 
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vényjavaslatot fölvenni és napirendre kitűzni. Én 
tehát a kivételes intézkedést nem tartom taná
csosnak, mert, ha elkezdjük azt ily csekélyebb 
dolgokkal, az később majd lehet a fontosabbakra 
is alkalmaztatni fog. De nem lehet a kivételes-
séget még ez esetre sem alkalmaztatni, mert ha 
csak egyetlen §-ból áll is e törvényjavaslat, lehet 
erre nézve a pénzügyi bizottságnak oly módo-
sitványa, mely nagyobb fontosságú. Annálfogva 
bátor vagyok a t. házat arra kérni, hogy a 
szabályokat ez esetben is tartsuk meg. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A szabályok azt rendelik, hogy 
kinyomatván, a tagok közt kiosztatván, az osz
tályokhoz utasittatik. Tehát e szerint fogok in
tézkedni. 

E r n u s z t K e l e m e n : T. ház! Van sze
rencsém líemet-Fjvár városa és környékebeli 85 
község részéről, tehát körülbelől 100,000 lélek 
részéről, a t. háznak egy kérvényt benyújtani, 
melyben az uj törvényszékek fölállitása alkalmá
val vidékük érdekeinek tekintetbe vételeért ese
deznek; hivatkozva a már október 16-kán a t. 
házhoz beadott kérvényökre, pótlólag még fon
tos adatokkal is támogatják kérvényüket, jelesen 
kimutatják, hogy a szükséges épületek, ugy 
mint: börtönök, tisztviselői lakok, melyek a 
megye részéről már most is használatba vétet
tek, mind megvannak. Kérem a t. házat a sza
bályok értelmében, méltóztassék ezt a kérvényi 
bizottsághoz utasittatni. 

Bethlen János gr. : T. ház 1 Van sze
rencsém az V. biráló bizottság nevében átnyúj
tani azon ítéletet, melyet az az alsó-dabasi vá
lasztókerületben történt választásra vonatkozólag 
hozott. Mellékelve vannak egyúttal mindazon 
okmányok, a melyeket a t. ház az illető biráló 
bizottságnak használat, végett átadott, úgyszin
tén az ezer forint befizetéséről szóló nyugta. 
Kérem az ítéletet felolvastatni és az okmányok 
iránt a szokott módon intézkedni. 

Szél l K á l m á n jegyző (fölolvassa az 
ítéletet, a melyben Halász Boldizsár Pest megye 
alsó-dabasi választókerülete országgyűlési képviselője 
igazoltnak Mmondatik.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetvén, Halász Bol
dizsár képviselő végleg igazoltatik. (Élénk éljen
zés a bal oldalon.) 

Most a vasúti bizottság jelentését méltóz
tassanak meghallgatni. 

Majláth Is tván j egyző (olvassa a 
vasúti bizottságnak a magyar keleti vasút engedély
okmányára vonatkozó jelentését.) 

E l n ö k : A jelentés ki fog nyomatni, és 
kio&ztatván, napirendre tűzetik. 

A pénzügyminiszter ur előterjesztést kivan 
tenni. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Miután az egyes miniszté
riumok költségvetései mind beadattak, van sze
rencsém benyújtani a sommás költségvetést, to
vábbá a rendkivüli szükségletnek és a fedezet
nek, valamint a közős nyugdijaknak, továbbá a 
magyar kincstárt terhelő azon nyugdijak kimu
tatását, melyek 1867-ig utalványoztattak. Mind 
a négy kimutatásra nézve bátor vagyok kérni a 
t. házat, méltóztassék azokat a pénzügyi bizott
sághoz utasítani. 

E l n ö k : A pénzügyi bizottsághoz fognak 
utasittatni. 

Gorove István közgazdasági mi
n i s z t e r : Van szerencsém a t. háznak egy tör
vényjavaslatot bemutatni a magyar tengerészeti 
kormányzat 1869-iki kiadásairól, melyek eddig 
a budgetbe fölvéve nem voltak, magam és mi
niszter társaim nevében. Ezenkívül van szeren
csém előterjeszteni egy másik törvényjavaslatot, 
mely által fölhatalmaztatnék a szakminiszter, 
hogy a postajövedéknek az 1869-ik év alatt mu
tatkozó hiánylatát azon év bevételi többletéből 
födöznesse. Mind két törvényjavaslathoz indokoló 
jelentésemet mellékelve szintén van szerencsém 
benyújtani. Egyszersmind azon kérést intézem a 
t. házhoz, méltóztassék mind két törvényjavas
latot a pénzügyi bizottsághoz áttenni. 

E l n ö k : Méltóztatnak kívánni, hogy föl
olvastassák 1 (Felkiáltások: Nem kell!) Tehát ki 
fog nyomatni, kiosztatni, s a pénzügyi bizottság
hoz utasittatik. 

Kérem a t. házat, hogy a ma fölolvasott 
jegyzőkönyv folytán azon héttagú bizottság meg
választását eszközölje, mely a beadott 1868-iki 
zárszámadások megvizsgálására leszen kiküldendő. 
A jegyeket méltóztassanak a holnapi ülésre be
hozni. 

Méltóztatik a t. ház emlékezni, hogy midőn 
Csiky Sándor képviselő ur interpellátiót intézett 
az oktatásügyminiszter úrhoz, és ez néhány nap 
múlva arra válaszolt, kérdés támadt a szabályok 
magyarázata fölött, hog}^ kinek van joga inter-
pellátió esetében szólani? E dolog eldöntése 
akkor elhalasztatott, s csak egy pár nap múlva 
végeztetett be, Csiky képviselő ur pedig elesett 
azon jogától, hogy a miniszter ur válasza után 
még egyszer nyilatkozzék. Akkor is szóban for
gott ez, és mondatott, hogy a képviselő ur az 
elnök által adandó alkalommal nyilatkozatra 
szólittassék föl. Az alkalom jelen van: most 
tehát fölszólitom a képviselő urat, méltóztassék 
nyilatkozni. 

C s i k y S á n d o r : T. ház! Folyó évi ok
tóber 25-én tartott országos ülésben belügy- és 
oktatásügyi miniszter urakhoz két interpellátiót 
intéztem az egri közös iskolák tárgyában. Azon 
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alkalommal, illetőleg utána október 28-án val
lásügyi miniszter ur válaszolt interpellátiómra, 
belügyminiszter ur azonban mindeddig nem. Ok
tatásügyi miniszter ur válasza folytán én bátor 
voltam a t. ház előtt egy kis, rövid észrevételt 
tenni azon kéréssel, hogy méltóztassék ezen ügy
nek tárgyalás alá vételét és napirendre kitűzését 
elhatározni. Most az igen tisztelt elnökség által 
arra vagyok felhíva, nyilatkozzam vallásügyi mi
niszter urnák akkoron adott válaszára; de én 
ugy tudom, t. ház , hogy akkor a házszabályok 
120. §-ának értelmezése rendeltetettel, az inter-
pellátió és az arra adott válasz érdemében pe
dig a t. ház azt méltóztatott határozni, hogy 
ezen ügy legközelebb fog tárgyalás alá vétetni. 
A napló erre vonatkozó része következőleg szól: 
(Olvassa): „Elnök : Méltóztassanak ezen kérdés 
tárg}7alására napot kitűzni. Fölkiáltások jobb fe
lől : Most! Méltóztassanak azok, kik e kérdést 
napirendre kívánják kitűzni, fölállani. Megtörté
nik. A többség napirendre kívánja tűzetni." Ez 
volt az elnöki kijelentés. „Méltóztassanak rám 
bizni, hogy ezen kérdés tárgyalását, mikor al
kalmasnak látom, napirendre kitűzzem." Ehhez 
képest az elnökség a mai napirendre méltóztatott 
kitűzni ezen tárgyat. 

E l n ö k : Nem a tárgyat, hanem az adandó 
nyilatkozatot a miniszter ur válaszára; és csak 
most fog elhatároztatni az, vajon napirendre tü-
zetik-e ezen tárgy 1 

C s i k y S á n d o r : A jegyzőkönyvben az 
áll, hogy ezen kérdés tárgyalása fog napirendre 
kitüzetni. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, nem a tárgya
lás-, hanem az interpellátióra adandó válasz. 

C s i k y S á n d o r : Kérem a jegyzőkönyvet 
fölolvastatni! (FőTkiáltások a szélső hal oldalon: 
Olvastassék föl a jegysőMnyv !) 

Én, t. ház, ezen határozathoz ragaszkodva, 
bátor vagyok kérni, mikép akkori kérésemhez 
képest ezen tárgy napirendre kitüzetvén, érde
mileg tárgyaltassék. Egyébiránt, hogy miért nem 
nyugtatott meg engem a t. miniszter urnák in
terpellátiómra adott felelete, röviden leszek sze
rencsés előadni. 

Négy pontba foglaltam én a hozzá intézett 
interpellátiómat. Első az volt, hogy vajon me
lyik törvényben gyökerezik a t. vallás- és köz
oktatási miniszter vagy a belügyminiszter azon 
joga, hogy az egyszer hozott törvénynek, az 
illetők által való végrehajtását megakadályoz
hassa ? Másik kérdésem az volt, vajon melyik 
tőrvény engedi meg azt, hogy a miniszter, ren
delet utján, az enyém és tied fölött rendelkez
hessék ? 

Ezen két kérdésemre a t. miniszter ur azon 
feleletet adta, mikép ő olyan törvényt nem is

mer, mely a miniszternek ily általam emiitett 
jogot adna, és ha léteznék ilyen törvény, ő lenne 
első, ki annak azonnali eltörlését indítványozná. 

T. ház! Igen szép, igen ékes szavakban fog
lalva nyilatkozott a vallásügyi miniszter ur; 
azonban, fájdalom, a dolog nem ugy áll, a mint 
nyilatkozott, mert az 1868-ki XXXVIII. törvény 
a községnek jogot ád, hogy iskoláit, ha azok 
felekezetiek voltak is, a 25-ik §. értelme szerint 
közösekké alakítsa. Eger városának képviselő tes
tülete elhatározta aug. 22-én tartott ülésében, 
miként mind a 8 elemi iskolája, melyek Egei-
városa területén a város által fölállittattak, kö
zössé alakíttassák át, s igy nem csak a 4 hós-
tyai iskolát, melyeknek közössé tétele ellen a 
minisztérium sem tett ellenvetést, hanem egy
szersmind a lyceum épületében levő 4 főelem! 
iskoláját is közösekké alakítani rendelte. Ezen 
iskolák fölötti rendelkezés jogát folytonos 70 évek
től való gyakorlattal szentesitette Eger városa 
közönsége, mert a lyceumi épületet illetőleg 
a nélkül, hogy ahhoz tulajdoni jogot tartana, 
Eger városa törvényes szerződés szerint megál
lapítva volt az, miként a 4 elemi iskola részére 
a mindenkori püspök helyet engedni köteles lesz. 
Adott is helyet, és a város gyakorolta tanítási 
és oktatási jogát, s mindazokat a terheket, me
lyek a népneveléssel és oktatással járnak, maga 
a város közönsége viselte, s ehhez képest neki 
tulajdon használati joga volt a szerződés alap
ján. Mégis rendeletileg az enyém és tied fölött 
akként intézkedett a vallásügyi miniszter ur, a 
belügyminiszter ur rendeletére támaszkodva, mi
ként ezen 4 elemi iskola elvétessék Eger váro
sától, s azok bizonyos egyház felekezeti iskola
széknek hatósága alá rendeltessenek. Ez, kérem, 
az enyém s tied fölötti birói határozattól függő 
kérdésnek rendelet utjáni elintézése, egyszersmind 
pedig a már általam fölhívott 1868-ki törvény 
végrehajtásának lehetetlenitése: mert ha, mint 
a vallásügyi miniszter ur elismerte, Eger város 
közönségének, és illetőleg az azt képviselő testü
letnek ezen törvény által adott joga volt elren
delni, hogy az előbb felekezeti iskolák ennekutána 
közösekké alakittassauak; és azt, hogy ezen is
kolák ennekutána községiek legyenek, el is ren
delte : két miniszter urnák s az akkori királyi 
biztosnak rendelkezése a törvény végrehajtásá
nak lehetetlenitését eszközölte. 

Ily módon, t. ház, a t. vallásügyi miniszter 
urnák ezen két pontra adott felelete engem any-
nyiból nem nyugtathatott meg, mennyiben nem 
ugy áll tényleg a dolog, mint a hogy ő fölvilá
gosító észrevétéleit adá. 

A 3-ik pont ez volt, tiszt, ház: „Mi joggal 
rendelhette azt, hogy Eger városa képviselő tes
tületét s általa összes közönségét a lyceumi épű-
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létbe 70 egész évek óta szerződés szerint birtok-
lott négy elemi osztályokba folytonosan gyakor
lott tanítási jogából rendelet erejével s meghall-
gatatlanul az úgynevezett egyházi képviselet 
tetszése szerint önkéntesen kivetkőztethesse, a 
városi képviselet pedig sértett jogainak orvoslása 
végett birtokon kivül a törvény rendes útjára 
utasíttassák?" 

Ezen kérdésre azon feleletet adta vallás
ügyi miniszter ur, miként ő a telekkönyvet meg
tekintetvén, abban azt találta, hogy ott a lyceumi 
épület érseki lyeeumnak van megemlítve, és 
ebből azon következtetést vonta, hogy a lyceumi 
épület tulajdon joggal az egri érseket illeti. Ámde 
ez sem ugy áll, t. ház, mert az egri lyceum a 
telekkönyvben önállóan ezen czim alatt van be
vezetve egy külön lapon: „Érseki lyeeum", de 
nem ugy, mint tulajdon, mert mint tulajdonos 
nem vezettette be magát sem az egri érsek, 
sem más valaki. Nem pedig azért, mert azon 
egri lyceum boldogult Eszterházy Károly püspök 
által kizárólag és egjredül a tanítás és népne
velés végett állíttatott föl, és a tulajdonjogot 
azon esetben, ha azt később bármely hatalom 
ezen rendeltetésétől elvonni kívánná, a gr. Esz
terházy családra ruházta át. Ez virtuális tulaj
donosság, mely azon esetben, ha a lyceum más 
rendeltetésekre fordíttatnék, mint az oktatás, 
föléledne. Ámde a lyceum épülete fenállásától 
fogva köztudomásilag folytonosan a tanításra 
volt és van még most is fordítva, tehát a gróf 
Eszterházy család tulajdon joga sem éledhetett 
föl eddig. A telekkönyv tehát nem lehetett 
irányadó arra nézve, hogy az egri érsek vagy 
bárki más azon iskolát tulajdon joggal bírhatta 
volna, mert az egyedül és kizárólag a közhasz
nálatra, nevelési czélokra alapíttatott. Ehhez ké
pest tehát a telekkönyvben sem találhatván val
lási miniszter ur oltalmat, és mégis azt rendel
vén el, hogy onnan a közös iskolák zárassanak 
ki és egyházfelekezeti iskolákká alakíttassanak; en
nek következtében onnan az úgynevezett egy
házfelekezeti iskolaszék a tanítókat erőhatalom
mal kizavarta, az ott egybegyűlt gyermekeket 
hasonlókép kitiltotta és kiűzte, és ily módon 
most Eger városában a tan- és oktatásügy az 
említett miniszteri rendelkezés és fölhatalmazás 
folytán a legválságosabb és legszomoritóbb álla
potban van: a szülék nem tudják magokat tá
jékozni, hová menjenek, hová vigyék gyermekei
ket, a város által fölállított közös iskolák pedig 
az úgynevezett egyházi szék alá rendeltettek, 
mely a törvény előtt ismeretlen, törvényesen 
nem is alakíttathatott, mert a törvény arra en
gedelmet nem adott, és igy ez törvényellenes 
testület. 

Most, t. képviselőház, a dolgok ilyen hely

zetében , egy részről a vagyonbátorság, más 
részről az oktatásügy, harmadik részről pedig a 
belbéke, nyugalom érdekében, és hogy a kelet
kezett aggályok elhárittassanak: bátor vagyok a 
t. házat kérni, hogy ezen ügyet érdemileg tár
gyalván, határozzon akképen, a mint határozati 
javaslatomat beadtam. (Zaj.) 

E l n ö k : Csiky Sándor képviselő ur nagy 
tévedésben van. 0 azt hiszi, hogy azon jegyző
kön yv, melyről szólott, napirendre tűzi ki Eger 
városa iskolai villongásának érdemleges tárgya
lását. Ez nem áll. Epén azon napló, melyet ő 
beadott, tanúsítja, hogy midőn a miniszter az 
ő interpellátiójára válaszolt, ő viszont felelni 
akart s közbeszólások történtek, hogy nem sza
bad szólni, nem lehet tárgyalni, nincs napirendre 
tűzve: erre én ugy tettem föl a kérdést: „mél
tóztassék kimondani, vajon ugy értelmezi-e a t. 
ház a házszabályokat, hogy az interpellátióra 
adott válasz után egyszerűen szavazás által dön-
tendő el, vajon tudomásul vétessék-e, a nélkül, 
hogy az alkalommal a kérdéshez hozzá szólni 
lehessen vagy nem?" E fölött azonnal szavazás 
sürgettetett. (Bal felől ellenmondások.) Bocsána
tot kérek: Tisza Kálmán e kérdést külön napi
rendre kérte tűzetni; előadása után Horvát mi
niszter meghallgattatván, Csiky Sándor a do
loghoz kivánt szólni, miben az elnökség által 
megakadályoztatván, az általam föltett kérdés 
fölött szavazás történt. Erre Kállay Ödön ismét 
a kérdéshez szólván, az ő előadását helyeselte a 
ház. En ennek folytán igy szólottam: „Két in
dítvány van most előttünk : egyik az enyim: 
méltóztassék e kérdésben most határozni; a má
sik Tisza Kálmáné, hogy tűzessék ki külön tár
gyalásra. " Csiky Sándor közbeszólván, föltettem 
a kérdést, a többség Tisza indítványát fogadta 
el. A tárgyalás tehát arra volt kitűzve: 
miként értelmeztessék a házszabály? és nem arra, 
mit Csiky képviselő ur felhozott. Midőn az el
nökség azután kimondotta, hogy a ház tudomá
sul veszi a miniszter válaszát, Irányi Dániel az 
ellen felszólalt, és Deák Ferencz indítványára, 
ki azt mondta, nem vesztünk semmit, ha ezen 
kérdés eldöntését, vajon tudomásul veszszük-e a 
miniszter válaszát, akkorra halaszszuk, ha a t. 
ház megállapította a házszabály értelmezését, 
a t. ház akkor nem határozott a fölött, 
vajon tudomásul veszi-e a miniszter válaszát, 
miért is e fölött most kell nyilatkoznia. (Helyes
lés.) Meghallgattatván tehát Csiky előadása, bá
tor vagyok kérdezni: a eultuszminiszter nyilat
kozatát a t. ház tudomásul veszi-e, vagy határ
napot tüz ki tárgyalására ? 

C s i k y S á n d o r : T. ház! (Zaj) A meny
nyiben rám vonatkozik ezen kérdés, mintha té
vedtem volna az általam mondottakban és mintha 



80. országos Mis december 3. 1869. 7 

hibásan idéztem volna a történteket, bátor va
gyok, és engedelmet kérek, hogy felvilágosításo
mat megtehessem. A kultuszminiszter urnák az ok
tóber 28-án tar to t t ülésben te t t interpellátióra 
adott feleletére azonnal megtettem nyilatkozato
mat, a mit tanusit az általam idézett napló. 
Ismételve nyilatkozatomra tehát határnapot ki
tűzni nem is lehetett, hanem, minthogy már 
akkor intéztem a tisztelt házhoz azon kérést, 
méltóztassék ezen fontos ügy tárgyalás alá véte
lét és napirendre kitűzését elrendelni, ennek kö
vetkeztében hozatott azon határozat, melyet bá
tor voltam felolvasni, ós mely csakugyan azt 
mutatja, hogy az ügy tárgyalása tüzetett napi
rendre. (Ellenmondás.) 

E l n ö k : Méltóztassék tehát az az napi 
jegyzőkönyvet meghallgatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (felolvassa a 
jegyzőkönyv illető pontját. Felkiáltások: Helyes az 
elnök eljárása!) 

E l n ö k : Méltóztassék tehát ebben meg
nyugodni képviselő ur. 

Már most nincs egyéb hátra, mint hogy 
azon kérdést tegyem föl a t . háznak: vajon a 
miniszter ur nyilatkozatát tudomásul kivánja-e 
venni vagy nem % A kik tudomásul kívánják 
venni, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A 
többség tudomásul veszi. 

C s i k y S á n d o r : Most hát határozati 
javaslatot nyújtok be ez ügyben. 

E l n ö k : Tessék azt holnap tenni : mára 
nincs bejelentve. (Helyeslés.) 

Következik a napirendre tűzött t á rgy : a 
pénzügyminiszter ur által előterjesztett törvény
javaslat ; a házjövedelem és személyes kereseti 
adóról, a dohányjövedékről, a bor és husfogyasz-
tási, végre a czukor adóról, s ezzel kapcsolatban 
pedig Tisza Kálmán képviselő ur határozati ja
vaslata. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : T. ház! Min
denekelőtt a központi bizottság nevében azon kérést 
vagyok bátor intézni a t. házhoz: méltóztassék 
ezen, a czukor adóról, a bor és húsfogyasztás! 
adóról, a ház jövedelem és személyes kereseti 
adóról, valamint a dohányjövedékről szóló tör
vényjavaslatokat együttesen tárgyaim, miután 
azok homogén természetűek, hason tartalmúak 
s a központi bizottság is eg}rütt tárgyalta azokat 
és jelentését is mindnyájáról együtt volt szeren
esés a t . ház elé terjeszteni. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Csak azt va
gyok bátor hozzátenni, hogy ha átalánosságban 
együtt tárgyaljuk is ezen törvényjavaslatokat, 
ez azért, azt hiszem, nem zárja ki, hogy min
den egyes törvényjavaslat külön szavaztassák 
meg. (Helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (fölolvassa a 

i központi bizottság jelentését Ezután szól:) T. ház! 
A központi bizottság a pénzügyminiszter ur ál
tal a czukor-adóról, a bor- és husfogyasztási adó
ról, a ház-jövedelem és személyes - kereseti adó
ról, és a dohányjövedék iránt előterjesztett tőr
vényjavaslatokat elfogadta a pénzügyi bizottság 
által t e t t módosításokkal, és azokat elfogadás 
végett a t . háznak ajánlja. Nem szándékom, t . 
ház, hosszas előterjesztéssel indokolni a központi 
bizottság ezen ajánlatát, egyszerűen utalok a 
pénzügyi bizottság véleményes jelentésére, mely 
egyenesen támaszkodva a pénzügyminiszter által 
ezen törvényjavaslatok mel]é beterjesztett indo
kolásra, azok alapján kiséri helyeslő ajánló ész
revételekkel ezen javaslatokat. Ugyanazon indo
kok vezérelték a központi bizottságot, midőn e 
törvényjavaslatokat tárgyalta, fölöttök ítélt, s 
azokat a t . képviselőháznak ajánltatni hatá
rozta. 

Az 1868-ki adótörvények merőben proviso-
rius természetűek. Jelenlegi adórendszerünk mind
nyájunk által hiányosnak van elismerve, és olyan
nak, mely beható, gyökeres reformra vár. Ezen 
reform szükségét közülünk mindenki belátja, és 
annak mielőbb létrejöttét óhajtja. De másrészt 
azt hiszem, nem tagadja senki, hogy a reformok 
minden neme között épen az adóreform az, mely 
legkevésbbé rögtönözhető, a mennyiben ez tanul
mányozást és beható munkálatokat igényel. Az 
1868-ki adórendszer azon része, mely a kérdés
ben levő adónemekre vonatkozik, azonfelül csak 
határozott időhöz kötött érvénynyel bírnak, mely 
idő folyó évi deczember 31-én lejár. Ezen adó
nemek iránt tehát — miután az állam az azokból 
befolyó jövedelmeket nem nélkülözheti — a t. ház
nak gondoskodnia kell, hogy a jövő évi budget-
ben ezen adónemekre nézve oly hézagok ne fog
laltassanak, melyeket semmi egyébbel pótolni 
nem lehetne. Miután nem rendelkezünk többé 
azon idővel, mely az adóreform végtelen fontos
ságú és nagy horderejű munkálatára szükséges, 
sőt, miután a kérdésben forgó adónemeknek nem
zetgazdaságilag helyes, megnyugtató és igazsá
gos alapokra való fektetése, azoknak oly szüksé
ges stabilitást elérő megoldása is, oly sok adatot, 
tanulmányt és igy sok előmunkálatot igényel, 
melylyel a t. ház ezen pillanatban nem bír, és 
miután a hozandó törvények tárgyalása is oly 
hosszas, beható és nagy munkát tételez fel, mi
nőt a t. ház ez évnek még hátralevő napijaiban 
többé e czélra szentelni nem képes, nem marad 
más hátra, mint bevárni azon időt, midőn a t. 
ház teljes nyugalommal, odaadással és minden za
var nélkül megkezdheti az adó-reform nagy mun
káját. (Helyeslés a jobboldalon.) 

Miután azonkívül az 1868-dik évi június ha
vában hozott országgyűlési határozat alapján a. 
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pénzügyminiszter által összehívott enquéte-bizott-
mány nem fejezte be munkálatát, a központi bi
zottmány nem tartja ezélszerünek, hogy ezen 
enquéte munkájának befejezése előtt az adótör
vények módosításához fogjon a t. ház. (Helyeslés 
jobb felől.) 

Mindezek alapján nem tehetünk egyebet — 
hacsak nem akarunk végtelen zavart idézni elő 
e téren — mint azt, hogy az lS68-ik évi adó
törvények hatályát és érvényét még egy évre 
kiterjesztjük. 

Miután a jelen törvényjavaslatok nem czé-
loznak egyebet, és nem rendszerisitik az 1868-ik 
évi adótörvényeket, hanem csak érvény őket egy 
évre meghosszabbítják: a központi bizottság ezen 
törvéiryjavaslatokat elfogadta, s azokat a t. ház
nak elfogadás végett ajánlja. (Helyeslés.) 

A mi a Tisza Kálmán képviselő ur által 
beadott határozati javaslatot illeti, én, mint a 
központi bizottság előadója, nem érzem magamat 
hivatva és feljogosítva annak nevében oly indít
ván}' felett véleményt mondani, mely a központi 
bizottság előtt nem feküdt, melyet az nem tár
gyalt, s mely felett következőleg véleményét ki 
sem mondhatta. 

Ezek után van szerencsém e törvényjavas
latokat azon módosítással, melyet a pénzügyi 
bizottság reájok nézve tenni javasolt, a t. ház
nak elfogadás végett ajánlani. (Helyeslés jobb 
felölj 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Miután ezen törvényjavaslatok áta-
lános tárgyalása alkalmával egyszersmind Tisza 
képviselő ur határozati javaslata is tárgyalás alá 
vétetett, ha méltóztatnak megengedni, erre nézve 
is elmondom nézetemet. (Felkiáltások bal felöl : 
Előbb még Tiszának kell indokolni .javaslatát! He
lyeslés.) 

T i s z a K á l m á n : Hiszen még fel nem 
szólított a jegyző. 

Bujanovies Sándor jegyző : Tisza 
Kálmánt illeti a szó. 

T i s z a K á l m á n : Azt gondolom, t. ház, 
a t. pénzügyminiszter ur nem veendi nekem 
rósz néven, ha e tárgybani beszédemet neki egy 
mondatával kezdem meg, azon mondatával ugyan 
is, hogy az tiszteli igazán az istent, illetőleg a 
törvényt. tettel, szóval, valakit és valamit 
igazán, ki annak rendeletéit teljesiti. Távol van 
tőlem a szándék, hogy azt vitassam, vagy szólni 
akarnék arról, mennyiben, vagyis inkább kire 
lehetett volna neki e mondatát, midőn ez el
mondatott alkalmazni; mert az egyszer befeje
zett vitát föleleveníteni nem szándékom. Egész 
átalánosságban pedig, bizonyos esetre alkalma
zása nélkül, magam is elismerem, hogy e mon
dat tökéletesen igaz; csakhogy midőn ezt elis

merem, igen elszomorodva jutok azon consequen-
tiához, hogy az igen t. pénzügyminiszter ur saját 
maga fölállított thesise szerint a képviselőházat 
nem tiszteli; nem tiszteli pedig azért, mert 
annak rendeleteit nem hajtja végre. {Igaz! bal 
felől.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Ez nem áll! 

T i s z a K á l m á n : Jelesen az 1868. évi 
decz. 5-kei ülésben a t. képviselőház elhatározta, 
hogy az 1870-re szóló egész költségvetés a most 
végéhez közeledő év szeptember közepéig a ház 
asztalára letéve legyen; s ezzel ellenkezőleg a 
legelső lépés e tekintetben történt f. é. október 
16-án, és a legutolsó, ha ugyan valóban utolsó, 
mai napon, deczember 3-án. 

T. ház! Nagy szokásban van akkor, ha va
lamivel elkésnek, az ellenzéket vádolni, mint a 
mely ennek okozója, és én alig gondolom, hogy 
ez esetben ezt még csak meg is lehetne kisér
teni : mert arra, hogy a delegátiók mikor jöjje
nek össze, az ellenzéknek befolyása nem volt, a 
delegatió tanácskozásaiban az ellenzék részt nem 
vett, annak tanácskozásait tehát ellenzéki visz-
ketegből nem nyújthatta; továbbá az ellenzék
nek arra sem lehetett befolyása, hogy saját t. 
minisztereink elkészitsék-e vagy nem előre a 
költségvetés adatait, ugy hogy a delegátiók mű
ködésének befejezése után az egész költségvetés 
rövid időn összeállítva legyen. 

Azonban ezt megjegyezvén, nem szándékom 
most vitatni, hogy magát e késedelmet bár mi 
okból lehet-e vagy nem indokolni; de igen is 
kénytelen vagyok kimondani azon meggyőződé
semet, hogy a tévesztett lépés, mely elkövette
tett az által, hogy a képviselőház határozatának 
elég nem tétetett, okvetlenül még tetéztetett 
azon körülmény által, hogy az igen t. miniszter 
ur, midőn a ház összejött, nem tartotta magát 
indíttatva arra, hogy a ház előtt legalább elő
adja azon indokokat, melyek őt kényszerfték, 
hogy a ház határozatának meg ne feleljen, és e 
tekintetben kikérje a ház belenyugvását és föl
mentését. Holott pedig bizonynyal semmi két
sége sem lehetett az iránt, hogy ha ezt kéri, 
legyenek az indokok bárminők, a többség bele
nyugvását meg fogja nyerni. (Zaj jobb felől.) 

Mielőtt áttérnék a törvényekre, megjegy
zem, hogy, meglehet ismét az fog mondatni, 
hogy én ezen körülmények földerítése által 
deprimálni akarom a képviselőház tekintélyét. 
Azonban én e vádat visszautasítom: mert — 
meggyőződésem szerint — nem az deprimálja a 
képviselőház tekintélyét, a ki, ha ily dolgok 
egyszer megtörténtek, azokat fölemlíti oly czél-
ból, hogy többször meg ne történjenek, hanem 
deprimálja az, a ki az ilyeneket elköveti és a 



80. országol itét december 3. 1869. t) 

ki azokat hallgatással mellőzi, vagy épen helyesli. 
(Igás! bal felől.) 

A mi már magukat a beterjesztett törvény
javaslatokat illeti, ezek, a mint a t. előadó ur 
észrevételeiből is kitűnt, igazság szerint nem 
törvények, hanem inkább törvényes meghatáro
zások, bizonyos ideiglenes törvények hatályának 
meghosszabbitására. Ha ezeket tekintem, ugy 
találom magam is, hogy a tisztelt ház valóságos 
kényszerhelyzetben van. Ugyanis két út közül 
lehet választania: vagy megszavazni azokat — 
habár azon törvényekre nézve, melyeknek tar
tama meghosszabbíttatni szándékoltatik, körül
belül átalános a nézet, hogy igenis gyökeres 
reformok szükségesek; — vagy ha ezt tenni nem 
akarná, most már a mennyire az idő előhala
dott, zavarba hozni az államháztartást ; sőt ha 
jobban fölveszszük a dolgot, miután zavarba 
hozni akarni az államháztartást nem szabad sen
kinek, ki a haza fölvirágzását, hitelét, becsületét 
és jövendőjét szivén viseli, még ezen alternatíva 
sincsen, hanem előállott teljes erejében a kény
szer helyzet, melyben megszavazni kénytelenit-
tetünk olyat, a mit magában véve helytelennek 
tartunk. 

Ugyanis minő törvényekről van itt szól 
Mint a t. előadó ur is méltóztatott mondani, 
provisorius törvények ezek. Tökéletes igaza volt 
neki már e tekintetben is, hogy az államgazdá-
szati szempontokból valóban az, hogy ily provi
sorius törvények álljanak főn káros és veszélyes, 
mert mig egyfelől az országgyűlés — hitem 
szerint — soha sem adhatja azt ki kezéből, 
hogy évről évre határozza meg azon mennyisé
get, a mely mennyiségben az adó fölvehető; de 
azt hiszem, hogy minden üzlet szempontjából 
okvetlenül szükséges az. hogy maguk azon elvek 
iránt], a melyek szerint az adó kivettetik és be-
hajtatik, oly megállapodások jöjjenek létre, me
lyek, ha a dolog természete utján időről időre 
változtathatók is, de még se legyenek folytonos 
ingadozásnak kitéve: mert az adók iránti ily 
teljes bizonytalanság zsibbasztólag, megnehezitő-
leg hat az ipar, a kereskedelem és az üzlet min
den nemére. 

Különösen a ház-, a jövedelmi- és a szemé
lyes kereseti adó ideiglenes törvény alapján áll, 
és a t. pénzügyminiszter maga is elismerte, de 
gondolom, nem is tagadja senki, hogy e tekin
tetben igen sok reformra van szükség. 

A ezukoradó jelen alakjában — meggyőző
désem szerint — olyan, mely a ezukoriparnak 
hazánkban fölvirágzását körülbelül lehetlenné 
teszi. Lehetetlenné azért, mert miután nem a 
termelményt, de a nyers anyagot adóztatja meg, 
lehetetlenné-teszi ezen a földmivelés szempont
jából is oly fontos ezukoripar terjedését hazánk 
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oly vidékein, melyeknek földje a ezukorrépát 
igen bőven termi ugyan, de a mely helyeken 
termett ezukorrépa aránylag csekély ezukortar-
talommal bir. 

A hus- és borfogyasztási adó ismét azon 
adónemek közé tartozik, melyek valóban nagy 
megfontolást, és melyeknek elintézése nagy mél
tányosságot igényel, a mennyiben azon adók 
közé tartozik, melyek nem felelnek meg az adók 
azon első és mindenek fölötti kötelességének, 
hogy vagyonaránylag sújtsanak szegényt és gaz
dagot. 

A mi végül a dohányjövedéket illeti: e 
tekintetben is csak igen röviden akarok szólani, 
miután nem szándékozom most, midőn magam 
is belátom, hogy változtatni nem lehet, hosszabb 
előadással a t. ház idejét rabolni; és miután 
már a múlt évben e tekintetben magam és elv
rokonaim kifejtettük nézetünket, csak azt aka
rom megjegyezni, hogy a dohányjövedék, vagyis 
mint az ma fönáll, a dohány monopóliumra nézve 
még csak megerősödtem azon nézetemben, me
lyet a múlt évben is kifejezni szerencsém volt, 
hogy ezen dohánymonopolium eltörlése és a jö
vedelmeknek más utón pótlása okvetlenül szük
séges. A dohánymonopolium oly országban, mint 
hazánk, mely a dohánynak nagyban termelésére 
van hivatva, nem egyéb, mint keveseknek adott 
privilégium sokaknak megrövidítésére. A dohány-
monopóliumnak már eddig is tényleg bebizonyult 
eredménye, hogy a magyar dohány leszorult az 
európai piaczokról, és ha e monopólium még 
egy darabig fönáll, elveszítjük a lehetőséget 
annak visszafoglalására, mert monopólium és 
szabad kereskedés egymást határozottan kizárják 
és itt közvetítőt olyat, mely a czélnak megfelel
jen, kétlem, hogy föltalálni bárki is képes le
hessen. Továbbá rósz oldala ezen monopóliumnak 
az is, hogy teremtvén számtalan és alig ellen
őrizhető bűnöket, a közerkölcsiséget veszélyezteti. 
(Igaz! bal felöl.) Rósz oldala még ezeken fölül 
az, hogy a mennyiben épen annálfogva ellen
őrzése és kezelése tömérdek sokba kerül, mil
liókkal többet vesz ki az ország zsebéből, mint a 
mennyi valóban az állam czéljaira fordittatik. 

Mindezen indokoknál fogva ragaszkodom 
azon nézetemhez, hogy ezen monopólium törül-
tessék el, és mert félreértések kikerülése végett 
megkívánom jegyezni, hogy belátom azt, hogy 
ez egy napról más napra nem történhetik, ezen 
körülmény nem arra indít, hogy e határozat 
megtételét elhalaszthatónak vagy elhalasztandó-
nak tekintsem, de sokkal inkább azt tartom, 
hogy ez egy indokkal több arra, hogy a kezde
mény e tekintetben minél előbb megtörténjék; 
miután, ha ki is mondatnék a monopólium el
törlése, bizonyos időnek kell elfolyni addig, mig 

q 
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a monopólium tettleg megszüntethetik; kell el
folyni ily időnek főleg két okból, kell azért, 
mert az államkincstárnak milliói vannak befek
tetve ezen monopóliumba, a melyeket veszélyez
tetni nem szabad; kell másfelől azért, mert 
azok is megkívánhatják a méltányosságnál fogva, 
a kik eddig a törvények korlátai kőzött termel
tek, hogy nekik az idő megadassák arra, hogy 
a megváltoztatandó viszonyokhoz képest a ter
melést átváltoztassák. 

Mondom, ezeknél fogva én a most szóban 
forgó adóknak reformját, még pedig gyökeres re
formját, a dohánymonopoliumnak pedig eltörlését 
részemről kívánom. 

Különben nem is hiszem, hogy e tekintet
ben valami nagy ellenmondásra találnék, nem 
mondom épen az eltörlés, hanem reformja te
kintetében, mert a pénzügyminiszter úron el
kezdve mindenki beismerte annak helyességét és 
czélja határozati javaslatomnak nem is egyéb, 
mint hogy a t. ház kifejezze ezen reform iránti 
kívánságát. 

És megjegyzem, hogy ámbár, mint előbb 
is mondám, a dohánymonopoliumot részemről 
határozottan eltörlendőnek tartom, határozati 
javaslatomban annak csak eshetőleges eltörlésé
ről beszélek; teszem pedig ezt, t. ház, azért, 
mert azon meggyőződésben vagyok, hogy bár
mily erős legyen is a hit bennem s tán mások
ban is az iránt, hogy a monopólium eltörlendő, 
nem kívánnánk méltányos és lehető dolgot, ha 
azt kívánnék, hogy a ház a részletekbe való szét-
tekintés és alapos megvitatás nélkül csak ugy 
mellékesen döntsön el ily fontos kérdést. 

Továbbá, ha netalán még valaki ez eshető
leges eltörlés kimondását is soknak tar taná, bá
tor vagyok megjegyezni, hogy e tekintetben csak 
a jiénzügyminiszter ur nyomdokain haladok, ki 
egy más adónemre, t. i. a személyes kereseti 
adóra nézve maga is indokolásában az eshetőle
ges eltörlést, és, nézetem szerint, igen helyesen 
teszi kilátásba. 

Ezenkívül, t. ház, fölvettem még határozati 
javaslatomba az adók kezelése és behajtása mó
dozatainak reformját. E tekintetben is legelőször 
magára a t. pénzügyminiszter úrra hivatkozom, 
ki, hogy eleget tegyek e tekintetben, hogy idé
zetemet pontosan kijelöljem, megmondhatom, 
hogy az országgyűlési napló III. kötetének 15-ik 

• lapja első hasábján fölülről számítva a 35-ik 
sorban kezdvén, beszél arról, mik legelőször teen
dőink ez adónemekre nézve, ezen legelső és leg
fontosabb teendők közé sorozza maga is azt, 
hogy azoknak kezelése és beszedése rendeztessék, 
s ezen rendezés által könnyebben elviselhetők 
legyenek. De különben is azt hiszem, t. ház, 
tökéletes igaz az, hogy mig minden állam pol

gára és egy államnak minden polgára tartozik 
birtokaránylag járulói az állam terhei viselésé
hez, addig másfelől minden oly fillér, mely az 
állam polgárainak zsebéből a szükségen felül 
vétetik ki, helytelenül vétetik el onnan. Mert 
minden fillér, mely az egyes adózóktól befoly, 
az egész állanának iparkereskedelmi és közgaz
dasági körétől vonatik el és ezen elvonás csak 
azon határig igazolt, mely határig a bel- és kül-
biztonlét föntartása, és az állam anyagi és szel
lemi érdekei előmozdításának czéljára szükséges. 
Már pedig, ha ez ál l : természetes, hogy helyte
len minden oly fillér elvonása, metylyel több 
vonatik el az adózóktól a kezelésre és behaj-

okvetetlenül szükséges költségeken fölül, 
mint a mennyi valóban az állam czéljaira for-
dit tat ik; vagyis a tulköltségek kezelése és be
hajtása oly módon emeli az adót, mely nem 
igazolható, a mennyiben az ezen így bevett ösz-
szegek az állam czéljaira nem fordíttatnak. En 
pedig részemről azon meggyőződésben vagyok, 
hogy épen az adók behajtásának és kezelésének 
ezélszerü és kevésbbé költséges berendezése azon 
legfőbb eszköz, mely által el lehet érni vagjr 

azt, hogy az adók terhei lejebb szállíttassanak, 
vagy ha nem ezt, el lehet érni legalább azt, 
hogy közművelődési és anyagi érdekeink előmoz
dítására eddigi budgeteinkben szereplő nevetsé
gesen csekély összegek helyett nagyobb összege
ket lehessen azon czélokra fordítani. 

Ezenkívül határozati javaslatomban még né
mi határidőt tűztem ki a reformjavaslatok elő
terjesztésére nézve. (Ralijuk!) Akartam, t. ház, 
hogy ne legyen ez oly bizonytalan tartalmú ha
tározati javaslat, hanem adjon kifejezést a ház 
ebben azon nézetének, hogy már a jövő évi költ
ségvetést a tervezett reformok alapján akarja 
fölépíteni, a mennyiben legalább az az i t t érdek
lett adónemekre vonatkozik. Napot határozni 
nem tar to t tam volna egészen helyesnek, épen az
ért tekintve a ezélt, melyre törekszem, felvettem 
határozati javaslatomba, hogy ugy terjesztesse
nek elő a reformjavaslatok, hogy azok m egállá -
pittatván, ezen adónemekre nézve azok alapján 
készíttethessék el a jövő évi budget, még pedig, 
hogy az kellő időben a ház asztalára letehető 
legyen. Es a kellő időre nézve ismét nem önké
nyesen választottam a határidőt, hanem tet tem 
azt szeptember 15-re, mint a mely időt a ház 
maga szabván ki a múlt évi deczember 5-én a 
70-ik évi előterjesztésekre nézve, azt hittem, he
lyesen cselekszem, ha a ház egy évre kimondott 
magyarázata és értelme szerint indítványozom a 
jövő évi határidőt. (Helyeslés bal felől.) 

Meglehet, t . ház, hogy miután emiitet
tem, hogy a képviselőház deczember 5-ik 



80. országos ülés december 3. 1869. 11 

határozata nem tartatott meg, ismét lesz va
laki, ki azt fogja mondani, hogy azon con-
sequentiát várta beszédemből, hogy a minisz
tert vád alá helyeztetni kérem. Távol legyen tő
lem, t. ház. Ilyen dologért — még ha akarnám 
is azt tenni — bizonynyal nem vád alá helye
zésnek (mely nem egyes tévedés és mulasztások, 
hanem valóságos bűnök esetében van helyén), 
legfölebb megrovásnak vagy bizalmatlansági nyi
latkozatnak volna helye. (Csakis f jobb felől) De 
én részemről még ettől is tartózkodom. Tartóz
kodom pedig két oknál fogva. Először, mert az igen 
tisztelt miniszter ur azon felszólítását, miszerint 
kímélettel kell eljárni a minisztérium iránt, ez 
esetben követni szerencsémnek tartom ; de tar
tózkodom, őszintén bevallom, azért is, mert, mint 
már szemünkre vettetett, hogy azért nem tesz-
szük, mert tudjuk, hogy híjába tennők. Tartóz
kodom ezért is. de nem csak, és nem főleg ez ok 
indít tartózkodásra, mert hiszen, ha az volna 
czélom, hogy bizalmatlanság mondassék ki, tudom, 
hogy ha nem teszek ez iránt indítványt, annál 
bizonyosabban nem mondatik ki, és így, ha— mint 
itt mondani szeretik — az ellenzéki viszketeg ve
zetne, megtenném azt, már csak azért is, hogy 
alkalmunk nyíljék nekünk, és elvtársainknak meg
támadást intézni a miniszter vagy a minisztérium 
ellen; de nem teszem, t. ház, azért, mert nem 
akarom, hogy bekövetkezzék azon eset, hogy ily 
körülmények folytán a ház szavazásra provoeál-
tatván. azt, mit helyeselni valóban saját tekin
télyének szempontjából nem lehet, oda indittassék, 
hogy mégis helyeselje. Mellőzöm tehát e kérdés
nek szavazás alá bocsátását, megelégedvén azon 
észrevétellel, melyet ez irányban magam részéről 
tettem. 

Végül. t. ház, megeshetik, hogy más meg
támadást is fognak még inditani határozati ja
vaslatom ellen. Tagadhatlan, hogy bizonyos ala
posságot ezen megtámadástól eltagadni nem le
het. Jelesül azt fogják mondani: minek hozni ha
tározati javaslatot, midőn épen most győződtünk 
meg arról, hogy a ház által hozott határozatok 
meg nem tartatnak? (Igaz! hal felől) De én ezt 
sem tekinthetem döntő érvnek, nem pedig azért, 
mert meg vagyok róla győződve, hogy az igen 
tisztelt minisztérium belátja azt, hogy a képvi
selőház határozatainak meg nem tartása minden
esetre legelső helyen és legelső sorban magának 
azon pártnak tekintélyét járja le, mely a mi
nisztériumot elvrokonságánál fogva fentartja; és 
lejárja másodszor átalánosságban a parlament 
tekintélyét: sem az egyik, sem a másik pedig 
bizonyára a t. minisztérium ezélja nem lehet. De 
fölteszem, hiszem és meg vagyok győződve a t. 
többség részéről is, hogy lesz benne annyi erély és 
önérzet, hogy sem saját tekintélyét, sem pedig 

átalában a parlament tekintélyét lejáratni engedni 
nem fogja. 

Midőn tehát, ismételve a fölebb mondottakat, 
azon kényszerűségi helyzetnél fogva, melyben va
gyunk, a szóban forgó törvényjavaslatot részletes 
vita alapjául elfogadom, egyúttal ajánlom hatá
rozati javaslatomat a t. háznak elfogadás végett. 
(Élénk helyeslés a bal oldalon.) 

Jámbor P á l j e g y z ő (felolvassa Tisza 
Kálmán határozati javaslatát.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! (Halljiik!) Mielőtt magáról a 
határozati javaslatról elmondanám véleményemet, 
nem mellőzhetem, hogy Tisza Kálmán t. képviselő 
urnák az imént mondott beszédére néhány észre
vételt ne -tegyek. (Halljuk!) 

Azon kezdte beszédét, hogy első kötelesség 
tisztelni a törvényt, tisztelni eg3rszersmind a ház 
határozatait. Én azt hiszem, hogy nem egy al
kalommal adtam jelét annak, hogy igyekeztem 
mindenekben megfelelni azon határozatoknak, me
lyeket a ház hozott. A vád, melyet ellenem in
tézett, és mely végett, saját szavai szerint, ha 
nem is épen vád alá he'yezést, de megrovást és 
bizalmatlansági szavazatot szívesen alkalmazná 
irányomban, s ezt csakis azért nem teszi, mert 
sikert nem remél, (Derültség a jobb oldalon) eJőre 
is meg levén győződve, hogy a többség el nem 
fogadja. : megkímél tehát, hogy a parlament le 
ne járja magát; ennélfogva nem formulázott vá
dat, s így csak figyelmeztet, hogy azután jobban 
tartsam meg a ház határozatait. 

Hogy milyen volt a ház határozata, az, 
megvallom, a határozati javaslatból nem tűnik 
ki tisztán ; meglehet, azért, mert a javaslat sty-
laris förmulázása nem elég világos; a határozati 
javaslatnak e része következőleg szól : „az 1868. 
evideezember5-ki ülésben hozott határozat értel
mében 1870. september közepéig kell beterjesz
teni." Tehát ott szó van 1870-ről, most pedig 
csak 69-ben vagyunk; ugy hiszem, azt akarta. 
hogy hasonló határozat, mint az országgyűlés a 
a múlt évben hozott a jelen évi budgetre vonat
kozólag, alkalmaztassák az 1871 -ik évi költség
vetésre s az adótörvényekre: ez értelmet lehetett 
kihozni, azon magyarázat után, melyet szóval 
adni méltóztatott. 

Tudva van előttem, hogy a költségvetés be
adására nézve a múlt országgyűlésnek az volt 
végzése, hogy a költségvetés september közepéig be 
legyen terjesztve. Én részemről nyilváníthatom a 
t. képviselő urnák, hogy ezen határozatnak ele
get tehessek, még augusztusban az összes pénz
ügyminiszteri költségvetést, és pedig a költségve
tés legfontosabb részét, az összes fedezetet elké
szítem. 

Azonban, hogy valamely határozatnak ele-
7**x, 2* 
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get tehessünk, szükséges mindenekelőtt a lehető
ség. Miután pedig a t . ház elnapolván magát, 
első ülését nem september , hanem október 
közepén tar tot ta , elébb a költségvetést be se 
nyújthattam; de hogy a határozatnak lehetőleg 
eleget tegyek — hivatkozom a t . képviselőházra — a 
költségvetést mindjárt az első ülések egyikében 
azonnal benyújtottam. 

Ha a t. képviselő ur valakit fölkér, hogy 
hétfőn hozza hozzá azt, a mit megrendelt, és a t . kép
viselő ur hétfőn nincs otthon, hanem csak ked
den, vajon lehet-e megbízottját mulasztással vá
dolni ? A pénzügyminisztérium ez esetben ha
sonló helyzetben volt, mert a költségvetést nem 
terjeszthette előbb elé, mint a ház üléseit meg
nyitotta. 

Szólott azután a t . képviselő ur különösen 
a dohány monopóliumról; megemlített két igen 
fontos kérdést, mely az enquéte bizottság tár
gyalása alkalmával — a mint ki fog tűnni a 
bizottság nyomtatásban megjelenendő jelentésé
ből — a legfontosabb kérdések közé tartozik. 

Egyik, , hogy miképen lehetne a magyar 
dohány számára a külföldi piaczot ismét meg
nyerni és számára szélesebb eladási tér t nyitni? 

Képviselő ur állításának azon része, mely 
szerint a hazai dohány most a kiviteli kereske
dés tárgyát nem kéjaezi, nem egészen alapos : 
mert mindenkinek szabadságában áll a dohány
termelésre kijelölt területeken a külföld számára 
dohányt termelni, s azt hiszem, a csekély kivi
telnek oka az, hogy a jelenben a magyar ter
melők nem képesek oly dohányt termelni, mely 
a külföldi dohánynyal a versenyt képes legyen 
kiállani, (ügy van! jobb felől.) 

A második kérdés, melyet előhozott, s mit 
könnyen mindjárt eldönthetni hisz, s mi határo
zati javaslatában is foglaltatik, az a monopólium 
eltörlése. Hiszen t. ház, én részemről nagyon 
szívesen hozzá járulok a monopólium eltörléséhez, 
csakhogy, mint az enquéte-bizottságban is kimon
datott , előbb egy fontos és nehéz kérdés iránt 
kell tisztába jönni: t . i . , hogy azon sok millió, me
lyek a dohányegyedáruságból az állam-kincs
tárba befolynak, hogyan pótoltassák 1 

Miután a t . képviselő ur az eltörlésnek ha
ladék nélküli létesítése mellett nyilatkozott, bi
zonyára az iránt is tisztában van, hogy azon 
sok millió, melyeket most a dohány-egyedáru
ság hoz, mikép pótoltassák, minő uj adók ál
tal szereztessék be. Valójában, nagyon lekötelezné 
mind a minisztériumot, mind az enquéte-bizott-
ságot, ha ez iránti nézeteit velünk közölni mél
tóztatnék. Nem elég valamit roszalni, de helyette 
jobbat javasolni is kell tudni, (ügy van! jobb felől. 

Derültség.) Annyival inkább számolok pedi 
hogy a t . képviselő ur az iránt bizonyára igen 
hosszas és alaposan kidolgozott tervvel fog ben
nünket ezen nehéz kérdések megoldásában elő
segíteni, miután az enquéte-bizottság tárgyalá
sába az ellenzék részéről a legismertebb kapaci
tások, kikhez meghívást intézni bátor voltam, 
még eddig részt venni és bölcs tanácsukkal tá
mogatni nem méltóztattak. (Derültség.) 

Különben van szerencsém egy bizonyára ör
vendetes körülményt a t. képviselő ur beszéde 
után constatálni: azt t . i., hogy miután a t . 
képviselő ur, ki az ellenzéknek vezére, oly hatá
rozottan kifejezte azon kívánságát, mi az én 
legőszintébb óhajom is, hogy már egyszer vala
hára az adótörvényeket, az adók kezelésére és 
behajtására vonatkozó rendszabályokat, szóval 
az összes adóreformot rendszeresen tárgyaljuk, 
ezen nyilatkozata után azon reményt táplálom, 
hogy a hosszadalmas viták hevülése folytán az 
ellenzék időt fog engedni ezen fontos kérdések 
részletes és beható tárgyalására. 

A mi magát a határozati javaslatot illeti: 
méltóztassanak megengedni, hogy e tekintetben 
két körülményt emeljek ki. Mindaz, a mit a 
képviselő ur határozati javaslatában elmond, 
nem uj. Ez iránt már a ház elébb határozott, 
és ezen határozat folytán a minisztérium kész
séggel te t te meg a szükséges előkószitő lépése
ket. Tehát oly ügy iránt akar ujabb hatá
rozatot, melyre nézve a ház már elébb ha
tározott. Ujabb határozati javaslatot csak azon 
esetben látnók indokoltnak, ha a képviselő ur 
látható jelét mutathatná fel annak, hogy a 
minisztérium nem kivan az adóreformok iránt 
a ház várakozásának megfelelni. Ezt pedig tenni 
képviselő ur nem képes : mert alig záratott be 
az országgyűlés a múlt év végén, azonnal intéz
kedések tétettek minden adó nemnek reformja 
iránt, és nemcsak azon adónemekre nézve, a me
lyeket a képviselő ur felhozott, mert — ha nem 
csalódom, a szesz-adót, mely szintén fontos, úgy
szintén a sót, hozzáadva végre a legfontosabb 
adónemet, a földadót — kifeledte. A minisztérium 
mindezen adónemeket is tárgyalás alá vette és 
nem kételkedem, hogy ha más utón nem is, de 
legalább az újságokból tudja a képviselő ur, 
hogy a minisztérium szakbizottságokat hívott 
össze: megtette tehát a szükséges intézkedéseket. 
A szakbizottságok több hónapon át ülésezvén, 
már annyira készen vannak munkálataikkal, 
hogy azok rövididő alatt nyomtatásban megjele-
nendnek s igy mindenkinek módjában lesz a refor
mok iránt magát kellőkép tájékozni. Mindezek
nél fogva nem indokolt ezen határozat, mely a 
minisztériumnak oly valamit rendel, a mit a 
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minisztérium kivan is, akar is és fog is teljesí
teni. (Helyeslés jobb felől.) 

Miután tehát a határozati javaslat az iránt 
kivan határozni, a mit a ház már elhatározott; 
miután a minisztérium az előbbi határozatnak 
megfelelni kivan: ennélfogva azt tartom, hogy a 
jelen körülmények közt ezen határozati javaslat 
fölösleges. (Helyeslés jobb felől.) 

K ö r m e n d y S á n d o r : T. képviselőház! 
Midőn önök ott a honboldogitó túlsó oldalon a 
jelenlegi alapot megalkották, oly eldorádót Ígér
tek a nemzetnek, melyet ezen oldal, mint a ter
mészet törvényeivel ellenkezőt, épen nem akart 
készpénz gyanánt elfogadni, sőt mintegy kézzel-
foghatólag kimutatta, hogy biz az nem egyéb, 
— bocsássanak meg a talán inparlainentális ki
fejezésért — mint az elnyűtt osztrák feczli-banbó 
magyar kiadása. De önök utaltak a jövőre, a 
jövőben szerzendő anyagi és szellemi előnyökre, 
szemben az, önök szerint, akkor már ugy is csak 
papiralkotmányunk devalvatiójával, és utaltak 
arra, hogy majd a pesti réven visszaszerzik önök 
azt, mit a bécsi vámon elvesztettek. A nemzet 
várt, várt az önök vezérférfiainak 48-ból ismert 
hazafiságukban bizva, türelemmel: mert bizton 
hitte, hogy legalább oly ügyekben, melyek nem 
ütköznek a közösügyes noli me tangeré-be, akkép 
fognak eljárni, s mint bölcs hazafiak és politi
kusok már csak a nemzet megnyugtatása tekin
tetéből is, akképen fognak intézkedni, mint a 
kik közt a haza bölcse ül. 

De mit tapasztalunk, t . ház? Azt, hogy az 
egész boldogság, melyet önök ígértek, s melyet 
már 4 év óta folyton sehogy sem akarnak, sem 
nem érnek rá reálisaim, nem egyéb, * mint egy 
bűv-lámpa, — laterna magica — szemkápráztató 
varázslata, mely, midőn a kétkedő Tamásként 
kezünket a képre akarjuk tenni , hogy azt való
sággal is megfoghassuk, elenyészik, és ujjaink, 
fájdalom, csak sebeket tapintanak, és pedig hár
mas, nagy és mélyen tátongó sebeket. (A jobb 
oldalon: Nagyszerű !) 

Befelé, t . ház, hiányzik ugyanis — a mit 
pedig főképen Ígértek és a mi természetes kö
vetkezménye volna minden alkotmányos életnek 
— hiányzik a polgári szabadság, hiányzik még 
az egyéni szabadság is ; ott van példa reá He
ves- és Somogy megye. (Jobb felől derültség. Bal 
felől: Igás!) Kifelé hiányzik állami életünknek 
úgyszólván minden garantiája, a mi kevés ga-
rantia van is, csak papiros alkotmányban van le
téve, azt is eleszményiti inkább-inkább egy ál
lamférfiú német bölcsészete, a ki logikájának re-
tortáin keresztül egészen evaporáltatja azt, a 
mi kevés még kezünkbe adatott. 

Anyagi tekintetben mutatják hogy hogyan 
állunk, az ismét benyújtott adójavaslatok. Refor

málnunk kellene, t . ház, mindenben, és minden
ben csak foltozunk. (Igás! bal felől.) A t. pénz
ügyminiszter ismét a helyett, hogy gyökeres 
megoldását igyekeznék megkísérteni az adóügyek
nek a szerint, a mint a ház már kötelességévé 
is tet te , — elodázza az időt és alkalmat, és most 
ismét ide hoz egy sereg foltot. Pedig, t . ház, e 
foltok mindegyike lábunkon egy-egy tyúksze
münket nyomja, miért is első közóhajtáskép nyil
vánult már 1861-ben, midőn valamennyien az 
akkori és mostani divat helyett tetőtől talpig 
magyarba öltöztünk, hogy sarkantyús csizmáink
ról lerúgjuk ezen német foltokat, mik által ma
gyaros délczeg járásunk valóságos sántikálássá 
változik; és mégis takarékos pénzügyminiszterünk 
nem engedi, hogy e csizmát elnyűjük, mondván: 
„Jó gyerekek, nem érek rá ujat szabni." 

Igen, t . ház, mert nem is akar : mert hogy 
tud, ha akar, hogy tud gyorsan és határozottan, 
sőt erélylyel is intézkedni, sőt gyorsabban is, 
mint kellene, azt tanúsítja a temesvári fakér-
dés, a tegnap erélylyel keresztülhajtott határozat. 

Csak mézes madzagot húzogat a t. pénz
ügyminiszter ur a nemzet szájába; pedig higyje 
el a miniszter ur és jobb oldala, hogy a méz 
már egészen lekopott ezen madzagról, sőt már 
meg is keseredett a nemzet gyomrában, sőt maga 
a madzag is maholnap elkopik, és ha az állam
hajó szolgálatára más kötelékekről és máskép 
nem gondoskodik, cserben hagyhatja a miniszté
riumot — vajha ne a már nyakig úszó nem
zetet ! — legelső vihar jelentkezésére; pedig a fe
kete foltok már mutatkoznak. 

Szűnjék meg azért a tiszt, minisztérium és 
egyúttal a t . jobb oldal is folyvást azon politi
ká t követni, hogy: vakulj magyar! Ezen politi
kával, t. jobb oldal, nagyon gyanús színben tün
tetik önök fel a nemzet értelmességet, még a 
külföld előtt is ; folytonosan ezen politikával el
keserítik a nemzet kedélyét; folytonosan igy bi
zonyára elvesztik maholnap a nemzet bizalmát. 
(Jobb felől: Ne féljen semmit!) Folytonosan kocz-
káznak a nemzet jogaival, a nemzet kívánságai
val ; pedig a koczka egykor vakot vethet , és 
hogy folyvást ezen politikának követése máris 
igen sokszor vakot vetett a jobb oldalnak, azt 
hiszem, maga a jobb oldal sem tagadhatja; 
vagy ha tagadni akarná, hogy a nemzet, midőn 
eljött a pillanat a folyó évi választásoknál, hogy 
megítélje a jobb oldalnak egész politikáját, hogy 
szavazzon mintegy a fölött; íme, a múlt évben 
80 bal oldali képviselő helyett kétszer 80-at 
állított önök elé. (Fölkiáltások jobb felől: Hol van
nak? Bal felől: Itt vagyunk!) 

Épen ezen politikának következménye az, 
t . jobb oldal, hogy vannak megyék, melyek jobb 
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oldali képviselőik helyett mind bal oldali képvi
selőket állítottak önök elé. Es mit mondanak 
önök arra, t. ház í Azt, hogy földosztási vágyak 
és ígéretek tették ezt, holott pedig ez csak önök 
politikájának természetes következménye. (Fölkiál-
tások jobb felől! Dologra!) Önök politikájára tarto
zik, és igy a dologról szólok. Pedig, t. ház, azon 
nép, a melyiknek az ingyen adott sem kellett, bi
zonyára nem vádoltathatik sem földosztással, sem 
törvénytelen igényekkel. 

Hanem, t. ház, midőn 1861-ben az egész 
nemzet, a nemzet élén maga a mostani pénz
ügyminiszter ugy nyilatkozott, hogy ezek az 
adónemek, melyeket a törvénytelen provisorius 
kormány hozott be, gyűlöletesek; hogy ezeket a 
nép, a nemzet megunta, hogy ezek a nép er
kölcsét, jellemét megrontják, hogy tehát ezek a 
nemzeti jellem megóvása tekintetéből is, mielőbb 
elvetendők; midőn maga a pénzügyminiszter ur 
is igy nyilatkozott, hogy az adó már oly nagy, 
hogy az magát az adózó nép törzsvagyonát tá
madja meg, tehát ezen indokból és szempontból 
is az alkotmányos élet behozatalát követelte ; és 
ugyanezen irányban oly képviselők által is, a 
kik most folyvást a jobb oldalnak ezzel ellen
kező politikáját követik, ugyanily nyilatkozatok 
és Ígéretek tétettek a népnek : igértetett ugyan
is az adónak lejebb szállítása, az ily gyűlöletes 
adónemek megszüntetése nyíltan igértetett; és 
most hol állunk, t. ház, önök ígéreteivel és a 
nemzet a pénzügye vezetőjének amaz ország'vi
lág szine előtt tett nyilatkozatával szemben ? Ott 
állunk, t. ház, hogy mindazon gyűlölt adónemek 
cum appertinentiis, tudniillik a financzokkal és 
hozzátartozókkal együtt fenállanak most is ; ott 
állunk, t. ház, hogy az adó nemhogy leszállit-
tatott volna, de még inkább fölebb emeltetett. 

íme, t. ház, itt van annak kulcsa, és azt 
hiszem, a dologhoz szólottam; itt van annak 
kulcsa, hogy miért nyilatkozott a nemzet akként 
a legközelebb múlt választásokban, a melyek el
lenében önök, hogy politikájokat fedezzék, rákül-
döttek a somogyi bárány népre egy farkast, 
(Jobb felől nagy derültség) hogy rákiáltsa: „mit za
varod a vizünket!" íme, t.jobb oldal, itt van a 
következmény, tudniillik az, hogy oly egyének 
helyett is, a kiket azelőtt büszkeségének tartott 
egy-egy megye, a népek küldöttek oly férfiakat, 
kik a színaranyhoz képest, mihez rozsdának nem 
volna szabad férni, ugy szólva, nem egyebek — 
mint például csekély magam is — mint egy da
rab nyers vas; (Jobb felől: Igaz!) de mert azo
kat a t. ház csak luxus-czikkeknek tartotta, ki
ket használni nem tud, a vasról pedig ugy tudja, 
hogy, ha másra nem, legalább fejszének és ka
lapácsnak lehet használni, (Jobb felől derültség) 
ha a tuskó repedni nem akar. 

En ez alkalomkor tehát , t. ház, mert oly 
tárgy forog szőnyegen, mely az egész nemzetre 
nézve lényegesen érdekes, és a mely a gyakor
lati politikának mintegy hévmérője, kérem önö
ket, szakítsanak már egyszer valahára azon po
litikával : (Jobb felől: Oh ) mert higyék el, még 
egy választás, s a nemzet maga fog szakítani 
önökkel; (Jobb felől derültség) és higyék el, hogy 
ez oldal nem megrontani, hanem javítani akarja 
önöket. (Dologra! jobb felől.) 

En tehát önök politikáját és az önök mos
tani határozati javaslatát épen a nép java, az 
önök által a népnek tett Ígéretek szempontjából 
nem követhetem: mert nem akarom azt, hogy 
a nép végre még bizodalmát is veszítse a kor
mány iránt; sőt ellenkezőleg azt akarom, hogy 
lássa a nép, hogy csakugyan nagy különbség 
van a közt, hogy ha absolut kormány, s a közt, 
ha alkotmányos kormány kormányoz, nagy kü
lönbség van a közt, ha Bécsből, s a közt, ha 
Budáról kormányoztatik; hogy a nép valahára 
gyakorlatilag, kézzelfoghatón beláthassa mindezt, 
önök folt hátán folt törvényjavaslatuknak hatá
rozottan ellene szavazok. (Helyeslés a szélső bal 
oldalon.) 

H o f f m a n n P á l : Nem kívánok előttem 
szólott képviselő ur beszédére válaszolni, mert 
miután ő beszéde elején ezen oldalt honboldogitó 
oldalnak nevezé, azt véltem, hogy beszédének 
többi része — épen azért, mert elején e meg
nyugtató nyilatkozatot tette — demonstratiója 
leend ama bevezetésnek, hogy a ház jobb oldalán 
ülő a honboldogitó párt, és igy nem is ügyel
tem beszéde további folyamára. Röviden fogom 
tehát csupán a határozati javaslatra vonatkozó 
nézeteimet elmondani. 

En tökéletesen helyeslem azt:, mit a javas
lat czéloz, t. í., hogy a budget beterjesztése oly 
időben történjék, hogy azt kellő alapon és ala
possággal lehessen tárgyalni. Ugyanez volt czélja 
a t. képviselő ur által idézett már előbbi hatá
rozatnak; és csak fclZ cl kérdés: mi oka annak, 
hogy e határozat már ez idén meg nem tarta
tott ? Hogy a ház által ülésezéssel eltöltött idő — 
mennyiségét tekintve — nem kevés arra nézve, 
hogy a budget alaposan tárgyaltassék, azt min
denki könnj-en beláthatja. Oly ház, mely éven-
kint 8—9 hónapon át ülésez, bizonyára talál
hatna elég időt arra , hogy a budgetet kellő 
alapossággal tárgyalhassa. A baj tehát semmi 
esetre sem fekszik azon időmennyiségben, me-̂  
lyet a törvényhozás, jelesül a képviselőház, a köz
ügyek elintézésére évenkint fordit; hanem az ok, 
mely miatt mindamellett nincs elég időnk azokat, 
miket nagyobb alapossággal kelene tárgyalni, 
csakugyan ekként is táralgyalni, nézetem szerint 
azon hiányos oekonomiában fekszik, melyet mi, 
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a z egész ház, kénytelenek vagyunk eljárásaink
ban követni. Én t . i. azt tar tom, ezen határo
zati javaslat jobban lett volna adressálva, ha nem 
a képviselőházhoz intéztetik, hanem ha a t . kép
viselő ur azt, mit határozati javaslatával elérni 
akar, képes leende saját pártájnak körében esz
közölni; (Helyeslés jobb felől) és igy azon anomá
liának vége szakadjon, hogy a kormány 8—9 
hónapig folyton ostromállapot alá helyezve, 
kénytelen ez időt oly ügyekkel eltölteni, melyek 
semmi nyomatékkal nem birnak. Mig ezen álla
pot tar t , nézetem szerint, bármennyiszer mondja 
ki a ház határozatilag azt, hogy a budget kellő 
időben terjesztessék a ház elé, ezt elérni nem 
fogjuk, ha nem fogunk az idővel gazdálkodni és 
nem teszünk válogatást azon tárgyak közt, me
lyek tárgyalása szükséges, és azon tárgyak közt, 
melyek csak tisztán ellenzéki viszketegből hozat
nak fel. (Mozgás, ellenmondás bal felől.) Bocsána
tot kérek, szívesen visszavonom e szavamat, és 
azt mondom, hogy csupán az ellenzék jogosult 
taktikájából következnek. (Derültség jobb felől.) 

Nagy anomália is rejlik e határozati javas
latban ; hivatkozás történik abban egy határo
zatra, melyben meghagyatik a minisztériumnak 
épen az, a mit ezen javaslat mond, és nem vé
tetik tekintetbe a merő lehetetlenség, mely ezen 
határozatnak kivitelét gátolja s a háznak általam 
épen emiitett idővel nem gazdálkodó eljárása által 
okoztatik. Epén azért nem tartom tehát szüksé
gesnek, hogy e határozati javaslat elfogadtas
sák, mivel e tekintetbem már hozatott egy ha
tározat. 

Én e határozati javaslat alkalmából csak 
azon kérést intézem a t . ház azou oldalához: 
méltóztassék azon határozatnak, mely már léte
zik, és azért nem szükséges, hogy még egyszer 
kimondassák, — kivitelét lehetővé tenni az által, 
hogy a ház tárgyalásaiban az időre nézve na
gyobb oekonomiával járhasson el. (Helyeslés jobb 
felől.) 

S i m o n y i Lajos b.: T. ház! Hogy a 
közvetett adók hasznot hajtanak-e az országra 
nézve, vagy pedig kárt okoznak annak vagyo-
nosodása szempontjából, arra nézve az állam
gazdák tisztában nincsenek, és ez köztük vita 
tárgyát képezi. De a tekintetben megegyeznek 
valamennyien, hogy a közvetett adók csak azon 
esetben válhatnak az országnak hasznára, ha 
azok czélszerüleg kezeltetnek. Mert sokszor nagy 
jövedelmet huz az állam egy közvetett adóból, és 
ezért sokan azt hiszik, hogy ez által az állam
nak nagy . haszna van: pedig ellenkezőkóp tör
ténik : mert az ezen közvetett adóból beszedett jö
vedelem épen az egyesek vagyona csorbításá
val történik, és igy nincs az államnak hasznára, 
hanem ellenkezőkép kárára. Hogy . a közvetett 

adók czélszerüen kezeltessenek, erre vonatkozik 
t. barátom Tisza Kálmán képviselő ur inditvá-
nya, és azért én azt helyesnek találom, de kü
lönösen azért is pártolom azt, mert kimondja, 
hogy a dohány-egyedáruság lehetőleg rövid idő 
alatt szüntettessék meg. Mert ámbár az állam
gazdák a tekintetben, hogy t. i. a közvetett adók 
hasznára vagy kárára vannak-e az államnak, nin
csenek tisztában; arra nézve azonban, hogy a 
monopóliumok, de különösen hogy a dohány
egyedáruság káros az államra nézve, valameny-
nyien megegyeznek: mert az akadályozza a ke
reskedelmet, átalában az egyesek vagyonosodá-
sát, és különösen ellenkezik még a szabad föld 
eszméjével is, mert szabad ember csak ott lehet, 
hol egyszersmind szabad a föld is. Nem szabad 
pedig a föld , ha vannak oly termények, 
mint jelen esetben a dohány, melyeknek terme
lése csak engedelem mellett eszközölhető. 

Nem akarom én a dohány egyedáruságát 
rögtön megszüntetni, mert azt lehetetlennek tar
tom, hogy az néhány hónap alatt azonnal szün
tettessék meg, de ugy a mint az ezen határozati 
javaslatban kitüzetik, hogy annak idejében az 
igen t. pénzügyminiszter ur részéről történjék elő-
terjesztvény, ezt csakugyan czélszerünek és szük
ségesnek látom. 

De különösen kiemelendőnek látom ezen ha
tározati javaslatból azt is, hogy szóiittassók fel a 
pénzügyminiszter ur, mint a múlt évben, hogy a 
jövő év sept. közepéig terjeszsze elő az azután 
következő év előirányzatát. Szükséges ez, mert 
ha a budget nem terjesztetik elő annak idejé
ben, legfölebb sept. 15-ig, akkor valóságos bud-
get-tárgyalás nem is lehető,. mert én azt hi
szem, hogy mystificáltatnék ez által mind az or
szággyűlés, mind az ország, hogyha mi néhány 
nap alatt átnyargalnánk a tételeken, a mint azt 
eszközöltük a múlt évben, és talán eszközölni 
fogjuk, ámbár én azt máskép óhajtanám, ez év
ben is, hogyha mi azt rendes budgettárgya-
lásnak tekintenők. 

Az igen tisztelt pénzügyminiszter ur menti 
magát, hogy nem volt lehetőség arra nézve, 
hogy a háznak határozatát teljesítse, és én rész
ben mentem is ő t : mert nem egyedül ő volt az 
oka, hogy a budget nem terjesztetett elő, ha
nem azon institutió, mely szerint először egy 
más testületnek kellett a budget egy fő részét 
megállapítani, és azért bocsásson meg a t. pénz
ügyminiszter ur, ha mi hétfőn nem voltunk otthon : 
mert annak nem mi voltunk az okai, hanem az, 
hogy ezen képviselőháznak nagy része még va
sárnap Bécsben volt, és a pénzügyminiszter ur 
is nem kedden, hanem pénteken adta át a bud-
getet. 
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A mi Hoffmann Pál képviselőtársam észre
vételét illeti, hogy a budget azért nem tárgyal
ható rendes időben, hanem mindig oly későn, 
mert az ellenzék itt akadékoskodik, és itt taeti-
eai szempontból oly vitákat idéz elő, a melyek 
nem lényegesek; én részemről nem ezen okok
nak tulajdonítom, hanem annak, mint előbb is 
emlitém, hogy a budgetet nem egyedül ezen ház 
határozza meg, hanem egy' oly testület, mely e 
házon kivül több hónapot tölt el a budget 
megállapításával. 

Mindezen okoknál fogva, mert óhajtom, hogy 
a közadók czélszerüen kezeltessenek, mert óhaj
tom azt, hogy a dohánymonopolium lehető rö
vid idő alatt megszűnjék, és mert óhajtom azt, 
hogy a budget csakugyan a jövő év közepén 
vagy legfölebb sept. 15-én terjesztessék elő, ezen 
indokoknál fogva Tisza Kálmán t. barátom hatá
rozati javaslatát a ház t. figyelmébe és pártolá
sába ajánlom. (Élénk helyeslés a bal oldalon.) 

T i s z a László: T. ház! Igen röviden 
kívánok a dologhoz szólani, csak néhány meg
jegyzést téve az igen tisztelt pénzügyminiszter 
ur szavaira. 

0 hivatkozott a ház tudomására arra nézve, 
hogy igyekszik a ház iránti tiszteletét végzései 
teljesítésével bizonyítani. Ez állítása ellen egy 
példa már fel volt hozva, én bátor leszek egy 
másik példát felhozni, a melyben már nem csak 
egy határozatnak, de fenálló törvénynek végre
hajtásáról van szó. Ez a törvény, a nélkül, hogy 
hosszasan kiterjeszkedném arra, az 1868. XXI. 
törvényczikk. Ennek 108-ik §-a egyfelől épen 
pénzügyminiszter urnák is kötelességévé teszi 
azt, meghosszabbitván a jövedéki bírósági el
járásra nézve az eddigi módot 1869. decz. 31-ig, 
hogy idő közben, tehát a hozott határozat nap
jától fogva 1869. dec. 31-ig, ezen eljárásra nézve 
törvényjavaslatot terjeszszen elő. A t. pénzügy
miniszter ur méltóztatott említeni, hogy ezen 
1868-ki XXL törvényczikk értelmében adott be 
egy okmányt a pénzügyi bizottsághoz, mely még 
letárgyalva nincs. Ez ugy tudom csak az akkori 
határozat érvényének meghosszabbítását tár-
gyazván , nem felel meg az idézett 108-ik 
§-nak, mely azt rendek, hogy ezen tekintetben 
folyó évi december 31-ig törvényjavaslat terjesz
tessék elő, legkevésbbé sem szól tehát azon tisz
telet mellett, melyet pénzügyminiszter ur oly 
fennen hangoztatott. Azonban nem megrovásul, 
csak szerény figyelmeztetésül kívánom ezt mon
dani, arra, hogy a hónapok mulasztását a még 
hátra levő 28 nap alatt méltóztassék a t. pénz
ügyminiszter ur helyre pótolni, és a ház. vagyis 
itt már a szentesitett törvény iránti tiszteletét 
tényleg tanúsítani. (Helyeslés a bal. oldalon.) 

Ezeket elmondván, alig marad egyéb mon

dandóm, mint kiegészíteni pénzügyminiszter 
urnák azon szép , és ugy látszik , a ház 
egy részénél nagy tetszésben részesült hason
latát (Felkiáltás jobb felöl: Ugy van!) a hétfő
ről és keddről. (Halljuk!) Ha én, t. ház, veszek 
valakitől valamit azon meghagyással, hogy azt 
hétfőn hozza meg, és én akkor otthon nem va
gyok, kétségkívül nem ő a hibás, hanem én, bár 
Simonyi Lajos barátom fényesen kimutatta, hogy 
a miniszteri hasonlat e tekintetben is sántikál. 
De kérdem, t. ház, hogy áll a dolog akkor, ha 
p. o. ezen vett tárgy egy zsák dió talált lenni 
(Halljuk!) és ezt egészben hétfőn kellett és ked
den lehetett is volna az illető kifizetett eladónak 
hazaszállítani, ha ő e helyett hoz kedden 10 
darabot, szerdán ismét 10-et, és ugy az egésu 
zsák diót -lassankint 10 hónap alatt szállítja el! 
Az-e akkor a hibás, ki a zsák diót hétfőn át 
nem vette, vagy az, ki a zsák diónak egyszerre 
szállítása helyett, azt, az alku világos szavai el
lenére, kötelességmulasztólag csak ugy csip-csup 
apránkint hozza meg ? {Helyeslés a bal oldalon.) 

Ezeket előre bocsátva, t. ház, bátor va
gyok kijelenteni, hogy mind czélszerüségi, mind 
azon szempontból, mert hiszem, hogy a ház vég
zéseinek ismételt és ismételt megújítása tán meg 
fogja azoknak az annyira szükséges miniszteri 
tiszteltetést szerezni, pártolom a miniszteri tör
vényjavaslatokhoz pótlólag beadott határozati ja
vaslatot. 

S i m o n y i E r n ő : Én az adóügyek
nek orvoslását, mely az adók valamennyi ne
mére nézve szükséges, megvallom, inkább várom 
egy oly országos enquéttetől, melyre nézve Irányi 
Dániel képviselőtársam tegnapelőtt törvényjavas
latot tett a ház asztalára, mintsem ideiglenes 
rendszabályoktól. Nem is szólanék a tárgyhoz, 
ha vita közben olyanok is nem mondattak volna, 
miket, nézetem szerint, megjegyzés nélkül hagyni 
nem lehet. A pénzügyminiszter ur tiltakozott azon 
állítás ellen, hogy a kormány eljárása a parla
menti tekintélynek lerontására szolgálna. 

Felfogásom szerint, t. ház , semmi sem 
rontja le jobban a törvényhozás tekintélyét, 
mint ha a törvényhozás a nép irányában idő
ről időre ígéreteket tesz, melyeket be nem vált
hat. (Helyeslés.) Kétséget nem szenved pedig, 
hogy múlt évben a ház határozatokat hozott, 
törvényeket alkotott, melyekben bizonyos adó
nemeket csak a jelen év végéig szavazott meg, 
természetesen azon Ígérettel, hogy a jelen év 
vége előtt gyökeres reformokat terjeszt a ház 
elé ezen adókra nézve, s az országgyűlés által 
hozandó törvény alapján fognak ezen adók be
szedetni, eltöröltetni vagy megváltatni; most pe
dig, midőn bekövetkezett volna az, hogy a ház 
erre vonatkozó igéretét beváltsa, most a minisz-
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terium előáll egy uj tőrvényjavaslattal és azt 
mondja, szavazzátok meg az adókat még egy 
évre, igen természetesen megint, ha nem is 
egyenesen kifejezett, de mindenesetre azon el
hallgatott feltétel mellett, hogy majd addig ta
lán készen leszünk, és reformálni fogjuk az adó
kat; de én egyátalában nem vagyok bizonyos, 
akár mennyire óhajtanám is, hogy a jövő évben 
már ilyenkor tökéletesen azon állapotban legyünk, 
hogy az adók iránt egészen gyökeres változta
tásokat tehessünk. Részemről az ilyen rövid idő
szakonkinti elhalasztást és Ígéretek tételét, meg
vallom, a törvényhozás tekintélyének föntartásá-
val megegyeztethetőnek nem tartom. Inkább 
óhajtanám azt, hogy a nemzet egj*szer látná, 
hogy minő helyzetben vagyunk. Kellemetlenül 
fogja ez a nemzetet érinteni, kétségkívül, de 
végre is inkább megnyugszik benne, ha egyszer 
megtudja, hogy 10 évig tart még ezen állapot, 
mint ha esztendőről esztendőre Ígéretek tétetnek, 
de meg nem tartatnak. 

Azt mondotta a pénzügyminiszter ur, hogy 
á múlt országgyűlés eloszlatása után azonnal 
enquéte-ket léptetett életbe több adónemre nézve. 
0 ugy mondta, hogy azonnal az országgyűlés 
eloszlatása után; én inkább azt mondanám, hogy 
az uj választások után léptette életbe az enqué-
teket. De bármikor is történt az enquétek ösz-
szehivása, méltóztassék nekem elhinni a minisz
ter ur. hogy ha az ilyen enquétek iránt bizal
mat akar ébreszteni az országban, legyen szives 
a bizottságot nem egy pártból, hanem pártte
kintet nélkül az egész országból összeállítani. 
(Felkiáltások : Ugy történt!) Azon adónemre nézve, 
melyet igen igazságosan a miniszter ur a leg-
terhesebbnek nevezett, a földadóra nézve összehí
vott enquétében az ellenzéknek csak egyetlen 
egy tagja volt, tudtomra, Ghyczy Kálmán. Nem 
azért mondom ezt, mintha az ellenzék befolyást 
akarna az enquétekre gyakorolni; hanem azért, 
hogy, ha már ily enquétek összehivatnak, legye
nek azok olyanok, hogy az országban bizalmat 
gerjeszszenek ; tehát ne csupán egy pártból, az 
uralkodó pártból, mely t. i. a kormányt támo
gatja, legyenek tulnyomólag összeállítva, mert 
bizony akkor bizalmat még akkor sem fognak 
gerjeszteni, ha rendelkezéseik a legjobbak len
nének. 

Méltóztatott a pénzügyminiszter ur említeni, 
hogy több bizottság már annyira készen van, 
hogy munkálatai nem sokára ki fognak nyo
matni, és a közönség kezeiben lesznek. Megval
lom, örömmel hallom ezt, bár az imént előmon
dott okoknál fogva alig ha remélhetem, hogy az 
enquétek munkálkodását az ország bizalommal 
veendi, és kielégítőknek tartandja; de szeretném, 
ha ezen készen levők közt a dohányadó iránti 

KÍPT. H, NAPLÓ 1 8 | | IV. 

munkálat is foglaltatnék: mert akármit mond
junk, ez nagyon gyűlöletes neme az adónak. 
Igaza van a pénzügyminiszternek, hogy az eb
ből befolyó nagy jövedelmet valahonnan pótolni 
kell; épen azért szeretném, hogy ez ügy részre-
hajlatlan és beható vizsgálat alá vétessék, s en
nek nyomán javaslat tétessék. 

Abban nem értek egyet t. pénzügyminisz
ter úrral, hogy ha Tisza Kálmánnak nem tet
szik a pénzügyminiszter ur törvényjavaslata, hát 
nyújtson be egyet Tisza Kálmán. Erről már több 
ízben volt szó; és én meg vagyok győződve, 
hogy ha Tisza Kálmán azon a széken fog ülni. 
melyen most pénzügyminiszter ur ül, akkor 
érezni fogja azon kötelesség teljesítésének szük
ségét, melyre őt miniszter ur most felhívta. Ezen 
kötelesség a felelősséggel együtt jár,- és azt mon
dani, tegyétek ti a munkát, mi majd csak ural
kodni fogunk: arra, ugy hiszem, egy ellenzék 
sem fog vállalkozni. (Tetszés a bal oldalon.) 

De mind ennél, megvallom, inkább vártam 
volna akár mit, mint azon leczkét, melyet az el
lenzék kapott Hoffmann képviselő úrtól. Azt 
mondja Hoffmann képviselő ur, maradna a bud-
get tárgyalására elég idő, elég idő volna min
denre, hogy ha a törvényhozás ideje oly tárgyak
kal nem foglaltatnék el , melyek legtöbbször 
semmi fontossággal nem birnak ; és azt mondja, 
hogy ez bizony sokszor csak ellenzéki viszketeg-
ből történik. Méltóztassanak megengedni, néz
zük a múlt országgyűlést, vagy a jelen ország
gyűlés lefolyását : vajon az ellenzék vesztege
tett-e vagy pedig a kormány több időt? Azon 
vitát, mely öt napon át húzódott és csak teg
nap végeztetett be, vajon mi idéztük azt elő? 
(Nagy derültség a jobb oldalon,) vajon minekünk 
kellett az, hogy a ház bizalmat szavazzon vala
kinek, a ki ellen senki bizalmatlanságot nem ta
núsított 1 (Felkiáltás a jobb oldalon. Még ennél 
rosmbbat is!) A pénzügyi bizottság indítványt 
terjesztett elő és az ellenzék azt mondta, helyes, 
fogadjuk el ezen indítványt és utasítsuk a kor
mányt, hogy e szerint járjon el. De bizalmat
lanságról szó sem volt, hanem a tisztelt pénz
ügyminiszter urnák eszébe jutott, hogy ez bizal
matlanság volna, és felhívta a házat, hogy neki 
bizalmat szavazzon és ezen megtisztelés, ezen bi
zalmi szavazat öt napjába kerül az országgyű
lésnek. (Ugy van! bal felől.) így történt a nyá
ron is. A legsürgősebb dologidő volt; Magyarország 
földmivelő-ország, és a földmivelés kétségkívül 
legfontosabb foglalkozása a nemzetnek; a ház 
hetekig tartatott össze, miért? hogy oly törvény 
szavaztassák meg, mely sem akkor, sem most, 
sem jó ideig ezután életbe léptethető nem lesz. 
(Ugy van! bal felől.) Az ellenzéknek műve volt-e 
ez? Nem lett volna sokkal czélszerübb, az adó-
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nemekről vitatkozni, a melyekre okvetlenül kell 
tőrvényt alkotni 1 Nem lett volna czélszerübb az 
államköltségvetéssel foglalkozni, mint olyan tör
vényekkel, melyek majd talán a jövőben, még az 
Isten tudja, vajon a jelen minisztérium által 
vagy mások által fognak csak életbe lépetni? 
(Derültség.) Most is, midőn már deezemberben va
gyunk, (Halljuk!) tehát már az utolsó perezek
ben, mikor behatólag kellene tárgyalni az állam
számadásokat, a költségvetést, most vadászati 
törvény terjesztetik elénk. Ez valóban rettene
tes fontosságú tárgy. (Felkiáltások: Még nem tár
gyaltuk!) Igaz, hogy még eddig nem tárgyaltuk, 
de legközelebb fogjuk tárgyalni. Nem tagadom, 
hogy a vadászati törvénynek is meg van a maga 
fontossága; hanem hogy az oly sürgős legyen, 
hogy az évi ülésszak utolsó perczeiben a budget 
tárgyalásától megvonja az időt: ezt egyátalában 
el nem ismerhetem. De mindennek nem mi va
gyunk okai, nem mi nyújtjuk be, nem mi kez
deményezzük a törvényjavaslatot. 

Meg nem foghatom, hogy Hoffmann képvi
selő ur hogyan okoztathatja az ellenzéket, ar
ról, hogy mi vesztegetjük az időt oly tárgyak
kal, melyek nem fontosak : mert ha azt hiszi, 
hogy nekünk még megvitatni sem kell azon tár
gyakat, melyek a törvényhozás elé • hozatnak, 
ha a törvények megvitatását tekinti idővesztege
tésnek : akkor igenis mi vesztegetjük az időt, 
akkor magamat is bűnösnek vallom e tekintet
ben , hanem reményiem, hogy az ország leg
alább ezen bűnömet meg fogja bocsátani: mert 
azt nem hiszem, hogy a törvényhozónak bármely 
részen üljön is, föladata csak az lenne, hogy a tör
vényeket egyszerrüen megszavazza, a nélkül, hogy 
azoknak jó és rósz oldalai megvitattassanak és 
kiderittessenek. Azért részemről mondom, azon 
leczkéket, melyeket Hoffmann Pál képviselő ur 
ta r to t t , egyátalában el nem fogadom. 

•Az adóreformot, mint mondom, kiválóan 
egy országos bizottság művétől várom, melyre 
nézve egy törvényjavaslat fekszik a ház aszta
lán, és reménylem, hogy a t . ház, mihelyt az idő 
engedni fogja, mihelyt az adótörvényeken, és 
költségvetésen keresztülmentünk, tárgyalás alá 
fogja azt venni. (Helyeslés hal felől.) 

E l n ö k : Szólásra többé senki sincs fölirva. 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Ha senki sincs fölirva, akkor én 
vagyok bátor egy pár szóval válaszolni Tisza 
László t . képviselő urnák, ki a XXI. törvényezikk 
108. §-ára hivatkozva , a mely a pénzügyi 
és igazságügyi miniszterekre bizta a jövedéki 
bíróságok iránti törvényjavaslat kidolgozását ós 
beterjesztését, fölhozza ezen tényt, mint ujabb 

bizonyságot arra nézve, hogy a minisztérium 
nem tesz eleget a hozott törvénynek. 

A mi a törvény intézkedését illeti, ez ek
ként szól: „A pénzügyi és igazságügyi miniszte
rek fölhatalmaztatnak a jövedéki bíróságok eljá
rási szabályait az 1869-ik évi deczember 31-ig 
a pénzügjd bíróságoknál fentartani, eljárásuk 
végleges szabályozása czéljából törvényjavaslatot 
fogván időközben előterjeszteni." 

A mi a részletes törvényjavaslatot illeti: 
azt én idejében elkészítettem, de közbejött, hogy 
az országgyűlés a bíróságoknak rendezéséről tör
vényt hozott, még pedig sokkal később, mint az 
emiitett törvény alkot ta tot t : miután a bíróságok 
rendezése küszöbön áll, és miután, azt hiszem, 
akkor járok el czélszerűen, ha ily törvényjavas
latban nem külön jövedéki bíróságok, hanem a 
rendes bíróságok elé kívánom a jövedéki kihá
gások esetei fölötti bíráskodást terjesztetni; azt 
hiszem, akkor követem a törvényhozás intentióit, 
midőn egy később hozott törvény rendeletével 
kívánom az ofy fontos tárgyat öszhangzásba 
hozni, mint a minő a jövedéki kihágások esetei 
fölötti bíráskodás. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Ez volt eljárásom oka, és azt hiszem, a t . 
képviselő ur talán helyeselni fogja azon in
dokot . . . . 

T i s z a L á s z l ó : Nem! 
L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 

n i s z t e r : . . . . melynél fogva a minisztérium 
nem ideiglenes módon kivánt néhány hónapra 
valamely ideiglenes állapotot törvényesíteni, ha
nem már oly javaslatot kivan beterjeszteni, a 
mely a rendes bíráskodási és törvénykezési rend
szerrel van egyhangzásban. (Helyeslés jobb felől.) 

Ez volt — mint mondám — az indok, 
mely a minisztériumot arra indította, hogy most 
részletesen kidolgozott szabályokat ne terjeszszen 
a ház elé; a minisztérium azonban fölterjesztette 
a törvényt, miután mindezen oknak fölsorolása 
mellett ezen tárgyról törvényjavaslatot terjesz
t e t t a ház elé, mely a pénzügjd bizottsághoz 
lőn utasítva, és a mely szerint a meghatalma
zás 1870. deczember 31-éig meg lenne hosszab-
bitandó. Midőn tehát e törvényjavaslat indokai
val együtt a t. ház előtt fog tárgyaltatni, akkor 
fog a ház az iránt határozni: vajon kiván-e ezen 
tekintetben félszeg, ideiglenes eljárást életbe lép
tetni, mielőtt a bíróságok rendeztetnek ? (Helyes
lés jobb felől.) 

Méltóztassanak megengedni, hogy még egy 
körülményt említsek föl, melyet fontosnak tar
tok Tisza Kálmán képviselő ur határozati javas
la tára nézve. (Halljuk!) 

Tisza Kálmán képviselő ur határozati ja-



80. országos ülés december 3. 1869. 19 

vaslata a budget tárgyalásának határnapjául szep
tember 15-ét tűzi ki. Én megvallom, hogy ha 
rendes viszonyokat kivánunk, ha t. i. egyszer az 
államháztartás iránti határozatok hozatalánál 

. czélszerüen akarunk eljárni, óhajtandó, hogy az 
év elején tartassanak a delegátiónális ülésezések, 
és — ha még lehetséges — ez az én óhajtásom 
és szándékom, még szeptember előtt is terjesz
tessék a költségvetés a ház elé. Ha például már 
januárban vagy februárban tartja a delegátio 
üléseit, semmi sem akadályozhatja a minisztériu
mot abban, hogy előbb is, mint szeptemberben, 
például aprilban vagy májusban beterjeszthesse 
a költségvetést. 

Miután ezt óhajtom, és miután — megle
het — el is érhető, hogy még september előtt, 
talán még a nyári szünetelés ideje előtt is elő
terjesztessék a budget, nem kívánnám a ház ke
zét megkötni azon irányban, hogy már bizo
nyos határidő tűzessék ki a költségvetés elő
terjesztésére. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház ! Mi
után senki sincs fölírva a szólásra, szabad legyen 
mint indítványozónak pár szóval felelnem az in
dítványom ellenében fölhozottakra. 

Az igen t. pénzügyminiszter u r , először is 
azt méltóztatott mondani, hogy ő a deez. 5-ikei 
határozatot nem érti. Valóban a tények csak
ugyan azt látszanak mutatni, hogy azt nem ér
tette. De én azt hiszem, hogy elég tisztán kife
jeztem, mi volt annak rendelkezése. Rendelkezése 
annak az volt, hogy september közepéig a bud
get egészen előterjesztessék. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Nem látszik ki belőle! 

T i s z a K á l m á n : Azt mondja a t. pénz
ügyminiszter ur, hogy ez nem látszik ki az én 
indítványomból. Erre azt felelem, hogy én azon 
nézetből indultam ki, hogy nem szükséges azt 
szóról szóra oda igtatnom, mert azt gondoltam, 
hogy a ház határozata iránt tisztelettel viseltető 
miniszter és a ház tagjai fogják tudni, hogy mi 
van benne. 

Különben, miután ugy látszik, hogy nem 
tudták vagy' nem tudják, vagy nem akarják 
tudni, tehát megmondom, hogy mi van abban a 
deczember 5-ki határozatban. Az van, a mit első 
beszédemben is tisztán és határozottan kifejez
tem : hogy a 70-ki évről szóló budget 1869-ki 
szeptember közepéig a ház asztalára letéve le
gyen, és én az én határozati javaslatomban azt 
mondom, hogy ezen határozat értelmében, vagyis 
azzal megegyezőleg, mint első beszédemben is 
megjegyeztem, mondom, megegyezőleg azzal, a 
mit a ház már irányul kitűzött, a 71-ki budget 

pedig 18 70-ki szeptember közepéig legyen be
terjesztve. 

Különben, ha nem elég világos javaslatom, 
és csak ez az akadály, akkor valóban igen köny-
nyü egy pár szó hozzátételével segíteni a dolgon, 
és a határozatlan szerkezet az el nem fogadás
nak indoka semmikóp sem lehet, mert az el nem 
fogadásnál nem az a kérdés, hogy teljesen tisz
ta-e a szerkezet; hanem az, hogy elfogadható-e 
az, mi a határozati javazlattal czéloztatikl és ha 
ez elfogadható, akkor csak tisztábban kell kife
jezni. Azt hiszem, hogy ebben a t. minisztérium 
igen nagy segítségünkre lehetne, mert hiszen 
országszerte ismeretes, hogy az ő törvényjavas
latai igen eorreetek és tisztán vannak szerkesztve. 
(Derültség a bal oldalon.) 

Különben az igen t. miniszter ur épen mos
tani beszédében azt méltóztatott még fölhozni 
határozati javaslatom ellen, hogy ő nem fogad
hatja el, s akkor már, ugy látszik, hogy értette 
annak tartalmát, hogy szeptember 15-én tárgyal-
tassék a budget. mert : hátha előbb is tárgyal-
tathatik? Én azt gondolom,! azon határozati ja
vaslatban először is nem tárgyalásról, hanem 
beadásról van szó. és másodszor . . . 

Lónyay Menyhért pénzügy mi -
j n i s z t e r (közbeszól) 

T i s z a K á l m á n : Ne méltóztassék tisz-
J telt miniszter ur előre kritizálni, mielőtt befejez

tem volna mondatomat. 
Ott, másodszor, nem mondatik, hogy előbb 

nem szabad tárgyalni, mert , én azt gondo
lom, határidő kitűzése, a meddig okvetlenül szük
séges, hogy beadassék valami, nem zárja azt ki, 

| hogy előbb is be lehessen terjeszteni; de nem 
j lehet azt mondani, hogy nem szükséges ily ha

táridő kitűzése ott. hol látjuk, hogy szeptember 
helyett még deczemberben is tétetnek le a bud-
getre vonatkozó előterjesztések a ház asztalára. 
Szivemből óhajtom, hogy teljesüljön a miniszter 
ur azon szándéka, hogy nem szeptemberben, ha
nem már május- vagy ajDrilisban tegye, hogy 
minél előbb tegye Je a budgetet a ház aszta
lára; de tiltakozom az ellen, hogy ez határozati 
javaslatommal legkevésbbe is ellenkeznék : ez 
nem lesz egyéb, mint többnek tétele a miniszter 
részéről, mint a mire utasíttatott; a miért pedig 
soha senkit sehol a világon meg nem rótak, 
de sőt azért elismerésre számithat. 

Különben az igen t. miniszter ur azt is 
monda, hogy nem lehetett megtartani szeptember 
közepét a múltban, mert a ház nem volt együtt. 
Ugyan kérdem, a ház összehívása ki által szo
kott történni? Az ellenzéknek valamelyik tagja 
hivja talán össze, r vagy a t. ház összejön magá
tól? (Derültség.) Én azt gondolom, a ház össze-

3* 
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hívásának joga fejedelmi jog, melyet a minisz
terek tanácsa által szokott gyakorolni; ha pedig 
olyan esetet veszünk, midőn nem valóságos el
napolás, hanem szünetelési idő következik be, 
— veszszük például a legközelebbi esetet — em
lékeztetem a t. házat, midőn a képviselőház magát 
a szünetelésre elhatározta, mind a minisztérium, 
mind a ház részéről az volt kitűzve, hogy szep
tember első napjaiban összejövünk, a nap meg
határozása az elnökségre bízatván, hogy egyet-. 
értőleg a kormánynyal — miként ennek lenni 
kell — az illető napra összehíja a házat. Ha te
hát nem szeptember közepére, hanem október 
közepére hivatott össze, ha tehát a ház septem-
ber közepén nem volt együtt, az nem a ház bűne, 
nem a ház, hanem a minisztérium ténye. (Bal 
felől élénk helyeslés, jobb felől nyugtalanság.) 

En t. ház, megmondtam első beszédemben, 
és ehhez ragaszkodom most is, hogy én, miután 
a kérdések megoldását most ugy sem látom le
hetőnek, nem akarok sem egyikre, sem másikra, 
nem magára a dohány-monopóliumra nézve sem 
részletekbe bocsátkozni. Hogy elvileg és fő voná
saiban, miként gondolom ez ügyet elintéz hetőnek, 
azt a múlt országgyűlés alatt kifejtettem; arra 
nézve pedig, hogy én adjak be az iránt javasla
tot, utasitóm a miniszter urat azokra, a miket 
Simonyi Ernő barátom a kormány és az ellen
zék kötelességeire nézve igen helyesen elmondott. 
Csak azt csodálom, hogy azt nem mondja a mi
niszter még, hogy : ha ő a budgetet nem terjeszté 
be maga idejében, miért nem terjesztette be az 
ellenzék? (Elérik helyeslés és derültség bal felől.) 

Azt mondja t. miniszter ur, és ezen állítá
sát még megerősítette Hoffmann képviselő ur, 
ki, ugy látszik, azért, hogy elmondhassa: veni, 
vidi, vici, mihelyt hatalmas beszédét megtartot ta; 
el is távozott . . . (Jobb felől felkiáltások: Itt van!) 
Legalább nincs a helyén! Képviselő és miniszter 
ur — mint mondám — azt mondják, hogy fö
lösleges is ezen határozat, mert ilyen határozat 
már van. Először is ily concret alakban ezen 
határozat ma még nem létezik; de másodszor, 
ha egy határozatnak ideje letelt és azon idő 
alatt nem teljesíttetett az, mi benne határozva 
volt, okvetlenül szükséges azt megújítani, ne 
hogy ugy látszassák, hogy a ház is megnyugszik 
rendeletének nem teljesitésében. (Helyeslés bal 
felől.) 

A mi azt illeti, hogy az ellenzék méltóz
tassék lehetővé tenni, hogy az azon határozatban 
foglaltak kivihetők legyenek: én azt kérdem 
először is, hogy a javaslatok tétele és különösen 
a budget iránti javaslatok tétele kit i l let: a 
kormányt-e vagy az ellenzéket? Mindenesetre 
első teendője a kormánynak : letenni a ház asz
talára a javaslatokat. De továbbá ismét kérdem: 

hát a napirendet ki határozza meg : a többség-e 
vagy a kisebbség? Ha tehát a javaslatok annak 
idején le lesznek téve a ház asztalára, és ha a 
ház többsége a napirendet meghatározza, ugy, 
hogy azok és ne más tárgyak vétessenek föl ; 
akár minő indokok által legyen az ellenzék ve
zéreltetve, soha sem leend hatalmában kivinni, 
hogy ne azok, hanem mások tárgyaltassanak: 
és azt mondani, hogy az ellenzék csupa ellenzéki 
viszketegből mellékes érdekű tárgyakkal foglal
koztatván a házat, okozta, hogy a költségve
tést nem lehetett tárgyalni, nem egyéb, mint 
légből kapott állítás. Nem lehet tárgyalni azt, 
a mi beadva nincs, nem voltak ped'g beadva a 
budget iránti javaslatok. 

Még csak egyet jegyzek meg, és pedig arra, 
hogy a t. pénzügyminiszter ur indokolta második 
beszédében, miért nem tet t eleget annak idejé
ben a törvényben reá rótt kötelezettségnek ? 
Nem akarok most abba ereszkedni, hogy magok 
ezen indokok helyesek és elfogadhatók-e vagy 
nem ? de azt kénytelen vagyok megjegyezni, 
hogy ha valamely törvény a kormányra vagy 
annak egyik tagjára valamely kötelezettséget ró : 
nem attól, s nem azon tagtól függ megítélni, 
teljesítse-e azon kötelességet vagy nem ? hanem, 
ha azt látja, hogy a körülmények ugy kívánják, 
hogy czélszerübb nem teljesíteni: ez iránt a kép
viselőháznak beleegyezését kell kikérnie. (Élénk 
helyeslés bal felől.) Ez hitem szerint a rendszeres 
eljárás és kérem, hogy ez követfcessék jövőben. 

Egyébiránt határozati javaslatomat, mint a 
mely nem ismétlés, mert az 1868-ik é\i deczem-
ber 5-ki határozat nem ezekről, hanem ezeknek 
csak egy pontjáról szól és mert az 1868-ik évi 
deczember 5-ki határozat csak a múltról beszél, 
mig ez a jövőre akar szólni, ajánlom a t. ház 
figyelmébe. (Élénk helyeslés a bal oldalon,) 

E l n ö k : Senki sem levén feljegyezve, a 
vita be van zárva. A kérdés most az, vajon 
átalánosságban a részletes tárgyalás alapjául 
ezen törvényjavaslatokat a pénzügyi bizottság 
jelentésével együtt, elfogadja-e a t . ház, vagy 
nem ? Akárhogy dőljön el e kérdés, ez nem zárja 
ki azt, hogy Tisza Kálmán képviselő ur határo
zati javaslatára is szavazzon a ház, mert ezen 
határozati javaslat nem áll ellentétben ezen tör
vényjavaslatokkal, hanem különálló indítvány 
(Helyeslés.) 

Első kérdés tehát az lesz: elfogadja-e a t. 
ház átalánosságban a részletes tárgyalás alap
jául ezen négy törvényjavaslatot, úgymint: a 
czukor-adóról, a bor- és hus-fogyasztási adóról, 
a ház-jővedelem és személyes kereseti adóról, és 
a dohányjövedékről szóló törvényjavaslatokat? 
A kik elfogadjak, méltóztassanak fölállani. (Meg
történik.) A többség elfogadja. 
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Következik a második kérdés: elfogadja-e 
a t. ház a Tisza Kálmán képviselő ur által be
adott határozati javaslatot, vagy nem? 

Még egyszer fel fog olvastatni. 
J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa Tisza 

Kálmán határozati javaslatát,) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen hatá

rozati javaslatot ? (Bal felőli Elfogadjuk! Jobb fe
löl: Nem!) A kik elfogadják, méltóztassanak fel 
kelni. (Megtörténik. Bal felől: A többség itt van!) 
Kérek ellenpróbát : méltóztassanak azok felkelni, 
a kik el nem fogadják. (Megtörténik.) A t. ház 
többsége el nem fogadja. 

Következik a részletes tárgyalás. Jegyző ur 
szives lesz a törvényjavaslatokat egyenkint fel
olvasni. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a ház-jö
vedelem és személyes kereseti adóról szóló törvényja
vaslat czimét s 1. §-át.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : T. képviselő
ház ! Az átalános tárgyalásnál voltam szerenesés 
a központi bizottság részéről azon módosítást 
ajánlani, melyet ezen törvényjavaslatra nézve a 
pénzügyi bizottság tet t . Xem indokolom továbbá 
ezen javaslatát a központi bizottságnak; egysze
rűen csak a pénzügyi bizottságnak ide vonat
kozó jelentését leszek bátor felolvasni. (Olvassa): 
„Azonban a törvény érvényének idejét i t t is 
szabatosabban óhajtván kifejeztetni, indítvá
nyozza, hogy a törvényjavaslat e tétele „a tör
vényhozás további intézkedéséig" a következővel: 
„az 1870-ik év deczember 31-ik napjáig" cserél
tessék föl." 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház ? (Elfogadjuk ':) 
Ezen szavak tehá t : „ a törvényhozás további in
tézkedéséig" fel fognak cseréltetni ezen szavak
kal: „az 1870-ik évi deczember 31-ik napjáig." 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a 2. §-t.) 
S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A központi 

bizottságnak erre nézve nincs észrevétele. 
E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház ? (Elfogadjuk!) 

El van fogadva. 
A végleges megszavazás holnap fog meg

történni. 
Következik a dohányjövedékről szóló tör

vényjavaslat részletes tárgyalása. 
J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a dohány

jövedéki törvényjavaslat czimét s 1. §-át.) 
S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : T. ház! Ezen 

törvényjavaslatra nézve ajánlja a központi bizott
ság a pénzügyi bizottság azon módosítását, mi
szerint e szavak helyett: „a törvényhozás to
vábbi intézkedéséig" tétessenek ezen szavak : 
„az 1870-ik évi deczember 31-ik napjáig." 

G o n d a L á s z l ó : T. ház! Midőn szót 
emelek a „dohányjövedék iránt" beadott 81 . sz. 
miniszteri törvényjavaslat ellen, tudom, hogy a 

legnehezebb és leghálátlanabb, egyszersmind a 
legkényesebb föladatok egyikére vállalkozom. A 
ki mint ellenpárti egy trónkövetelőnek barczkész 
táborába lefegyverzési szándékkal s egy pálczá-
val menni bátorkodik, nemzetünk történelméből 
vehető példa után, legalább is koronával fején 
lépjen elő. I t t több mint egy lázadó ellentábor, 
i t t egész roppant erődítmény ellen intézendő az 
ostrom. És pedig mivel? Az egyszerű polgári 
meggyőződésnek, a honfiúi s a népképviselői hi
vatás-érzetnek nyilt homlokával, a szabad szó s 
az érvek hatalmával. Bizonyára egyenlőtlen fegy
verek, s legalább is nagyon kétes a támadónak 
győzelme. Az 1867: XII. törvényczikk 63. §-a, 
s az ugyanazon évi 16. törvényczikk XXI. czik-
kelyén, ugy látszik, egyelőre „veto!"-t kiálta
nak. Ezekhez csalatkozik az 1868-diki zárszám
adásnak törzskönyvében a „dohányjövedék" ezime 
alatt előforduló 47, mondd: negyvenhét rendbeli 
külön számtételnek ugy nevezhető igazolványa, 
melyek közül, ha a többi elnémulna is, két cso
port mulhatlanul kiáltani fog, u. m.: 1) az 
58 — 9. lapokról, melyeken „az államköltségve
tésnek az igazgatási eredménynyel összehasonlí
tása" rovatában ez áll: Előirányzat: lS6S-dik 
évi hitel 9.575,000 frt; 1868-dik évi jövedelem 
13.717,923 frt 66V2 kr., és végre: az ered
mény kedvezőbb 4.142,923 frt 66V2 krral. 2) 
a 86—7. lapokról, melyeken „az államköltségve
tésnek a pénztári eredménynyel összehasonlítása* 
olvasható, s a dohányjövedékre nézve a követ
kező száintételek találhatók: a) Előirányzat: 
1868. évi hitel 9.575,000 frt; b) 1868-dik évi 
bevétel és ugyan c) 1867-re 11.784,000 forint 
22V2 kr. 2) 1868-ra 12.778,213 forint 06 kr., 
együtt 12.789,997 frt 28V2 kr. c) az eredmény 
kedvezőbb: 1. 1867-re 11,784,000 forint 22V2 
krral, 2) 1868-ra 3.203,213 frt 06 krral ; együtt 
3.214,997 frt 28T/2 krral. Mellékesen szabad le
gyen megjegyezni, hogy ily nagyszerűen kedvező 
eredmények közé, csodálatosan, egy kedvezőtle
nebb eredmény is talált elvegyülni (hanem két
ség nélkül az 1869-dik évi hitelnek rovására), 
u. m. a 97-dik lapon található „rendes kiadá
sok" között 78,733 frt 13 kr. De ez mind el
törpül, oly csekély minoritás ahhoz képest, a mi 
van az 1868: L. törvényczikk 2-dik §. 6. ezime 
a la t t : Dohányjövedék költségei 13.553,700 frt s 
majd ugyanott a 3. §. 12. sz. a. megírva így: 
Dohányjövedék (mint „rendesfedezet") 22.571,000 
frt. Hozzá tudva még ezekhez azt, hogy hazánk
ban a dohánytermelő talaj — legújabb fölszá-
mitás szerint — megközelíti a 100,000 holdat, 
s hogy ez évenkint 8 —10 millió frt bruttó be
vételt képvisel; továbbá azt, hogy a dohány 
egyedáruságnál az ország mezőgazdaságának kö
rülbelül Vio-ed részéről s ezzel mintegy 57,000 
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család élelemforrásáról van szó: nemde, t . ház, 
egy hatalmas fegyverzetű óriás bajnok áll sze
meink elé, kit valamely ismeretlen pásztorfiu 
parittya-kődobással vél agyonsújthatni. Ha még 
nem jár t volna le a csodák kora! 

Az a kérdés merül föl már most : lehető-e 
józan politikai belátással? szabad-e megfelelő 
szakértelemmel olyasmit kivánni, hogy egysze
rűen eltöröltessék a dohánynak állami egyed
árusága? hogy az 186S: XIV. törvényczikk 
hatálya a folyó 1869-dik évi deczember 31-ikén 
okvetlenül megszüntetve, a pénzügyminiszternek 
adott fölhatalmazás 1810-re ki ne terjesztessék? 

A mint veszszük: igen és nem. (FölMáltás a 
jobb oldalon: Nem!) 

Az én föladatom az igenlő bizonyítékok elő-
hozása. 

Ha ellenvetik: nem lehet az államnak ily 
nagy jövedelemforrását bedugni, nem lehet a 
közjónak tetemes kára nélkül e hiánynak rop
pant terhét pl. a földre át tenni; válaszom: igen, 
ezt én is ugy tartom, nem lehet. Nem is czélo-
zom. Ha pedig fölhozná valaki, hogy az állam
háztartásnak mai tudományos irodalmi fejlett
sége különösen hangsúlyozza a közvetett adók 
ezélszerüségét, mint a melyek által könnyithetni 
az egyenes adók terhének viselését, ezt is elfo
gadom. Abban is van igazság, ha azt vitatják 
a pénzügyi tanulmányokban, miszerint a magán
os az állami háztartások közt lényeges különbség 
van. Mig t. i. amaz előbbinél számot kell vetni 
először is a jövedelem iránt, kideriteni annak 
valószínű összegét s ahhoz szabni a kiadásokat; 
ellenben az államra nézve mintegy rideg szük
ségesség, ott van előlegesen a födözendő kiadá
sok összege, s aztán a szerint keli a fedezetről 
gondoskodni, még az által is, hogy növeltessék 
az adóképesség, mint a melynek emelkedése nyil
ván bizonyítja az országos közvagyonosság és a 
közművelődésnek fejlődését, haladását. Igaz. lehet 
ez is elméletben, és nem teljes átalánosságban. 
Mert ide is alkalmazandó az, hogy a politika 
exigentiák tudománya. Ennélfogva az is tekin
tetbe veendő, hogy nem kell a húrokat elpatta-
násig feszíteni. (FölMáltások jobh felől: Eláll! El
áll !) Nem állok el. 

De hiszen, t. ház, i t t voltaképen nem is a 
közvetett adók nemeiről vitázunk bölcsészeti és 
jogtani szempontok alapjain. Most csak egyről 
van szó, s ez:, a dohány-egyedáruság ügye Ma
gyarországon. A közös ügyes állapothoz képest 
nem árt tudni, hogy a lajthántuli tartományok
ban a dohánytermelésre fordított föld nem több, 
mint 6100 holdnyi. Ez ugyan fölötte aránytalan 
a nálunk elfoglalt 100,000 holdnyi területhez 
hasonlítva. Majdnem ugy veszi ki magát, mintha 
i t t volna a termelő erő, amott a földolgozó, az 

értékesítő ipar. Szigorú, mert tényadatokkal ré
gen kiderített igazság az, hogy a nyers termé
nyeket előállító egyén vagy nép, ha érdekközös
ségbe, gyakran és természetesen súrlódásba is 
jön a földolgozva átnemesitő iparossal s az el
árusító kereskedővel, amott inkább az erő, emitt 
az ész töltvén be a szerepeket, rendelkező uri 
és alárendelt szolgai viszony létesül a kettő 
között. Kérdem: hogyan is állt a világ a szép 
Magyarországon a dohányegyedáruság behozata
lakor? A szaktudomány emberei majdnem két
ségbeejtő számsorozatokat állítanak egybe annak 
kimutatására, hogy hazánk dohánytermelése, köz-
gazdászati tekintetben, satnyul, sülyed a mono
pólium óta. Koppant mennyiségben fölhalmozott 
hitvány készlet a raktárakban; minőségre nézve 
az előhaladásnak majdnem ellentéte észleltetik. 
Nem csatlakozott a kellő értelmiség a termelő 
szorgalommal. Nem is csoda; ellenszenves intéz
mény az egész. Legszomorúbb az, ha kiderülne, 
miszerint az állam részére fölmutatott kedvezőbb 
eredmények az állam egyes polgárait kedvezőt
lenül, irgalmatlanul terhelő nyomás, országosan 
elszegényedésnek árán vétetnek meg. S aligha 
nincs valami e dologban. 

„A képviselőháznak az 1868-ik évi június 
22-dikén tar to t t 245-dik országos ülésében hozott 
határozata folytán köteles a pénzügyminiszter, 
szakértők meghallgatásával, szorosan megtartva 
az 1861. XVI. törvényczikk rendeletét, javaslatot 
készíteni az iránt, hogy miképen és mikor le
hetne a dohány-egyedárusságot az állam szüksé
geinek igazságos, méltányos és biztos fedezése 
mellett megszüntetni?" ugyanaz, a miről én be
szélek. (Fölkiáltás a jobb oldalon: Eláll!) Elállá
som csak akkor fog megtörténni, ha majd leültem. 
(Derültség.) 

Még csupán egy évre kegyelmez a bűnösnek 
az 1868. XIV. törvényczikk. 

Kérdés: nyerjen-e ujabban is egy évre, már 
most a pénzügyminiszter ur törvényjavaslata 
szerint is a legutolsóra, 1810-re, kegyelmet a 
bűnös ? 

Irányi Dániel t. képviselőtársam e hó 1-én 
tar tot t ülésében a t. háznak törvényjavaslatot 
nyújt be „igen tökéletlen, súlyos és igazságtalan 
adórendszerünk gyökeresen orvoslása, s egyszerre 
való átalakítása iránt." Ugyanezen dolgozik a 
t . pénzügyminisztérium, habár — felette nagy 
fájdalmunkra — még el nem készült vele, hogy 
már az 1870-dik évi államköltségvetésnél hasz
nát vehetné a t . ház s a haza. 

Tisza Kálmán t. képviselő urnák 140-ik sz. 
a. határozati javaslata már explicite, nyíltan 
szól a dohányjövedéknek a jövő évre eshetőleges 
megszüntetéséről. (Halljuk!) 

A hazai közvélemény, mely a lőre-accis-
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mentességgel bizonyosan nincs véglegesen kielé
gítve, azt tar t ja : okoskodni sem kell már, csak 
határozni,, és pedig minél előbb, ha boldog uj 
évet kívánni akar a t. ház a hazának, (Nagy 
derültség a jobb oldalon és helyeslés a szélső bal ol
dalon) a dohánymonopoliumnak mostani alakjá
ban, mely elitélve, minden politikai pártnál rég
óta elkárhoztatva lön, azonnal megszüntetése 
felől. Azt ne várjuk, észszerüleg nem is lehet 
várni, hogy a lajtántulról indítványozzanak 
ilyesmit. 

Kérdés: kegyelem utján engedményezett, 
vagy jogalapon áll-e a mostani magyar alkot
mány? (Fölkiáltás a szélső baloldalon: Füstön áll!) 

De önök azt mondhatnák, hogy mivel lő
dözni a dohányegyedáruság megszüntetése által 
származott tetemes hiányt? (Halljuk!) et érit 
mihi magnus Apolló, a ki megmondja. Fájdalom, 
nem vagyok oly közel a titokba beavatva, hogy 
csalhatatlan gyógyszert mondhassak e részben ; 
hanem igenis van szerencsém ajánlatba hozni 
csak azt, a mit a magyar törvényhozás termei
ben 1848. augusztus 28-án hallottam, miszerint 
a mellékadók közt volt a dohány-egyedárusági 
adó, melyet, az italmérési adó aránya szerint, 
kellett volna 4 osztályra fölosztani; de az abso-
lut rendszer ezen találmánya még akkor nem 
volt alkalmazható a nemzetre. Ezek csak törté
neti előzmények. Vannak számtani adataink, a 
melyekre hivatkozni lehet: i t t van például az 
1868: L. törvényczikk 5-ik §-a, a mely a rendkí
vüli szükséglet rendkívüli fedezésére 8.400,000 
frt kincstári márványok fölvételére hatalmazza 
föl a pénzügyminisztert. (Hosszas derültség.) Csak 
hozzávetőleg hozom föl ezt, mert — ugy tudom 
— nincs kimerítve a tárgy; de ha ez nem tar
tozik oda, tehát az a fényes 6 millió többlet, 
kérdezzük, árnyék vagy valóság? (Derültség. He-
helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Ezekkel, t . ház, csak rá akartam mutatni 
arra, miszerint, ha az akarat megvan és a ko
moly meggyőződés arról, hogy legjobb a fölis
mert kívánat kielégítését nem halogatni továbbá 
és továbbra, hanem azonnal teljesíteni: mert ki
nek lesz hozzá ideje, a kinek majd lesz ereje a 
folyvást szaporodó, előrehaladó visszaélésnek még 
nagyobb bajait orvosolni. Azért nevezik a poli
tikát exigentia tudománynak, mert benne foglal
tatik azon jó tanács: nem kell túlfeszíteni a 
húrt. /Igaz! a szélső bal oldalon.) 

Én tehát, t. ház, ezen dohányjövedéknél — 
figyelembe véve még azon körülményt is, hogy 
több rendbeli kényszer-, vagyis inkább kinszer-
törvényjavaslatoknak (Derültség) nevezhető javas
latokkal együtt kerül a ház asztalára — nem 
tehetek mást, mint hogy megszavazom, miután 
mindegyikről ki van mutatva, törvényczikkely 

alapján, hogy lehetetlen máskép tenni. De, 
ámbár tudom, hogy nem mondja el egy képvi
selő sem választói előtt: elmegyek a lehetetlen
séggel küzdeni; mindamellett kötelezve érzi 
magát minden képviselő, ha nem is kiadott pro-
grammja, hanem hazafiúi lelkületénél fogva, hogy 
még a legnehezebbel is megküzdjön és megkí
sértsen mindent, hogy a haza népének, különö
sen közgazdászatban nyomasztó viszonyain minél 
inkább és minél előbb könnyítve legyen; és a 
miután az ilyen kitérhetlenül utunkban levő 
kényszer törvényjavaslatok igen szomorú jelen
ségei az időnek, és miután nyereménynek kell 
tekintenem, ha ezeknek seregéből csak egyet is 
elejthetnénk (Zaj), én, t . ház, ezek alapján — 
azonkívül még támaszkodva a haza józan köz
véleményére is — bátorkodom módositványomat 
ajánlani a t . ház figyelmébe, mely elég csekély, 
ha fogalmazás szempontjából veszszük, de lénye
gére nézve mégis fontos. (Halljuk! Olvassa.) 
„Módositvány a 25. számú törvényjavaslat első 
§-ához: Az első §. harmadik és negyedik sorá
ban e szavak „1870-ik évi november hó else
jéig meghosszabbittatik"', ezzel cserélendők föl: 
„1869. deezember 31-kén végkép lejártnak ki-
mondatik." (Hosszas derültség.) 

J á m b o r P á l j e g y z ő (újra fölolvassa 
Gonda László módositványát.) 

C s i k y S á n d o r : T. ház ! (Zaj és felkiál
tások : Eláll!) Megvallom, nem azért beszélek én 
a t . házhoz, hogy bárkit a túlsó oldalon capaci-
tálni akarnék (Helyeslés a jobb oldalon) arról, 
hogy rósz utón jár, (Zaj) mert azt látom, hogy 
i t t egy compact kormánypárti többséggel állok 
szemben, mely az okoknak nem enged. (Zaj. El
áll !) Nem tehetek én róla; engedelmet kérek, 
én népképviselő vagyok, és mint ilyen nem ma
gam érdekében szólok, hanem azon népnek ér
dekében, (Derültség és zaj) melynek megbízása 
folytán jöttem ide, igenis Eger népének érdeké
ben, mely engem országgyűlési képviselőül meg
bízott. (Helyes! Halljuk!) Méltóztassék tehát 
megengedni, ha szólni akarok nem azért, hogy 
a hatalmasoknak kegyelmét és mosolyát érde
meljem ki, (Derültség) hanem azért, mert keblem, 
szivem és hazafiúi kötelességem azt hozza magá
val, (Derültség és éljenzés a jobb oldolon) hogy ne 
hallgassak ott, hol szólni kötelesség; én pedig 
i t t e tekintetben ezen törvényjavaslatnak tárgya
lásánál ugy találom, hogy felszólalnom hazafiúi 
kötelesség. (Éljenzés a jobb oldalon.) Szavaimat 
okokkal fogom támogatn i ; ha megczáfol valaki, 
bőlesesége előtt meghajlok. De ha csak a sza-
vazzunk-többség dönti el, azt hiszem, ezzel ki 
nem elégítjük a nemzetet. T. ház! Bocsánatot 
kérek, de ne méltóztassanak okot szolgáltatni 
arra, hogy mikor röviden óhajtom érzelmeim ki-
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fejezni, itt kitérések által a drága időt vesztegessem. 
(HaUjuk!) 

T. ház! Miután 1867-ben a többség a kö
zös ügyet létrehozta, miután a quotát, az állam
adósságot, ezen irtózatos terheket elvállalta, ter
mészetesnek találom, hogy ezek fedezésére utó
lag oly nagy adózási rendszert kell létrehozni, 
melyet az egyenes adók tárgyát kéf>ező javadal
mak megadóztatásával kielégíteni nem lehet. 
Hogy tehát ily viszonyok közt mellékadókra el-
kerülhetlen szükség van, hogy azon adónemeket 
egyszerre egy tollvonással eltörölni nem lehet, 
azt belátom. Hanem én mindamellett azt hiszem, 
t. ház, azon mellékadóknak, melyek a már em
lített szükségesnek fedezésére nélkülözhetlenül 
megkívántatnak, beszedési módja és kivetési rend
szere által is nagyot lehet könnyíteni a népen, 
nagyot az országon és a sokaknál aggodalmat 
gerjesztő, elviselhetlennek feltűnő és oly szekánt 
módon behajtott adózásokat mérsékelni és az 
állam kincstárába más módon beszerezni lehet. 
A dohány-egyedáruság, a hol csak létezik, ott sza
bad föld nincs, hol dohány-egyedáruság van, ott 
birtokjog nincs, ott szabad kereskedelem nincs, 
ott minden nem egyéb, mint irónia azon esetben, 
ha a dohány-egyedáruságot az állam által gya
koroltnak képzeljük. 

En tehát, t. ház, a dohány-egyedáruságnak 
egyszerre történendő eltörlését lehetőnek tartom, 
a nélkül, hogy ez által valamely jelentékeny 
kárt volna kénytelen szenvedni az állam. 

Mint előttem szóló Gonda képviselőtársam em
iitette volt, 1848-ban is az akkori pénzügyminisz
ter, és épen, ha nem hibázom, azon központi 
bizottságnak előadója maga a mostani pénzügy
miniszter ur volt, — akkor azon véleményt terjesz
tette az országgyűlés elé, melyben a dohányjö
vedelem szabályozva van. Ott, ha nem csalódom, 
négy fokozat van felállítva; az elsőt képezik a 
dohánykereskedők, t. i. mindenkinek szabad aka
ratától függött dohányt árulni és vele keres
kedni, és igy nem is lehetett sérelme, ha utána-
adóval megrovatik. Ez olyan méltánj-os és igaz
ságos, hogy ez bizonyosan egy embernek érzé
kenységét és kedélyét sem háborítja fel; ez ok
nál fogva a dohány-egyedáruság használatának 
gyűlöletes oldalát ez által el lehet hárítani. 
Nincs szükség azon erkölcstelen eljárásokra, me
lyeket a pénzügyőrök kutatások, emberek meg^ 
támadása és az által gyakorolnak, hogy meg
fizettetik magokat. Egynél például van 8 —10 
mázsa dohány, ezt saját érdekükből elhall
gatják, a másiknál, ha csak egy fontot is ta
lálnak, azt föladják, fogságba hurezolják. Az 
ily adóbehajtási mód által a békés kedély és 
az igazság fogalmának elnyomása eszközölte
tik. De a mellett, hogy a dohány-egyedárusság 

gyűlöletes, egyszersmind czéltalan is. Mert a do
hánytermelőktől az államnak egyszer egy, más
szor 6 — 8 millió tehát bizonytalan ingatag jö
vedelme van;mig, ha a kereskedő szabadon árai-
hatja a dohányt, akkor mindig bizonyos megha
tározott adó mennyiségre fog számithatni az 
állam, és e mellett könnyebben is fog ez adó 
behajtathatni, ugy, mint bármely adó, és azon 
óriási költségek sem lesznek szükségesek, me
lyekbe a íinánczok eltartása kerül. Ha egyébiránt 
ugy méltóztatnék találni a pénzügyminiszter ur, 
hogy ezen jövedelem még nem elegendő, akkor 
lehetne még azt is tenni, hogy pl. a dohányzók 
bizonĵ os mérsékelt adót fizessenek. A kulcs ki
dolgozása nem oly nagy dolog, csak akarat kell 
hozzá, nem kerül oly óriási munkába. Ha tehát 
mondom, a tapasztalat azt mutatná, hogy azon 
jövedelemfogyatkozást, melyet az egyedáruság 
eltörlése által az állam szenvedne, a dohányke
reskedők megadóztatásával nem lehetne teljesen 
pótolni, akkor adóztassanak meg a dohányzók 
ós azok, a kik burnótot színak, mérsékelt összeg
gel, ez azután pótolni fogja a hiányt, és ezen 
utón a gyűlöletes és erkölcstelen, az államnak 
óriási költségbe kerülő eljárás ez adó behajtá
sában is el fog kerültetni. 

En tehát egyenesen arra szavazok, hogy a 
Gonda képviselőtársam által beadott javaslat 
fogadtassák el. 

E l n ö k : Nem levén senki fölírva, méltóz
tassék a t. háznak határozni a fölött: vajon el-
fogadja-é a pénzügyi bizottság által módosított 
törvényjavaslatnak első czikkét, mely fölolvasta 
tott?vagy pedig a Gonda által beadott módosítást. 
Először tehát kérdés fölött fog tör
ténni : elfogadja-e a t. ház a dohányjövedéket 
tárgyazó törvényjavaslat 1-ső szakaszát, ugy, a 
mint azt a pénzügyi bizottság módosította? A 
kik elfogadják, méltóztassanak fölkelni. (Megtör
ténik.) A többség elfogadja, s e szerint Gonda 
László ur módositványa elesik. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a 2. §-t.) 
E l n ö k : Elfogadja-e a ház? (Elfogadjuk!) 

El van fogadva, s holnap fog harmadszor felol
vastatni. 

Következik a harmadik törvényjavaslat a bor 
és hus-fogyasztási adóról, 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a bor- és 
hus-fogyasstási törvényjavaslat csimét s 1. §-át.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : Ezen törvény
javaslatnál is ugyanazon módosításokat hozza a 
pénzügyi bizottság javaslatba, melyeket a másik 
két törvényjavaslatnál a t. ház most már el is 
fogadott. Ajánlom tehát a központi bizottság ré
széről ezen módositványok elfogadását. (Elfo
gadjuk !) 
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E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfo
gadjuk!) El van fogadva. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 2-ik §-át.) 

E l n ö k : Nem levén ellene észrevétel, a ház 
elfogadja. 

A törvényjavaslat szintén a holnapi ülésben 
fog harmadszor felolvastatni. 

Hátra van a czukor-adóról szóló törvényja
vaslat. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat czimét s 1-ső §-át.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : Itt is ugyan
azon módosításokat vagyok bátor ajánlani, mint 
az előbbieknél. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) El van fogadva. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 2-ik §-át.) 

E l n ö k : Nem levén ellene észrevétel, a t. 
ház elfogadja. 

Ezen törvényjavaslat szintén a holnapi ülés
ben fog harmadszor felolvastatni. 

A holnap 10 órakor tar tandó ülésben (Hall
juk') napi renden lesz a még hátra levő három tör
vényjavaslat tárgyalása, azonkívül a mentelmi 
bizottság jelentése, végül a szavazati jegyek beadá
sa az 1868-ki zárszámadások megvizsgálására ki-
küldendő hetes bizottság tagjaira. 

As ülés végződik d. u. 2 árakor. 

81. országos ölés 
1869. deczember 4-én 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a közlekedési minisztérium kivánta pót-
hitel iránt s törvényjavaslatott nyújt be a hirlapbélyeg eltörléséről. Wass Sámuel gr., illető határozati javaslatát vissza
vonván, az iparvállalatok segélyezése ügyében interpellálja a kormányt, mely is azonnal válaszolván, a ház e választ tu
domásul vesazi. Ugyancsak a kormány felel Szakáesy Dániel interpeliatiójára a Tisza-szabályozás ügyében. Az adott válasz 
tudomásul vétetvén, az ügy tárgyalásra tűzetik. Csiky Sándor az egri elemi iskolák ügyében határozati javaslatot nyújt 
be. Schvarcz Gyula közoktatási ügyekben interpellálja a kormányt. Szavazás az 1868-ik évi zárszámadást megvizsgálandó 
bizottság tagjára. A ház-, jövedelem- és személyes kereseti adóról, a dohány-jövedékről, a bor- és husfogyasztási, végre 
a czukor-adóról szóló törvényjavaslatok végleg elfogadtatnak. Az állam-uradalmak területén fekvő, nem tagositható birtokok 
eladásáról szóló törvényjavaslatot a kormány visszavonja. A mácsai, ecskendi és valkó-szentlászlói birtok megvásárlását s 
a király keleti útjára szükséges 150,000 frtnyi póthitelt tárgyazó törvényjavaslatok megáll apittatnak. A mentelmi bi
zottság jelentése Eomán Sándor sajtóperében tárgyaltatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr.; később Be-
deliorics Kálmán, Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődilc d. e. 10'/t órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfoglalni 
s a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a deczem-
ber 3-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétele a t. háznak, 
a jegyzőkönyv hitelesítve van. 

Tisza Kálmán képviselő bemutatja Hartmann 
KBPV. H. STAPLÓ 1 8 f | IV. 

Sándor volt honvédkapitány kérvényét, melyben 
az kéri magát a honvédségnél alkalmaztatni. 

Nekem egyéb előterjesztésem nincs. 
I v a c s k o v i c s G y ö r g y : T. képviselő

ház! Temes megye Omor községének kérvényét 
van szerencsém bemutatni, az általa a királyi 
kincstári uradalomtól haszonbérben birt allodiális 
földek után járó tartozások elengedése tárgyában. 
Midőn azt a t . háznak figyelmébe ajánlanám, 
kérem, hogy azt a kérvényi bizottsághoz utasí
tani méltóztassék. 

B e l i c z e y I s t v á n : Tiszt, ház! Kálmán 
. Zsigmond gyulai szabómester kérvényét van sze-

4 
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rencsém benyújtani, melyben az 1849-ki kor
mánynak beszállított 854 forint értékű ruhane-
müek árának kifizetéséért esedezik. 

K u b i n y i Ö d ö n . : Yan szerencsém hét 
kishonti esperességbeli ágostai hitvallású lelkész 
kérvényét benyújtani, melyben a papi tized kár
pótlásának kirendelése mellett történt tévedések 
és helytelen számitások kiigazításának elrende
léseért esedeznek. 

P e t r o v a y Á k o s : T. képviselőház! Van 
szerencsém Ung megye közönségének kérvényét 
benyújtani, melyben költségkímélés tekintetéből 
kéri az adó beszedését a jövendő megyerende
zésnél a megyékre bízatni. Kérem ezen kérvényt 
a kérvényi bizottsághoz utasítani oly czélból, 
miszerint azt beható tárgyalás alá vévén, vélemé
nyével együtt a bel- és pénzügyminiszterekhez 
tegye át. 

E l n ö k : Valamennyi kérvény a kérvényi 
bizottsághoz tétetik át. 

P u l s z k y F e r e n c z : T. ház! Van sze
rencsém bemutatni az állandó pénzügyi bizott
ság jelentését a közmunka és közlekedési minisz
tériumnak 1869-dik évi túlkiadásai fedezésére 
megajánlandó póthitel tárgyában. 

E l n ö k : Kinyomatik és kiosztatván, napi
rendre tűzetik. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : T. ház! Előttünk 
fekszik azon elnöki előterjesztés, melyben foglal
tatnak azon interpellátiók, határozatok és tör
vényjavaslatok, melyekre nézve még a ház nem 
intézkedett, illetőleg mely interpellátiókra a mi
niszter urak még nem válaszoltak. Én is intéz
tem interpellátiót a minisztériumhoz a eattarói 
ügyben, még pedig nem a magyar sereg kivo
nása, hanem a hadügyminiszternek nem csak 
katonai, hanem polgári teljhatalma miatt. Erre 
választ nem kaptam; a jelentésből pedig az el
lenkező tűnik ki. Bátor vagyok tehát , ezen in-
terpellátiómra választ kérni. 

E l n ö k : A minisztérium válaszadásra nem 
kényszeríthető. Méltóztassék határozati javaslatot 
adni be. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : Miután továbbá 
a két határozati javaslat, melyek az 1867-ben 
hozott közösügyi törvényekre és a magyar had
seregnek az ország határán kívül való használa
tára vonatkoznak, kinyomatván, már ki is osz
ta to t t , azoknak napirendre kitűzését kérem. 

E l n ö k : A ház majd határoz. 
K a u t z G y u l a e l ő a d ó (olvassa az ál

landó pénzügyi bizottság jelentését a hirlapbélyeg el
törlésére vonatkozó törvényjavaslatról.) „A képviselő
ház folyó évi november hó 8-án hozott határoza
tával a 107. számú törvényjavaslatot, mely a hír
lap-bélyeg eltörlésére czéloz, alólirott bizottság
hoz utalván, véleményes jelentéstétel végett a 

bizottság e tárgyban ta r to t t tanácskozásainak 
eredményét a következőkben terjeszti a t . kép
viselőház elé: 

„Tekintve azt, hogy a jelenleg fenálló 
hírlapi bélyeg a műveltség terjesztését adóztatja 
meg, illetőleg nehezíti és akadályozza s egyéb
ként is oly adónemet képez, a mely oly üzletet 
vet adó alá, mely már egyéb adó által is érin
tetik ; tehát mint adónem sem indokolható: a 
bizottság annak eltörlését a t. képviselőháznak 
elfogadásul ajánlja. 

„Minthogy azonban a bizottság áz ez irány
ban folytatott tárgyalásaiban a pénzügyminiszter 
előterjesztéseiből azon meggyőződést merité, hogy 
a szóban levő bélyegdij eltörlése áltál az állam
kincstár jövedelmei évenkint közel 200 ezer fo
rintra menő összeggel megkevesbednek; a bizott
ság föladatának tekinté, e hiány miként eszköz-
lendő fedezéséről is behatóbban tanácskozni, s a 
pénzügyminiszter előterjesztése alapján abban 
állapodott meg, hogy a fenérintett jövedelmi 
hiány részben a hirdetményi illeték módosítása 
által fedeztessék, a mely illeték eddig a kisebb 
és nagyobb közönséggel biró lapok hirdetményeit, 
tekintet nélkül azok terjedelmére, egyenlő díj
szabással terhelte. 

„Ezen megállapodása folytán a bizottság, a 
107. számú törvényjavaslat mellőzésével, a hir
lapbélyeg eltörlését, illetőleg a pénzügyminiszter 
ur által javaslatba hozott szöveget véli elfoga-
dandónak, mely szabatosabb szerkezet mellett 
egyszersmind a hirdetményi illetéket méltányo
sabb alapon s akkép szabályozza, hogy az által 
a hirlapbélyeg eltörlése folytán okozott jövedelmi 
hiány is pótoltatik. 

„Van szerencsénk ez uj törvényjavaslatot ./• 
alatt mellékelve a t. képviselőház elé terjeszteni." 
(Hattjtik! Olvassa tovább:) „Törvényjavaslat a hir
lapbélyeg eltörlése és a hirdetményi illetmények 
szabályzatának módosítása tárgyában. 

„1. §. A magyar korona országainak terü
letén megjelenő hírlapok és időszaki lapok bé
lyegzése 1870-ik év január 1-től fogva megszün-
tettetik. 

„2. §. A hirdetmények, melyek belföldi hír
lapokba és időszaki lapokba ig ta t ta tnak, kivétel 
nélkül illeték alá tartoznak. 

„3. §. A hirdetmények beigtatásától járó 
illeték a hirdetmények fölvételére forditott pa-
pirlapoldal négyszögű hüvelykben kiszámított tér
fogata szerint fizetendő, akképen, bogy minden 
négyszögű hüvelyk után azon hírlapoknál és idő
szaki lapoknál, melyek 1000 példáixyon alól nyo
matnak, 6 krajezár; 1000 példányon belül 2000 
példányig 8 krajezár; 2000 példányon felül nyo
matot t lapoknál pedig 10 krajezár jár. 

„4. §. A 3. §-ban megszabott illeték alá 



81. országos Illés deczeniber 4. 1869. 21 

azon hirdetmények esnek, a melyek eddig is ille
tékkötelesek voltak, s ez illeték azon módon 
fizettetik az állampénztárba, a mint eddig fizet
te te t t / 

E l n ö k : A szabályok értelmében minden 
olyan törvényjavaslat, melynek tárgyalása a ház 
által elhatároztatik, kinyomatandó és az osztá
lyokhoz utasítandó. E szerint ez is ki fog nyo
matni és az osztályokhoz utasíttatni. 

• M a j t h é n y i D e z s ő : Csak arra vagyok 
bátor figyelmeztetni a tiszt, házat, hogy ezen, a 
nagy olvasó közönségre oly igen fontos tárgyat, 
méltóztassék mielőbb az osztályokhoz utasítani, 
oly meghagyással, hogy az osztályelnökök e 
tárgyban mielőbb összehíjják az osztályokat.' (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Kimondám a végzést; egyébiránt 
a mai ülés végén leszek bátor e tárgyra újra 
visszatérni és a napirendre nézve indítványt 
t«nni. 

S i m o n y i E r n ő : A napirendre-térés előtt 
a házszabályokhoz vagyok bátor szólani. 

E l n ö k : Engedelmet kérek, még interpel-
látiók vannak bátra. 

W a s s S á m u e l g r . : Tiszt, ház! Múlt hó 
29-ik napján, midőn az iparvállalatok segélye
zésének kérdése legelőször került a ház elé, bá
tor voltam egy határozati javaslatot a ház asz
talára tenni a végett, hogy ezen tárgyban lé
pések tétessenek és hatalmaztassék föl a mi
nisztérium, hogy addig is , mig a kereskedelmi 
miniszter ur által összehívott értekezlet e tárgy
ban megállapodásra fog jutni, a legérdemeseb
beknek mutatkozó iparvállalatoknak némi előleg 
engedélyeztessék. Midőn ezen határozati javasla
tomat a t. ház elé terjesztettem, akkor a tiszt, 
ház annak kinyomatását s napirendre való kitű
zését elrendelni méltóztatott; azonban több sür
gős tárgy miatt napirendre való kitüzetése mai 
napig elmaradt. Értésemre esett, hogy e tekin
tetben mind a kereskedelmi, mind a pénzügyi 
miniszter urak az iparvállalatok érdekében bizo
nyos intézkedéseket tettek. Ennélfogva határozati 
javaslatom fölöslegessé vált; miután pedig ezen 
ügyet az iparvállalatokra nézve nagy jelentőségű 
s igen nagy fontosságúnak tartom, engedje meg 
•A t. ház, hogy visszavonva határozati javaslato
mat, az illető miniszter urakhoz e tárgyban in-
terpellatiót intézzekr (Halljuk!) 

Interpellatióm a kereskedelmi s pénzügyi 
miniszter urakhoz következő: „,Tudassák a mi
niszter urak a házzal, hogy a jelenben mutat
kozó pénzválság következtében minő intézkedé
seket tettek iparvállalataink gyámolitása s meg
óvásárai" 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (újra fölolvassa 
Wass Sámuel gr. interpdlatióját.) 

Gorove I s tván közgazdasági mi
n i s z t e r : T. ház! Szerencsém lesz a t. ház tu
domására hozni azon intézkedéseket, melyeket a 
kormány ezen most szőnyegre hozott tárgyra 
nézve eddigelé tett. (Halljuk/) 

Midőn azon pénzválságnak jelei, melyek elő
ször a bécsi pénzpiaczon mutatkoztak, hazánkban 
is mutatkozni kezdtek, az e czélra hivatott pesti 
testületek, különösen a kisebb-nagyobb kereske
delmi testületek, az ipar- és kereskedelmi kamara 
folyamodványokkal járultak a minisztériumhoz 
az iránt, hogy a pénzválság következményeire a 
minisztérium figyelme fordittassék, és feltalál
tassanak azon módok, melyek által a bajon, ha 
az csakugyan komoly és valóságos — segíteni 
lehessen. Én részemről kötelességemnek és fel
adatomnak ismertem, szintén, mihelyt a bajnak 
első jeleiről tudomásom lett, ez ügyet figyelem
mel kísérni, és nem késtem saját tapasztalataim 
alapján is, igen t. minisztertársamat a pénzügy
miniszter urat ez ügyre figyelmeztetni és közre
működését felhívni. > 

Erre vonatkozó átiratomban különös súlyt 
fektettem arra. hogy miután a panaszok egy
részt abban sarkalnak, hogy a bécsi nemzeti 
jegybank fiókintézetei tán kellőleg nincsenek el
látva dotatióval, ezen dotatio ugy a pesti, mint 
az országban létező többi fiókintézeteknél kellő
leg emeltessék. Hasonlóképen kiemeltem azt, 
hogy — miután az ország több pontján is mu
tatkozott azon szükséglet — ily fiókintézetekkel 
a nagyobb kereskedelmi pontok is elláttathas
sanak s igj ezek kívánságának is elég tétessék. 

A másik, mire mindjárt kezdetben a kormány 
figyelmét kiterjesztendőnek találtam, az volt, 
hogy azon esetre, ha e pénzválság következmé
nyei az iparvállalatokra is kiterjednének — az 
már két hónap előtt történt — találtassanak 
módok, melyeknél fogva az iparvállalatok, és 
különösen pedig azok, melyekkel földmivelésünk 
szoros összefüggésben van, a kormánynak gyámo-
litásábao részesittethessenek. 

Igen t. minisztertársam, a pénzügyminiszter 
ur azon nézeteimben, melyek az átiratban fog
laltattak, szíves volt legnagyobbrészt osztozni, és 
intézkedéseket tétetett arra nézve, hogy a bank 
fiókintézeteinek dotátiója emeltessék, különösen 
pedig gondoskodott arról, hogy azon pénzekkel, 
melyek az állam rendelkezése alatt akként álla
nak, hogy kamatozás mellett bizonyos időre el
helyeztessenek , mondom, gondoskodott arról, 
hogy ezen pénzekkel különösen a pesti piacz el-
láttassék és igy a kereskedelmi válságnak ter
hesebb következményei, melyek akkor mutatkoz
tak, enyhittessenek. 

Később csakugyan bekövetkezett az, mit mi 
a válság kezdetén gyanítottunk: láttuk ugyanis, 
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hogy a pénzválság következményei csakugyan 
az iparvállalatokat is fogják érinteni. Akkor a 
kormány szükségesnek tartotta gondoskodni az 
iránt, hogy e bajnak, a mennyire lehet, eleje vé
tessék és következményei enyhittessenek és szak
férfiakból s a pesti pénzintézetek küldötteiből 
értekezletet hit össze, hogy feltaláltassek azon 
módozat, mely mellett az iparvállalatoknak a 
kormány által gyámolitás adathassák. 

Ezen értekezletek folytán a kormány és 
különösen a pénzügyminiszter a következő intéz
kedéseket szándékozik életbe léptetni. (Halljuk!) 

Fő tekintete a pénzügyminiszternek termé
szetesen nem lehetett más, mint az, hogy az 
állam pénzei veszélynek kitéve ne legyenek; a 
második az, hogy ha pénzbeli gyámolitás nyuj-
tatik, ez oly időre nyujtathatik csak, mely időt 
a kormány szükségesnek talál arra, hogy ezen 
pénzek rendeltetésükre fordíttathassanak s en
nélfogva az intézkedés abban központosult, hogy 
a részvényekre alapított iparvállalatnak, nem 
ugyan egyenesen, hanem azon pesti pénzintéze
teknek közvetítése mellett, melyek köztudomás 
szerint a biztosság teljes jó hírében állanak, nyúj
tassák bizonyos időre segély. A kormány nem 
mellőzhette még azon feltétel teljesítését sem, 
hogy ha a pénzintézetek közvetítése mellett 
gyámolitást nyújt az csakugyan a kitűzött czélra 
t. i. az iparvállatok fölsegélésére, s nem más 
czélokra fordíttassák ; a pénzintézetek pedig ter
mészetesen teljes felelősséget vállaljanak, hogy 
azon pénzek veszélynek kitéve nem lesznek. 

így gondolta a kormány mindazon köteles
ségeket egyesíteni, melyek egyrészt a kormán}1-
érdekeinek szempontjából, másrészt pedig ezen 
fontos közérdek tekintetéből reá háromoltak, 
hogy t, i. az iparvállalatok hanyatlásának, gyön
gülésének eleje vétessek. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Midőn a t. ház a bank tárgyában a bizott
ság kiküldésének kérdése felett tanácskozott, a 
háznak minden oldaláról majdnem osztatlanul 
történtek nyilatkozatok az iránt, hogy nem en
gedheti meg, miszerint ezen válság közepett az 
iparvállalatok a hanyatlás veszélyének tétesse
nek ki. A kormány ezen nézetben akkor is tel
jesen osztozott, s én nem mulaszthatom el con-
statálni, hogy ezen egyhangú nyilatkozatok, me
lyeket akkor szerencsém volt hallani, a kormány 
intézkedései által részben már meg is voltak 
előzve. 

Mi, t. L, ugy ítéltük meg a helyzetet, hogy 
az ország érdekében fekszik az uj iparvállalatok 
támogatása, melyeknek keletkezését mi örömmel 
üdvözöltük, mint tanujeleit annak, hogy egy 
hosszabb zsibbadás után a nemzeti munkásság 
uj életre ébred fel és azon körülménynél fogva 
is üdvöseknek ismertük el az ily vállalatokat, 

mert nyers terményeinknek naponkint hatalma
sabb versenytársai akadnak a világpiaezon ; azt 
véljük tehát, hogy föladata az országnak a bei-
fogyasztási piaezokat nevelni és nyers terményei
nek feldolgozását előmozdítani. Nem tagadhattuk 
tehát meg ezen vállalatoktól azon gyámolitást, 
melyre azok különösen a kezdet nehézségei közt 
szorulnak. 

Ezek azon intézkedések, melyeket megtenni 
a kormány e tekintetben szükségesnek tartott. 
(Helyeslés.) 

W a s s S á m u e l g r . : T. ház! Midőn kije
lenteném hogy megnyugtatva érzem-e magam a 
tisztelt miniszter ur válasza által, engedje meg 
a t. ház, hogy arra röviden megtehessem észre
vételeimet. (Halljuk!) 

Midőn e tárgyra vonatkozó határozati ja
vaslatomat a t. ház elé terjesztettem, azon meg
győződésben voltam, hogy az akkor tetőpontjára 
ért pénzügyi válság tekintetében csakis az álta
lam ajánlott ut lehet az, a melyen az iparválla
latoknak helyzetén nemcsak rögtön segíteni, ha
nem azokat még kisebb akadályoktól és sérel
mektől is megóvni lehet. Tettem t. ház továbbá 
azért, mert azon teljes meggyőződésben vagyok, 
hogy — habár a jelenleg keletkezett iparvál
lalatok még kezdetleges állapotban levén, a köz
jólétet teljesen biztosítani nem képesek, — mégis 
ha gondoskodásunk által képesek leszünk azokat 
a veszélyektől megóvni, rövid idő alatt egy erős 
életfává nőhetik ki magukat akként, hogy azok 
a reájok fordított áldozatokért idővel gazdag 
gyümölcsöt fognak hozni. 

Ha megtekintjük és meggondoljuk, t. ház, 
mi lehet egy jóakaratú hazafinak valódi óhaj
tása, valóban t. ház, ezen kérdések fordulnak 
meg előttem: akarjuk-e, t. ház, hogy házi szük
ségleteinket magunk erején fedezni és pótolni 
képesek legyünk ? vagy pedig tengődni akarunk-e 
ezentúl is azon ügyefogyottnak állapotában, a 
ki saját erején kivül eső erőkre támaszkodni 
kénytelen? akarjuk-e, hogy a földadóval annyira 
megterhelt iparunk még ezentúl is ugyanazon 
terhek alatt maradjon? de sőt még hogy a sza
porodó költségek által azon adók növekedjenek 
is? akarjuk-e, hogy a többi kellemetlen adózási 
nemek, melyek jelenleg hazánkra nehezülnek, 
ezentúl is Isten tudja meddig megmaradjanak 1 
akarjuk-e, hogy hazánk munka-erejében rejlő 
vagyonunk ezentúl is használatlan állapotban 
parlagon maradjon? 

Ha mindezeket, t. ház, nem akarjuk, ha 
azt akarjuk, hogy a függéstől, melylyel jelenleg 
leginkább a gyáripar tekintetében a külföld irá
nyában vagyunk — megmeneküljünk; ha azt 
akarjuk, hogy ama terhes földadók, melyeket 
ezentúl viselni alig vagyunk képesek, ama ter-
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hes földadók alól a haza fölmentessék: ha azt 
akarjuk, hogy a boszantó adónemektől, melyek
nek kellemetlenségeit szenvedni kötelesek va
gyunk, mielőbb megszabaduljunk ; ha munkabeli 
vagyonunkat értékesíteni akarjuk; igenis, t. ház, 
ha mindezen forró, és mindnyájunk által nyilvání
tott óhajtásunkat elérni akarjuk , hogy ha
zánkat nagynak és hatalmasnak lássuk : ak
kor , t. ház, e hazában gyáripart kell te
remtenünk , mert ez által juthatunk a vagyo-
nosodhatáshoz, ez által menekülhetünk abból a 
kellemetlen pénzviszonyi helyzetből, melyben je
lenleg vagyunk. 

T. ház, gyakran hallottam és mindig hall
juk, hogy Magyarországot nagynak, hatalmasnak 
óhajtjuk látni. T. ház! Én nem láttam, nem ol
vastam, hogy valaha valamely ország, valamely 
nép, valamely nemzet nagysághoz, hatalomhoz 
jutott volna az által, hogy csattanós hangzatu 
elveket mondott ki. A mi a hatalmat és 
nagyságot illeti, az vagy fegyverrel volt meg
szerzendő, vagy pedig tudomány, ipar és gazdag
ság által. A mi a fegyverrel való hatalomhoz 
jutást illeti t. ház, annak ideje már lejárt egy
felől, másfelől látjuk azt is, hogy azon országok, 
melyek fegyverrel jutottak hatalomhoz, hatalmu
kat rövid idő alatt elvesztették, mert a fegy
verrel szerzett hatalom maga-magát pusztította 
el. A mi a vagyonosodás valódi kulcsát illeti, 
látjuk, hogyan jutott Anglia gazdagságához, látjuk 
a legközelebbi időben a hazánknál aránylag nem 
nagyobb Poroszország hová jutott; de látjuk kisebb 
országokban is azt, hogy a vagyonosodás csak az 
ipar által jutott jelentékeny helyre; példa erre 
Belgium , Szászország , Svájcz is. Ez az ut, 
tehát, t. ház! melyet követnünk kell, ha hazán
kat nagynak és hatalmasnak látni akarjuk. 

És most engedje meg nekem a t. ház, (Hatt
yúk!) hogy bár teljes elismeréssel vagyok a t. 
miniszter urak azon valódi hazafias jó indulata 
iránt melylyel hazánkban a fejlődő ipart elő
mozdítani gyámolítani óhajtják, még sem tehe
tem, hogy meglepetésemet ne fejezzem ki az 
iránt, (Halljnk!) hogy eddigelé is csak ennyit és 
többet nem tettek. Kérdenem kell igen tisztelt 
miniszter ura t : miért kellett a bankokat felszó
lítani közbenjárásra, holott talán, ha a gyámo-
litás közvetlenül történik, gyáriparunk sokkal 
előbb jutott volna a veszélytől való megmene
küléshez és más kisebb sérelmektől is megme
nekült volna? 

Ennélfogva én , bárha sajnálattal, hanem 
kénytelen vagyok kimondani a t. miniszter ur
nák, (Halljuk ÍJ hogy e tekintetben adott fele
lete engem nem egészen elégített ki. (Zaj,) 

Zsedényi E d e : T. ház! 
E l n ö k : Bocsánatot kérek, az elnöké a szó. 

Z s e d é n y i E d e : A jkérdéshez kívánok 
szólni. (Felkiáltások : Nincs kérdés! Zaj.) 

E l n ö k : Engedelmet kérek : tartozó köte
lességem a szabályokhoz ragaszkodni; a szabá
lyok pedig azt mondják : a miniszter nyilatko
zata után még egyszer van szava az interpellá-
lónak és ez után az elnök felteszi a kérdést, 
vajon tudomásul veszi-e a t. ház a miniszter fele
letét vagy nem ? (Hdyeslés.) Fölteszem tehát a 
kérdést : tudomásul veszi-e a ház a miniszter 
ur által adott feleletet vagy nem? A kik tudo
másul veszik, méltóztassanak felállni. (Megtörté
nik.) A többség tudomásul veszi. 

Közlekedésügyi miniszter urnák van előter
jesztése. 

Mikó Imre gr. közlekedésiminis-
t e r : Szakácsy Dániel képviselő urnák a foly 
évi október hó 21-én tartott országgyűlésen a 
Tisza-szabályozás ügyében az összes minisztéri
umhoz intézett interpellatiójára válaszomat a 
következőkben teszem. (Halijuk!) 

A Tiszaszabályozás közhasznú vállalata kez
dettől fogva kiváló figyelmem tárgyát képezte. 
Egész erőmből igyekeztem e nagyszerű müvet 
nem csak föntartani, de mielébb óhajtott befejezé
séhez is juttatni. Tanúskodnak erről a közmunka 
és közlekedési minisztériumnak költségvetési elő
irányzatai, melyekben nemcsak az egyes társula
tok érdekei, de az egész szabályozási ügy elő
menetele kiváló figyelembe vétettek. 

De mivel a t. ház a szabályozáshoz szüksé
ges és különösen az átmetszések tökélyesbitésére 
megkívántató összegeket a. tárgy fontosságához 
és terjedelméhez képest a deficit minden áron 
leendő kikerülése tekintetéből igen csekély ösz-
szegre szállította le, többet nem tehettem, mint 
a mennyit a szükséges korlátokra szorított mo-
zoghatási tér engedett. 

Különösen a II. tiszai osztályt tekintve, 
mely mindjárt a minisztérium alakulása után az 
árvizek áldozata let t : erre nézve nem csak hely
színi vizsgálatok tétettek, de ugy a Bodrogköz, 
mint felső Szabolcsra nézve, hasonló csapások 
megelőzése czéljából, részletes mérnöki előmunká
latok és költségszámítások készültek a végre, 
hogy a javaslatba hozott munkálatoknak tervsze
rű kivitele által ugy a társulatoknak, valamint 
az államnak milliókat meghaladó befektetései biz
tositassanak. 

Azonban a t. ház, a megkívántató költ
ségeknek alig Ve-át rendelte az 1868-ki költség
vetésbe fölvétetni, minélfogva kénytelen voltam, a 
tervezett nagyobbszerü javítások, jelesül a bod
rogtiszai átvágások létesítését abbanhagyni. 

Most már, tisztelt ház, a veszély nem csak 
fenyeget, de be is állott: ugyanis a Tisza árjai 
a töltéseket nem csak ostromolják, de egy helyütt 



w 81. országos üiés deczember 4. 18G9. 

már át is szakították. Itt sürgős segélyre van 
szükség. Remélem, hogy a t. ház bölcsesége, a 
most épen tárgyalás alatt levő jövő évi költség
vetésben nem fogja megtagadni azon anyagi esz
közöket, melyek az eddigi mulasztások helyre
hozására, s a még hiányzó munkálatok befejezé
sére mulhatlanul megkívántatnak. 

S z a k á e s y D á n i e l : Igen t. ház! Minek 
utána nagyon t. közmunka és közlekedési minisz
ter ur beismerni méltóztatott azt, hogy a tisza
bodrogi vizszabályozásnáí a átmetszési munkálat 
teljesítése az ország kötelessége, minek utána 
kifejtette azt, hogy e tekintetben eleget teendő 
gyökeres és helyszín ti vizsgálatokat tétetvén, azon 
átmetszések iránti előirányzatot a t. háznak be
nyújtotta, de a t, ház nem volt szives azon elő
irányzati költséget megállapítani : szomorodott és 
fájó kebellel keli a bekövetkezett szerencsétlen 
séget az országgyűlésnek tulajdonitanom. 

Igen t. képviselőház! több százezer holdra 
menő földek iszapoltattak be ós magvak, vetések 
tétettek semmivé a miatt, hogy a kormány a 
töltésezési munkálatokkal egyidejűleg az elmarad-
hatlan metszéseket nem vihette keresztül. A sze
rencsétlenség, mint az előtt most ismét bekövet
kezett ; pedig a szegény föl mívesek utolsó erejű
ket is megfeszítették, hogy a töltéseket a vízár ] 
ellen megóvják. Íme most érkezett részemre i§ 
a szomorú hír, hogy ".a Tisza felszakította Czigánd-
nál ismét a töltést, mert nem voltak képesek az 
eddigi erődítések felfogni azon vizet, mely okoz-
tatni szokott az esőzések és más elemi csapá
sok miatt. 

Ugyanazért fölkérem a t. házat, hogy mi
után a kormányt nem vádolhatom e tekintetben j 
mulasztással, méltóztassék e tárgyra nézve, mely 
az egyeseknek milliókra menő értékét illeti, tár-
gynlási határidőt kitűzni és azt a maga mivol
tában fölismerve a t, kormány által előiráayzott 
költségeket annak idején megszavazni. (Helyeslés.) 
Nem kívánom, hogy rögtön tűzessék ki a határ
idő ; hanem a mint a folyamatban lev§ ügyek 
végig tárgyaltatnak, legyen szives a t. ház ezen 
ügyet akkor elővenni. (Hdyeslés.) •-'. 

Többiben a tisztelt miniszter ur feleletével 
meg vagyok elágedve. (Atalános helyelés.) 

E l n ö k : Tudomásul ve^zi a t. ház ? (Igen!) 
"ilzen kérdés tárgyalására, nézetem szerint, leg
célszerűbb lesz a t. háznak akkor visszatérni, 
midőn a költségvetés kerül napirendre. (Hdyeslés.) 

C s i k y S á n d o r : f. ház! Folyó évi ok-
tóber 28-án szerencsém volt vallás-és közokta
tásügyi miniszter úrhoz tett interpellátiómban a 
t. ház előtt az egri közös iskolák ügyében nyi
latkozatot tenni. A t. ház a miniszter urnák 
interpellátiómra adott válaszát tegnap tudomá
sul venni határzá. A t. ház elé egy határozati 

javaslatot terjesztek, kérve annak felolvasta-
tását. 

M a f l á i k I s t v á n j e g y z ő (olvassa Gsifaj 
Sándor határozati javaslatát:) 

„Tekintve, hogy Eger városának képviselő
testülete folyó évi augusztus hó 22-én tartott 
közgyűlésében mind a hóstyai négy elemi, mind 
a lyceumban levő szintén négy főbb elemi isko
láit az 1868-ik évi 36-ik czikk alapján teljes 
joggal jelentette városi közös iskoláknak k i ; 

„tekintve, hogy a városi képviseletnek ily 
értelmű határozatát, mind a belügyi, mind a 
vallás és közoktatási miniszter urak az egri ér
seknek egyszerű folyamodása folytán a városi 
képviseletnek meghallgatása nélkül rendeletileg 
megváltoztatván, különösen a lyceumban levő' 
négy főbb elemi iskolát felekezetiekké átalakí
tani parancsolák, ebbeli rendeletük végrehajtá
sát a Heves megyében működött teljhatalmú kir. 
biztosra bizván; 

„tekintve, hogy ugyanazon miniszter urak 
a városi képviseletet, törvényes jogainak érvé
nyesítésére törekvéseért erőszakoskodónak bélye
gezve, ezen állítólagos erőszakoskodás folyta
tásától letiltottak: mig ellenben a valóságosan 
erőszakoskodó egri érseket, illetőleg az általa g 
alárendelt papjai által alkotott, úgynevezett egy-
házfelekezeti iskolai széket, eme kitett négy főbb 
elemi iskolának, a városi képviselet s általa 
választott iskolai szék kormányzata alól szintén 
kir. biztosi teljhatalom alkalmazásával, erősza 
kos foglalási működésében támogaták; 

„tekintve végre, hogy a t. miniszter urak 
azonfelül, hogy a városi képviseletet s általa 
az összes közönséget, a már emiitett törvény 
jótékonyságának élvezetétől — a népoktatás és tan
ügy tetemes hátrányára — hatalomszóval megfosz
tották, egyszersmind a törvényes szerződés ere
jével biztosított városi haszonélvezeti birtokrészek 
tulajdoni joga felett is biráskodtanak : 

„Mondja ki mindezeknél fogva határoza-
tilag a képviselőház, miként t. minisztereknek 
ez érdembeni eljárását nem helyesli, s igy őket 
oda utasítja, hogy a lyceumi épületben levő négy 
főbb elemi iskolát i s , a városi képviseletnek 
törvényes határozata szerint, közösöknek ismer
jék el; ezt követve pedig az ottani városi iskolai 
helyiségeknek e czélra leendő használata folyta
tásában ugyanazon városi képviseletet s az általa 
választott iskolai széket visszahelyezzék.* 

E l n ö k : Ki fog nyomatni és osztatni. 
S i m o n y i E r n ő : T. ház! A házszabá

lyokhoz kívánok egy pár szót szólani. 
A házszabályok 151. §-a értelmében a t. 

elnök ur bemutatta jegyzékét azon interpellatiók-
nak, határozati javaslatoknak és törvényjavasla
toknak, melyekre még válasz nem adatott, ille-
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töleg a melyek még el nem intéztettek; azonban, 
mint látom, ezen elnöki előterjesztésben csak azon 
hátralevő interpellatiók, indítványok és javasla
tok foglaltatnak, melyek a múlt november hó 
folytán adattak be, azok pedig, melyek már ré
gebb adattak be, nincsenek benne. A házszabály, 
mely erre vonatkozik, nem erről rendelkezik, 
hanem azt mondja : az elnök minden hó első 
ülésében mindazon indítványokat és interpellatió-
kat, melyekre nézve a ház még nem határozott, 
illetőleg, melyekre még felelet nem adatott, föl
olvassa, hogy az iránt intézkedni lehessen. Vilá
gos, hogy ezen házszabály intentiója az volt, 
hogy az ily indítványok, interpellatiók, határo
zati javaslatok stb. ne maradjanak hátra, és 
azután, ne mint a múlt országgyűlés berekesztése
kor tőrtént, az országgyűlés utolsó óráiban tör
ténjék az ártatlanok kivégzése egy rakásban, ha
nem minden hóban figyelmeztesse a házat, hogy 
vannak indítványok és interpellatiók, melyek még 
nem tárgyaltattak, és melyekre még a miniszter 
nem felelt. 

Én tehát kérném, hogy a házszabályok 
151. §. világos érdelme szerint az elnöki előter
jesztésbe ne csak azok foglaltassanak, melyek a 
múlt hóban jelentettek be, hanem mindazok is, 
melyekre még feleletet a miniszter nem adott, 
vagy melyekre nézve a ház még nem határozott. 

E l n ö k : T. ház! Csak azt jegyzem meg, 
hogy ez a múlt hóban a t . ház beleegyezésével 
történt igy. Tudniillik csak az ujabban bejelen
tet t indítványok és interpellatiók nyomattak ki, 
a már korábban kinyomatottak pedig csak a 
felolvasott jegyzékben foglaltattak : mert azt 
méltóztatott a t. ház határozni, hogy miután 
azok már ugy is kinyomattak, ne nyomassanak 
ki minden hóban/ csak olvastassanak föl újra. 
Ha azonban a t. ház azt határozza, hogy min
den hóban újra nyomassanak ki az összes tár
gyak, akkor ugy fog történni. (Helyeslés. Felkiál
tások: Minden hóban újra!) Ha tehát a t. ház kí
vánja, újra fognak minden hóban kinyomatni 
mindazok, melyek már ki voltak nyomatva, de 
még el nem intéztettek. (Felkiáltások : Nem kell!) 

J u s t h J ó z s e f : T. ház! Nem tudom, 
ki van-e már mondva a határozat? (Nincs!) Ha 
nincs kimondva, akkor bátor vagyok épen a ház
szabályok 151-ik szakaszára hivatkozni. Ezen 
szakasznak nem az az értelme, hogy a régebben 
beadott interpellatiók és indítványok minden hó
ban újra nyomassanak k i : ez híjába való költség 
lenne; hanem valódi értelme az, hogy az elnök 
minden hó elején jegyzékbe foglaltassa az irodá
ban az ily indítványokat, hogy mindenki láthassa, 
vajon törvényjavaslata, indítványa stb. a sorozat
ban foglaltatik-e vagy nem ? (Felkiáltások : A 
régiebbeket is ki kell nyomatni!) 

S i m o n y i L a j o s b . : T. ház! Nem osz-
tozhatom az előttem szóló képviselő ur azon 
nézetében, mely szerint csak az előbbi hóban tör
tént interpellatiók és indítványok terjesztessenek 
a ház elé : mert a l ó l . §. azt mondja : „Az 
elnök minden hónap első ülésében mindazon in
dítványok és interpellatiók jegyzékét, melyekre 
nézve a ház még nem határozott, illetőleg me
lyekre felelet még nem adatott, felolvastatja, 
hogy azok iránt intézkedni lehessen," 

E l n ö k : Megtettem. 
S i m o n y i L a j o s b . : Én azért szüksé

gesnek látom, hogy a mit az igen t. elnök ur 
előterjesztett, azt a ház elfogadni méltóztassék: 
mert mint mindnyájan tudjuk, az interpellátio-
nális jog egyik alkotmányos jog, de egyszersmind 
tapasztaljuk azt is, hogy több interpellátió és 
ezek között az enyém is hónapok óta vár feleletre 
és ennek következtében ugy tekintetik némikép, 
mintha elévült volna. Ennek következtében igen 
óhajtom, hogy ugy mint az igen t. elnök ur ki
mondotta, a ház emlékében felfrissittessenek azon 
interpellatiók, indítványok, melyekre a kormány 
még nem adott választ. 

J u s t h J ó z s e f : Ne méltóztassék a t. 
képviselő ur engem félreérteni : én is ugy ér
tem. . . (Zaj; fölkiáltás a bal oldalon: Nem szabad 
kétszer szólani!) 

E l n ö k : A képviselő ur csak szavait kí
vánja magyarázni. 

J u s t h J ó z s e f : Ha a képviselőnek mon
datai roszul magyaráztatnak, a szabályok értel
mében joga van szólni, és azért én is élhetek e 
joggal. (Halljuk!) Nem méltóztatott engem jói 
érteni : én azt mondtam, hogy minden, akár a 
múlt hónap óta, akár fél esztendő óta hátra ma
radt interpellatiók, indítványok, határozati és 
törvényjavaslatok minden hónap elején, ha még 
rajok nézve intézkedés nem történt, az elnök ál
tal jegyzékbe foglalva olvastassanak fel; de nem 
tartom szükségesnek épen a 151 -ik §. szerint, 
hogy azok minden hónapban, mindannyiszor újó
lag ki is nyomassanak. Ez a különbség. (He
lyeslés.) 

B o b o r y K á r o l y : T. ház! Nem csak 
a nevezett interpellatiók, határozati javaslatok 
stb. hallgattatnak el ezen előterjesztésben, hanem 
az általam például múlt hó derekán az összes 
minisztériumhoz az incompatibilitás ügyében te t t 
interpellatióm hónapok óta ki nem nyomatott! 
(Felkiáltás: Dehogy nem!) Nincs itt . Ezt azért 
hozom fel, mert ugy tetszik, csak azért nem 
nyomatott ki, mert egy kissé alkalmatlan kér
dés. (Derültség. Zaj.) Továbbá még június 3-án 
tettem egy határozati javaslatot a t. ház asz
talára, minthogy az incompatibilitás iránt a tör
vényjavaslat megrendeltetett tavaly, a t . ház ál-
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ta l . Ezen határozati javaslat is eltűnt, fel sem 
vétetett eddig. Azon aggodalom, melyet t. kép
viselő ur Justh József kifejezett, nem áll : mert 
hogy ha megtartatik a házszabályok intézkedése, 
hogy t. i. a benyújtott határozati javaslatok, 
indítványok s tb . , fölolvastatnak időről időre , 
hogy a t . ház legalább megmondhassa, akarja-e 
azokat tárgyalás alá venni vagy nem ? akkor 
azon összekalmozástól, melyet Justh képviselő ur 
emiitett, nem kell tar tani . 

E l n ö k : Igazolásomra azt hozom föl: 
hogy a 666-ik sz. alatt foglaltatik Bobory Ká
roly képviselő urnák az összesi minisztériumhoz 
október 28-án az ineompatibilitási törvényre vo
natkozólag te t t javaslata és ez, mint képviselő 
ur a kezemben levő példányból meggyőződhetik, 
ki is van nyomatva, de szét is van osztva. (De
rültség.) 

B o b o r y K á r o l y : Nem törvényjavaslat, 
interpellatió. 

E l n ö k : Igen is, interpellatió. 
B o b o r y K á r o l y (az elnök kezéből átve

szi a nyomtatványt) : Ez csakugyan az; de én leg
alább még nem kaptam meg. 

E l n ö k : Az egész különbség, t. ház, ab
ban áll, hogy én eddigelé elégnek ta r to t tam 
csak az ujabban intézett interpellatiókat nyo
matni ki, mert hiszen a régieket kevés fárad
sággal mindenki kikeresheti és kitörölheti; most 
pedig a t. ház kívánja, hogy újra kinyomassa
nak ezek is ? (Felkiáltások: Nem kívánjuk!) 

A l m á s s y S á n d o r : Justh József képvi
selő ur költségkímélésből nem akarja kinyomatni. 
Nézetem szerint ezzel a költségek nem szapo
rodnak, mert hiszen az elnökség előterjesztését 
ugy is ki kell nyomatni, minthogy a jegyző
könyvben nyomának kell lenni. En tehát a ki-
nyomatás mellett vagyok. 

E l n ö k ; Kivánja-e a t. ház a kinyoma-
tást ? (Felkiáltások: Igen! Nem !) A kik kívánják 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) Most azok 
méltóztassanak felállani, a kik nem kívánják a 
kinyomatást. (Megtörténik.) A többség nem kí
vánja a kinyomatást. 

Schvarcz Gyula képviselő urnák van elő
terjesztése. 

S c h v a r c z G y u l a : Nekem interpellá-
'.tiüiu van t. ház. Nagyon sajnálom, hogy a tisz
telt cultuszminiszter ur nincs jelen, sokáig vár
t am, de miután nem jelent m e g . . . 

E l n ö k : Beteg! 
S c h v a r c z G y u l a : . . . tovább nem ha-

laszthatom. Nem tettem volna távollétében ; 
(Felkiáltások jobb felől: Halaszssa tehát akkorra!) 
de az előttünk álló elnapolás folytán (Micsoda, 
elnapolás ?) már az idő rövidsége sem enged to
vábbi halasztást. Interpellatió m tartalma ez : 

Miután az 1868-ik XXXVIII. törvényczikk 148. 
szakasza azt rendeli, hogy a közoktatási minisz
ter évenkint jelentést tegyen a közoktatási ügyek 
állapotáról az országgyűlésnek, az országgyűlés 
pedig, mint mondám, az előttünk álló elnapolás 
miatt , (Felkiáltások: Micsoda elnapolás ?) az ünnepi 
szünidő miatt , még csak néhány napig lesz azon 
helyzetben ez év folytán, hogy alkalmat nyújt
son a miniszternek arra, hogy mindeddig jelen
tését a törvény értelmében a folyó évre nézve 
előterjeszsze: azon kérdést intézem a tisztelt mi
niszter úrhoz: vajon fogja-e ezen néhány nap 
alatt jelentését a törvény értelmében előter
jeszteni ? 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Schvarz 
Gyula interpellatióját) : „1. Miután az 1868-ik évi 
XXXVIII. törvényczikk 148-ik §-a a közoktatási 
minisztert arra kötelezi, hogy évenkint jelentést 
tegyen az országgyűlésnek a közoktatásról: 

„Az országgyűlés az előttünk álló elnapol-
tatás miatt néhány napig lesz csak azon hely
zetben, hogy a közoktatásügyi miniszter ur mind 
eddig ez évről elkésett előterjesztését benyújt
hassa : azon kérdést intézem a közoktatási minisz
ter úrhoz : 

„Elő fogja-e terjeszteni jelentésót azon néhány 
nap alatt a törvény értelmében, melyek az or
szággyűlésnek még rendelkezésére állanak? 

„2. Miután a középtanodai, úgyszintén egye
temi és egyéb fensőbb szaklagos oktatásügyi ál
lapotaink szemben a haza igényeivel és a haza 
érdekeivel sok tekintetben tarthatlanok : 

„Mikor fog a közoktatásügyi miniszter ur 
gymnasiumi, reáltanodái, egyetemi, mű-egyetemi 
és egyéb fensőbb szaklagos oktatásügyünk iránti 
törvényjavaslatot a ház elé terjeszteni 1" 

E l n ö k : Ez interpellatió közöltetni fog a 
eultusminiszter úrral. 

Napirenden levő tárgy az 1868-ki zárszám
adások megvizsgálására kiküldendő héttagú bi
zottság megválasztása. Kérem a képviselő ura
kat méltóztassanak a szavazó jegyeket beadni. 
A névjegyzéket Bujanovics jegyző ur fogja 
olvasni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (felol
vassa a névsort, s a szavazatok eyyenkint be-
adatnak.) 

E l n ö k : A beadott szavazati jegyek ezen 
ládába bezáratván, Bujanovics és Jámbor jegyző 
urak által meg fognak számláltatni. 

Következik a tegnap tárgyalt négy tör
vényjavaslat harmadik felolvasása és végleges 
megszavazása. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a ház-, 
jövedelmi és személyes kereseti adóról, a dohányjö
vedékről, a czukor-adóról, valamint a bor- és husfo-
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apasztod adóról szóló törvényjavaslatokat, melyek 
egyenkint végleg elfogadtatnak.) 

E l n ö k : Ekként a t. ház mind a négy 
törvényjavaslatot elfogadván, azok a méltóságos 
főrendekhez fognak alkotmányos tárgyalás vé
gett átküldetni. 

Következik az állam-uradalmak területén 
birtokrendezések folytán nem tagositható földbir-
tokrószek eladásáról szóló törvényjavaslat, s a 
központi bizottság erre vonatkozó jelentésének 
tárgyalása. 

l iónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Az általam benyújtott tör
vényjavaslat 2-ik § központi bizottság je
lentése alapján kihagyandó volna a törvényből. 
Miután a törvény beadásánál czólom leginkább 
az volt, hogy a minisztérium e tekintetben is 
felhatalmazást nyerjen: czélszerűbbnek tartom, 
ha e törvényjavaslat most nem is tárgyaltatik. 
s bátor vagyok javasolni : maradnánk tovább is 
az eddigi gyakorlatnál, mely szerint a budget-
ben az eladni javasolt területek egyenkint felso
roltatván, az elérhető vételár egy sommában 
a bevételek közé helyeztetett, miáltal implicite 
az eladás maga megengedtetett. Ennélfogva bá
tor vagyok kérni a t. házat: méltóztassék meg
engedni, hogy ezen törvényjavaslat ne tárgyal-
tassék. En javaslatomat ezennel visszaveszem. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Miután pénzügyminiszter ur ja
vaslatát visszavonja, kérdem, nincs a t. háznak 
erre nézve valami észrevétele? (Nincs!) A t. ház 
tehát a visszavonásban megnyugván, ezen tárgy 
megszűnik. 

N y á r y P á l : T. ház! Nekem az ellen 
nincs szavam; hanem azért ugy gondolom, meg
engedi a t. ház, hogy elmondjam nézetemet, 
mert én sem voltam megelégedve ezen törvény
javaslattal, különösen azért, mert a második §-
ban foglaltak iránt felvilágosítva nem lettem. 
{Jobb felől zaj. FelMáltások: Nem lehet a tárgyhoz 
hozzászólni! Vissza van vonva a javaslat!) 

E l n ö k : A javaslat visszavonatott és a 
ház ebben megnyugodott. 

N y á r y P á l : Azért mégis . . . (Nagy zaj.) 
Ne felelgessenek nekem, nincs szükségem cho-
rusra. (Zaj.) 

E l n ö k : Nem tudom, mit kivan a képvi
selő ur? A miniszter ur visszavonta a javaslatot, 
a ház ebben megnyugodott, és igy e javaslatot 
tárgyalni nem lehet. (Helyeslés.) 

N y á r y P á l : Nem erőszakolom a dolgot; 
csak azt akarom mondani, hogy . . . (Jobb felől : 
Napi rendre! Zaj.) Én bölcseségöknek igen nagy 
tisztelője vagyok. (Zaj.) Ha nem méltóztatnak 
megengedni a szót, leülök. 

E l n ö k : Csak egy eset van, melyben a 
KÉPV. H. NAPLÓ I844 ív. 

hozzászólás megengedhető, ha t. i. magáévá 
kívánja tenni a képviselő ur ezen törvényjavas
latot. Ez esetben tessék hozzá szólani. (Fölkiál
tások a jobb oldal,on: A törvényjavaslat már vissza 
van vonva!) Kimondottam, igaz, hogy visszavo
natott, de ezt csak akként mondhattam ki, ha 
azt senki sem teszi magáévá. Ha a t. képviselő 
ur tehát azt magáévá óhajtja tenni, tessék hozzá 
szólni. 

N y á r y P á l (leül. Derültség.) 
E l n ö k : A t. ház tehát belenyugodott a 

visszavonásba. 
Következik a mácsa, ecskendi és valkó-szent-

lászlói birtokrészek megvételéről és a koronaja
vak állományába sorozásáról szóló törvényjavas
lat tárgyalása. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (olvassa a köz
ponti bizottság jelentését:) „Az osztályok előadóiból 
alakult központi bizottság a nevezett törvényja
vaslatot átalánosságban elfogadta. 

„A részletekre vonatkozólag a pénzügyi 
bizottság jelentését nézeteivel egyezőnek találván, 
a pénzügyi bizottság által módosított szerkezetet 
ajánlja a képviselőháznak elfogadás végett, mindkét 
szakaszra nézve ; az 1. §-ra vonatkozólag azonfelül 
módosítást hoz javaslatba, u. m: 

„Az 1. §. 2-ik sorában e szó helyett „szőlő-
dézsmaváltság" írassék : szőllődézma váltságból.* 

„A 3-ik sorban e szavak: „és más állam
javak értékesítése fejében" maradjanak ki. 

„Magáévá teszi végre a központi bizottság 
a pénzügyi bizottság jelentésének azon részét is, 
melyben ez indítványozza, hogy fejezze ki a kép
viselőház azon kivánatot, hogy jövőre netalán 
előforduló esetekben hasonló vételre vonatkozó 
törvényjavaslat előlegesen, nem pedig utólagosan 
a vétel tényleges megtörténte után bocsáttassák 
alkotmányos tárgyalás alá." 

(Ezután szól:) T. képviselőház! A központi 
bizottság ezen törvényjavaslatra nézve helyesli a 
pénzügyi bizottság által előterjesztett nézeteket, 
s elfogadta a pénzügyi bizottság által módosí
tott szöveget átalánosságban a részletes tárgya
lás alapjául. Nem is szándékom ezt bővebben 
indokolni, csak kiemelem, hogy a pénzügyi bi
zottság javaslatát, miszerint ha ezután netalán 
ily vétel előfordulna, az arról szóló törvényja
vaslatok, ne a szerződés megkötése után, hanem 
lehetőleg a vétel előtt terjesztessenek a ház elé, 
a központi bizottság szintén elfogadta, és ugy 
ezt, mint a törvényjavaslatot magát, a t. ház
nak elfogadás végett ajánlja. 

Van azonban a központi bizottságnak azon
kívül, hogy a pénzügyi bizottság által a tör
vényjavaslat szövegében tett módosításokat el
fogadta, egy észrevétele, melyet a t. háznak elő
adni, kötelességemnek ismerek. Es miután ez 
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észrevétel nem is annyira a részletekre vonat
kozik, ámbár az első szakaszban fordul elő a 
központi bizottság által t e t t e részbeli módosí
tás, hanem inkább elvi természetű, engedje meg 
a t. ház, hogy az átalános tárgyalás alkalmával 
figyelmeztessem e módosításra, s azt pár szóval 
indokoljam. 

A törvényjavaslatnak első szakaszában ezen 
szavak: „a magyar koronái javak után a meg
szüntetett úrbéri váltságdíj, valamint a szőlő 
dézsmaváltság és más államjavak értékesítése 
fejében befolyt pénzösszegekből örök áron" stb. 
azon aggodalmat keltették a központi bizottság
ban, hogy a koronái és államjavak közti különb
ség összezavarására vezethetnének. Miután hazai 
törvényeink a koronái és államjavak közt kü
lönbséget tesznek, mely különbséget — ugy gon
dolja a bizottság — a t. ház fön kívánja tar
tani, de ha módosítaná is, az,t nem ily inciden-
taliter kívánná tenni: a központi bizottság a 
különbséget mintegy praecedens által megszün
tetni nem kívánta, és pedig annál kevésbbé, mert 
a különbségnek nem csak elvi természete, de 
praktikus hordereje is van; gyakorlati erejét 
éreztük az absolut hatalom alatt is, mely midőn 
az államjavakat nem kímélte, a koronajavakhoz 
nyúlni nem mert ; s ép azért, nehogy i t t e tör
vényjavaslat által a különbség e két természetű 
javaknak, minden megkülönböztetés nélkül, ösz-
szefoglalása által mellőztessék, a központi bizott
ság kérdést intézett a pénzügyminiszter úrhoz, 
hogy e törvényjavaslatnak szövegét miért nyúj
tot ta be ily alakban 1 A pénzügyminiszter ur 
azon fölvilágosítást adta a bizottságnak, hogy ő 
nem azon szándékkal tette, hogy a két külön termé
szetű javaknak összezavarására vezessen, hanem 
csak átvette az 1867-ki törvényezikk kezdő sza
vait, melyek a gödöllői koronái uradalom inar-
ticulátiójára hivatkoznak. Miután pedig a mi
niszter ur a központi bizottságot fölvilágosította 
az iránt is, hogy ezen birtokrészek nem vásá
roltattak egyéb pénzekből, mint a koronajavak 
úrbéri és szőlődézsma váltságaiból lefolyt pénzek 
egy részén, és e pénzekhez nem járultak az 
államjavakból egy krajezárral sem: ez oknál 
fogva a bizottság azt ajánlja, hogy azon kitétel 
„más államjavak értékesítése" egyszerűen kiha-
gyassék. (Helyeslés.) 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Részemről hozzájárulok a központi 
bizottság ezen módositványához annyival inkább, 
miután a tényállás és a dolog természete is kí
vánja azt: mert az ingatlan birtokok vétele által 
csakis a koronajószág után oly jogokért befolyt 
pénzek, melyek előbb a földbirtoknak mintegy 
kiegészítő részét képezték, helyeztetnek ismét 
földbirtokba. Ennél fogva helyesnek tartva a 

központi bizottság módosítását, kérem annak el
fogadását. 

B o b o r y K á r o l y : A megtörtént vételre 
nézve nincs semmi észrevételem, t. ház, és azt 
hiszem, azt e házban senkisem fogja ellenezni; 
de igenis van észrevételem az eljárásra nézve, 
kiemelve a központi és pénzügyi bizottság meg
jegyzéseit, illetőleg óvását a jövőre nézve. A 
minisztérium mentségére lehet ugyan megje
gyezve, hogy a mácsa-ecskendi és valkó-szent-
lászlói uradalmak a fejedelem személye iránti 

' gyöngéd tekintetből vásároltattak, ugy mint a 
gödöllői fejedelmi kéjlaknak vidékein fekvő s 
vadászatra alkalmas térséget oly szándékkal 
vette meg a minisztérium, hogy szerezzen a fe
jedelemnek e férfias kedvtöltésére alkalmat. Ezen 
gyöngéd figyelem volt legfőbb szándoka a mi
nisztériumnak. De engedje meg a minisztérium, 
ha megjegyzem, hogy ezen gyöngédség téves, 
hogy ne mondjam gyöngedtelenség, a fejedelem 
magas személye irányában: mert nem tételezem 
föl egy alkotmányos fejedelem magas személyé
ről, hogy ily alkotmány talán eljárásban kedvét 
leli; és gyöngédtelen eljárás maga az országgyű
lés i rányában: mert akkor terjesztetik az ország
gyűlés elé ezen vétel, midőn tudva levén azon 
szándék, melyből megvétettek ezen jószágok, az 
országgyűlés már a fejedelem iránti lovagiasság 
tekintetéből se tagadhatja azt meg. Annál fogva, 
nehogy jövőben hasonló eljárás történjék, én, 
tisztelt ház, azt óhajtom, hogy a pénzügyi és 
központi bizottság javaslata jegyzőkönyvbe fog-
laltassék. 

E l n ö k : Senki fölírva nem levén, kérdem 
a t . házat, elfogadja-e a most fölolvasott tör
vényjavaslatot átalánosságban a részletes tár
gyalás alapjául, vagy nem? (Elfogadjuk!) Tehát 
a ház elfogadja részletes tárgyalás alapjául. Kö
vetkezik a pontonkinti tárgyalás. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat czimét és első szakaszát.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : Az első sza
kaszra nézve a központi bizottság elfogadja a 
pénzügyi bizotsságnak azon módosítását, melyben 
az a részletes hivatkozást a törvényekre kiha
gyatni kívánja e szakaszból, miután a törvény
javaslatban az átalános hivatkozás a törvényekre 
úgyis megtörténik. Azonban ekkor a központi 
bizottság szövegezése szerint, a törvényjavaslatnak 
első szakasza igy hangzanék: „ 1. §. A magyar-
koronái javak után a megszüntetett urbériségi 
váltságdíj, valamint a szőlődézsmaváltságból be
folyt pénzösszegekből örök áron megvett Mácsa-
Eeskend és Valko-Szt.-László birtokrészek, a fen
nálló hazai törvények értelmében a magyar ki
rályi koronajavak állományába felvétetnek, a 



Sí. ortaágot Btés tftczwata- * . 1803. u 
gödöllői koronauradalomba bekebeleztetnek és 
ezeu minőségben törvénybe czikkelyeztetnek.* 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Én részemről 
elfogadom a központi bizottság szövegezését, ha
nem megjegyzem, hogy indokolását nem fogadom 
el. A központi bizottság a pénzügyi bizottság 
után indulva, azzal indokolja szövegezését, hogy 
az államjavak és a koronajavak közt különbség 
van. En ezen különbséget ezután már megszűnt
nek tekintem, mert a magyar törvényhozás bud-
get utján szavazza meg a magyar király udvar
tartását. A koronajavak a király udvartartása 
számára a király személyének jövedelmeit képez
ték; ez pedig, miután annak jövedelméről a tőr
vényhozás más utón rendelkezik, igen természe
tesen, megszűnt. En az állani- és koronajavakat 
egy természetüeknek tartom azóta, mióta a civil
listáról a törvényhozás más utón rendelkezik. 
Azért, mondom, nem akarom szó nélkül hagyni 
ezen megkülönböztetést, nehogy ugy látszassák, 
mintha minden ellenmondás nélkül fogadtatott 
volna el az, hogy Magyarországban még most is 
vannak koronajavak és vannak kincstári javak 
a régi törvények értelmében. Azon érvelés, hogy 
az absolut kormány idejében miképen bánt a 
kormány az állam- és korona javakkal, az reánk 
nézve legkisebb fontossággal sem bir, mert az 
absolut kormánynak természete az, hogy ő nem 
respectál semmi fönálló törvényt, hanem tesz 
kénye, kedve szerint, a mit tehet mindaddig, 
mig erővel bir; ha pedig ereje megszűnik, akkor 
az utána következő legitim kormány csak any-
nyiban respectálja cselekedeteit, a mennyiben az 
ő kedve és a pillanat czélszerüsége kívánja. En 
tehát, miután elfogadom ezen tételt azért, mert 
annak szerkezetéből a központi bizottság előadója 
által előterjesztett érvelés nem tűnik ki, kinyi
latkoztatom, hogy azon elvet, miszerint a koro
najavak és az államjavak között bármi különb
ség tétessék, részemről el nem fogadom. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : Bátor vagyok 
a központi bizottság részéről csak azt válaszolni 
t. képviselőtársamnak, hogy a központi bizottsá
got nem is azon különbség vezette, melyet a t. 
képviselő ur felhozott. Azt a különbséget a két
féle javadalom között a központi bizottság ugy 
sem sem helyesli. Hiszen miután mi budget 
megállapítási jogunkat gyakoroljuk, mind a ko
rona-javak jövedelmei, mind az államjavak jöve
delmei, nem egyenesen az udvartartás költségei
nek fedezésére fordíttatnak, hanem az állam be
vételeinek keretébe tartoznak. Nem is ez a 
különbség, a mely miatt a bizottság ezen öt szó
nak „más államjavak értékesítése fejében" ki
hagyását indítványozta; de eddigi törvényeink 
szerint más különbség is van a két jövedelem 
között. Eddigi törvényeink a koronajavakat 

elidegenithetlen javaknak declarálják, holott az 
államjavakra nézve ezt nem declarálják. Micso
da különbséget fog ezután a törvényhozás a két 
rendbeli javak közt fentartani, az a törvényhozás 
rendelkezésétől függ; de miután ez a különbség 
jelenleg fenáll, a központi bizottság nem hitte 
incidentaliter ily módon ezen különbséget alte-
rálni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az 1-ső §-t, 
ugy, a mint a központi bizottság javasolja I (El
fogadjuk!) El van fogadva. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a 2-ik §-t.) 
S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : Csak azon 

észrevétele van a központi bizottságnak, hogy 
ez a két szó: „Magyar királyi*, mely szavak, 
ugy hiszem, sajtóhibából tétettek belé, ha
gyassák ki, és így hangzanék: „Jelen törvény vég
rehajtásával a pénzügyminiszter bizatik meg.1* 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 2-ik sza
kaszt a központi bizottság szerkezete szerint! 
(Elfogadjuk!) El van fogadva. 

Következik az ő felsége keleti útja . . . 
T i s z a K á l m á n : Bocsánatot kérek, t. 

ház! még hátra van a pénzügyi, és illetőleg an
nak folytán a központi bizottság által ajánlott 
határozat kimondása: kívánom, hogy a felett is 
határozzunk. Ugyanis azt indítványozza mind a 
pénzügyi, mind a központi bizottság, hogy fe
jezze ki a képviselőház azon kivánatot, hogy jö
vőre netalán előforduló esetekben hasonló vételre 
vonatkozó törvényjavaslat előlegesen, nem pedig 
utólagosan a vétel tényleges megtörténte után 
bocsáttassák alkotmányos tárgyalás alá. Kívá
nom, hogy jegyzőkönyvileg kimondassák, hogy a 
t. ház ezt elfogadja. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát ezen határozati javaslata 
a pénzügyi és központi bizottságnak jegyzőköny
vileg a ház határozatává emeltetik. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot o felsége 1869. évi keleti útja költsé
geinek fedezéséről.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (olvassa a köz
ponti bizottság jelentéséi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak-e átalánosságban el
fogadni a törvényjavaslatot? (Elfogadjuk!) 

B o b o r y K á r o l y : Ezen törvényjavas
latra nézve ismét azt vagyok bátor mon
dani, hogy : si omnes consentiunt ego quidem non 
contradico ; hanem bátor vagyok a t. ház figyel
mébe ajánlani azon azon megjegyzésemet, hogy 
én sokkal ildomosabbnak tartanám a fejedelmi 
udvartartásnak megállapított és meghatározott 
összegét nem érinteni és illetni, nehogy az ilyen 
póttal és fóttal alkalmat adjunk azon gondolatra, 
— a mathesis első sarkigazsága szerint — hogy a 
mihez hozzá lehet adni, abból el is lehet venni. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : Habár a szerb 
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nemzet loyalitási érzelme nem mélyebb, de bizo
nyosan olyszerü a fejedelem iránt, mint azoké, 
kik apportunitás tekintetéből a fejedelem keleti 
utazása költségeinek részét megszavazni hajlan
dók; én mindamellett azon oknál fogva, mert 
a fejedelem sztambuli utazása czéljának a keleti 
népekre nézve ellenséges jelleme van, (Felkiáltá
sok : Hogyhogy ? Ellenmondások.) ha azok megsza
vazásába beleegyezném, azon ut czélja által a 
szerbek érzelmét sérteném, és azért a követelt 
költséget meg nem szavazhatom, annál kevésbé, 
mert azokat, kik ezen utazást tanácsolták, mint 
a következések megfogják mutatni, vád alá kel
lene helyezni. (Derültség.) 

E l n ö k : T. ház! Méltóztassék nyilatkozni, 
vajon a részletes tárgyalás alapjul ezen törvény
javaslatot elfogadja-e? A kik elfogadják méltóz
tassanak felállani. (Megtörténik.) A törvényjavaslat 
átalánosságban elfogadtatott. 

Következik a részletes tárgyalás. 
J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a törvény

javaslat czimét.) 
S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A czimre 

nézve a központi bizottságnak azon némüegsty-
laris megjegyzése van, hogy e szó elé „keleti" 
tétessék ez: „1869-iki." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) A ezim a központi bizottság módosításával 
elfogadtatván, következik az 1. §. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa az l.§-t.) 
S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A központi 

bizottságnak ezen szakaszra nincs észrevétele. 
H u s z á r I m r e : T. ház! Miután ezen 

törvényjavaslat czimét a központi bizottság szö
vegezése szerint méltóztatott elfogadni, azt hi
szem, következetes lenne, ha az l-ső§-ban, melynek 
bevezetése csupán csak törvényjavaslat czimének 
ismétlését foglalja magában, az első sorban elő
forduló „keleti" szó előtt ezen kifejezés „1869-dik 
évi" szúratnék közbe. Bátor vagyok erre nézve 
módositványomat benyújtani. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa Huszár 
Imre módositványát:) „Az 1-ső §. első sorának 
ezen szava elé „keleti", a törvényjavaslat czi
mének megfelelőleg szúrassék be: „1869-ik évi." 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : Nekem, mint 
a központi bizottság előadójának legkevésbbé le
het észrevételein a módositvány ellen, miután a 
központi bizottság a czimben ugyanazon módo
sítást tette. Ha tehát a szövegbe is beteszszük, a 
központi bizottság véleményével nem jövünk el
lentétbe. 

E l n ö k : Méltóztatnak e « módosítással az 
első §-t elfogadni? (Elfogadjuk!) Tehát az 1-ső §. 
ezen módosítással elfogadtatott. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a 2.§-t.) 

| E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni 1 (Elfogad-
! juk!) Elfogadtatott. 
j A most megszavazott két törvényjavaslat a 
j legközelebbi ülés napirendjére tűzetik ki harma-
[ dik felolvasásul. 

Következik a napirend utolsó tárgya : a 
| mentelmi bizottság jelentésének tárgyalása. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
mentelmi bizottság jelentését Román Sándor sajtó-
pőréről,.) 

S i m o n y i E r n ő : Én, t. ház, nem isme
rem azon czikknek sem tartalmát, sem értelmét, 
a melyért Román Sándor képviselő perbe foga
tott. Nem is a dolog érdeméhez akarok szólani 
e tekintetben: vajon itt fenforog-e sajtóvétség 
vagy nem? hogy helyes volt-e az elitéltetés vagy 
pedig nem? ezek, nézetem szerint, nem ide tar
toznak ; hanem ide tartozik az, vajon a mentelmi 
bizottság jelentése kellőképen indokolva van-e 
vagy nem? Ezen jelentésnek egyik pontja, mely 
pedig, nézetem, szerint, a leglényegesebb pontját 
képezi, oly dolgot fejez ki, mely, a tényálladékot 
tekintetbe véve, nem való. Ez a 3-ik pont, mely 
azt mondja, hogy a marasztaló Ítéletet is a tör
vényes bíróság hozta. T. ház! én tagadom, hogy 
sajtóügyekben Magyarországban törvényes bíró
ság léteznék. Magyarországban a törvény sajtó
ügyekben 1848-ban rendelkezett; ekkor a bíró
ságra nézve a törvény azt kimondta : „Sajtóvét
ségek fölött nyilvánosan esküdtszék itél. A mi
nisztérium fölhatalmaztatik, hogy szorosan a 
büntető eljárásról szóló, múlt országgyűlési ja
vaslatnak elvei szerint, az esküdtszéki bíróságok 
alakítását rendelet által eszközölje." Ez, ugy 
emlékszem, 1848-ban végre is hajtatott; az 1848. 
országgyűlés alkalmával elfogadott criininális eo-
des elvei szerint esküdtszéki bíróságok állíttat
tak föl országszerte, azonban ezen bíróságok meg 
nem tartattak; ezen esküdtszéki eljárás megszün-
tettetett, s azóta én az egész törvénykönyvben, 
sem az 1867-, 1868-, 1869-ben hozott, sem az 
1848-ban hozott törvényekben a sajtóbiróság föl
állításáról más intézkedést nem találok. Azon 
bíróságok, melyek most működnek a sajtóvétsé
gekben, nem ezen törvény rendelete szerint van
nak fölállítva; más törvény pedig sincs, mely a 
minisztériumot fölhatalmazná másféle bíróság föl
állítására : ennélfogva én azon bíróságot törvé
nyesnek nem tekinthetem. 

Tudom, hogy van egy miniszteri rendelet, 
mely rendelet szerint sajtóvétségek fölött itélő 
esküdtszékek és bíróságok alkotva vannak ; de 
ezen miniszteri rendeletnek nincs törvényes alapja. 
Ezen miniszteri rendelet a ház határozata követ
keztében és igy annak alapján adatott ki; ha 
jól emlékszem, ezen határozatot elíogadta a fel
sőház is, és igy mint egy országgyűlési határo-
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zat érvényére emeltetett; de én a mi törvényeink
ben sehol sem látom nyomát annak, hogy or
szágos határozatok törvényeket pótoltatnának: 
(ügy van- bal felől) nem pótolhatnak pedig tör
vényeket különösen akkor, midőn a hon polgá
rainak vagyona és személyes szabadsága fölötti 
ítéletet hoz a törvényszék. (Helyeslés bal felől.) 
Oly törvényszékeket alkotni, melyek nem a tör
vényben vannak megállapítva, mit tételez az 
föl ? hogy ha a kormány alkotja, lehetnek a kor
mány önkényéből kifolyó törvényszékek, ha az 
országgyűlés alkotja, az országgyűlés többsége 
önkényének kifolyása lehetnek. (Fölkiáltások: Hisz 
minden törvényt az országgyűlés többsége alkot!) Ha 
az országgyűlés mindkét házában ezen eszme 
többséggel birt, miért nem terjesztette azt a 
kormány a fejedelem szentesítése alá törvény 
alakjában. A törvényhozás mind három ténye
zője, a két ház és a fejedelem ezen javaslatban 
meg nem nyugodtak, mert a fejedelem nem adta 
rá szentesítését. En azt teszem föl, hogy a tör
vényhozás azért nem terjesztette a fejedelem 
szentesítése alá, mert nem hitte, hogy azt meg 
fogja nyerni. Akár mi volt azonban ennek <>ka, 
annyi mindenesetre áll, hogy országgyűlési hatá
rozatok által a honpolgároknak vagyona és sze
mélyes szabadsága fölött Ítélni és intézkedni nem 
szabad. 

En tehát mindaddig, míg e tekintetben tör
vény nem fog intézkedni, míg egyenes törvény 
alapján nem fognak a sajtóvétségek a sajtóbiró-
ság elé terjesztetni, bármily sajtóügyi kérdés 
kerüljön a ház elé, részemről beleegyezésemet 
abba nem adhatom, hogy e ház tagjai közül bár 
ki is azon bíróságnak, melynek alapja a törvény
ben nem létezik, ítélete következtében kiadas
sák : ezen indok következtében ellenzem a kiada
tást. (Helyeslés a szélső bál oldalon.) 

H o d o s s i u J ó z s e f : T. ház! Én szintén 
a mentelmi bizottság véleményéhez akarok szó
lani s hogy ezt sikerrel megtehessem, minde
nekelőtt azon kérdéseket teszem föl magamnak, 
hogy miért kérelmezte a pesti sajtóbiróság el
nöke Román Sándor kiadatását: azért-e, hogy 
azt az országgyűlés tudomásul vévén, arra csak 
azt mondja, hogy ki adatik; vagy pedig azért, 
hogy az országgyűlés bizottsága által is a ház
ban megvizsgálja, vajon r jogtalan zaklatásnak 
van-e vagy nincs helye? Én erre fogok szorít
kozni és ki fogom mutatni, hogy itt zaklatás
nak van helye. 

Ugyanis miért indíttatott meg a per Román 
Sándor ellen? azért, hogy lapjában egy Balás-
falván szerkesztett és kijött pronunciamentot ki
nyomatott. Már ezen pronuneiamento szerzői el
len • vizsgálat indíttatott; ezen vizsgálat azonban 
kegyelem utján beállittatott. És most kérdem: 

oly tettért, melynek vizsgálata kegyelem utján 
beállittatik, inditható-e többé per vagy nem? 
Én azon meggyőződésben vagyok, hogy többé 
per nem indittattathatik. És mikor indíttatott a 
per Román Sándor ellen? Miután kegyelem utján 
a vizsgálat beszüntettetett oly tettért, mely a 
kegyelem megtörténte előtt történt. 

Ez a tényállás, uraim. 
De a periratokból, ha fölolvastatnának, ki 

fogna tűnni, hogy Román Sándor szerkesztő ak
kor, midőn ezen ezikk a „Federatiunea"-ban 
megjelent, Pesttől bizonyos időre távol volt, és 
a szerkesztést bizonyos Borsa Ágostonra bízta, 
felelősség terhe alatt. Sőt ugyancsak a vizsgálati 
iratokból ki fog tűnni az is, hogy ezen Borsa 
Ágoston a végtárgyalás alkalmával mint tanú 
kihallgattatván, azt mondta, hogy tudja, miként 
azon czikket nem Román Sándor irta, és hogy 
tudja, ki irta, de a végtárgyaláson nem mondja 
meg, hanem a vizsgálat rendjén meg fogja mon
dani. Ebből kitetszik, hogy itt a tényálladék 
más és annak alanya hiányzik : tehát önként 
következik, hogy itt jogtalan zaklatásnak helye 
van. A törvény azt mondja, hogy a szerkesztő 
csak akkor büntetendő meg, ha a czikk szerzője 
nem puhatolható ki; itt pedig a czikk szerzője 
ki volt puhatolható, mert Borsa Ágoston egy
úttal azt mondta a tárgyaláskor, hogy ő tudja, 
ki a ezikk szerzője, de azt csak a vizsgálat rend
jén mondhatja, meg; önként értetik tehát, hogy 
itt a vizsgálatot meg kellett volna szüntetni, 
mielőtt az ítélet hozatott. 

Ezen indokoknál fogva én azon meggyőző
désben vagyok, hogy az elitélt tökéletesen ár
tatlan, s az országgyűlésnek nem lehet föladata, 
egy ártatlannak megbüntetésébe beleegyezni; s 
mindezeknél fogva a mentelmi bizottság indítvá
nyának ellenében elleninditványt vagyok bátor a 
t. ház asztalára letenni, melyet több képviselő
társam aláirt. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa): „ Te
kintettel arra, hogy a „Federatiunea" ezimü lap
ban megjelent vádbeli ezikkek azon balásfalvi 
„ Pronuneiamento K-ra vonatkoznak, melynek szer
zői ellen indított vizsgálatot ő felsége kegyelem 
utján beszüntette; 

„tekintettel arra, hogy a kérdésben levő 
sajtóper Román Sándor ellen ama vizsgálatnak 
kegyelem utján lett beszüntetése után indítta
tott meg; 

„de tekintettel arra, hogy a periratokból 
kitűnik, miként Román Sándor az időben, midőn 
ama ezikkek a „Federatiunea"-ban megjelentek. 
Pestről huzamosb időre távol volt, és azalatt a 
szerkesztőséget Borsa Ágoston felelősség terhe 
alatt vitte; 

„és tekintettel arra, hogy Borsa Ágoston a 
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végtárgyaláskor mint tanú kihallgattatván, azt 
vallotta be, hogy tudja, miként a kérdéses czik-
keket nem Román Sándor irta, és hogy tudja, 
ki irta azokat ; de azt nem a végtárgyalásnál, 
hanem csak a vizsgálat rendjén mondhatja meg: 

„mindezekből kitetszvén, hogy oly tett miatt, 
melynek nyomozása kegyelem utján szerzői el
len beszüntettetett, többé per nem indittathatik ; 
hogy tehát jelen esetben a tényálladék hiány
zik, és továbbá, hogy az alany is hiányzik, ki
tetszvén tehát, hogy jelen esetben zaklatásnak 
nyoma mutatkozik: inditványoztatik, hogy a ház 
mondja k i , hogy a pesti sajtóbiróság elnökétől 
kért engedély Román Sándor képviselő ellen nem 
adatik meg." 

B o r l e a Z s i g m o n d : T. ház! Én ugy 
hiszem, ha higgadtan és elfogulatlanul vizsgál
juk az ügyet, nem lehet tagadni, miszerint a 
jelen ügyben, a mentelmi bizottságnak jelentése 
daczára, is csak zaklatás forog fön : mert ha, a 
mint már előttem szóló által fölhozatott, a királyi 
fiscus, egy királyilag megkegyelmezett tény da-

három hónap múlva ugyanazon egyén 
ellen pert indit, és a fölebbviteli bíróság, mely 
a király nevében szokott Ítéletet hozni, ezen 
királyi kegyelemnek — ugy szólván — tekin
tetbe nem vételével, elitéi egy megkegyelmezet-
tet, akkor ez csakugyan nem lehet egyéb, mint 
zaklatás. 

De még kevésbbé foroghat fön kétség e te
kintetben, ha még egy más körülményt tekin
tetbe veszünk. Mint ugyanis tudjuk, Román Sán
dor képviselő ur Bihar megyében választatott 
meg, és a választási határidő márczius 8-dikára 
volt kitűzve. Mit csinált már most a királyi 
fiscus? 0 is épen márczius 28-dikára tűzte ki a 
tárgyalást, melyben Román Sándor ellen ítélet 
hozatott. Oda lent pedig a választókerületben 
azt híresztelték, hogy Román Sándor be van 
zárva, és hogy ő felsége sem akarja, hogy kép
viselő legyen, és minden áron arra törekedtek, 
hogy más képviselő választassák. Hogy kinek a 
munkája ez? ezt, ugy hiszem, tudja mindenki, 
és nem szükség nekem megmondanom. (Fölkiál
tások jobb felől: Miért nem? Mi nem tudjuk!) Ezt 
:az összefüggésből könnyű kitalálni. Kérdem már 
most : lehet ennél nagyobb zaklatási Ha pedig 
-ez áll, akkor a mentelmi bizottságnak, melynek 
főkötelessége vizsgáim azt, létezik-e zaklatás 
vagy nem ? látva, hogy itt csakugyan zakla
tás létezett, meg kellett volna tagadnia a kirá
lyi fiscus kérelmét. 

En tehát, miután — mint mondám — itt 
csakugyan zaklatást látok, az általunk beadott 
javaslatot pártolom. 

P a c z o l a y J á n o s : T. képviselőház! Én, 
mint a mentelmi bizottságnak egyik érdemetlen 

tagja, (Élénk föíkiáUások a bal oldohn: Igaz ! Igás! 
Hoszszas derültség) bátor vagyok e tárgyban föl
szólalni és Simonyi Ernő képviselőtársamnak föl
világosítást adni. 

A képviselőház, illetőleg a felsőház megha
talmazása következtében, állíttattak Pest váro
sában és az ország több kerületében sajtóbiró-
ságok, és a törvényhozótestület, valahányszor 
ezen sajtóbiróságok jelentést tettek a képviselő
házhoz, mindannyiszor jelentésüket elfogadta és 
a mentelmi bizottsághoz utasította : ez által maga 
a képviselőház elismerte a sajtóbiróságok törvé
nyességét; mert különben, ha e hatóságot tör
vénytelennek és illetéktelennek tartotta volna, 
annak jelentései nem utasíttattak volna a men
telmi bizottsághoz, hanem egyszerűen félretétet
tek volna a ház által; (Helyeslés a jobb oldalon) 
továbbá annál inkább tartozik a pesti sajtóbiró-
ságnak illetékességét elismerni és igy annak Íté
leteit és jelentését figyelembe venni: mert a men
telmi bizottság ugyanazon intézkedés folytán nyert 
megbízatást a háztól, melylyel a képviselőház 
fölhatalmazta az igazságügyminisztert a sajtő-
biróságokat fölállítani, és igy én semmi tekin
tetben a sajtóbiróságot törvénytelennek és ille
téktelennek nem tarthatom. (Helyeslés.) 

Továbbá bátor vagyok kijelenteni, hogy 
azon körülménynek vizsgálása, vajon valamely 
elkövetett bűntény vagy vétség iránt ő felsége 
megkegyelmezett-e, vagy nem? a mentelmi bi
zottság föladatához nem tartozik: mert ez oly 
tény, mely iránt az illető fél a perben a sajtó
biróság előtt tartozik magát védelmezni, és ha 
az illető vádlott az ebbeli védelmet elmulasztó, 
ezen netaláni mulasztását pótolni nem a képvi
selőháznak föladata: mert nekünk, t. képviselő
ház, föladatunk csak az lehetett : megvizsgálni 
azon tényt, körülményt, vajon vád alá helyezett 
képviselőtársunk oly tettért zaklattatik-e vagy 
nem, melyet ő képviselői állásánál fagva köve
tett el? és miután azt tapasztaltuk és az előt
tünk levő iratokból arról lettünk meggyőződve, 
hogy Román Sándor képviselőtársunk korántsem 
az országgyűlésen elmondott, korántsem képvi
selői állásánál fogva elkövetett cselekményeiért, 
hanem mint újságszerkesztő az ő felelőssége mel
lett szerkesztett lapban kiadott közleményért 
fogatott sajtóperbe és helyeztetett vád alá, ennél 
fogva ezen eljárást képviselői állására nézve zak
latásnak nem tekinthettük. (Helyeslés.) 

Nem fogadhatom el továbbá helyesnek az 
előttem szólott t. képviselőtársamnak azon állí
tását sem, hogy a sajtóbiróság a tárgyalást 
czélzatosan azon napra tűzte ki, melyen Román 
Sándor képviselővé megválasztatott; mert a pesti 
sajtóbiróság előre nem is tudhatta, vajon Román 
Sándor föl fog-e lépni mint képviselőjelölt, vagy 
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nem? (Ellenmondás a szélső bal oldalon.) Ez töké
letesen incidens eset volt, annyival inkább, mert 
a vád Román Sándor képviselőtársunk ellen, ha 
jól emlékszem, még január első felében lett a 
sajtóbirósághoz beadva, és igy azon időben, mi
dőn még a választások az országban kitűzve nem 
voltak. 

A dolgok ily állásában tehát a mentelmi 
bizottságnak nem lehetett más teendője — mi
ntán a törvényesen hozott itólet erejét fölfüg-
geszthetőnek nem találta — mint meggyőződé
gét határozottan és nyíltan kimondva, a hozott 
ítélet végrehajtását javaslatba hozni. (Helyeslés a 
jobb oldalon.) 

H e n s z l m a n n I m r e : T. ház! Nekem 
kifogásom van a pesti esküdtszék szerkezete 
ellen. (Felkiáltások jobb felől: Nem tartozik ide! 
Zaj.) De igenis, ide tartozik. Nem tudom ugyanis 
megegyeztetni az esküdtszék szellemével azt, a 
mi Pesten történt, t. i. hogy a tavalyi esküdt
szék tagjai meghagyattak az idén is. (Mozgás.) 
Ez, nézetem szerint, az esküdtszék szelleme ellen 
van, és azért Borlea képviselőtársam indítványát 
pártolom. 

P e r c z e l B é l a : T. ház! Ahhoz, mit 
Paczolay János baTátom, Simonyi Ernő képviselő 
ur észrevételeire fölhozott, csupán csak azt kí
vánom még megjegyezni, hogy azon miniszteri 
rendeletben, melyet az igazságügyminiszter két 
év előtt a sajtóeljárásra nézve kiadott, egy szó
val sincs az 1848-iki törvényekben a sajtóvét
ségekre megállapított bíróságra nézve változtatás 
téve, ugy hogy azon bíróság, melyet az 1848-ki 
törvény megállapított, jelenleg is fönáll. Azon 
utasítás, melyet a minisztérium a törvényhozás 
mindkét házának határozata folytán kiadott, nem 
magára a bíróságra, nem magára a bíróság szer
vezetére, hanem csupán a bíróság eljárására 
vonatkozott. (Helyeslés.) Következőleg nem áll a 
t. képviselő urnák azon állítása, mintha a men
telmi bizottság tévedett volna, midőn a harma
dik pontban kimondja azon véleményét, hogy 
meggyőződött a peres irományokból, miszerint 
ezen ügyben a törvényes bíróság járt el. 

Azokba, miket Hodossiu képviselő ur itt 
fölhozott, azt hiszem, a t. ház épen oly kevéssé 
bocsátkozhatik, mint a mentelmi bizottság az 
ügy bírálatába bele nem bocsátkozhatik. Magá
nak az immunitásnak természete, de praecedens 
eset is kijelölte a mentelmi bizottságnak azon 
utat, melyen indulnia kell, hogy e tárgyban vé
leményt terjeszthessen a ház elé. 

A mentelmi bizottság maga elé tűzte 
először azon kérdést, vajon azon vétség-e azon 
vádbeli tett, a mely Román Sándor képviselő 
ellenében a királyi ügyek igazgatója által felho
zatott l vajon, mondom, azon tettek közé számit

ható-e, melyek, ha bebizonyulnának, a törvény 
folytán büntetendőknek mondhatók? Másodszor 
megvizsgálta a mentelmi bizottság: vajon Román 
Sándor azon tettet, melylyel a vádló által vá
doltatik, képviselői minőségében követte el ? A 
harmadik kérdés pedig a mentelmi bizottság 
előtt az volt: vajon azon ügyben és azon tett 
felett, melylyel vádlott vádoltatik, azon bíróság 
ítélt-e, a mely bíróság törvényeink által ezen 
tett elintézésére hivatva van? Ezen három kér
dést vizsgálván meg a mentelmi bizottság, az 
előtte fekvő periratokból és ezek folytán mind a 
három kérdésre nézve meggyőződést szerezvén 
magának; ezen meggyőződéséből következtette 
azon véleményét, melyet a t. képviselőház elé 
terjesztett jelentésében. 

En ezt tökéletesen indokoltnak találván, 
pártolom egész kiterjedésében. (Helyeslés a jobb 
oldalon.) 

K i s s J á n o s : T. képviselőház! Tapasz
taltam a múlt ülésszak alatt, midőn még távol 
valék a háztól, és midőn Böszörményi László 
ügyében a szólásszabadság kérdése forgott sző
nyegen, mondom, tapasztaltam és egészen meg
döbbenve látták az oda kün levő közpolgárok, 
hogy a törvényes korlát mellőzésével hajtatott 
végre egy a szabadságért küzdő bajnok ellen az 
ítélet. Épen oly színezetű ügy forog fen most a 
t. képviselőház előtt. 

Kötelességemnek tartottam az alkotmányos 
szabadság és az irodalom érdekében felszólalni, 
és azért bátor leszek Paczolay János képviselő 
ur előadására egy pár szót elmondani. 

Kérdem ugyanis: vajon az 1848-ki sarkalatos 
alaptörvényeket méltóztatott-e számba venni, me
lyek szerint csak az törvény, a mit a képviselő
ház és felsőház együttesen hoz, és ő felsége meg-
szentesit? Ezenkívül a hazában nem ismer tör
vényt alkotmányos ember, és csak azt tartozik 
fentartani és elismerni, a mit ő felsége sanc-
tionált. 

Azt méltóztatott mondani, hogy a sajtóbi-
róságok intézménye a képviselőháznak egyik ha
tározatában gyökerezik, melyet a felső ház is 
elfogadott és melyet gyakorlatba vett a képvi
selőház. Előttem szólott Simonyi Ernő t. kép
viselőtársam bőven kifejtette és kimutatta, hogy 
a sajtóbiróság a törvényes bíróság nevét nem 
viselheti. Ha a mentelmi bizottság a maga el
járásánál nem tartotta volna szükségesnek te
kinteni azt is, vajon törvényes bíróság által itél-
tessék-e el e sajtóvétség , akkor bizonyára nem 
hivatkozott volna indokolásánál a 3-ik pontban 
arra, hogy Román Sándor sajtóvétségért, törvé
nyes bíróság által marasztalhatott el. Ezen indok 
tehát maga mutatja, hogy a mentelmi bizottság 
oly feltételnek tekintette azt, hogy Román Sán-
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dor törvényes biróság által marasztaltassék el, 
hogy a nélkül nem tartotta volna magát jogosítva 
arra, miszerint a végrehajtás megengedését ja
vasolja. 

Azonban ki levén mutatva az, hogy itt 
törvényes biróság nincs, és igy nem törvényes 
biróság marasztalta el az illetőt: a mentelmi bi
zottság harmadik indokánál fogva — ha nem 
is bocsátkozom az ügynek érdemleges tárgyalá
sába, melyre hivatva nem érzem magamat — 
nem pártolhatom a mentelmi bizottság vélemé
nyét, mint a mely egy törvényes biróság intézke
désére van fektetve; hanem kérem, azt Simonyi 
Ernő nyilatkozata szerint visszautasítani , és 
el nem rendelni Eomán képviselő ellen a vizs
gálatot. 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. ház! (Halljuk! 
Halljuk!) A birói illetékesség kérdése, amennyi
ben a ház előtt megtámadható, igen bőven volt 
tárgyalva Böszörményi sajtó-pörében. A t. ház, 
a mennyiben mindenesetre joga van a törvénye
ket magyarázni, akkor a minisztériumnak azon 
magyarázatát, melyet az a 48-ki törvényekre, a 
sajtóbiróságot illetőleg, alkalmazott, saját néze
tem ellen helyesnek nyilvánította. Ennek foly
tán átalános szempontból a sajtóbiroságok ille
tékessége ellen most e házban szót emelni nem 
lehet. (Helyeslés a jobb oldalon.) A mi tehát azok 
nézetét illeti, kik nem akarják elismerni, hogy a 
sajtóbiróság törvényes biróság, azoknak a mon
dottak által meg van felelve: mert a t. ház 
ezen bíróságot törvényes bíróságnak elismerte, és 
az hatóságát gyakorolja is. Ha pedig valakinek 
in specie ezen perben szándéka volna a compe-
tentiát megtámadni, előtte áll a^per; de e kér
dést itt megújítani nem lehet. Én nem tudom, 
Eomán ur az ellene folyamatba hozott sajtó
perben előhozta-e ezen kifogását vagy nem ? de 
itt azt via növi vitatni, nézetem szerint, nem le
het. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

A mi a ház elé terjesztett másik indoko
lást illeti, t. i. a zaklatás kérdését: az a mi 
eompetentiánk elé tartozik, és ha csakugyan be 
lenne bizonyítva, hogy Román képviselő nem oly 
tényekért idéztetett perbe, melyeket sajtó utján 
követett el, az csakugyan zaklatásnak vétethet
nék ; de igen gyengén indokolják a zaklatást 
.azok. kik e szempontból királyi kegyre utalnak : 
mert hisz királyi kegynek csak akkor van helye, 
ha már ítélet hozatott. (Ugy van!) 

r 

En tehát ez indokokból, a mennyiben a bi
rói competeutiát itt többé vizsgálni nem lehet, 
és a mennyiben zaklatás csak akkor van bebi
zonyítva, ha valaki ellen még a kereset sem 
volna indokolva, azaz: oly kereset.indittatnék el
lene, melynek foganatosítására nem volna alap : 

a mentelmi bizottság nézetét pártolom. (Átalános 
helyeslés.) 

M á t t y u s A r i s z t i d : Én, ha egyetértenék 
Paczolay és Perczel képviselő urakkal a men
telmi bizottság hivatása és jogköre iránt, vala
mint, ha egyetértenék a mentelmi bizottság ál
tal a ház elé terjesztendő ügyekben a ház jog
köre iránt, mondom, ha mind ebben a két kép
viselő úrral egyet érthetnék, akkor Perczel kép
viselő ur kifejtett azon felfogásában is osztoz
nám, hogy a bizottságnak nem volt egyéb meg
vizsgálni valója, mint az, hogy képviselői minő
ségben követett-e el a vádlott képviselő oly tényt, 
mely birói elmarasztalást követel, vagy pedig 
egyéb minőségben követte-e el azt. Első esetben, 
ha képviselői minőségben követte el, Paczolay és 
Perczel urakkal azt mondanám, hogy a háznak 
joga van érdemlegesen vizsgálni az ügyet ós a 
ki nem adás fölött határozni; a másik eset
ben ismét velők tartanék, és azt mondanám, 
hogy a ház a kérdés eldöntése után érdemlege
sen nem határozhat. De én a mentelmi bizott
ság feladata és jogköre tekintetében a t. kép
viselő urakkal egyet nem értek, mert ha csak 
arról lenne szó, miszerint egy képviselő képviselői 
minőségében követett-e el valami bűntényt, ak
kor a mentességi bizottságot ugy szólván fölállí
tani is kár : hisz törvény az, hogy a képviselőt, 
azért, a mit a képviselőházban mond, felelősség
re vonni nem lehet. Már pedig a képviselő kép
viselői minőségben csak e házban működik, mert 
a mint az utczára lép, nem mint képviselő, ha
nem mint magán ember ítélendő meg. (I)e-
rüUség.) 

Az én meggyőződésem szerint, t. ház, le
hetnek egyéb körülmények is, midőn a háznak 
joga és kötelessége, érdemlegesen tárgyalni a bí
róságnak végrehajtás végett a házhoz intézett 
kérését, és e tekintetben a háznak joga lehet a 
képviselőnek kiadását meg is tagadni. 

Miután én lehetőnek tartom azt, hogy itt 
ily eset forog fön — ámbár eonstatálni ezt az 
ügy jelen stádiumában nem lehet — miután ezt 
lehetőnek tartom, én a jelen pillanatban jogászi 
meggyőződésem szerint e tárgyban érdemleges 
határozatot hozni képes nem vagyok. 

T. ház! Felhozatott itt két képviselő által 
azon körülmény, miszerint az esküdtszéki ma
rasztaló határozat, valamint a sajtóbirósági ha
tározat Román Sándor ellen azon tényre nézve 
hozatott, a melyre nézve ö felségének kegyelmi 
ténye folytán minden birói utón leendő vizsgálat 
megszüntettetett, értem a balázsfaívi pronuncia-
mentót. Felhozatott e két képviselőtársam által 
az, hogy a balázsfaívi pronuneiamento szerkesz
tőinek és mindazoknak, a kik a dologra befo
lyással voltak, ő felsége kegyelmet adott, köt-e-
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lességemnek tartom tehát az ügy megvizsgálá
sánál e tekintetben alapos meggyőződést szerezni 
magamnak, mielőtt határozatot hoznék. A t. kép
viselőtársaimnak azon kijelentése ugyanis nem 
áll, hogy Román Sándor a per folytán megte
hette kifogásait. Ha illető tisztelt képviselőtár
saim ezen nézetöket szabálykép akarnák fölál
lítani, akkor, bátor lennék azt mondani, hogy 
kimondott elvüknek horderejét meg nem gondol
ták: mert a kegyelmi tény egy órával, egy nap
pal azelőtt következhetik be, midőn az Ítélet 
hozatott; ugy hogy néha physikai lehetetlenség, 
hogy a birói hatóságnak és a vádlottnak a ke
gyelmi tényről tudomása legyen, minélfogva a 
pert megszüntetni a bíróság legjobb akarata 
mellett sem lehetett; és ily esetben mégis min
denkinek azt kell mondani, hogy habár az illető 
bíróság a kegyelmi tényről csak utólagosan ér
tesült, az elmarasztaló itólet már gyökerében meg
szűntnek tekintendő, és a kegyelem arra is ki
terjesztetik. (Helyeslés bal felől.) 

Nem tudom, így történt-e a balázsfalvi pro-
nuneiamentóra nézve? átalában azt sem tudom, 
téuy-e az, hogy a balázsfalvi pronunciamento 
képezte-e tárgyát a Román Sándor-féle sajtóper
nek ? s ha az képezte: nem tudom azon felelős
séget magamra vállalni, hogy mi e körülmény 
nek kiderítése előtt kétségbevonhatlannak te
kintsük az ítéletet. Ily helyzetben nem kötelez
hetem magamat a kiadásra ; hanem azon óhaj
tásomat fejezem k i : vizsgáljuk meg ezen körül
ményt, hogy kiderítsük azt, miszerint áll-e az, 
hogy a Román Sándor elitéltetését képező tény-
álladék azonos azoD tényekkel, a- melyekre ő 
felsége kegyelmet adott ? Mert az esetben én a 
kegyelem érvényesülését látnám megsemmisülni 
az által, hogy mi az ítélet végrehajtását elren-
delnők. 

Nem áll az sem, a mit Perczel Béla kép
viselő ur ellenvetett: hogy Román Sándornak 
volt ideje a perben kifogásait megtenni, hogy 
ezt meg is tette és hogy ez figyelembe nem vé
tetett. De ha oly kürülmény megbirálásáról van 
szó, mely a perrendtartás által soha nem alte-
ráltathatik, akkor a háznak igen is kötelessége 
ezen körülményt constatálni. A kegyelmi tény 
által soha semmi körülmény között azon Ítélet 
meg nem fog szüntettetni. Ha kegyelmezós történt 
a balázsfalvi pronuneiamentora nézve, és a kér
déses ujság-ezikk azonos azon tényekkel, me
lyekre a kegyelem ki van terjesztve, akkor ok
vetlenül az ítéletnek önmagában meg kell sem
misülni. A perrendtartás szempontjából a per 
folytán tett mulasztásokért, az ítélet kimondása 
esetében felelős az illető vádlott; de a ház előtt 
az ottani mulasztás ily körülményre nézve mint 
a kegyelmi tény, figyelembe nem jöhet. 

KÍPT. H. NAPLÓ 1844 IV. 

T. ház! Nagy fontosságú azon indok is, 
melyet Simonyi képviselőtársam felhozott; de 
mind a mellett azon indokból a kiadatást még 
sem tudnám megtagadni : mert habár nem tar
tom teljesen a tényeknek megfelelőnek Perczel 
képviselőtársamnak azon állítását, hogy a május 
3-kai miniszteri rendelet, melylyel az esküdt
szék életbe léptettetik, a bíróságok szervezésére 
ki nem hat, és egyedül az eljárást szabályozza, 
— és pedig nem tartom helyesnek azért, mert 
az 1848-ki törvények szerint kivételes bíróság
nak nincs helye, hanem az esküdtszékek rendes 
bíróságok kebelében állitandók,és a rendes bírósá
gok felügyelete alá helyezendők, a miből az kö
vetkezik, hogy a mostani kivételes bíróság egye
nes ellentétben áll az. 184:8-ki törvények e 
tekintetbeni rendelkezéseivel, mind a mellett 
mondom , hogy Perczel Béla képviselő úrral 
e tekintetben egyet nem érthetek, ezen in
dokot el nem fogadhatom; el nem fogadhatom 
pedig azon átalános meggyőződésemnél fogva, 
hogy azért mert valamely bíróság egy vagy 
más tekintetben nem alkotmányos utón jött 
létre, hogy azoknak íenállása egy, vagy más 
tekintetben törvénybe ütközik, vagy legalább 
annak meg nem felel, ez soha érvül nem szolgál
hat arra, hogy a bíróságok ítéleteinek szentsé
gét támadjuk meg, mert akkor vissza kellene 
nyúlni egy hosszú évek során át létezett tör
vénykezési szerkezetre, és azon törvényszékeknek 
minden Ítéletét érvénytelennek kellene nyilvá
nítani, mert hiszen azok sem törvényesek. Ezen 
indokból tehát, azon magasabb indokból, mely 
előttem áll és mely fontosabb, igen is elutasit-
hatlan kötelességemnek tartom, a másik indokot 
figyelembe venni, és arra szavazni, hogy addig, 
mig az emiitett körülmények ki nem derittetnek, 
a t. ház érdemleges határozatát felfüggeszteni 
méltóztassék. 

Bátor vagyok ennélfogva a bizottság t. 
előadójához azon kérdést intézni: van-e azon 
helyzetben, hogy azon körülményekre nézve, me
lyek a t. két képviselőtársa.m által ezen oldal
ról felhozattak, kimerítő és biztos adatokon 

| nyugvó felvilágosítást nyújthatna? Ha igen: akkor 
1 azt hiszem, ezen körülmények tekintetbe vételé-
i vei a ház a bírálást már most teljesítheti. 

Ha pedig nem: akkor visszautasitandónak tar-
i tom az ügyet a mentelmi bizottsághoz, a t. 
j háznak azon végzésével, miszerint a mentelmi 

bizottság e körülmények földerítése után újra 
' tegyen jelentést a háznak. (Helyeslés.) 

J u s t h J ó z s e f : T. ház! Kiss János kép
viselőtársam azon kezdte beszédét, mintha a 
mentelmi bizottság az 1870-ki XI. törvényezik-
ket figyelmén kívül hagyta volna. Mit akart 
ezzel mondani, nem igen tudom, hacsak nem 
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akarta kérdéssé tenni azon törvényeket, melyek 
e tekintetben léteznek, s azon határozatokat, me
lyek jogérvényüvé váltak, s melyeket az ország
gyűlés hozott. Tehát e tekintetben nem volna 
egyéb felelet. 

Köteles vagyok azonban felvilágosítást adni 
az előttem szóló t. képviselő urnák, ki azt mon
da, hogy a mentelmi jog törvényen alapszik. Ez 
nem áll. Tisztán kimondva, sem az egész corpus 
jurisban, sem az 1848-ki, sem az 1868-ki törvé
nyekben mai napig nem foglaltatik oly mentel
mi jog törvény által szabályozva, milyet mi jö
vőre megállapítani akarunk. En igen is jól tu
dom, hogy 1848 előtt a követek némikép bizto
sítva voltak, salvus conductusuk volt, de felelősek 
voltak még azért is, a mit a törvényhozás termé
ben kimondták. Nem szükség e tekintetben 
többre hivatkoznom, mint az 1836-ki esetre, mi
dőn Tágent stante sessione beperelték. 1867-ben, 
mikor a delegatio kiküldetett, az 1867-ki XH. 
tőrvényczikk 47-ik §-ában megállapítottuk, mi
csoda mentelmi jogot fognak élvezni azok, kik 
a delegátiónak tagjai lesznek, és akkor eszünkbe 
jutott, hogy ha azokra kiterjesztjük ezen mentel
mi jogot, magától értetik, hogy a nemzet képvi
selői csekélyebb joggal nem bírhatnak, mint a 
delegatio tagjai. 

Azt méltóztatott továbbá mondani, hogy 
Perczel Béla t. barátom csak arra reflectált vol
na, vajon Román Sándor oly tettekért pörölte-
tett-e be, melyek egyenes összeköttetésben álla
nak képviselői állásával, mert — ugy mond — 
ez oly tág értelmű, hogy különféle magyaráza
tokra adhat alkalmat. Ezt megengedem; de a 
bizottság nem csak erre volt figyelemmel, hanem 
fő figyelme mindig az volt, és ugy tanultam itt 
e teremben, midőn a delegatio tagjainak men
telmi jogát tárgyaltuk, hogy a főtekintet az: va
jon a perbefogatás nem történik-e zaklatásból, 
vajon az illető képviselő nem korlátoztatik-e e 
főhatalom által szabad működésében, nem gáfcol-
tatik-e abban? Miként áll a mostani eset ? és erre 
bátor vagyok figyelmeztetni ez előttem szóló t. 
képviselőt és azokat is, kik a mostani esetet az 
előbbivel párhuzamba állították. Midőn- Román 
Sándort perbe fogták, ő képviselő nem volt, te
hát az ő perbefogatása tisztán áll, s mire kel
lene a meneteimi bizottságnak ügyelni? Arra, 
hogy ugy ne történjék, mint nem rég Burkus 
országban történt, hol a képviselőket, miután 
haza mentek, perbe fogták oly tettekért, me
lyeket mint képviselők követtek el. Meggyőződ
tünk, hogy az egész állítólagos vétség semmi 
összeköttetésben nem áll Román Sándor képvi
selői működésével, s csak mint egy lapnak szer
kesztője idéztetett perbe, ki felelős az abban 
megjelent közleményekért. Hiszen én valóban 

nem tudom megfogni, hogy, ha már a 48-ki tör
vény nem tiszta, ha nem tiszta a háznak e te
kintetben hozott határozata, mely által oda uta
síttatott a miniszter épen a 48-ki törvények 2. 
fejezetében foglalt 17. §-a szerint, hogy az eljá
rásról adjon ki szabályokat : akkor kérdés alá 
lehet vonni akár micsoda fönálló törvényt, és 
akkor törvényünk nincs. 

Igaz, hogy a törvényhozásnak joga van ilyes
mit is tenni, ezt nem tagadom; de a ház kül
döttségének ehhez joga nincs. A mentelmi bizott
ság megtette kötelességét : meggyőződést merített 
az iratokból s a t. ház böleseségétől fog függeni, 
hogy elfogadja-e véleményét vagy nem. 

Továbbá, miután arról meggyőződtünk, hogy 
Román perbefogatása nem azért történt, mert ó 
mint képviselő a házban valami imputatió alá 
eshető nyilatkozatot tett, de semmi összekötte
tésben sincs e perbefogatás képviselői működé
sével : e pontban megnyugodtunk, s azt mondot
tuk : eddig az eljárás nem aggodalmas. 

Másodszor az a kérdés, vajon törvényes volt-e 
a bíróság vagy nem ? az előttünk fekvő saj-
tóbirósági periratokból meggyőződtünk, hogy csak
ugyan törvényes bíróság járt el. Annak meg
vizsgálása, vajon igazságosan itélt-e azon törvé
nyes bíróság ? ránk nem tartozott: mert akkor 
minden birói függetlenségnek vége lenne, ha a 
törvényhozás fölebbezési biróságképen működnék. 

Harmadszor az a kérdés, mi képezi a vád
nak alapját ? E tekintetben is meggyőződést sze
reztünk magunknak a periratokból, s világosan 
kitűnt, hogy a perbefogatásra alapul az általa 
szerkeztett ,Pederatiunea" ezünü lap szolgált. 

Negyedszer, hogy a törvényes bíróság elma
rasztaló ítéletet hozott-e? Nekünk is feltűnt, 
hogy mindjárt az első pillanatban nem feküd
tek előttünk az erre vonatkozó adatok, de a bí
róság azután minden periratot beadott. Igaz, 
hogy Román Sándor azon napon ítéltetett el, 
mikor választása történt. De, t. ház, ez az esetre 
nézve egészen mindegy, mert akár lett volna 
Román elválasztva, akár nem, az Ítélet minden
esetre érvényes lett volna, miután törvényes bí
róság által hozatott. Ha nem lett volna megvá
lasztva, akkor nem folyamodtak volna hozzánk, 
hogy adjuk ki, s csak miután képviselő lett, 
fordult e végett a bíróság a képviselőházhoz. 

Végre még az mondatott . . . (Nyugtalanság) 
Bocsánat: ha valamely küldöttség eljárása min
denféle magyarázatoknak vettetik alá, gondolom, 
becsülete megkívánja, hogy mondja ki, mire 
alapította véleményét. (Helyeslés.) Végre még az 
mondatott: Román ő felségétől kegyelmet nyert. 
Nekünk erről nem volt tudomásunk. Miután 
Román Sándor pere a törvényes bíróság előtt 
tárgyaltatott, miután e per fölvitetett egészen a 
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semmitő törvényszékig és ott is eldöntetett, és 
mi másból nem voltunk képesek magunknak 
meggyőződést szerezni, mint az előttünk fekvő 
periratokból, ha meg van kegyelmezve, ezt bi
zonyosan élvezni is fogja. 

Miletics Szvetozár: T. ház! Én a 
mentelmi bizottság jelentésének indokolásában 
saltus logicus-t látok: mert az első pontban az 
mondatik, hogy a kérdéses sajtóper Román Sán
dor ellen a törvényes biróság előtt 1868. már-
czius 18-án, ugyanazon napon, melyen az elma
rasztaltatott, képviselővé választatott, minélfogva 
ezen ítélet végrehajtására a képviselőháztól en
gedély volt kérendő. E saltus logicus épen abban 
áll, hogy a mentelmi bizottság abból azt követ
kezteti, hogy ezen ítélet végrehajtására a képvi
selőház engedélye volt kikérendő, a helyett, hogy 
azt következtette volna, hogy azért, mert Román 
képviselő ur azon napon képviselővé lett választva, 
az ítélet, és a tárgyalás ipso jure semmis, és 
hogy a közvádlónak kellett kérni a képviselőház 
engedelmét. Én ennélfogva pártolom Hodossiu kép
viselő ur indítványát. (Helyeslés a szélső bal oldalon. 
Felkiáltások: Szavazzunk!) 

K á l l a y Ö d ö n : T. ház! Én csak azért 
szólalok föl, hogy egy téves jogfogalmat igye
kezzem helyreigazítani. T. barátom Halász Bol
dizsár azon alkotmányos érv ellenében, melyet 
t. barátom Simonyi Ernő fölhozott, azt válaszolá, 
miszerint az alsóháznak joga van a törvényeket 
magyarázni. En tagadom, hogy az alsóháznak 
joga van a törvényeket magyarázni. A felsőház
nak sincs joga erre; hanem van igen is a felső
háznak, az alsóháznak és a koronának együtt
véve : azon hatalom magyarázhatja a törvénye
ket, nem pedig az alsóház. Sajnos volna, ha az 
alsóház magyarázná a törvényt, mert akkor 
igen közel állanánk a franczia conventhez, a mi
től Isten mentsen meg. Miután pedig t. barátom 
Halász Boldizsár azon alkotmányos okot, melyet 
t. barátom Simonyi Ernő előadott, a fenemiitett 
érvvel meg nem döntötte, nekem pedig, mint al
kotmányos polgárnak, egyedül csak azon törvé
nyes bíráknak kell engedelmeskednem, kiket a 
törvény megállapit; a jelenlegi sajtóbiróság pe
dig csakis a két ház határozatán alapszik: mind
addig, mig a fejedelem szentesítése alá nem ter
jesztetett, törvényes bíróságnak nem ismerhetem, 
s ennélfogva Román képviselő urat kiadatni nem 
akarom. (Helyeslés a szélső bal oldalon. FóíkiáUá-
sok: Szavazzunk!) 

C s i k y S á n d o r : Tiszt, ház! (Zaj. Eláll! 
Szavazzunk '.) Majd( akkor állok el, ha elmond
tam! (Derültség.) Én ezen kérdésben azon véle
ményben vagyok, hogy a mentelmi bizottságnak, 
a midőn hozzája valamely sajtóbiróság által ho
zott ítélet megvizsgálás végett küldetik a ház 

által, annak a mentelmi bizottságnak annyi joga 
van, és egyszersmind kötelességében áll, misze
rint azokat az okmányokat, melyeknek alapján 
valamely képviselő ellenében marasztaló Ítélet 
hozatott, megvizsgálja. (Fölkiáltások a jobb olda
lon! Eláll!) Tessék megnyugodni, hogy nem ál
lok el. (Zaj.) Mig türelemmel nem lesz a tiszt. 
ház, addig nem szólok. (Halljuk!) Azon okmá
nyokat tehát, melyeknek alapján az illető sajtó
biróság által valamely képviselő elmarasztalta
tott, neki vizsgálat alá venni kötelessége és joga 
is. Különben miért adatnék akkor ki a mentelmi 
bizottságnak az a kérvény, melyet az illető kép
viselőnek kiadatása iránt ide intéz a fiscus % mi
nek adja akkor ki neki? ha nem azért, hogy 
adjon véleményt az iránt, vajon van-e helye itt 
a kiadatásnak vagy nincs? Ha véleményt akar 
adni, miből adja azt? Hiszen nem mondja ezt a 
maga fejéből, az okmányok tartalmából kell azt 
neki adni. (Zaj.) 

E l n ö k : Kérem a t. házat, legyenek tü
relemmel s méltóztassanak a képviselő urat ki
hallgatni. (Halljuk!) 

C s i k y S á n d o r : Ugy látom, czélzatosan 
van szenvedése némely képviselőtársamnak arra, 
hogy majd zavarba fogja hozni az ezen oldalon 
szóló elvbarátaimat, és ehhez képest majd az 
igazságnak zsebbe való dugását eszközölni és az 
igazságtalanságot fogja érvényre emelni. Ez nem 
parlamenti eljárás, melyet pedig nagyon szeret
nek hangoztatni némelyek. (Dologra!) 

Tehát, mondom, t. képviselőház, a mentelmi 
bizottságnak, ha az okmányokat nem tudja, nem 
olvassa, ebben a kérdésben véleményt a ház 
elé terjesztenie nem lehet ; s akkor a mentelmi 
bizottságnak létezése chimaera, illusorius, haszon
talan ; (Ohé!) ha pedig, a mint én nem hiszem, 
nem is mondom, hogy haszontalan, de az lenne 
azon esetben, ha nem gyakorolná azon jogát, 
hogy az okmányokat megvizsgálja s azoknak 
tartalmából merítené azon indokot, melyet véle
ménye gyanánt a ház elé terjeszt. 

így tehát az okmányokat neki meg kell 
vizsgálni. 

J u s t h J ó z s e f : Meg is vizsgálta! 
C s i k y S á n d o r : Ha az okmányokat meg

vizsgálja, itt azt kell tekintetbe venni, vajon 
zaklatás kérdése forog-e fen a képviselő ellen 
vagy nem? Már most kérem, hogy zaklatás kér
dése forog-e fen, miből meríti a mentelmi bi
zottság az olyan tényt, mint a minő itt kér
désben forog, nem zaklatás-e? 

Ha az áll, mit tiszt, képviselőtársaim közül 
többen emiitettek, hogy ő felsége, mielőtt még 
e per megindittatott volna, de ha megindítása 
után történt volna is, azon pronunciamento köz
zététele miatt az illetők ellen, a kik a balásfalvi 
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összejövetelben részt vettek, a vizsgálatot kegye
lem utján megszüntette, mihez a magyar király
nak gyakorlati joga van, (Zaj) de joga van tör
vény szerint is. . . (Zaj.) Nem. tévedésből mon
dom ezt: mert vannak oly esetek, midőn csak 
gyakorlatilag gyakoroltatik a fejedelem által a 
kegyelem. (Zaj.) Ugyan törvényeink értelmében 
a hétszemélyes tábla ítéletét magának a törvé
nyes királynak sincs joga megváltoztatni, és 
mégis vannak esetek, midőn a fejedelem a hét
személyes tábla ítélete ellenére is kegyelmet ád; 
(Fölkiáltások: Azt is szabad!) és igy ez a gya
korlaton alapuló oly jog, mely nem a törvény
ből merittetik. Ezért mondtam én azt, hogy a 
gyakorlatnál és a tőrvénynél fogva illeti e jog 
a fejedelmet. Ha tehát ezen jogot a fejedelem 
gyakorolta, és az ítéletet minden következmé
nyével egyetemben megsemmisítette, és azok el
len, a kik a balásfalvi gyűlésben részt vettek, 
a vizsgálatot megszüntette : akkor nem zakla
tás-e az, ha a fiseus ennek ellenére sajtóbiróság 
elé idézi Román Sándort? 

Es nem zaklatás-e ez, ha tekintetbe vesz-
szük azon másik kérülményt, a mely itt fölho
zatott, hogy tudniillik épen azon napra, t. i. 
márczius 18-ra tüzetett ki a sajtóbiróság előtti 
végtárgyalás, a mely napra Bihar megye azon 
kerületében, hol Román Sándor mint jelölt föl
lépett, a választás ki volt tűzve, a melyben pe
dig Román Sándornak, mint jelöltnek, szerepe 
volt. Itt tehát ez is világos zaklatás, mer arra 
czélzott, hogy Román Sándor választói elszéled
jenek. 

Ha tehát két ily tény merül föl, mely a 
zaklatásnak világos bizonysága, akkor a képvi
selőház azon határozata szerint, hogy, a hol va
lamely képviselő ellen zaklatási esetet lát föl
merülni, azon képviselőt nem adja ki, nem le
het mást tenni, nézetem szerint, mint a kiadást 
megtagadni. 

Ehhez képest én is, nem akarván hosszas 
lenni, (Éljenzés jobb felől) oda nyilatkozom, hogy 
a kiadásnak helyét nem látván, a mentelmi bi
zottság véleményét mellőztetni óhajtom. (Helyes
lés a szélső bal oldalon.) 

T i s z a K á l m á n : A vitatkozás jelen stá
diumában részemről is szükségesnek tartom, le
hető legrövidebben adni elő nézetemet és azon 
álláspontot, melyet e tárgyban elfoglalok. 

Legelsőbben is előre bocsátom, hogy ha te
kintetbe veszem azokat, a mik hasonló körülmé
nyekre nézve a házban, a mentelmi bizottság 
eljárását illetőleg, mintegy utasitásképen helye
seitettek, bármi legyen is különben nézetem a 
ház teendőire vonatkozólag, a mentelmi bizottság 
eljárását, mondom, tekintve azon utasítást, tö- | 

kéletesen helyesnek és kifogás alá nem éghető
nek találom, és igy a mentelmi bizottság eljárá
sát, ha a ház teendőjére nézve más is véle
ményem , meggyőződésem szerint egyátalában 
semminemű megrovás vagy roszalás nem illet
heti: mert ö eljárt azon utón, me]y az ügy ál
tal eléje szabva volt. Tökéletesen igazsága van 
Justh képviselő urnák, midőn azt mondja, hogy 
a ház határozhat saját bölesesége és belátása 
szerint. 

Simonyi Ernő t, képviselőtársam az eljárás
nak törvényességét támadta meg, t. i. a sajtó
ügyekben ítélő bíróságot. Én részemről elvileg 
neki átalában azokban, a miket mondott, igaz
ságot adok, mert én is azon hitben vagyok, 
hogy sokkal helyesebb, törvény által rendeztetni, 
sőt, igazság szerint, törvény által kell rendez
tetni minden ily bíróságoknak, és ha olykor 
nevezetes átalakulások perczeiben rövid időre 
igazolható is oly eljárás, a minő követtetett, való
ban nem helyes, hogy most, majdnem három év 
múlva, ugyanazon stádiumban vagyunk, melyben 
akkor voltunk. Mondom, én ezt elvileg tökéle
tesen helyeslem , bár nem szeretnék azután az 
országgyűlés két háza által hozott határozatok 
tekintélyére nézve épen oly kicsinylőleg véle
kedni , mint az előttem szólók közül többen 
tevék. De hogy áll a kérdés most? Ugyanazon 
bíróságok ítélnek a sajtóvétségeknél nem képvise
lők fölött; már pedig azt nem lehet állítani föl — mit 
nem hiszem, hogy szándéka lett volna Simonyi kép
viselőtársamnak — hogy csak a képviselőkre nézve 
ne fogadjuk el az Ítéletet: mert azon birák Íté
letét nem tartom oly eljárásnak, mely ne vohia 
megegyeztethető akár a jogegyenlőséggel, akár 
a képviselői állással: mert én legalább azt hi
szem, ha nincs is positiv törvény rá, de a régi 
gyakorlat is igazolja, hogy a képviselőnek kell 
bizonyos mentelemmel bírni; de a nem képviselői 
teendőkre nézve privilégiumnak a képviselőség
nek lenni nem szabad. (Helyeslés.) 

A ház természetesen tovább mehet eljárá
sában, mint azt a mentelmi bizottság teheti, és 
én részemről soha sem fogadnám el azon indo
kolást, hogy a háznak rendes törvényszék által 
hozott ítélet folytán már kötelessége legyen tag
ját kiadni; én azt tartom, nincs oly tör
vényszék, nincs oly törvényes fórum, mely 
ítélete által a képviselőházat kötelezhesse vala
mely tagjának kiadására, valamint, ha a képvi
selőház tagját ki nem adja, ez is nem azt teszi, 
hogy a törvényszék ítéletét megsemisiti, mert 
ehhez a háznak joga nincs; hanem azt teszi, hogy 
az ítéletet mindaddig, míg az illető a háznak 
tagja, végrehajtani nem lehet; ehhez pedig a 
képviselőháznak souverain állásánál fogva jogának 
lenni kell. 
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Tovább megyek e dologban. A jelen eset
ben, őszintén bevallom, azok után, a mik mon
dattak, tekintve magát azon kérdést is, hogy 
forgott-e fön zaklatás vagy nem, teljesen kide-
ritettnek nem látom; nem látom pedig azért, 
mert ha áll az a két dolog, a mi itt fölhoza
tott, hogy azon beperelt czikkek nem szólanak 
egyébről, mint azon bizonyos balásfalvi pronun-
eiamentóról, ha még hozzá áll az, hogy ezen 
czikkek ama kegyelmi tény előtt és nem utána 
Írattak: akkor részemről valóban azt látom, 
hogy zaklatás esete forog fön, midőn azok, kik 
valójában a bűnös cselekvényt, mely a sajtóper 
alapját képezi, elkövették, fölmentettek, és va
laki csak azért, mert ugyanezt közölte, elitélte
tik. Én — mondom — ezen pontra nézve nem 
látom teljesen kiderítve azt: volt-e itt helytelen 
zaklatás vagy nem ? Természetesen — mert ismét
lem, hogy a törvényszékek, különösen az esküdt
székek tekintélyét bántani nem akarnám — ha a 
képviselőház azt derítené ki, hogy volt zaklatás, 
és azért képviselőtársunk kiadatását megtagadná: 
ez ismét a törvényszék eljárására és ítéletére 
befolyással nem bír, az miránk, ez alkalommal 
legalább, nem tartozik. 

Kénytelen vagyok egy más tekintetben is 
elmondani nézetemet, mert különböző oldalról 
történt erre hivatkozás. (Halljuk!) 

Az egész zavarnak e perczben — azt hiszem 
— alapja le van téve azon kegyelmi tényben, 
mely nem hiszem, hogy helyesen és alkotmányos 
utón jött létre. Szabad ezt itt minden vétség 
nélkül kimondanom, mert — miként igen jól 
•méltóztatnak tudni — a kegyelmi jog, igaz, 
tisztán fejedelmi jog; de mint a fejedelemnek 
minden nyilvános tényeért, ezért is tanácsadói 
felelősek. Tehát e tekintetben is szabad vélemé-
nyünket elmondani. En, t. ház, azon meggyőző
désben vagyok, hogy a kegyelmi tény gyakorlá
sának ideje akkor következik be, mikor már 
ítélet van hozva. De ha az összes bűnügyi eljá
rást, egyfelől a haza polgárainak jogát, másfelöl 
a hazai törvényszékeknek törvényes eljárási 
kötelességét kijátszásoknak kitenni nem akarjuk, 
ha nem akarjuk, hogy ezek illusoriussá legyenek: 
nem lehet szokásba hozni azt, hogy a kegyelmi 
tény olyként gyakoroltassák, hogy a függő vizs
gálatok megszüntettessenek. A kegyelmi tény a 
büntetést elengedheti, de a vizsgálatot nem sza
bad fölfüggesztenie. (Helyeslés.) Nem szabad pedig, 
a? általam elmondottakon kivül, még azért sem 
fölfüggesztenie a vizsgálatot, mert ha fölfüggeszti 
oly esetben, midőn valóban bűnről van szó, ez 
megsértése az ország többi polgárainak; oly eset
ben pedig, midőn a vádlott ártatlan, megfosztja 
őt attól, hogy ártatlanságát bebizonyíthassa. (IIe-
lyeslés.) 

Ez indokoknál fogva — elmondván ezekről 
nézetemet — én, t. ház, kénytelen vagyok ha
tározottan kimondani, hogy, ha ma, e perczben, 
méltóztatnak ezen kérdés fölött szavaztatni: én, 
ellenkezőleg a mentelmi bizottság véleményével, 
arra fogok szavazni, hogy illető képviselőtár
sunk ki ne adassék (Helyeslés bal felől); azonban 
szívesen hozzájárulok Máttyus képviselőtársam és 
barátom azon indítványához, melynél fogva ő 
ezen ügyet a homályos körülmények kiderítése 
végett a mentelmi bizottsághoz visszautasittatni 
kívánja. (Helyeslés bal felől.) 

E l n ö k : Máttyus képviselő ur írásban is 
beadta előbb csak szóval előadott indítványát. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (fölolvassa Máttyus 
Arisztid módositványát:) „Nem levén a ház azon 
helyzetben, hogy azon körülmény valódisága fö
lött, vajon a Komán Sándor ellen hozott sajtó-
birósági ítélet által büntetett tényre ő felsége 
kegyelmi jogát gyakorolta-e ? ugy szintén, vajon 
a sajtóvétség, mely miatt Román Sándor elitél
tetett, ő felsége kegyelmi tényét megelőzte vagy 
követte-e ? mely körülménynek előleges kiderítése 
nélkül a ház ez ügyben határozatot hozni ma
gát illetékesnek nem tartja : ennélfogva jelen 
ügy a fenemiitett körülmény kiderítése végett a 
mentelmi bizottsághoz visszautasittatik." 

H o r v á t h D ö m e : T. képviselőház! Epén 
t. képviselőtársam, Máttyus Arisztid, hivatkozott 
volt meggyőződésére, és pedig jogászi meggyőző
désére. Azt hiszem, mindnyájan meggyőződésün
ket követjük. Én magam is, megkérdve jogászi 
meggyőződésemet, nyilvánítom, hogy a központi 
bizottságnak eljárását (Bal felől: Nem központi! 
Mentelmi!) és indokait correcteknek és helyesek
nek találván, egyszerűen nyilvánítom, hogy a 
mentelmi bizottság véleményéhez képest, részem
ről igenis Román Sándor képviselő ur kiadásába 
beleegyezem. 

Ugyan kérdem, lehetett-e, szabad volt-e a 
mentelmi bizottságnak másról tanakodni, mint 
egyszerűen megvitatni azon kérdést, vajon az 
illető képviselő az illetékes bíróság által lett-e 
megidézve és elitélve, és második sorban, vajon 
oly vétségért, bűntényért, vagy bárminek nevez
zük, lett-e elitélve, melyet mint képviselő, vagy 
mint magán ember követett el ? Miután azonban 
ezzel tisztában volt a mentelmi bizottság, nem 
volt más teendője, és nem lehetett más eredmé
nye tanácskozásainak, mint az, hogy a kiadatásba 
belenyugva, nekünk ezen véleményét tolmá
csolja: nekünk sem lehet más föladatunk, mint 
ezen kérdéseket meghatolni. íme, a mentelmi 
bizottság eléggé megvizsgálta a tárgyiratokat, 
ime, a mentelmi bizottság eléggé correcte indo
kolja, hogy mindezek megtartattak és rendben 
találtattak. 
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Énnekem e szempontból a kiadás ellen nincs 
kifogásom, s azért arra szavazok. 

Kiadni vagy ki nem adni? az a kérdés 
előttünk. Ha azt mondjuk egyszerűen, ki nem 
adjuk, ez annyi lenne, mint prostituálni a birói 
institutiót, (Élénk ellenmondás bal felől) prosti
tuálni a birói Ítéletet, (Nagy zaj bal felől) pro
stituálni magát a képviselőtestületet: (Élénk el
lenmondás bal felől) ki nem adni, ha az illető 
bűnt vagy vétséget követett is el, annyi lenne, 
mint kimondani, hogy a képviselő a tőrvény 
fölé álljon: a mit pedig csak nem akarhatunk. 
(Zaj.), 

Épen azon szempontból óhajtom — és óhajta
nám még akkor is, ha magamról volna is a 
kérdés — hogy Román Sándor képviselő a mondott 
értelemben kiadassák. 

Röviden tehát részemről ujabban is nyilvá
nítom, hogy a mentelmi bizottság jelentését és 
az abban fölhozott indokokat helyeseknek és sza
batosaknak találom; azért elfogadására sza
vazok. 

B a b e s V i n c z e : T. ház! (Jobb felől: 
Szavazzunk ! Halljuk! Zaj.) Nem fogom... (Helyre!) 
Nincs szándékom megtámadni sem a mentelmi 
bizottság eljárását, annál kevésbbé megtámadni 
az eljáró törvényszéknek törvényességét s az 
ítéletnek jogosultságát; annál kevésbbé lehet 
ezen szándékom, mert e tekintetben teljesen osz
tozom Tisza Kálmán igen t. képviselő ur néze
tében, s mert valóban ugy áll a dolog, hogy ha 
már a törvényszék igy járt el százak ellen, nem 
lehet kiíogást tenni akkor, mikor egyről van 
szó. (Bal felől helyeslés.) Nem is szólnék ez ügy
höz, ha rám nézve szintoly homályosak és bi
zonytalanok volnának az ügy körülményei; mert 
ez esetben szintén belenyugodnám abba, a mit 
Tisza képviselő ur és előtte Máttyus képviselő 
ur kimondottak ; hanem előttem tisztán áll
nak a körülmények, meglehet, hogy az csak ma
gán tudomás, hanem azt tartom, hogy nemcsak 
nekem van tudomásom, hanem a kormány
nak is. 

Magam is osztozom azon nézetben, melyet 
először Halász képviselő ur, azután Tisza kép
viselő ur kifejtett, a kegyelem iránt, én is azt 
tartom, hogy a kegyelemnek jogi fogalom szerint 
•csak akkor van helye, ha már Ítélet hozatott; 
de viszont azt gondolom, hogy e kérdés elesik: 
mert a kegyelem már megadatott. Itt a kegye
lemnek helye volt, midőn még a vizsgálat fo
lyamatban volt, és igy én e tényt ugy veszem, 
és gondolom köteles vagyok ugy venni, a mint 
áll, és e tény nem is fog megtámadtatni senki 
által. 0 felsége a kegyelmet kimondá, azon té
nyekre nézve, és ez által megszüntettetett a 
vizsgálat azok ellen, kik a tényt elkövették. 

Ebből kiindulva, én egy kis zaklatást mégis 
látok ez ügyben, és azért vagyok bátor fel
szólalni. A zaklatás jelét látom először is a perbe
idézésben, mert az akkor történt, midőn már ő 
felsége kegyelme kimondva volt. Azt a fiaeus 
igen jól tudta, hogy a tény kegyelem utján 
megszüntettetett, és mégis megindította a port, 
ez tehát, nem mondom hogy zaklatás, de leg
alább annak jele. Második jele a zaklatásnak 
abban van, hogy épen azon napra tüzetett *a 
végtárgyalás, midőn a választás történt. Meg
választatott Román Sándor ugyanaznap képvi
selőnek; én tehát e tényben mit látok 1 Azt 
látom, hogy a választott képviselő elitéltetett. és 
pedig hogyan ? Elitéltetett a háztól kifolyt enge
dély nélkül. Nem fogom semmi esetre kárhoz
tatni vagy megtámadni a törvényszéket, hisz az 
nem tudhatta, hogy meg lesz Román választva; 
de azt gondolom, épen azért, mert itt azon eset 
forog fen, hogy egy megválasztott képviselő el
itéltetett, a háznak joga és kötelessége azt te
kintetbe venni most, midőn azon képviselő ki
adatásáról van szó. (Zaj. Elnök csenget. Halljuk!) 
En, t. ház, azt tartom mindkét tekintetben, hogy 
még más, mint képviselő ellen sem lehetne pert 
folytatni és ítéletet hozni oly tény miatt, mely
ről bizonyos, hogy ő felsége kegyelmét nyerte 
először, másodszor azt gondolom, hogy ha valaki 
ellen a bűnper akkor indíttatott és a vizsgálat 
be is fejeztetett, mielőtt képviselő volt, mihelyt 
azzá lett, ellene itelet nem hozható a t. ház en
gedélye nélkül. 

Ez nézetem; és épen mert itt ellenkező el
járás történt, ugy vélem, érdekében van a ház
nak annál inkább megtagadni a kiadást, mert ezt 
nem csak a háznak, hanem a kormánynak, legin
kább pedig ő felségének tekintélye kívánja, ki a 
kegyelmet kimondta. Ezek alapján, miután előt
tem tisztán áll a dolog, a kiadás mellett nem 
szavazok. (Zaj. Szavazzunk!) 

E l n ö k : Senki följegyezve nincs; a dis-
cussiónak vége. 

I v á n k a I m r e : Ha elhalasztatik a tár
gyalás, akkor élek szólásijogommal. (Eláll!) 

H a l á s z B o l d i z s á r : A házszabályokra 
hivatkozom. (Eláll!) 

E l n ö k : Az előadónak van joga szólni. 
H o f f m a n n P á l e l ő a d ó : T. ház ! 

Midőn a ház jogaival élve, a mentelmi bizott
ságot kebléből megválasztotta, nincs kétség, 
hogy ez által tökéletesen azon véleményben volt, 
a mint Tisza Kálmán képviselőtársam is mondta, 
hogy a mentelmi bizottság csak véleményt fog 
terjeszteni a ház elé, és a ház az e tekintetben 
souverain jogával fog végleg a felett határozni: 
vajon a mentelmi bizottság véleményét elfogadja-e 
a maga részéről, magáévá teszi-e vagy nem ? 
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T. ház! A mentelmi jog gyakorlatánál két 
tekintet vezette a mentelmi bizottságot : egyik 
tekintet volt, hogy ezen háznak minden egyes 
tagja háboritlan élvezetében maradjon azon men
tességnek, mely a képviselői tiszt teljesítésének 
nélkülözhetlen feltétele ; de más részről szem 
előtt tartotta azon, nem kevésbbé nyomatékos 
tekintetet is, hogy a törvény uralma megvaló
sulva legyen. Valamint tehát meg vagyok győ
ződve, hogy a t. háznak egy tagja sem óhajtja 
egyrészről sem a képviselő illető mentességét 
megtámadni és csonkítani hagyni : ugy hiszem, 
azon tekintetet sem fogja a t. ház csekélyebb
nek tartani, hogy az igazságszolgáltatás e ház 
teremén ne akadjon fel, hogy azon körülmény 
miszerint e házban van, ne képezzen asylumot 
számára, a középkor intézményeiképen; (Oké l a 
bal oldalon) hanem hogy az igazság karja el
érje őt mindenütt, e házban is, mely épen az 
igazság fő őréül van rendelve. (Helyeslés jobb felöl.) 

Ezek előre bocsátása után, t. ház, bátorko
dom röviden azon ellenvetésekre felelni, melyek
kel a mentelmi bizottság megtámadtatott. 

En részemről csak egy döntő érvet hallot
tam és erre öszpontositom válaszomat. 

Az állíttatott, hogy azon vétség, mely miatt 
Eomán Sándor folyó évi marezius 18-ikán elitél
tetett, ő felségének kegyelmi tényénél fogva bün
tethetőségét elvesztette. Igaz ugyan, hogy a 
mentelmi bizottság e körülményre nem terjeszt
hette ki figyelmét, a periratokban egy szó sem 
fordul erről elő; mindamellett noha csak ma 
hozatott ez fel, nem nehéz a periratokból ez el
lenvetés alaptalanságát bebizonyítani. 

A kegyelmi tény, t. ház, mint tudjuk, és 
tudják azan képviselő urak is, vonatkozik bizo
nyos pronunciamentora, mely nem tudom mi
kor és hol, (Közbekiáltás: Balásfalván!) Balás-
íalván lett közzétéve; a sajtóbiróság által hozott 
ítéletnek tárgyait képező czikkek pedig, mint min
denki meggyőződhetik, ki ezen irományokat megte
kinti, nem ezen pronunciamento, hanem hírlapi 
czikkek, melyek nem azonosak azzal. 

Ha abban a vélekedésben méltóztatnak 
lenni, hogy ő felségének azon kegyelmi ténye 
a balásfalvi pronunciamentora vonatkozik, akár 
kit már most feljogosít folytatni azt (ügy
van !) folytatni azontúl mindazokat a tetteket, a 
melyek nem akarom mondani, hogy ott elkövet
tettek, hogy az salva guardia legyen arra nézve, 
miszerint ezentúl már most hírlapok utján akár-
minö büntettet el lehet követni: (Helyeslés) akkor, 
t. ház, meg kell szüntetni tán az egész esküdt
széki eljárást: mert akkor ezen mentesség valójá
ban a sajtótörvények eltörlésével volna azonos. 
(Helyeslés jobb felől) 

Miután tehát kétségtelenül kitetszik, misze

rint azon kegyelmi tény, melyre vonatkozólag 
megtámadtatott a mentelmi bizottság vélemé
nyezése, nem ezen vétségnek tárgyát képezi, ha
nem ettől egészen különböző tény: ennélfogva, 
ugy hiszem, a kegyelmi tényből érvet formálni 
nem lehet. 

De van még egy más körülmény is. Még 
azon esetben is, ha azonosság forogna fen a két 
tény között, nézetem szerint a kegyelmezés ténye 
a t. ház által nem volna tekintetbe vehető. Meg
mondom az okát. A kegyelmezés nem vonatkozik 
az ítélet hozatalára, és így nem is vonatkozha-
tik az ítéletnek jogosságára; hanem vonatkozik 
az ítélet végrehajtására. Ha a t. képviselő ur, 
ki ezen Ítélet által elitéltetett, csakugyan abban 
a vélekedésben van — a mit ő még nem nyilvá
nított soha, pedig oka volt nyilvánítani, mert 
védelmezte magát a törvényszék előtt — (Föíkiáltás 
bal felől: Jelen sem volt!) a ház határozata reá 
uézve nem képez praejudiciomot; hanem ellenke
zőleg, ha a t. képviselő ur azt hiszi, hogy a ke
gyelem reá is vonatkozik, ugy ezt érvényesíteni 
lehet a büntetés végrehajtásánál. De ugy tu
dom, a kegyelmet is akarata ellen valakire erő
szakolni nem lehet. (Mozgás bal felől.) 

Azonkívül még egyet említek: nem kegye
lemről van szó, itt az amnestia, átalános bűnbo
csánat esete forog fen : mert nem határozott 
személyiségek, hanem egy egész csoport által el
követett, a büntető eljárásra alkalmas anyagot 
szolgáltató tények képezik a kegyelem tárgyát. 

Ezekkel, ugy hiszem, t. ház, bebizonyítot
tam, hogy a kegyelmezési tényből merített érvek 
nem igazolják azt, a mit azokból következtetnek. 
Kénytelen vagyok még fölhozni néhány megjegy
zést. (Nyugtalanság.) Csak egy körülményt hozok 
fel. Miletics Szvetozár ur egy érvére akarok fe
lelni. (Halljuk!) Azt mondotta, hogy a mentelmi 
bizottság jelentésében ellenmondást talált. Ellen
mondást, mert egyrészről az állíttatik, hogy 
Román Sándor nem volt képviselő, midőn a t. i. 
a vád ellene emeltetett, holott a 4-ik pontban 
az mondatik, hogy épen azon napon, a melyen 
képviselőnek választatott, hozatott az ítélet el
lene. Ez ellenmondás tulajdonképen nem ellen
mondás, és én a mentelmi bizottság állítását fen-
tartom: mert midőn a vád emeltetett, t. i. 1868 
deczember 14-én, Román Sándor csakugyan nem 
volt képviselő. Hogy ő ugyanazon napon, midőn 
képviselővé választatott, marasztaltatott el, azt a 
bizottság jelentése is emliti, de ez nem másítja 
meg azon megmásíthattam tényt, hogy a vád el
lene jogosan emeltetett, mert akkor még ő kép
viselő nem volt. 

Babes képviselő ur abban zaklatást lát, 
hogy a vég tárgyalás az napon történt, midőn ő 
képviselővé választatott. Ezt többen is állították 
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a képviselő urak közül. Bocsánatot kérek: ezt 
nevezem én valódi saltus logicusnak : mert hi
szen a végtárgyalás, melyen elitéltetett Román 
képviselő ur, február 26-ára tüzetett ki, ekkor 
pedig Román képviselő ur nem csak nem volt 
képviselő, de azt sem lehetett tudni, meg fog-e 
választatni. En tehát nem fogadom el azt, a mit 
Babes képviselő ur mondott. 

Alaptalan még különösen azon állítása, hogy 
a fiscus rendelte volna el a tárgyalást; mert 
nem a fiscus, hanem a sajtóbiróság rendelte meg. 

B a b e s V i n c z e : Én nem mondtam,! 
H o f f m a n n P á l e l ő a d ó : De méltóz

tatott azt mondani, hogy a fiscus rendelte el. 
Ismétlem: a vizsgálat elrendelésekor nem 

csak nem volt Román Sándor képviselő, de a 
sajtóbiróság sem tudhatta előre, vajon megvá
lasztják-e? hacsak nem méltóztatnak azt tartani, 
hogy Román képviselő ur megválasztása előre 
kétségtelen volt. Tehát lehetetlen a sajtóbiróságot 
avval vádolni, hogy zaklatásból tűzte ki e napra 
a tárgyalást. 

Ezek után, mivel sem a kegyelmi tény, 
mely csak itt hozatott fel — ha még való volna is — 
nem levén azonos azon tónynyel, melyre a kegye
lem vonatkozik, sem pedig azon érv, hogy azon 
napon idéztetett a sajtóbiróság elé, melyen meg
választatott Román Sándor képviselővé, nem 
képezheti a zaklatás egyik tényét: bátor va
gyok a mentelmi bizottság véleményét elfoga
dás végett ajánlani. 

B u t t y á n L á s z l ó : Csak néhány szót. . . 
(Felkiáltások: Nem lehet szólani! a vita e van fe
jesve !) 

T i s z a K á l m á n : A szabályok 120. §-a 
értelmében leszek bátor felszólalni, szorosan tart
va magamat annak rendeletéhez. A tisztelt előt
tem szóló képviselő ur ugy tüntette fel érve

lésemet, mintha én azt mondtam volna, hogy az 
ő felsége által adott kegyelem műiden jövő vét
ségre salva guardiat ad. (Nem azt mondta!) Ezzel 
ellenkezőleg hivatkozom a t. háznak azon tag
jaira, kik szavaimat figyelmökre méltatták, és 
hivatkozom a gyorsírói jegyzetekre, hogy én épen 
azt mondottam, hogy épen az a kérdés: vajon a 
vétség előbb követtetett-e el, mint a kegyelmi 
tény történt ? Én tehát egyátalában nem mond
tam semmi olvant, miből azt lehetne követkéz-
tetni, hogy én salva guardiat akarnék adni' 
bárkinek is. 

E l n ö k : A vita be levén fejezve, határoz
ni kellene; de mivel mind jobb, mind bal felől 
név szerinti szavazást követel 20 — 20 képviselő, 
ezenkívül más 20 képviselő a szavazást hol
nap utánra kívánja elhalasztatni: e kérdés ma be 
nem fejezhető; kérem tehát a t. házat, méltóz
tassék ezt a jövő hétfőn tardandó ülés napirend
jére kitűzni. (Helyeslés.) Ezen ülés első tárgya 
lesz tehát az ezen kérdés feletti szavazás, s a kér
dés lenne az: elfogadja-e a ház a mentelmi bi
zottság véleményét, vagy nem? mi, ha elfogad
tatnék, akkor a beadott módositvány elesnék. 

A t. háznak a múlt s a mai napon nyil
vánított akarata szerint figyelmeztetem a t. há
zat, hogy czélszerü lenne, ha az osztályok hob 
nap 11 órakor összeülvén, a tőzsdebiróság, hir-
lapbélyeg és az uj telepitvényesek iránti törvény
javaslatokat tárgyalnák, (Helyeslés) mely tárgya
lások holnap, ha befejeztetnének, az ülés holnap
után 12 órára tűzetvén ki, ekkorra a jelentések 
is elkészülhetnének, s e tárgyak napirendre tű
zethetnének ki. (Helyeslés.) 

Tehát e tárgyak a hétfői ülés napirendére 
kitüzetnek. 

Az ülés végződik d. u. 2xit órakor. 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Ráday László gr. lemondása és kérvények bemutattatnak. Buttyán László határozati javaslatot 
nyújt be Román Sándor sajtópere tárgyában. A gazdasági bizottság javaslatot tesz állandó országház építése iránt. A 
tegnapelőtti szavazás eredménye kihirdettetik s az 1868. évi zárszámadásokat megvizsgálandó bizottság lemondott két 
tagja helyébe újak választása határoztatik. Mocsonyi Sándor Román Sándor sajtópöre tárgyában interpellálja a kormányt, 
mely is azonnal válaszol s a ház e választ tudomásul veszi. Simonyi Ernő még be nem nyújtott számadások miatt intéz 
kérdést a kormányhoz, s ez és az elnök e részben azonnal fölvilágosítást nyújtanak. Kollár Antal a kisebb kir. haszon
vételi jogok megszüntetése iránt törvényjavaslatot nyújt be. A központi bizottság jelentést tesz a hirlapbélyeg eltörlésére 
s a tözsdebiróságra vonatkozó törvényjavaslatokról. A király keleti útját, továbbá a mácsa-ecskendi s valkó-szent-lászlói 
birtokrészek megvételét tárgyazó törvényjavaslatok végleg elfogadtatnak. A Román Sándorra kimondott sajtóbirósági ítélet 
végrehajtása, név szerinti szavazás alapján, megengedtetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik, déli 12 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassék meghallgatni a múlt 
ülés jegyzőkönyvét, ;!•-,.,.x> ur szives lesz azt föl
olvasni. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a decz. 
é-ikén tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyző
könyv hitelesíttetik. 

Ráday László gróf, Pest vármegye szent
endrei kerülete képviselője, édes atyjához és See-
wald Vilmos meghatalmazottjához intézett leve
lében képviselői állásáról lemond. A megye köz
ponti bizottsága uj választás eszközlésére fog 
fölszólittatni. 

Arad szabad királyi város közönsége kérvé
nyét van szerencsém bemutatni, melyben Arad 
megye közönségénele az igazságügyi reformok ha
ladék nélküli keresztülvitele iránti kérvényét 
pártoltatni kéri; továbbá 

Kassa szabad királyi város közönségéuek 
kérvényét, melyben a kassa-oderbergi vasút en
gedély okmányának törvénybe igtatását kérel
mezi. 

Több közölni valója az elnökségnek nincs. 
K u t t y á n László: T. képviselőház! A 
KÉPV. H. KAPLÓ. 184|-. IV. 

múlt szombaton azon meggyőződésre jutottam, 
hogy a mentelmi bizottság nagyon t. előadója, 
szerintem, a periratokkal ellentétben álló ada
tokkal kiváuta a mentelmi bizottság jelentését 
okadatolni. (Fölkiáltások: Be van fejezve a tárgy! 
Miről szól ?) Határozati javaslatot akarok benyúj
tani. Mondom tehát, a periratokkal ellentétben 
álló adatokkal kívánta a mentelmi bizottság je
lentését indokolni. Akkor szót akartam emelni; 
de miután a házszabályok nekem nem kedvez
tek, kénytelen vagyok az igazság és méltányos
ság érdekében egy határozati javaslatot előter
jeszteni. Mielőtt azonban a t. ház asztal ára le
tenném, bátor leszek azt egy pár szóvá indo
kolni. '(Halljuk '.) 

Az igen t. előadó szombaton tar to t t beszé
dében három körülményt hozott föl. Az első kö
rülmény, hogy saját szavaival éljek, a követ
kező. A képviselő ur azt monda : „Csak egy 
döntő érvet hallottam a bizottság véleménye el
len fölhozatni, (tehát elismeri, hogy döntő érv) 
t. i. azt, hogy azon vétség, mely miatt Román 
Sándor elitéltetett, kegyelmi tény folytán bűn-
tett i jellemét elvesztette." (Zaj.) 

E l n ö k : Mely tárgyban méltóztatik a kép
viselő ur határozati javaslatot beadni? 

B u t t y á n László: A Román-féle ügyben. 
E l n ö k : Bocsánatot kérek, a Román-féle 

ügy tárgyalása tegnapelőtt befejeztetett, és mai 
napra csak a szavazás tüzetett ki. (Helyeslés.) 

1 
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B u t t y á n László: Határozati javaslatot 
akarok benyújtani. (Nem lehet!) Igen rövid le
szek. (Zaj.) 

E l n ö k : A mennyiben a határozati javas
lat nem tartozik a tegnapi tárgyalásra, annyi
ban be lehet nyújtani. 

B u t t y á n L á s z l ó : Előadó . ur szavai, 
fölfogásom szerint, nem állanak: mert a már-
ezius 18-ikai tárgyalás alkalmával épen ezen kö
rülmény fölfejtetett. (Zajos felkiáltások: Nem le
het e tárgyban szólni! Szavazzunk!) A tárgyalási 
jegyzőkönyv be fogja bizonyítani, hogy ezen kö
rülményre hivatkozott Román Sándor megbízottja. 
(Szónok nagy zajban folytatja beszédét.) Továbbá 
azt méltóztatott mondani . . . 

J u s t h J ó z s e f : Nem szabad czáfolgatni 
a tegnapelőtti beszédeket! (Ingerült fölkiáltások : 
Nem szabad e tárgyban szólni! Rendre! Olvassa föl 
magát a határozati javaslatot!) 

B u t t y á n L á s z l ó : A határozati javas
lat a következő. (Olvassa): „Tekintettel arra, 
hogy a királyi ügyek igazgatója által Román 
Sándor képviselő ellen indított sajtóper és az 
ahhoz csatolt okmányok a házban föl nem ol
vastattak ; 

„tekintettel arra, hogy a mentelmi bizott
ság előadója által fölemiitett, állítólagosán a 
perben álló körülmények homlokegyenest ellen
keznek az e tárgyban Hodossiu József és társai 
által a ház asztalára tett indítványban megem
lített és a házban többek által fölhozott állítá
sokkal és körülményekkel; 

„tekintettel végre arra, hogy a ház ily kö
rülmények között az iratok fölolvasása előtt 
egész lelki megnyugvással nem szavazhat: hatá
rozza el, hogy 

„e mai napra napirendre kitűzött sajtövét-
ségért elitélt Román Sándor képviselőnek ki
vagy nem adatása iránti szavazások bevétele az 
irományok fölolvasása utánra halásztatok." 

E l n ö k : T. ház! Határozati javaslatot a 
szabályok értelmében minden képviselő urnák 
joga van beadni, de senkinek nincs jogában egy 
harározati javaslattal a tanácskozás folyamát 
megakasztani. A tegnapi ügy egészen be van 
fejezve, a szavazást fölötte a t. ház mára mél
tóztatott áttenni; tehát azt megakasztani nem 
lehet. (Helyeslés.) Azonban méltóztassék a képvi
selő ur határozati javaslatát beadni: az szabály-
szerüleg ki fog nyomatni és osztatni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (fölolvassa 
Buttyán László határozati javaslatát.) 

E l n ö k : A mint előbb kimondtam a vég
zést, gondolom, belenyugszik a t. ház, hogy e 
határozati javaslat meg nem akaszthatja a ta
nácskozás folyamát. (Helyeslés.) 

Van szerencsém bemutatni a gazdasági bi
zottság jelentését. Előadó ur föl fogja olvasni. 

M o l n á r P á l j e g y z ő (olvassa a gazda
sági bizottság jelentését): „A gazdasági bizottság 
folyó évi november hó 21-ik napján kelt jelen
tésében emlékezetébe hozta a tisztelt képviselő
háznak azon körülményt, mely szerint a mostani 
ideiglenes országház telke nem az országnak, ha
nem Pest városának tulajdona, és évenkinti egy 
arany fizetése mellett csak 10 évre engedtetett 
át ideiglenesen az országos czélra. 

„Az engedélyezett idő 6 év múlva letelik, 
azalatt mindenesetre intézkedni kell a mostani 
ideiglenes épületnek jövője fölött. 

„Vagy meg kell venni Pest városától a 
tért, melyen az ideiglenes országháza áll, örök 
áron, vagy uj országházat kell építeni, átenged
vén a városnak e mostani ideiglenest, méltányos 
árban. 

„A gazdasági bizottság, összevetve és meg
fontolva minden körülményt, az elsőt nem pár
tolhatja, mert 

„1-ször e mostani épület csakis ideiglene
sen, legfölebb 10 évre terveztetvén, annak ter
jedelme és beosztása nem felel meg azon kellé
keknek, melyekre a 'magyar országgyűlésnek ok
vetlen szüksége van, jelesen 

„a) mellőzve a teremnek, különösen bejárá
sainak czélszerütlenségét, hiányzanak abban az 
elnöki lakások — az osztályok- és bizottságokra 
megkívántató mellékszobák — a hivatalok szá
mára nincsenek elegendő helyiségek; a mi
niszterek pedig nélkülözik az elkerülhetlenül 
szükséges tanácstermet és ennek mellékleteit; 

9b) a felsőházról ezen épületben gondos
kodva épen nincsen, ugy, hogy az országgyűlé
sének ezen egyik kiegészítő része a múzeumban 
kénytelen zsellérkedni, nem csekély hátrányára 
azon hazai közintézetnek. 

„2-szor. De ha mindezt nem tekintjük, nem 
szabad feledni azt, miként a jelen fenálló épület 
10 évre terveztetett, s mint ilyen egész szerve
zetében nem annyira szilárd, hogy évenkint mind
inkább előforduló nagyobb és nagyobb, igen költ
séges javítások nélkül a jelen állapotában is 
fentartható lehetne ; ugyanazért: 

„A gazdasági bizottmány véleménye szerint 
szükséges volna, egy uj országházának építéséről 
gondoskodni, mely megfeleljen rendeltesésének 
minden tekintetben. 

„Legyen egész alakja és szerkezete egyszerű, 
de olyan, minő egy alkotmányos szabad nemzet
nek méltóságát megilleti. 

„Legyen oly terjedelmű és szerkezetű, mely
ben az országgyűlésnek mindkét háza, annak hi
vatalai és hivatalnokai illő helyiséggel legyenek 
ellátva. 
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„Miután pedig egy ily országháznak megfe
lelő helyiség keresésére és megszerzésére, tervek
nek készítésére és megállapítására, végre a ter
vek kivitelére, illetőleg egy országháznak fölépí
tésére 5 — 6 év mindenesetre megkívántatik, 
tisztelettel alólirt gazdasági bizottmány köteles
ségének ismerte, a képviselőháznak figyelmét e 
tárg}^ra már most fölhívni, illetőleg javasolni: 

„Válaszszon a képviselőház kebléből egy bi
zottmányt, mely meghallgatván a szakértőket, a 
szükséges telek kikeresése és megszerzése, ugy 
az iránt is véleményes jelentést tegyen, miként 
kellene egy uj, a föladatnak minden tekintetben 
megfelelő országház építése iránt ugy intézkedni, 
hogy az legfölebb 1875-ik évben elkészüljön és 
rendeltetésének átadathassék. 

„Egyszersmind a fölött is méltóztassék a t. 
képviselőház intézkedni, hogy a tervek készíté
sére legalább 5000 forintnyi összeg már a jövő 
1870. évi költségvetésben fölszámittassék.* 

E l n ö k : Ezen jelentés ki fog nyomatni, 
a képviselő urak között kiosztatni és annak ide
jében napirendre tűzetni. 

Most a tegnapelőtti szavazás eredménye fog 
kihirdettetni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a sza
vazás eredményét, mely szerint beadatott 194 szava
zat, melyek közül Pejacsevics László gróf 193, Ivánka 
Imre 192, Vállyi János 192, Gajzágó Salamon 191, 
Wodianer Béla 1.91, Ordódy Pál 189, Harkányi 
Károly 188 szavazatot kapott.) 

E l n ö k : E szerint a nevezett képviselő 
urak meg vannak választva. 

I v á n k a I m r e : T. képviselőház! Igen 
köszönöm ezen bizalmat, a melyet e választás
sal csekély személyem iránt tanúsítani méltóz
tat tak, és bár, meggyőződésem szerint, az al
kotmányos polgárnak kötelessége minden időben 
ott működni, a hová polgártársai alkotmányos 
utón rendelik, (Jobb felől: Igaz!) most ez egy
szer sajnálattal kell kijelentenem, hogy, saját 
meggyőződésemmel némileg ellentétben, ezen 
megbízatást el nem fogadhatom. Ha a t . képvi
selőház ebbeli visszalépésemet el nem fogadná, 
(Jobb felől: Elfogadjuk!) kénytelenitene, állásom
ról egészen lemondani. (Helyeslés a hal oldalon.) 

V á l l y i J á n o s : Midőn a többség az úgy
nevezett „7 bátor férfiú* egyikéül megválasztani 
méltóztatott, csak köszönettel tartozhatom, a 
mennyiben igénytelen személyemben a férfiúi 
jellemek egyik legszebbikét, a bátorságot, tün
tette föl. Mindazonáltal meg fognak nekem bo
csátani, hogy bátorságomat vakmerőségig nem 
fokozom, (Derültség) és azon számadásoknak vizs-
gálási művelete teljesítésére, melyek az ellenzék 
részéről, és ezek között szavazatommal, véle
ményem szerint is, megvizsgálhatlanoknak jelen

tettek ki, pártomnak és önmagamnak ez ügyben 
tanúsított magatartásával szemben, következet
lenség nélkül nem vállalkozhatván, e bizottsági 
tagságot el nem fogadom. (Helyeslés a bal oldalon.) 

E l n ö k : Gondolom, a t. ház a lemondást 
elfogadván, (Helyeslés) a lemondott tagok helyé
be másokat fog választani. (Helyeslés.) Kérem 
tehát, méltóztassanak a holnapi ülésre e czélból 
a szavazatokat elhozni. 

K i s s J á n o s : T. ház! Van szerencsém 
Kiss József s több dámjádi volt jobbágynak pa
naszos kérvényét benyújtani. Ezen kérvény elin
tézése annyival sürgetőbb, a mennyiben ezen 
tizenkét család Ajtay Sámuel, volt földesurok 
által, amúgy Apor-módon kihányattak telkeik
ből. A kérvényi bizottsághoz utasítani kérem. 

V á r a d y G á b o r : A máramaros-szigeti 
helvét hitvallású főtanoda még az erdélyi feje
delmek korában nagyobb mennyiségű sóado-
mányban részesült segélyképen, ezen sómennyiség 
azonban időről időre alábbszállittatott, később a 
természetben kiadás megtagadtatott , és 83 frt 
20 kr. kárpótlásra szállíttatott le az egész se
gélyezés összege. A nevezett főtanoda esedezik, 
méltóztassék királyi adományon nyugvó ezen 
segélyt helyreállítani, s az 500 darab kősó árá
nak megfelelő összeget évenkint kiszolgáltatni. 

J ó k a i M ó r : A buda-pesti könyvnyom
dászok önképző egyletének kérvényét van sze
rencsém benyújtani, a szabad szövetkezés tár
gyában; nemkülönben Blum Mór polgártársunk 
kérvényét, ki túlságosan kiszabott jövedelmi 
adójának elengedését kéri. 

E l n ö k : E kérvények mind a kérvényi 
bizottsághoz utasí t tatnak. 

M o c s o n y i S á n d o r : T. ház! En töké
letesen elfogadom a t. elnök urnák imént kife
jezett azon nyilatkozatát, hogy a háznak egyszer 
hozott határozatát más határozati javaslattal 
fölfüggeszteni nem lehet ; mindazonáltal kény
telen vagyok ugyanazon tárgyban, melyben imént 
határozati javaslat terjesztetett a ház elé az 
igazságügyminiszter úrhoz, ki épen jelen van, 
egy interpellátiót intézni. 

A minapi ülés határozata folytán ma sza
vazás alá fog kerülni a mentelmi bizottságnak 
Román Sándor képviselő ur kiadatására vonat
kozó jelentése. Mint a minapi vita folytában ki
tetszett, több képviselő ur által bizonyos tények 
állíttattak, melyek más oldalról tagadtat tak. 
Több képviselő ur — nézetem szerint — igen 
helyesen ezen tények kiderítésétől föltételezte 
szavazatát, és így nem csak e concret esetet, 
hanem egyátalában tekintve azt, hogy a ház 
határozatának tekintélyét mi sem csonkítja any-
nyira, mint az, hogyha mi oly valami fölött sza
vazunk, a mire nézve tökéletesen tisztában nem 
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vagyunk — bátor vagyok három kérdést intézni a 
t. igazságügyminiszter úrhoz, annyival is inkább, 
mivel fölteszem, hogy ő mindezen tényeket ille
tékesen földeríteni képes és hajlandó leend. (Ol
vassa:) „1. Kérdés: Való-e az, hogy az ismert 
balázsfalvi pronunciamento szerzői és aláírói ellen 
megindított bűnvizsgálat ő felségének kegyelme 
által még az ítélethozatal előtt megszüntettetett ? 

„2. Kérdés: A Román Sándor képviselő elleni 
kereset ezen pronuneiamentora vonatkozó ezik-
kek miatt indittatott-e meg? 

„Es ha igen, 
„3. Kérdés: Román Sándor képviselő az 

állítólagos sajtóvétséget a királyi amnestia ki
hirdetése előtt, vagy annak kihirdetése után kö
vette-e el?" 

Fölkérem a tiszt, igazságügyminiszter urat, 
nehogy az egész interpellátió meghiusittassék, 
hogy reá tüstént felelni méltóztassék. (Zaj a 
jobb oldalon.) 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (újra fölol
vassa Mocsonyi Sándor interpellátió ját.) 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y 
m i n i s z t e r : T. ház! Nem azért felelek tüs
tént, mivel azt a képviselő ur ugy követelte . . . 

M o c s o n y i S á n d o r : Nem követeltem, 
hanem kértem. 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y -
m i n i s z t e r : . . . hanem azért, mert egyáta-
lában nem vagyok annak barátja, hogy a felelet 
elnapoltassék oly kérdésekre, melyekre azt rög
tön megadni képesek vagyunk; (Helyeslés) én 
pedig most csakugyan azon helyzetben vagyok, 
hogy a képviselő ur kérdéseire megfelelhetek. 
(Halljuk!) 

A mi az első kérdést illeti: való, hogy a 
balázsfalvi pronunciamento szerzői ellen a bíró
ságok által megindított vizsgálatot később ő 
felsége kegyelmi utón megszüntetni rendelte; 
azonban e kegyelem csupán a pronunciamento 
szerzőire, s azokra vonatkozott, kik a balázs-
íálvi törvénytelen gyűlésen részt vettek. 

E kérdésre adott feleletben benfoglaítatik 
a felelet a másik két kérdésre is. Román Sán
dor ur nem tartozván azok közé, kik a balázs
falvi pronunciamento szerzésében részt vettek, 
vagy a balázsfalvi gyűlésben részesek voltak, 
a kegyelem az ő személyére nem terjedhetett ki, 
annál kevésbbé, mert akkor átalános amnestiát 
kellett volna kiadni a sajtó terén elkövetett 
mindennemű vétségekre, mi az én tudtommal 
és befolyásommal nem történt. Miután tehát 
Román Sándor ur a sajtó terén elkövetett vét
ségért ítéltetett el, ő felsége kegyelme ő reá 
semmi vonatkozással sem lehet. 

A harmadik kérdés magától elesik, mert 
akármikor követte el ő a vétséget, semmi esetre 

sem tartozik az azon vétségek közé, melyekre 
ő felsége kegyelme kiterjedett. (Helyeslés a jobb 
oldalon.) 

M o c s o n y i S á n d o r : T. ház! Megval
lom, midőn a házszabályok által nekem adott 
joggal élek, nem teszem azt azon reményben, 
mintha az által a dolog érdemében valami czélt 
elérhetnék, mert hiszen a ház határozata folytán 
ez ügy^ugy is szavazás alá fog kerülni. De kény
telen vagyok észrevételeket tenni azokra, miket 
a miniszter ur válaszolni méltóztatott. 

Mindenekelőtt szükségesnek tartom magam 
érdekében ismételni, hogy nem „követeltem* a 
feleletet a miniszter úrtól, hanem kértem. 

Másik megjegyzésem az, hogy a t. minisz
ter ur szavaiból kitűnt, hogy tényálladék a 
Román képviselő ur perében nincsen, (Ellenmon
dás jobb felől) mert maga elismerte, hogy a pro
nunciamento, mint azon állítólagos bűntény, épen 
a királyi keg};relem által bűntelenné vált, minél
fogva az, fölfogásom szerint, bárkinél bűnül nem 
rovathatik íöl: mert épen nem fogadhatom el a 
t. igazságügyminiszter azon elméletét, mintha 
valamely tény más utón, mint sajtó utján elkö
vetve, nem bűn, mig ellenben a sajtó utján el
követve bűn . . . 

H o f f m a n n P á l : Ismétlés! 
M o c s o n y i S á n d o r : Én, t. ház, meg

vallom, nagy meglepetéssel hallottam az igazság
ügyminiszter úrtól azon állítást, holott közisme-
retü tan az, hogy sajtó utján — valamint más 
utón — akkor követ el bűnt az ember, mikor 
a bűn jellegei megvannak, azonban a sajtó ma
gában véve ép oly eszköz a bűn' elkövetésére, 
mint bármely más. E szerint tehát, ha az igaz
ságügyminiszter ur elismeri egy részről hogy a 
pronunciamento iránt a királyi kegyelem meg
adatott, s igy tehát ott tényálladék nincs; más 
részről elismeri azon modern tant a sajtóról, 
hogy a sajtó ép oly eszköz a bűn elkövetésére, 
mint bármely más: akkor eonstatálnom kell, 
hogy a mentelmi bizottság jelentésében valóban 
zaklatást látok. (Fölkiáltások: Szavazzunk!) 

E l n ö k : Tudomásul veszi-e a t. ház a mi
niszter ur nyilatkozatát ? (Tudomásul veszszük!) A 
kik tudomásul veszik, méltóztassanak fölkelni. 
(Megtörténik.) A többség tudomásul veszi. 

S i m o n y i E r n ő : A t. ház engedelmével 
kérdést akarok intézni a pénzügyminiszter úr
hoz. Az országgyűlés összejövetele óta időszakon-
kint terjesztett elő a képviselőháznak a pénz
ügyminiszter ur több okmányt, a számadásokra 
és költségvetésekre vonatkozólag; ma azonban 
már deczember 6-án vagyunk, és ezen irományok 
közöl igen sok még mindig nincs a képviselők 
kezében. En nem tudom, vajon a pénzügymi
niszter urnái maradtak-e, vagy a ház irodája-
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ban? hanem bátor vagyok a közügy érdekében 
fölszólalni, hogy ezen irományok most az 
utolsó perczekben minél előbb és haladék nélkül 
a képviselőknek kézbesittessenek. Még mindig 
nincs benyújtva a zárszámadások legnagyobb 
része, a költségvetésnek egy része; a nyugdijakra 
vonatkozó részletek már a hírlapok utján is kö
zöltettek egy részben, de a képviselő kezeiben 
még nincsenek; a vasúti kölcsönre vonatkozó 
számadást már több nap előtt mutatta be a 
pénzügyminiszter ur, de kezünkben még mindig 
nincs. Hasonló állapotban vagyunk a vallás- és 
"közoktatási miniszter által kezelt alapítványi 
javak számadására nézve. Ugy hiszem, t. ház, 
hogy ha a képviselőház kötelességeit meg akarja 
teljesíteni, okvetlenül szükséges, hogy ezen iro
mányok minél elébb kezünkben legyenek, mert 
azoknak átvizsgálása és áttanulmányozása sok időt 
igényel; ugy is már alig leszünk képesek köteles
ségeinknek megfelelőlegeleget tenni. En egyébiránt 
részemről kijelentem, hogy azon oknál fogva, mert 
kevés idő van hátra, a költségvetés tárgyalásá
nál semmiféle észrevétel megtételétől nem fogom 
magamat elüttetni engedni. Ha ennek következ
tében a költségvetés meg nem szavaztathatnék 
az év végéig, ám vállalja el a kormány a fele
lősséget, mely nem egyéb, mint következése an
nak, hogy az előterjesztéseket nem tette meg a 
kellő időben, és így nem jutottak kezünkhöz az 
illető okmányok. (Helyeslés a bal oldalon.) 

E l n ö k : Épen most hordatott el a nyom
dából az utolsó iromány; azonnal teszek rendel
kezést a hátralevő nyomtatványok kiosztása 
iránt. 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Ámbár a ház szabályai szerint min
den interpellátió írásban szokott beadatni, és 
nem láttam, hogy a t. képviselő ur Írásbeli in-
terpellátiót adott volna be. . . . 

S i m o n y i E r n ő : Nem akartam interpel
lálni, csak kérdést tenni. 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : A ház szabályainak értelme szerint a 
miniszterhez intézett kérdés interpellátiónak szo
kott neveztetni, s csak mint interpellátiót lehet 
napirendre tűzni. (Helyeslés.) Mindamellett meg
jegyzem, hogy a mi a számadásokat illeti, azok 
általam egész terjedelmökben és hiteles alakban 
még okt. 18-án benyujtattak. Azon rész, mely már 
akkor nyomtatásban megjelent, ki is osztatott; 
a többi rész is kikerült már a sajtó alól, egy 
nagy kötetet tesz, és szintén rendelkezésére áll 
a t. képviselő uraknak; a többit is pár nap 
előtt hasonlóképen elküldtem a képviselőház iro
dájába. Azt hiszem, legjobb volna ily esetekben 
akképen intézkedni, hogy a mint az irományok 

az irodába érkeznek, szétosztásuk azonnal meg
történjék. 

E l n ö k : Azonnal szét fognak osztatni. 
G h y c z y I g n á c z : A zárszámadásokra 

nézve vagyok bátor azon megjegyzést tenni, 
hogy azok, igaz, hogy kezünk közt vannak, de 
a részletezés, nevezetesen annak 2-ik, 3-ik, 4-ik, 
5-ik, 6-ik és 8-ik füzetei nincsenek. Hasonlóké
pen van a nyugdijakra vonatkozó kimutatások
kal, melyek kilátásba voltak téve . . . 

E l n ö k : Legyen a t. ház meggyőződve, 
hogy a mint az iroda megkapja, a kiadás iránt 
azonnal intézkedik. 

K o l l á r A n t a l : T. ház! Van szerencsém 
a kisebb királyi haszonvételek és jogok megszün
tetése tárgyában törvényjavaslatot a ház aszta
lára tenni. Méltóztassék a szabályok értelmében 
kinyomatását elrendelni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (felolvassa a 
törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni és a képviselők 
kőzött kiosztatni. 

A központi bizottságnak van jelentése. 
(Halljuk!) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (olvassa): „A köz
ponti bizottság tanácskozás alá vévén a hirlapbé-
lyeg eltörléséről szóló törvényjavaslatot, a pénz
ügyi bizottságnak erre vonatkozó jelentésével 
és az általa előterjesztett módosított szövegezésű 
törvényjavaslattal együtt magáévá teszi a hir-
lapbélyeg eltörlését, az irodalom, a közművelő
dés terjedésének és a nagy közönségnek érdeké
ben, azért átalánosságban helyeselvén a pénz
ügyi bizottság által módosítással előterjesztett 
törvényjavaslatot, azt átalánosságban s részletes 
tárgyalás alapjául elfogadtatni kéri. 

„A részletekre nézve azonban a központi 
bizottság nem értvén egyet a pénzügyi bizottság 
javaslatával, mely a jövedelmekben a hírlap-
bélyeg eltörlése folytán támadó hiányt a hirdet
ményi illeték felemelése által kívánja pótolni, a 
törvényjavaslat 2-ik. 3-ik és 4-ik §§-ait kiha-
gyandóknak véleményezi. 

„Felhivandónak tartja azonban a pénzügy
minisztert arra, és az ez iránti határozat hoza
talára kéri fel a házat, hogy a hirlap bélyeg el
törlése folytán támadó jövedelemhiány pótlására 
nézve terjeszszen elő törvényjavaslatot. 

„Megjegyzi még a központi bizottság, hogy 
az általa ajánlott módosítás folytán a törvény
javaslat czime is megváltoztatandó ekképen: „Tör
vényjavaslat a hirlapbélyeg eltörléséről." 

Az e szerint kiigazított példány tisztelettel 
ide mellékeltetik." 

E l n ö k : Ki fog nyomatni és napirendre 
kitüzetni. 
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Még egy jelentése van a központi bizott
ságnak. 

H o d o s s y I m r e e l ő a d ó (olvassa): „A 
központi bizottság a börzebiróságról szóló tör
vényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául el
fogadta ugyan ; a szövegezést azonban lényege
sen megváltoztatván az uj szöveget a •/. alá ide 
csatolt alakban mutatja be. 

„A központi bizottság ezenkívül indítvá
nyozza, hogy az igazságügyi s kereskedelmi minisz
ter urak felhivassanak, hogy a kereskedelmi és 
tőzsde viszonyok végleges rendezése tárgyában 
a törvényhozás elé mielőbb terjeszszenek törvény
javaslatokat." 

E l n ö k : Ki fog nyomatni, szétosztatni és 
napirendre kitüzetni. 

Következik két törvényjavaslat harmadik 
felolvasása. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a ki
rály keleti útjára szükséges 150 ezer forintnyi pót
hitelről szóló törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : T. ház! Elfogadja-e a ház a 
most fölolvasott törvényjavaslatot harmadszor és 
végleg ? (Fölkiáltások: Elfogadjuk!) El van fo
gadva. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a má-
csa-ecskendi és valkó-szent-lászlói birtokrészek meg
vételéről és a koronái javak állományába sorozásáról 
szóló törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a most fel
olvasott törvényjavaslatot harmadszori felolva
sásra? (Elfogadjuk! Nem fogadjuk el!) A kik el
fogadják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) 
A nagy többség elfogadja. 

Mindkét törvényjavaslat át fog a mélt. főren
dekhez alkotmányos tárgyalás végett küldetni. 

T. ház ! (Halljuk!) Tegnapelőtt a mentelmi 
bizottság jelentése feletti tanácskozást befejeztük. 
A kérdés, mely felett a t. háznak határoznia kell, 
az : elfogadja-e a menteimi bizottság véleményét 
vagy nem ? Ha nem fogadja el, következik a 
szavazás azon határozati javaslatra, melyet, ugy 
hiszem Borlea képviselő ur adott be.(Fölkiáltások: 
Máttyus!) Azután jön Máttyus pótinditványa. 
Méltóztatnak parancsolni, hogy még egyszer fel
olvastassanak ? (Fölkiáltások: Nem szükséges !) Az 
első kérdés lesz tehát a következő. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa): Elfo
gadja-e a t. ház a mentelmi bizottság vélemé
nyét vagy nem? 

V á r a d y G á b o r : Méltóztassék a javas
latokat is felolvastatni: mert vannak oly kép
viselőtársaink, kik nem voltak jelen a szombati 
ülésben. (Miért nem voltak itt!) 

E l n ö k : Előbb kérdeztem, felolvastassam-e ? 
s azt méltóztattak mondani, hogy nem szüksé
ges. (Helyeslés.) 

A szavazást kezdi (Kihúzza) a H betű. 
Öt perezre fölfüggesztem az ülést. 
(Szünet múlva): A neveket fel fogja olvasni 

Bujanovics Sándor jegyző ur, az igennel szava
zókat fogja jegyezni Széll Kálmán, a nemmel 
szavazókat Jámbor Pál. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (ol
vassa a képviselők névsorát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Hajdú Ignácz, Halassy 
Gyula, Halmossy Endre, Harkányi Károly, Herte
lendy Kálmán, Hodossy Imre, Hoffmann Pál, Hollán 
Ernő. Horvát Boldizsár, Horváth Döme-, Horváth 
Elek, Horváth János, Horváth Mihály, Högyéssy 
Gyula, Huszár István, Henter Géza, Háta Vilmos, 
Hervoics István, Ihász Rezső, Ivacskovics György, 
Ivánka Zsigmond, Jankovics Antal, Jeszenszky Lajos, 
Justh József, Justh Kálmán, Jancsó István, Jozipovics 
István, Kautz Gyula, Kazinczy István, Kemény Gábor 
b., Kemény István b., Kendeffy Árpád, Késmárky Jó
zsef, Klobuskzky Ágoston, Kossuth Pál, Kovách László, 
Krajcsik János, Kuba János, Kubinyi Ödön, Kuhinka Fe
rencz, Kvassay László, Keresztúri/ Eduárd, Kimen Hen
rik gr., Kralyevics Miroszláv, Latinak Rudolf, Latino-
vics Vincze, Lehoczky Egyed, Lindner Gusztáv, Ló
nyay Gábor, Lónyay Menyhért, Madocsányi Pál, 
Majláth István, Mikó Imre gr., Molnár István, Mol
nár Pál, Muzslay Sándor, Maller Miksa, Nedcczky 
István, Olgyay Zsigmond, Ónossy Mátyás, Ordódy 
Pál, Orczy Elek b., Ormos Sándor, Orosz Mihály, 
Orsics Ferdinánd gr., Paczolay János, Perényi Zsig
mond b., Perczel Béla, Petrovay Ákos, Plachy La
jos, Pribék Antal, Pulszky Ferencz, Pejacsevics 
László gr., Pejacsevics Nándor gr., Radvánszky Ká
roly, Rimanóczy Ferencz, Rónay Jáczint, Rónay 
Lajos, RŐth László, ifj. Rudics József b., Rudnay 
István, Rauch György b., Salamon Tódor, Samassa 
József, Semsey Albert, Simay Gergely, Siskovics Ta
más, Splényi Béla b., Stoll Károly, Sulyok Eduárd, 
Szabó Imre, Szabó József. Szabó Miklós. Szalay Sán
dor, Szathmáry László, Szeniczey Ödön, Szentiványi 
Adolf, Szentiványi Károly, Szentpály Jenő, Szepessy 
Gyula, Széll Kálmán, Szilvay Károly, Szirmay Ödön, 
Szitányi Bernát, Szlávy József, Szontagh Pál (göm.), 
Szőgyény László, Szőcs Sándor, Szuppan Zsigmond,, 
SzüÜő Géza, Tanárky Gedeon, Teleki Domokos gr., 
Térey Pál, Tormásy Mihály, Tóth Vilmos, Török 
Dániel, Török, Sándor (gömör) , Török Sándor (so-
pron), Trefort Ágoston, Turcsányi Ede, Toma-
sich József, Ugrón Lázár, Urbanovszky Ernő, 
Ürményi Miksa, Wachter Frigyes, Vay Béla b., 
Wagner Frigyes, Wahrmann Mór, Várady János, 
Wesselényi József b., Wirkner Lajos, Wodianer Al
bert b., Wodianer Béla, Zalay István, Zeyk József, 
Zeyk Károly, Zichy-Ferraris Viktor gr., id. Zichy 
József gr., ifj. Zichy József gr., Zichy Manó gr., 
Zichy Nándor gr., Zsedényi Ede, Zuvich József, 
Aczél Péter, Antalfy Károly, Ányos István, Anker 
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jjugó, Barcsay Kálmán, Bay Ferencz, Bánfy Al-
10-t b., Bánfy János br., Bánó József, Benedek 
Gyula, Benkő József, Berényi Ferencz gr., Berze
viczy Tivadar, Betegh Kelemen, Bethlen János gr., 
Bethlen Sándor gr., Bezerédj László, Boér János, 
Bóhus Zsigmond, Boros Pál, Bömches Gyula, Brezo-
my László, Brogyányi Vincze, Buday Sándor, Buja
novics Sándor, Buzinkay Pál, Bittó István, Batag-
liarini Pál, Bedekovics Kálmán, Csáky Tivadar gr., 
Császár Bálint, Csengery Antal, Csörghe László, 
Dániel Márton, Dániel Pál, Degenfeld Béla gr., 
Dienes József, Drottleff Tamás, Ernuszt Kele
men, Eszterházy Pál gr., Éber Nándor, Erkövy 
Adolf, Földváry Miksa, Gajzágó Salamon, Gál 
Miklós, Gecző János, Gorove István, Gránzenstein 
(Gusztáv; 

Nemmel szavaznak: Henszlmann Imre, Hevessy 
Bertalan, Hodossiu József, Huszár Imre, Irányi 
Dániel, Janicsáry Sándor, Jankovics Miklós, Jámbor 
Pál, Joanescu Lázár, Jonescu Döme, Jókai Mór, 
Jurka Vazul, Kabos Imre, Kállay Emánuel, Káüay 
Ödön, Kende Kanut, Kerkapoly Mór, Kiss János, 
Kiss Lajos, Klementis Gábor, Körmendy Sándor, 
Krascsenics Ferencz, Kuk Jenő, Kürthy István, 
Leonhard Károly, Ludvigh János, Majoros István, 
Majthényi Dezső, Matkovics Tivadar, Máttyus Arisz
tid, Mednyánszky Sándor, Mihályi Péter, Miletics 
Szvetozár, Milkovics Zsigmond, Mocsáry Lajos, Mo
csonyi György, Mocsonyi Jenő, Mocsonyi Sándor, 
Móricz Pál, Mukics Ernő, Nagy János, Nagy Ká
roly, Németh Albert, Nyáry Pál, Papp Zsigmond, 
Papp József, Patay István, Pászt Vilmos, Paulini-
Tóth Vilmos, Péchy Tamás, Pétery Károly, Pilissy 
Lajos, Popovics Zsigmond, Prick József, Rákóczy 
János, Salamon Lajos, Sárközy Béla, Schvarcz Gyula, 
Somossy Ignácz, Sréter Lajos, Szakácsy Dániel, 
Szaplonczay József, Szilády Áron, Szilágyi Lajos, 
Szilágyi Virgil, Szluha Benedek, Szluha Ignácz, 
Szomjas József, Szontagh Pál (csan.J, Szunyogh Al
iért, Tassy Miklós, Tisza Kálmán, Tisza László, 
Tóth Kálmán, Vajda János, Varga Károly, 
Vay Mihály gr., Vállyi János, Várady Gábor, 
Vidacs János, Vidlicskay József, Vukovics Sebő, 

Zahomaczky Bálint, Zámory Kálmán, Zweier Frigyes, 
Almássy Sándor, Andrássy Gyula, Babes Vincze, 
Beliczey István, Berke József, Bobory Károly, 
Boczkó Dániel, Bogdán Vincze, Borlea Zsigmond, 
Butiyán László, Berzenczey László, Csernatony La
jos, Csernovics Péter, Csiky Sándor, Deáky Lajos, 
Dezső Szaniszló, Dobsa Lajos, Domahidy Ferencz, 
Dory János, Eördögh Frigyes, Eöry Sándor, Ercsey 
Lajos, Éder István, Farkas Elek, Fazekas Alajos, 
Fejér Miklós1 Fráter Imre, Gál Endre, Gábriel Ist
ván, Gáspár András, Ghyczy Ignácz, Ghyczy Kál
mán, Gonda László, Gromon Dezső, Győrffy Gyula; 

Nincsenek jelen : Halász Boldizsár, Házmán 
Ferencé, Horváth Sándor, Hosszú József, Hrabár 

Manó, Horváth Péter, Ivánka Imre, Jankovics Gyula, 
Joannovics György, Jellasics Kázmér, Káldorövics 
Andor, Kapp Gusztáv. Kálnoky Pál gr., Károlyi 
Ede gr., Keglevich Béla gr., Keményfy János, Ker
kapoly Károly, Királyi Pál, Kiss Mikós, Klapka 
György, Kollár Antal, Konyovics Antal,l Koos József, 
Kun János, Kralyevics Benő, Kugler István, Láng 
Gusztáv, László lm/re, Lázár Dénes, Luksics Bódog, Ma
darász Jenő, Madarász József, Makray László, Maniu-
Aurél, Máday Lajos, Máriássy Béla, Máttyus Uzor, 
Mednyánszky Dénes . b., Melas Vilmos, Mocsonyi 
Antal, Molnár András, Nehrebeczky Sándor, Ocskay 
Rudolf, Oláh Miklós, Pap Lajos, Patrubány Ger
gely, Pásztély János, Perczel István, Pethes József, 
Pilaszanovics József, Plachy Tamás, Podmaniczky 
Frigyes b., Prikszky Tádé, Prónay József, Radó 
Kálmán, Ragályi Gyula, Rannicher Jakab, Román 
Sándor, Simonis Ferencz, Simonyi Ernő, Simonyi 
Lajos b., Sipos Orbán, Simics Ignácz,Suhaj Imre, 
P. Szathmáry Károly, Széky Péter, Szirmay Fe
rencz b., Sztratimirovics György, Táncsics Mihály, 
Theil István, Tfmry Gergely, Tury Sámuel, Uhlarik 
János, Urházy György, Varró Sámuel, Wass Sá
muel gr., Vitulay József, Vukotinovics Lajos, Vuko
vics István, Zichy Jenő gr., Zlinszky György, Zmes
kál Zoltán, Andrásy Gyula gr., Barcsay Ákos, Bartha 
Lajos, Benedikty Albert, Beniczky Ödön, Berde Mó
zes, Berecz Ferencz, Bethlen Farkas gr., Binder Lajos, 
Binder Mihály, Bogyó Sándor, Buttler Sándor gr., Ciotta 
János, Csanády Sándor, Caar János, Deák Ferencz, 
Degenfeld Gusztáv gr., Dietrlch Ignácz, Drágfy 
Sándor, Eitel Frigyes, Eötvös József b., Eszterházy 
Pál hg., Fabritius Károly, Fekete József, Fest Imre, 
Fillenbawm Ferencz b., Fluger Károly, Forgách 
Antal gr., FiÜipovics Zsigmond, Fodróczy Sándor, 
Gál Péter, Grázer Frigyes, Gubody Sándor, Gruescu 
Lázár.) 

E l n ö k : A szavazás eredménye fog kihir
dettetni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa) : 428 
igazolt képviselő közül igennel 188, nemmel 124 
szavazott, elnök nem szavazott; távol volt 115. 

E l n ö k : A többség a mentelmi bizottság 
véleményét elfogadja, miről a királyi ügyészi 
hivatal értesíttetni fog. Ez által a többi indítvá
nyok fölötti szavazatok szükségtelenné váltak. 

T. ház, méltóztassanak megengedni, hogy 
ismét a báz dolgainak oeeonomiájáról és a pénz
ügyi bizottság működéséről szóljak. Ez utóbbi
nak elnökségétől kaptam azon fölszólítást, hogy 
egy pár napra volna szükségök, hogy dolgaikat 
befejezhessék. Szinte ezen bizottság részéről je
lenthetem, hogy teendőit a délutáni órákban el
végezheti, ha az ülések nem fognak sokáig tar
tani. Végre még az osztályoknak van némi te
endőjük. Ha tehát a t . ház beleegyezik, javas
lom, méltóztassék elhatározni, hogy holnap csak 
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egy rövid ülést tartsunk délelőtt 10 órakor, mi
dőn is a szavazatok fognak beadatni a két hi
ányzó tagra, az osztályok és bizottságok pedig 
dolgozhatnának. (Helyeslés.) 

N y á r y P á l : T. ház! A házszabályok 
108. §-a azt mondja : „A központi bizottság je
lentése az Írásban beadott külön véleményekkel 
együtt a ház asztalára letétetvén, kinyomatik, s 
rendkívüli eseteket kivéve, legalább három uap 
közbevetésével napirendre kitüzetik." En azt hi
szem, t. ház, hogy a hirlapbélyeg megszüntetése 
tárgyában beadott törvényjavaslatra ezen rend
kívüli eset forog fen, következőleg nem szüksé
ges három napra várni, hanem az első ülésre 
kell azt kitűzni, még pedig azért, mert a t. ház j 

sürgősnek találta akkor, mikor az osztályok elé 
utasította, mert a hírlapok előfizetésének ideje 
közelegvén, sok függ attól, mi módon fogja ez 
ügyet a törvényhozás elintézni. Bátor vagyok aján
lani, hogy az az első ülésre tűzessék ki. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : T. ház! Mind a tőzsdebiróságról, 
mind a hirlapbélyegről szóló törvényjavaslat 
sürgős ; ha a központi bizottság jelentése ma 
kinyomatik, talán csütörtökre lehetne a tárgya
lást kitűzni? (Helyeslés.) Holnap csak a szavaza
tok adatnak be, azután pedig az osztályok és 
bizottságok működnek. 

Az ülés végződik 1*/* órakor. 

1869. deczember 7-dikén 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Az illető biráló bizottság beadja a Eáday László gr. választási esetére vonat
kozó iratokat. Fodróezy Sándor és társai a magyar-horvát egyezmény némely még foganatositatlan pontjai miatt interpel
lálják a kormányt. A kormány a Tisza-szabályozás befejezésére költségszaporitást kér. Szavazás az 1868-dik évi zárszáma
dást megvizsgálandó bizottság hiányzó két tagjára, s e szavazás eredménye azonnal ki is hirdettetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni, s a múlt ülés jegyzőkönyvét meghall
gatni. 

J a n i k o r P á l j e g y z ő (olvassa a decz. 
6-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : A képviselőháznak Román Sán
dor kiadatása iránt tegnap hozott határozatáról 
a közvádló értesíttetni fog. Ez a jegyzőkönyv
ben pótolandó. (Helyeslés.) 

Ha nincs egyéb észrevétel, a jegyzőkönyv 
hitelesítve van. 

Az elnökségnek egyéb előterjeszteni valója 
nincs. 

E r k ö v y A d o l f : T. ház! Van szeren
csém benyújtani Csanád megyében, a pécskai ál
lamjavak kerületében fekvő Református-Kovács-
háza telepközségnek, haszonbéres külső földjei

nek az örök váltságban nyerendő területtel 
együtt 24 holdra szaporítását kérő folyamod
ványát. 

H o r v á t h D ö m e : A kecskéméti összes 
néptanítók egyletének részéről van szarencsém 
egy kérvényt benyújtani, melyben a nevezett 
tanítók korlátolt fizetésűknek javítását a bán
sági tanitó-egylet által benyújtott kérvény ér
telmében eszközöltetni kérik, hogy egyedül ne
mes foglalkozásuknak élvén, ne kénytelenittes-
senek mellék keresethez nyúlni. E kérvényt a 
ház figyelmébe ajánlván, a kérvényi bizottsága 
hoz utasítani kérem. 

E l n ö k : Mindkét kérvény a pénzügyi bi
zottsághoz utasittatik. 

I v á n k a Z s i g m o n d : A nyolczadik bi
ráló bizottságnak eljárása Ráday László gróf 
lemondása folytán fölöslegessé válván, van sze
rencsém az iratokat a ház asztalára letenni. 

E l n ö k : Az irattárba fognak tétetni. 
K l a p k a G y ö r g y : A kormány törvény

javaslatot terjesztett a ház elé egy pesti áru- és 
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érték tőzsdei bíróság felállítása tárgyában, mely
re nézve a központi bizottság már tegnap jelen
tést tett. E napokban küldöttség jelent meg 
Temesvárról, mely azon aggodalmát fejezte ki, 
hogy ezen törvényjavaslat kizárólagossága miatt 
a temesvári Lloyd terményesarnoknak megerő
sített kivételes bírósága kérdésessé tétetik. Mi
után ezen aggodalmaknak indokolt kérvényben 
is kifejezést adtak, van szerencsém e kérvényt a 
ház asztalára tenni és a t. ház figyelmébe 
ajánlani. 

E l n ö k : A kórvényi bizottsághoz utasittatik. 
Egy interpellatio adatott be. 
B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa 

a Fodrócsy Sándor és társai által beadott interpel-
látiótj: „Már hat hete, hogy Irányi képviselőtár
sunk Bróz-fóle interpellatio tárgyában a kor
mánytól felvilágosítást kért. 

„A nevezett Bróz-féle interpellatio tárgya 
az 1868. XXX. torvényezikk rendeleteinek nem 
teljesítése volt, jelesen a 46-ik §-ban érintett 
osztályok felállítása iránt; 

„az 57-ik §-ban foglalt azon rendelet iránt, 
,inely szerint Horvát-Szlavón ország határai 
közt a közös kormányzat közegeinek hivatalos 
nyelve a horvát legyen; 

„az 58-ik §-ban foglalt azon rendelet iránt, 
mely szerint a Horvát-Szlavonországból jövő elő
terjesztések- ós beadványokra a közös miniszté
rium által a válasz horvát nyelven adandó; 

„a 62-ik §-ban érintett közös czimerek 
iránt; 

„a 64-ik §. azon rendelet iránt, mely sze
rint a verendő pénzeken a királyi czimbe a: 
„Horvát-Szlavón és Dalmátországok király a" czim 
is felveendő; 

„a 68-ik §. azon rendelet iránt, mely sze
rint minden, az egyezménynyel ellenkező tör
vény és határozat az egyezmény szentesítése 
után megsemmisítendő. 

„A nevezett Bróz-féle interpellatio azon, 
Horvát- és Szlavonországban átalánossá vált né
zetből indul ki, hogy az egyezmény eddigi nem 
foganatosítása a magyar kormány szántszándé
kos halasztásának tulajdonítandó. 

„Mi részünkről ezen körülményt az átme
neti korszak nehézségeinek tulajdonítjuk és erős 
meggyőződést táplálunk, hogy nem csak az or
szággyűlés, hanem a kormány is szoros köteles
ségének tartandja, az egyezménynek Horvát-
Szlavonországra nézve kedvező reudeleteit telje
sen és minden utógondolat nélkül a törvény ér
telmében keresztülvinni. 

„Bizonyítéka ennek, hogy már a jelen ország
gyűlésben az uj pénzek veretesének megszava
zása alkalmával egy, az 1868-ki XXX. torvény
ezikk 62-ik §-ának megfelelő uj törvény szavaz-

MÉPT. H. NAPLÓ 18fJ IV. 

tátott meg, és hogy Horvát-Szlavonországokba 
ugyanazon torvényezikk 62-ik §-a értelmében a 
közös czimerek hozattak be. 

„Azonban még sem titkolhatjuk el, misze
rint minden neheztelésnek fő oka az, hogy a 
horvát-szlavón osztályok eddig még nem állít
tattak föl, mert épen e körülmény az oka annak, 
hogy a horvát-szlavonországi hatóságok és a 
központi kormány közt az ottani sajátságos kö
rülmények és a törvényesen megengedhető kívá
nalmak iránt a szükséges érintkezés hiányzott, 
és épen ezen osztályok hiánya miatt, nem csak a 
magyar, hanem a német nyelv is a hatóságok 
közt használatba jött, minek pedig az a követ
kezménye, hogy a kevésbbé aggodalmasak a kö
vetkezetes magyarosítástól tartottak, az elége
detlenek végzetterjes kimenetelt jósoltak, a jelen 
állapot barátai pedig nyugtalankodni kezdettek. 

„És mivel az érdekelt minisztériumok ré
széről a felállítandó osztályok iránt egy bizal
mas szó sem váltatott a horvát-szlavonországi 
képviselőkkel, attól tartunk, miszerint mind a 
mellett, hogy az országgyűlés a horvát minisz
ter költségvetésének megszavazása alkalmával 
azon kivánatát fejezte ki, hogy az érdekelt mi
nisztériumok a felállítandó osztályok szükséges 
kiadásait a jövő költségvetésbe vegyék fel, ezen 
osztályok nem oly hamar, mint kívánatos volna, 
vagy talán nem azon módban állíttatnak fel, 
miként ez az érdekelt királyságok méltóságának 
tekintetbe vételével a törvény szavaiból követ
keztethető. 

„A minisztériumok tudomás szerint önálló 
miniszteri osztályokra és ügy-osztályokra osztvák. 
Egy üy ügyosztály „horvát ügy" elnevezése 
alatt ideiglenes tökéletlenségben a pénzügymi
nisztériumnál is létezik, de egy oly alárendelt 
osztályt az egyezményt létrehozó országos kül
döttségek nem gondolhattak. 

„Az 1868-ik évi XXX. torvényezikk 46-ik 
§-a t. i. a horvát-szlavón osztályokról szól, 
melyek Horvát-Szlavón és Dalmátországok kívá
natára felállitandók, a mi alatt, magától értetik, 
alárendelt osztályok nem értethettek. 

„Mi horvát—sziavon képviselők kötelessé
günknek tartottuk, ezen interpellátióval az or
szággyűlés előtt fellépni, és erősen hiszszük, hogy 
a közös minisztérium ezen nyilvános felszólam
lást méltatásba veendi, miért is bátorkodunk 
a Horvát-Szlavonországban az egyezmény által 
a közös minisztériumokra ruházott kötelezett
ségek pontos és szigorú foganatosítása iránt fel
merült kételyek eloszlatására, az egész magyar 
horvát-szlavón közös minisztériumhoz azon kér
dést intézni: 

„vajon szándékozik-e és mikor, a minisz
terelnök Irányi interpellátiójára felelni ? miu-
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tán visszaérkezvén, őt mi sem gátolja, erre mi
előbb és oly kimeritőleg válaszolni, hogy Hor-
vát-Szlavonországok lakosainak ez iránt minden 
megnyugtatás nyújtassák ?" 

E l n ö k : Ezen interpellátió miniszterelnök 
úrral ós általa az egész minisztériummal közöl
tetni fog. 

Nincs semmi egyéb előterjesztés? 
M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i 

n i s z t e r : Szót kérek. (Halljuk!) 
T. ház! A közelebb múlt napokban a Tisza

szabályozás ügyében hozzám intézett interpellá-
tióra adott válaszomban érintettem volt azon 
sajnos eseményt, hogy a Tisza árjai a Bodrog
közben a vódtöltéseket áttörvén, nagy károkat 
okoztak. Azóta egymást érik a távsürgönyök, 
melyek jelentik, hogy Beregh megyében és Felső-
Szabolcsban is hasonló töltésszakadások történ
vén, ezeknek mentesitett ártéréit viz borítja. 
Szomorú dolog, t. ház, hogy ezen vizáradások-
nak és az ezek által okozott megmérhetlen ká
roknak minden esztendőben tanúi vagyunk, és 
ha ennek okát keressük, nem találjuk egyebütt, 
mint abban, hogy a megkezdett és már miihók
ra rúgó költségekkel folytatott szabályozási mun
kák máig is befejezve nincsenek, s a mulasztás, 
fájdalom, a munkának épen azon részeinél mu
tatkozik legnagyobb mérvben, melyeknek létesí
tésére az állam van kötelezve, t. i. azon átvágá
sok létesítésénél, melyek kiképezve és anyame
derré válva, a viz árját levezethetnék. 

Nem hordozhatnám el, t. ház, azon súlyos 
felelősség terhét, mely állásomnál fogva reám 
nehezednék, ha ezen, időről időre megújuló csa
pások és az ezek által okozott tömérdek kár meg-
gátlására mindazt meg nem tenném, a mit meg
tenni kötelességem. Ennélfogva bátor vagyok a t. 
ház igazságszeretetéhez és méltányosságához folya
modni. Szakközegeink alapos tanulmányozásából 
merített véleménye és alapos meggyőződése sze
rint, ezen bajon gyökeresen segítve mindaddig 
nem lesz, mig a megkezdett munkálatok terv-
szerüleg keresztülvive és befejezve nem lesznek; 
a szükséges fölméréseket és költségszámításokat 
még 1867-ben, midőn hasonló csapások látogat
ták volt meg ezen vidéket, elkészíttettem. A szük
séges költségek mindent egybevetve 1.600,000 
írtra rúgnak. Nagy ez összeg, t. ház, de azt hi
szem, az országgyűlésnek ennek megajánlásától 
visszariadni nem szabad, midőn ettől egy 30 
• mértföldnyi terület lakosai ezreinek sorsa függ, 
(Igaz!) és függ az,hogy ugy az ezek által, mint 
az állam által kiadott már milliókra menő ki
adások sikere biztosíttassák, annyival inkább pe
dig, t. ház, minthogy ezen kiadások, melyek a 
múltból szállottak teherként reánk, könnyen len

nének fedezhetők a közös aktívákból, melyek
nek leszámítása a most következő 1870-ik év 
folytán ugy is megtörténhetik. 

Alázatos indítványom tehát a t. házhoz az: 
méltóztassék elhatározni, hogy az általam szer
kesztett és a pénzügjmiiniszter ur által a t. kép
viselőháznak benyújtott költségvetési előirányza
tában a 6. czim „rendkívüli vízépítések" máso
dik sorszáma alatt a Tisza átmetszések sikerité-
sére javasolt 747,600 frt helyett ugyanazon czim 
és sorszám alatt 1.600,000 frt vétessék fel. (He
lyeslés.) 

Bátor vagyok a t. háznak ezen indítványo
mat azon kéréssel bemutatni, méltóztassék ezt 
megvitatás és tárgyalás végett a most épen 
ezen költségvetésemmel foglalkozó pénzügyi bi
zottsághoz utasítani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház, gondolom, meg fog 
nyugodni abban, hogy a közlekedési miniszter 
urnák ezen jelentése, illetőleg javaslata kinyo-
matik és véleményadás végett a pénzügyi bizott
sághoz utasittatik. 

M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i 
n i s z t e r : Épen most folynak a tárgyalások: 
méltóztassék talán még a kinyomatás előtt át
küldeni a pénzügyi bizottságnak. 

E l n ö k : Az nem gátolja azt, hogy már 
előleg lemásoltatván, a pénzügyi bizottságnak ki
adassák; (Helyeslés) ezután ki fog nyomatni és 
szétosztatni. 

A mai napirenden levő tárgy: két tag vá
lasztása a hetes bizottságba, azok helyébe, kik 
tegnap lemondottak. Kérem, méltóztassanak sza
vazati jegyeiket elkészíteni; a névsort Széll Kál
mán jegyző fogja felolvasni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a név
sort, s a képviselők egyenkint beadják szavazataikat) 

E l n ö k : T. ház! A beadott jegyek azon
nal össze fognak számláltatni, hogy az eredmény 
mindjárt kihirdettessék. Addig az ülést egy ne
gyed órára felfüggesztem. 

(Negyedórai szünet múlva) 
A szavazás eredménye fog kihirdettetni. 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő : Beadatott ösz-

szesen 177 szavazat, j ebből Házmán Ferencz ka
pott 176, Muzslay Sándor 175, Prileszky Tádé 
1 szavazatot. 

E l n ö k : Ennélfogva Házmán Ferencz és 
Muzslay Sándor a bizottság tagjaivá válasz
tattak. 

A mai ülés jegyzőkönyvének ezen válasz
tásra vonatkozó pontja fog fölolvastatni. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a jegyző
könyv ezen pontját.) 
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E l n ö k : A jegyzőkönyv többi része a jövő 
alkalommal hitelesíttetik. 

A mai ülést ezennel föloszlatom, hogy az 
osztályok a telepitvényekre vonatkozó törvényja
vaslattal elkészülhessenek. AzI , II , IV. és VIII. 
osztály még nem készült el munkálatával. Az 
elnök ugyan fel van jogosítva a házszabályok 
által, hogy mihelyt öt osztály beadta jelentését, 
azonnal központi bizottsági ülést tarthasson ; ez 

A kormány részéről jelen vannak : Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért; később Atidrásy Gyula gr.. Bedekovics 
Kálmán. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/4 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni, a múlt ülés jegyzőkönyve fog fölolvas
tatni. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a decz. 
7-ikén tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyr 
hitelesítve van. 

Németh Albert u r , hevesmegyei képviselő, 
nyomtatott ivet nyújtott be hozzám, melyben 
a kápolnai ünnepélyt rendező bizottság meghívja 
a képviselőházat a kápolnai honvédémlék lelep
lezési ünnepélyére, mely deczember 19-én dél
előtti 10 órakor fog tartatni . 

S z é l l K á l m á n : T. ház! Van szerencsém 
teljes tisztelettel vasmegyei Szent-Gottkard me
zőváros összes lakosainak kérvényét előterjesz
teni, melyben egy elsőfolyamodásu királyi tör
vényszék fölállitását kérelmezik. Kérem annak 
áttételét a kérvényi bizottsághoz. 

azonban csak sürgető esetekre vonatkozik, ily eset 
pedig most elő nem fordul. 

Csütörtökön reggel 10, órakor ülés lesz, 
melyben a tőzsde-bíróságra és a hirlapbélyeg 
eltörlésére vonatkozó törvényjavaslatok lesznek 
tárgyalandók. 

Most a pénzügyi bizottságot kérem ülésre. 

Az ülés végződik d. e. llx/i érakor. 

E l n ö k : Oda fog utas í t ta tni . 
S z a l a y S á n d o r : T. ház! Körmend me

zővárosa iparos-testületének és 14 czéhmesteré-
nek kérvényét van szerencsém a t. háznak be
nyújtani, melyben az illetők kérelmezik, hogy 
az elavult czéhrendszer megszüntettetvén, az 

»ápar-rendszahályok óletbeléptetve, az iparszabadság 
minden honpolgár javára biztosittassék. 

E l n ö k : Áttétetik a kérvényi bizottsághoz. 
K e m é n y f y J á n o s : Tiszt, ház! Eszter

gom megye közönségének kérvényét van szeren
csém beterjeszteni, melyben a garamvölgyi vas
pályának s azzal kapcsolatosan a buda-szőnyi, 
illetőleg buda-esztergomi vasútnak országos ka-
matbiztositék mellett leendő kiépítését kérel
mezik. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit-
tat ik. 

G á b r i e l I s t v á n : T. képviselőház! Az 
abauj - szántói rabbi - kerülethez tartozó számos 
izraelita által aláirt k érvényt kell, kötelességem
nél fogva, bejelentenem. Alá van irva Abauj-
Szántó főrabbija és ugyanazon helység községi 
elnöke. Hozzá van csatolva négy okmány, mely 
azon izraeliták aláir ásat tartalmazza, kiknek ne-
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Tárgyai: Kérvények bemutatása. Ürményi Miksa a katona-szállásolás tárgyában, Ede r István csongrádvárosi iskolai 
ügyben, Miletics Szvetozár az 1861-dik évi szerb congressus, a cattarói eljárás és a keleti utazás iránt interpellálják a kor
mányt. A kormány felel Miletics Szvetozár interpeUatiójára az 1869-dik évi szerb congressus iránt, mit a ház tudomásul 
vesz. Az 1870-dik évi ujonczozásról szóló törvény szentesittetvén, kihirdettetik. A függő államid ósságokat ellenőrző bizottság 
két rendbeli jelentése bemutattatik. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a pénzügyi törvényszékekről, a társulatokra 
szabandó bélyegek és díjak szabályozásáról, végre a bélyegek, díjak és illetékek fentartásár ól szóló törvényjavaslatok 
iránt. A hirlapbélyeg eltörléséről, úgyszintén a pesti tőzsdebiróságról szóló törvényjavaslatok m egállapittatnak. 
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vében a kérvény készült. Ebben előterjesztik, 
hogy az 1868-ik évben a vallás- és közoktatási 
miniszter által összehívott és Pesten tartatott 
egyetemes gyűlésben azon megállapodás történt, 
hogy a szertartásokra vonatkozó minden tárgy 
mellőztessék; azonban, mint a kérvényezők mond
ják, fájdalommal tudták meg, hogy a eongres-
sus — a kérvényezők szavai szerint — túlment 
kitűzött czélján és a vallási reform kérdésének 
tárgyalásába is beleereszkedett; a kérvényezők 
pedig határozottan kijelentik, hogy nem kíván
ják, miszerint bárminemű vallási reformkérdés 
hozassák szőnyegre. Ennélfogva teljes bizodalom
mal terjesztik elő kérvényüket, melyben a kép
viselőháznak kegyes pártfogását kérik az iránt, 
hogy vallásuk autonómiája teljes épségben fen-
tai'tassék. Három fő pontja van a kérvénynek. 
Legelső az, hogy a vallásbeli reformkérdésbe 
semmi beavatkozás ne történjék. Második az, 
hogy érezvén magok is, miszerint a nevelés te
rén a korigényeknek lehetőleg megfelelni tartoz
nak, elismerik a közös iskolák fölállításának 
szükségét, s ezen értelemben meg is szavazták 
az erre vonatkozó költségeket; azonban kíván
ják, hogy egyházi és iskolai ügyeik saját magok 
által intéztethessenek, és ne oetroyáltassék ra
jok semmiféle nevelési rendszer. Harmadszor 
óhajtják, hogy a három évenkint tartatni szo
kott congressus, mely rajok a nélkül is elvisel-
hetlen költségekkel nehezül, szüntettessék meg. 
Ez kivonata a kérvénynek: kérem a kérvényi 
bizottsághoz áttétetni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit-
tatik. 

S z l u h a I g n á c z : Tiszt, ház! Tót János, 
tolnamegyei Nagy-Szokol község lakosa kérvé
nyét van szerencsém benyújtani, melyben a mel
lékelt peres iratok megvizsgálását és ezek érde
mében törvényes véleményt, illetőleg határozatot' 
hozatni kér. A szabályok értelmében kérem a 
kérvényi bizottsághoz áttétetni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik. 
S z i l á g y i V i r g i l : T. ház! Van szeren

csém Hód-Mező-Vásárhely város közönsége részé
ről egy kérvényt nyújtani be, melyben a hűbéri 
viszonyok maradványainak, a regáléknak hala
déktalan megszüntetését kérik. Kérem a kérvé
nyi bizottsághoz áttenni. 

Elnök: A kérvényi bizottsághoz utasít
tatok. 

Ü r m é n y i M i k s a : Oly tárgyban óhaj
tom kikérhetni néhány perezre a t. ház kegyes 
figyelmét és kérdést intézni az igen t. honvé
delmi miniszter úrhoz, melynek gyakorlati fon
tossága iránt alig lesz kétely körünkben tá
masztva. (Halljuk!) 

Atalánosan el van ismerve, hogy a katona-

beszállásolás rendszere a legsúlyosabb és leg-
aránytalanabbul felosztott terhek egyike, és 
hogy országszerte számos elégedetlenkedésnek 
okozója. 

Ezen állítást és az orvoslás kívánatosságát 
bővebben illustrálni, merő visszaélésnek tekinte
ném a tiszt, ház türelmével. Az orvoslásnak két 
módja mutatkozik: laktanyák építése, vagy az 
illető szállásadóknak nyújtandó bővebb kárpót
lás. Elismerem, hogy, tekintve az ország sok-
nemü szüksége parancsolta takarékossági szem
pontokat, a második mód mellett szólnak némely 
okok. Meglehet, hogy emelve a kárpótlást né
mely vidéken, a szállásadók megnyugtatása el 
lenne érhető; de viszont lesz oly vidék is , hol 
a házi béke ilyetén folytonos megzavarását ma
gas kárpótlás sem fogja megkedveltetni a lakos
sággal. És végre, t. ház, vannak szintén országos 
érdekű katonai tekintetek, melyek egyedül a 
laktanyák építését mutatják mint az állam 
érdekeinek megfelelő eljárást. 

Csak néhány szóval kívánom ezen szempon
tokat jelezni, és választom például a lovas csa
patokat, mert ezek körül legszembeszökőbbek a 
beszállásolási rendszer káros hatásai. A lovas 
csapatok a mostani védrendszer mellett egyátalá-
ban nagy hátrányban szenvednek. Elismert tény, 
hogy jó seregnek fő erejét mindenkor jó altisztek 
képezték. A mostani, csak 3 éves jelenlét ideje 
mellett pedig jól betanított, tapasztalt altiszteket 
képezni, átalában nehéz, lovasságnál még nehe
zebb. Ha már azután egy század együtt volna 
egy laktanyában, ott vannak a tisztek, néhány 
ügyes altiszt, egyik pótolja a másikat, egy szó
val, az egész nem szenved túlzottan. Ha azon
ban, mint jelenleg, egy század sokszor 7—8 fa
lura van felosztva, sok szakasz csak egyes tapasz-

, talatlan altisztek felügyelete alatt áll, be kell 
állni a védrendszer ezen gyengéje és a beszál
lásol ás káros volta következésének, azaz : lassúbb 
és nem egyöntetű betanítás, lazább fegyelem 
és következéskép a csapatok harczképességének 
csökkenése. 

A beszállásolási rendszer ezen kettős hát
rányaira óhajtottam a t. ház figyelmét is fel
kérni, midőn a honvédelmi miniszterhez a következő 
tiszteletteljes interpellátiót intézem. (Halljuk! 
Olvassa:) „Tekintve, hogy a katona-beszállásolás 
már azért is a legsúlyosabb terhek közé soro
landó, mert mindig ugyanazon vidékekre, nem 
pedig az ország minden lakosára egyaránt ne
hezedik ; 

„tekintve továbbá, hogy a jelen rövid szol
gálat mellett, különösen a falukon kis szakaszok
ban elszórt lovasságnál, a betanítás, következő
leg a csapatok harczképessége, a beszállásolás 
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rendszere mellett okvetlen, és pedig nagy mér
tékű hián}'okat fog szenvedni: 

„tiszteletteljesen kérdem a honvédelmi mi
niszter u r a t : 

„1. hajlandó-e elismerni e két szempont 
fontos és sürgős voltát? 

„2. kiván-e intézkedni, hogy katonai lak
tanyák építése által e hiányok orvosoltassanak? 
és ha igen: 

„3. ezen laktanyák építését országos pén
zekből tartja-e eszközlendőnek , avagy a vidékek, 
illetőleg törvényhatóságoknak nyújtandó enge
dély által és biztosítás mellet t i" 

E l n ö k : Az interpellatio még egyszer fel 
fog olvastatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (újra föblvassa 
az interpellatiót.) 

E l n ö k : Közöltetni fog a honvédelmi mi
niszter úrral. 

É d e r I s t v á n : A vallás és közoktatási minisz
ter úrhoz kívánok interpellatiót intézni. (Halijuk! 
Fölolvassa:) „ Van-e hivatalos tudomása a mélyen t. 
miniszter urnák arról, hogy Csongrád városában 
az ujabb oktatási törvények és szabályok életbe 
léptetése óta a vallás- és erkölcstan az iskolák
ban mai napig nem tanít tat ik ? jóllehet ezen tisz
tán magyar és katholikus, tizenhét ezer lelket 
számító város egy százezer forinton épült nagy 
és egy kisebb városi, ezenkívül négy tanyai, jól 
rendezett, 12 tanítóval ellátott iskolát ta r t , 
nagy és erejét túlfeszítő költséggel, és melynek 
ez idő szerint 2500-nál több tankötelezett gyer
ke van. Ha ezekről tudomása van, e tárgyban 
mi intézkedéseket tet t? ha pedig tudomása nincs, 
hathatós és gyors intézkedésre kérem fel." 

E l n ö k : Még egyszer fel fog olvastatni. 
J á m b o r P á l j e g y z ő (újra felolvassa.) 
E l n ö k : Közöltetni fog a vallás és köz

oktatási miniszter úrral. 
M i l e t i c s S z v e t o z á r : Az összes m. kir. 

minisztériumhoz az 1861-ki szerb congressus 
ügyében, s a m. kir. miniszterelnök úrhoz a 
Boceha di Cattaro pacifieatiója ügyében egy-egy 
interpellatiót bátorkodom benyújtani. 

F o d r ó c z y S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
Miletics Szvetozár interpettátióját a szerb congressus 
ügyében.) „Tekintettel arra, hogy a múlt ország
gyűlésen az újvidéki képviselő, Branovacsky Ist
ván ur, saját szerb .collegái nevében az 1867-ik 
évi április hó 8-án tar to t t országgyűlési ülésben 
következő interpellatiót intézett az összes m. 
kir. minisztériumhoz : * Szándékozik-e a t. mi
nisztérium az 1861. évi szerb eongressusnak ki
váltságos jogigényeket és ezek biztositéka fölté
teleit formulázó munkálatára nézve, e fölötti 
törvény hozatala végett, még ezen országgyűlés 
ez évi szaka alatt a t . képviselőházhoz királyi 

elöterjesztvenyt. vagy javaslatot benyújtani vagy 
nem?" 

„hogy én az 1867. évi június 18-án ta r 
tot t 141. országgyűlési ülésben ezen interpellátióra/ 
feleletet sürgettem; 

„s hogy ezen alkalommal a volt belügyi 
miniszter következőleg válaszolt: „ . . . Most 
azt válaszolhatom, hogy igenis a kormány fog e 
tárgyban törvónyjavalatot előterjeszteni, hanem 
az idő rövidsége miatt ezt eddig nem tehette, s 
alig hiszem, hogy ez ülésszak alatt előterjeszt
hetne, miután e tárgy * fontos levén, komoly 
megfontolást kivan. Ennélfogva csak akkor fog 
ez iránt törvényjavaslatot előterjesztetni, midőn 
az országgyűlés ismét összeül; 

„tekintettel arra, hogy én, nem elégedvén 
meg ezen félelettel, az 1868. évi június 21-én tar
tot t 142 országgyűlési ülésben határozati javasla
tot terjesztettem a ház elé, a melyben, mellé
kelve az emiitett congressusi határozatokat, kér
tem, hogy 15-ös regnieoláris bizottság küldes
sék ki, mely a mondott congressusi határozato
kat átvizsgálná és azokról indítványt terjesztene 
elő, és hogy, miután ezen indítvány az ország
gyűlési iratok 117. sz. alatt kinyomatott és ki
osztatott, a június 24-én 144. ülésben azt kér
tem, hogy rendeltessék meg a tárgyalás napja : 
mire az határoztatott , hogy ez az országgyűlés 
elnapoltatása után meg is fog történni; 

„tekintettel arra, hogy az 1867—1868. évi 
országgyűlési ülésszak kezdetén az 1867-ik évi 
november 13-án tar tot t ülésben ujolag interpel
láltam a minisztériumot: „hajlandó-e ezen ország
gyűlési folyam alatt, a mint azt a CXLIL ülés
ben megígérni méltóztatott, és pedig minél előbb, 
az 1861-ki szerb congressus határozatai, s ő fel
ségének 1861-ben átadott acták alapján, ezen 
orszagggyüles elé javaslatot terjeszteni, s igy 
a szerb nemzetnek adott királyi szavat beváltani V 

„s hogy erre Andrásy minisztereinők ur kö
vetkezőleg válaszolt: „Annyit mondhatok, hogy 
a mint a kormány részéről a belügyminiszter 
ur már kijelentette, mihelyt alkalom nyilik s 
a teendők megengedik, a szerb congressus ü g y é 
ben az országgyűlés elé javaslatot fog terjesztet
ni," a mit az országgyűlés „élénk helyeslés"-sel 
fogadott; 

„tekintettel végre arra, hogy végső ideje,, 
hogy a kormány mind a királyi szót beváltsa, 
mind saját, az előbbi országgyűlésen több izben 
t e t t igéretét teljesítse ; hogy nincs kilátás arra, 
hogy a szerb nemzet Magyarországban nemzeti 
jogairól le fogna mondani : 

„és hogy fatális volna ahhoz a szegedihez 
hasonló esetet várni és a magyarországi nemze
tekkel egyátalában, a szerb nemzettel különösen, 
tranasctióra gondolni: 
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„harmad ízben s utoljára intézett az összes m. 
kir. minisztériumhoz rövid s világos interpel-
látiót: 

„ Szándékozik-e minél előbb, még ezen or
szággyűlési folyam alatt, legtovább ugyanis az 
1870. évi február hóig a szerb nemzeti congres-
sus határozatai fölött, melyek ő felsége elé ter
jesztettek 1861-ben a szerb congressus küldött
sége által, s melyek az országgyűlési iratok 117. 
sz. a. kinyomattak, a ház elé törvényjavaslatot 
terjeszteni, s ez által valamint a felségi szót, 
ugy saját igéretét megváltani?" (Andrásy Gyula 
gr. minisztereinők a terembe lép s élénk éljenséssel 
fogadtatili*). 

E l n ö k : A miniszterelnök úrral fog közöl
tetni. 

F o d r ó c z y S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
Miletics Szvetozár interpeUátióját a cattaroi eljárások 
miatt): „Megfontolván, hogy a boccha di catta-
róiak insurectiója folyamában fényes napvilágra 
jött, hogy a zendülésnek oka loeális, hogy ez a 
zárai és cattaroi kormányközegek taktika nélküli, 
durva -és provocatorius magaviselete által hivatot 
elő, a mely közegek az illető lakosok ő felségé
hez való pacifieatiójának is útját állották; 

„megfontolván, hogy ugyanazon valamint 
polgári ugy katonai kormányközegek által a 
kibékülésnek hidja leromboltatott, rögtönbiróságok 
és akasztások, gyújtogatások és a faluk és veté
sek pusztítása, sőt az aggastyánok, asszonyok, 
gyermekekkeli kíméletlen bánásmód által, mi 
csakis ellentállást idézhetett elő; 

„megfontolván, hogy mind Oroszország és 
Montenegró, mind pedig a többi szláv népeknek 
magaviselete által mindenütt világosan be van 
bizonyítva, hogy a boecha di cattaróiak zen
dülése nem valamely kül- vagy belizgatásnak ós 
forradalmi tervezetnek gyümölcse, és hogy az ilyes 
izgatásokkal és tervezetekkel való rágalom csakis a 
bureaukratikus hibák és kihágások elpalástolásá-
nak álarczául szolgál, melyek oda jutottak, hogy 
végre magukat a gróf Auersperg kormányzó ál
tal alkalmazott közbenjáróit a pacificatiónak is, 
mint a brodi kapitányt, Gyurkovics Markot el
zárták és 8 napi fogságban tartották; 

„megfontolván, hogy a miniszterelnök ur 
miniszterhelyettese a november 29-én tartott or
szággyűlési ülésben azt nyilvánította ki, hogy a 
magyar kormány is gondoskodik a fölkelésről és 
az utakról, hogy azon vidéken a béke helyreál
líttassák, és hogy e szerint bír és az átalános 
béke érdekében kell birnia befolyással a boccha-
cattarói felkelés ügyének folyamára; 

„tekintettel a boccha-eattaróiak elismert 
loyalifására és azoknak készségére, hogj7" saját 

*) Első megjelenése a szueczi utazás óta. 

igazságos óhajaik és kivánalmaik biztositéka 
mellett a béke ölébe visszatérjenek, és hogy 
a boecha-eattarói fölkelésnek folytatása és a had
müveletek megújítása által, különösen, hogy ha 
ezek a monarchia határain kivül is kiterjesztet
nének, a közbéke veszélyeztetik: 

„A m. kir. miniszterelnökhöz intézek követ
kező interpellátiót: 

„Tett-e vagy szándékozik-e tenni lépéseket 
ő felsége a közös monarchánál, hogy Boccha di 
Cattaróban oly mórtékek használtassanak, me
lyek az említett vidéknek pacificatiójára ered
ménynyel vezetnének és a monarchia határaitól 
elháritnák a conflagratiót, mely képes lenne ezen 
monarchiát, és igy Magyarországot is a keleti 
kérdésbe bebonyolitani f* 

E l n ö k : Közöltetni fog a miniszterelnök 
úrral. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : Miután a minisz
terelnök ur keleti utazásából visszajött, bátor 
vagyok ezen keleti utazás tárgyában is interpel
látiót beadni. (Derültség.) 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa:) „Tekin
tettel arra, hogy a m. kir. miniszterelnök folyó 
évi június 14-én tartott országgyűlési ülésben 
adott feleletében a keleti népek, különösen pe
dig a Bosznia irányábani nemzetközi viszonyokra 
vonatkozó interpellátióra azt jelentette ki: 

„hogy az osztrák-magyar monarchiának ke
let irányában politikájának iránya: a béke fen-
tartása és a be nem avatkozás addig, mig más 
hatalmak nem avatkoznának be ; 

„és hogy ezen politika a közös minisztérium 
és a magyar kormány közötti közös egyetértés 
utján szilárdittatott meg; 

„tekintettel arra, hogj ezen, a béke és a be 
nem avatkozás politikájával ellenkezik minden 
lépés, mely arra van irány ózva vagy azt adja követ
kezményül, hogy a Porta magaviseletének eddigi 
rendszerében megerősbödjék, valamint a souze-
rain államok, ugy az alávetett népek irányában 
is, és hogy ilyen lépés flagrans módon fekszik 
magában az Osztrák-Magyarország és a porta 
közötti szövetségnek kísérletében is; 

„tekintettel arra, hogy a nyilvános lapok 
és a közvélemény ilyen szövetség utáni törek
vést lát ő felségének a mértékadó miniszterek
kel és magával a m. kir. miniszterelnökkel Kon-
stantinápolyba tett útjában i s ; 

„tekintettel arra, hogy e miatt a keleti ke
resztény népeknek közvéleménye annyival inkább 
van megnyugtalanitva, mivel az a hir terjedt el, 
hogy valóban megkísértettek, sőt talán meg is 
erősíttettek a porta és Osztrák-Magyarország kö
zötti conventiók, melyeknek ily körülmények kö
zött nem lehet más a czéljok, mint a fenálló, 
a török kormány és pasák zsarnokságán, és a tö-
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rökországi keresztény népek rabszolgaságán ala
pított állapotnak fentartása, és hogy ezen eon-
ventiók a török területnek és a független Mon
tenegrónak átlépésére az osztrák-magyar hadse
reg részéről vonatkoznak; 

„tekintettel végre arra, hogy az osztrák
magyar ország részérőli ilyen magaviselet, egy
részről a keleti keresztény népeknek rokonszen
vét Osztrák-Magyarország irányában conpromitál-
ni, másfelől pedig más hatalmaknak nemcsak dip-
lomatiai, de katonai beavatkosását is kihívni, és 
Magyarországot oly állapotba hozni képes lenne, 
hogy az ellenkezőleg rendeltetésével és feladatá
val, fegyverét a törökével a keresztény népek ellen 
egyesitse és ez által adott alkalommal saját bel
sejében polgárháborút vívjon ki; 

„tekintettel arra, hogy a keresztény népek, 
különösen pedig a mostam souzerain keresztény 
államok, Magyarországnak a nemzetközi, illető
leg a keleti viszonyokra való befolyása erőködé-
sének más eredményét várták: 

„a m. kir. miniszterelnökhöz keleti utjáróli 
^isszajővetelekor következő interpellátiói pontokat 
intézem: 

„1-ör. Vajon tanácsolta-e miniszterelnök ur 
is ö felségének a konstantinápolyi és keleti utat. 
•és minő ezélból? (Derültség.) 

2-or. Vajon megkísértettek vagy megálla-
pittattak-e Konstantinápolyban a portával bizo
nyos conventiók, és minő jellemnek? 

„3-or. Mikép egyeztethető össze ezen con
ventiók kísérlete vagy megállapítása a semle
gesség, be nem avatkozás, béke politikájával í 

B4-er. Miképen egyez meg az 'osztrák-magyar 
hadsereg a török területre való benyomulásának 
conventiója az 1856-ki párisi alku 7. §-ával? 

„5-ör. Miképen egyez meg a Montenegróba 
való benyomulásának conventiója Montenegrónak 
Törökország irányában) függetlenségének tettle
ges elismerésével Ausztria részéről és magának a 
portának is, az 1856-ki párisi conferentiák jegy
zőkönyvének 15. száma alatt kifejezett elismeré
sével, hol Montenegrónak tettleges helyzetét re-
spectáini ígéri? 

„6-or. Magára vállalja-e a m. k. minizter-
elnök ur és a magyar kormány a felelősséget a 
portávali solidaritásért, és e solidarításnak vala
mint belülrőli, ugy kivülrőli következményeiért?" 

E l n ö k : Közöltetni fog miniszterelnök 
úrral. 

Vallásügyi miniszter ur kíván szólni. (Halljuk!) 
Eötvös József b. vallás- és köz

oktatásügyi miniszter : T. ház ! Miletics 
Szvetozár képviselő ur 1. é. november 25-én inter-
pellatiót intézett a eultusminiszteriumhoz, mely
ben előadván, hogy az 1868: IX. törvényezikk 
értelmében összehívott görög-szerb congressus a 

patriareha által eloszlattatott; előadván, hogy 
a congressus kisebbsége ez ellen akkor óvást 
nyújtott be, és ezen ügyben a minisztériumnál is 
eljárt, kívánván, hogy a congressus folytatását 
határozza el; előadván, hogy később a congres
sus csak elnapoltnak declaráltatván a „Budapesti 
Közlöny" szerint október 15-re rendeltetett ösz-
szehivatni; előadván, hogy ennek daczára össze 
nem hivatott: azon kérdéseket intézi a eultus
miniszteriumhoz : 

1-ször. Jóváhagyta-* a szerb patriareha azon 
tettét, hogy a eongressust f. é. Julius 14-ik 
napján szétoszlatta és mily alapon? 

2-szor. Adott-e ki oly határozatot, melynek 
folytán a congressusnak csak elhalasztottnak kel
lene tekintetni, s melynek következtében a szerb 
patriareha a eongressust újból és minél hama
rább, s ugyan a ,,Buda-pesti Közlöny" szerint f. é. 
október 15-re egybehívni tartozott volna? 

3-szor. Van-e tudomása, hogy később egy 
más legfelsőbb határozat, valakinek befolyása 
folytán, adatott volna ki, mely szerint a szerb 
patriarehának azon jog tulajdoníttatnék vagy 
adatnék, hogy a eongressust kedve szerint elosz
lathatja s uj választásokat más congressusra 
rendelhet meg, és mily egyházi vagy állami tör
vényen alapul e hatalom elismerése vagy adása ? 

Végre kérdi : melyek a minisztérium szán
dékai a congressusra nézve ? 

Hogy ez interpellátióra felelhessek, szükséges, 
hogy hivatkozzam az 1868: IX. törvényczikkre, 
mely a dolog természeténél fogva a minisztérium 
eljárásának szabályául szolgál. E törvényezikk 
3-ik szakaszában a görög-keleti egyházhoz tar
tozó két metropolia híveinek jog adatik, egyházi 
és iskolai ügyeiket az illető metropoliták által 
ő felségének teendő előleges bejelentés mellett 
egybehívandó congressusokban önállóan intézni; 
a 4-ik §-ban kimondatik, hogy mindkét metro
polia híveinek joguk van, a legfelsőbb jóváha
gyási jog fentartása mellett, egyházi gyüleke
zeteiket szervezni; az 5-ik §-ban kimondatott, 
hogy az első szerb congressus — mielőtt az ön
álló szervezkedés megtörténnék — álljon a fő-
pásztorokon kívül 25 egyházi, 50 világi és ezek 
között 25 határőrvidéki követből; végre a 7-dik 
szakaszban az mondatik, hogy az első eongressus-
nak első teendője — nem egyetlen, de első te
endője — lesz a congressus szervezete iránt — 
legfelsőbb jóváhagyás mellett — határozni. 

E törvényben a minisztérium kötelességévé 
tétetett, hogy a congressus mihamarébbi össze
hívását eszközölje: ez megtörtént; hogy a con
gressus a metropolita által hivassék össze és ez 
összehívás bejelentessék : ez is megtörtént; hogy 
a congressus 75 tagból álljon, ez szintén telje
síttetett ; és a mennyiben a két metropoliának 
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elválása következtében egyes választókerüle
tek képviselőket nem küldhettek, mert azok a 
román metropoliához esatoltattak, ezen hiányzó 
szavazatoknak elosztása magára a congressusra 
bízatott, mely azt meg is tette ; végre a dolog 
természeténél fogva a törvény ugy rendelkezett, 
hogy a congressus csak egyházi és iskolai 
tárgyakkal foglalkozzék; a törvénynek ezen ren
delete is megtartatván mindezekre nézve, igy 
a törvény mind ezekben végre hajtatott. 

A congressusnak elnapolására és feloszlatá
sára nézve a törvény nem rendelkezett, miután 
maga a congressus elnapolásának és eloszlatásá
nak módjára nézve még határozatot nem hozott: 
mert ha ily határozatot hozott és az legfelsőbb 
helyen helybenhagyatott volna, a congressus el
napolása és feloszlatására nézve kétségkívül azon 
rendeletek volnának irányadók, melyek igy álla
pittatnak meg. 

Ez azonban nem történvén, a minisztérium
nak a congressus elnapoltatására nézve csak két 
lehetősége volt : vagy azon nézetből kellé kiin
dulnia, hogy, miután a congressus összehívása a 
metropohtara bízatott, és a kormány részére a 
congressus összehívására nézve a törvény által 
semmi más nem követeltetik, mint hogy az be
jelentessék , ugyanezen szabályt alkalmazza a 
congressus elnapolása és feloszlatására nézve is, 
mint az közönségesen mindenütt történik, hol a 
törvény máskép nem rendelkezett; vagy pedig 
követnie kellett volna az előbb létezett eljárást, 
mely szerint a feloszlatás és elnapolás a kor
mány által mondatott és eszközöltetett ki. Miután 
a kormány előbb az összehívási jogot is gyako
rolta, ezt azonban a törvényhozás megváltoz
tatta : a kormány czélszerünek tartotta követni 
azon ösvényt, a melyet az ujabb törvény kije
lölt, azaz olyannak tekinteni az elnapolás ésfel-
©szlatási jogot, mely mindaddig, mig a congres
sus maga az iránt ujabb szabályok által, melyek 
legfelső helyen helybenhagyandók, máskép nem 
rendelkezik, ép ugy, mint az összehívási jog, a me-
tropolitát illeti és annak részéről nem követelni 
mást, mint: hogy az elnapolást és feloszlatást 
is legfelsőbb helyen bejelentse. 

Ez azon eljárás, melyet a kormány ezen 
ügyben követett, és ennélfogva a képviselő ur
nák kérdéseire csak azt válaszolhatom |f hogy a 
kormány semmi rendeletet, melynél fogva a con
gressus akár elnapoltatott, akár feloszlattatott 
Tolna, nem adott ki, és pedig azért nem, mert 
a törvény által arra felhíva és jogosítva nincs. 
(Helyeslés.) 

Én tehát azt hiszem, ha t. képviselőtár
sunk a kormánynak eljárásával nem elégszik 
meg, s a szerb egyház érdekében czélszerübbnek 
tartja, ha a congressusok elnapolása vagy felosz

latása a kormányra bizatik, erre nézve nem in-
terpellátióval kell fellépnie, hanem uj törvényjia-
vaslatot kell letennie a ház asztalára; és én 
nunc pro tunc már most is mondhatom, hogy 
ilyen törvényjavaslatot pártolni nem fogok. Oly 
országban, t. ház, hol különböző vallások léteznek, 
és a törvény ezen vallások közt az egyenlőség
nek elvét állította föl, csak két ut van, melyet 
a törvényhozásnak követnie lehet. Vagy hasonló 
hatalmat kell gyakorolnia minden vallásfeleke
zetre nézve, egyszersmind gondoskodván azok
nak felekezeti szükségeiről is; vagy pedig fön-
tartva magának a főfelügyeleti jogot, teljes és 
tökéletes szabadságot kell engednie minden vallás
felekezetnek. (Helyeslés.) Miután Magyarországban 
honfitársaink egy része, t. i. a protestánsok, száza
dokon át küzdöttek az autonómiáért, és azt ki
vívták ; miután ujabb törvényeink értelmében 
ezen autonómia a görög keleti egyháznak és 
izraelita polgártársainknak is megadatott; mi
után e hon katholikusainak törekvései is oda van
nak irányozva, hogy magoknak autonóm egyház
szerkezetet biztosítsanak: (Többen bal felől: Szi
lágyi Virgil!) én részemről nem hiszem, hogy 
Miletics képviselőtársunknak, ha ilyenféle in-
ditványnyal fellépne, sok támogatója lenne a 
házban; én részemről nem tartoznám azok közé, 
és kinyilatkoztatom, hogy a vallásegyenlőség 
keresztülvitelét és megalapítását más utón, mint 
a legtökéletesebb szabadság utján, sohasem fog
nám pártolni. (Helyeslés.) 

Nem fognám pártolni pedig azért: mert elő
ször, a hol az állam egyes vallások belügyeibe 
avatkozik, a tökéletes vallásegyenlőséget helyre 
állítani teljes lehetetlen, s ha ez valami csoda 
által lehetséges volna is, azon felekezetek, melyek 
kisebbségben vannak, az eljárást igazságosnak 
soha elismerni nem fognák. 

Nem fognám pártolni ilyféle megoldását 
az egyenlőség elvének másodszor azért sem : mert 
semmit sem tartok az alkotmányos szabadság
ra nézve veszélyesebbnek, mint ha az alkotmány 
a szabadság elvét, melyre maga alapítva van, 
más körökben elismerni nem akarja, és a polgá
rok minden egyes érdekeit az államnak alávetve, 
ez által a polgárokat arra szoktatja, hogy ma
gokat minden ügyben kormányoztassák, mig 
végre a szabadságnak érzékét is elvesztik. (He
lyeslés.) 

Részemről az autonómia megállapítását min
den vallásfelekezetre nézve nem csak az egyes 
felekezetek, hanem magának a szabad államnak 
egyik legfőbb és legfontosabb érdekének te
kintem. 

Annak tekintem először azért, mert ha két
ségtelen az, hogy az önkormányzat elvének gya
korlata képezi az alkotmányos szabadságnak leg-
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tbntosabb garantiáját, bizonyos, hogy az önkor
mányzatot magát sommi által nem lehet inkább 
biztosítani, mint ha az önkormányzat elvét a 
lehető legtágabb kiterjedésben behozzuk, vagy 
létesitni engedjük az egyes felekezetekben is: 
mert a tapasztalás is azt bizonyítja, hogy az 
önkormányzat elve sehol sem áll biztosan, hol 
az egyház és vallás körében az önkormányzat 
biztosítva nincs. (Helyeslés.)- Ez az egyik ok. 

A másik ok: mert, miután századunkban a 
vallásszabadság az egyénre nézve tényleg ugy 
is létezik — és a civilisatio mai fokán bizo
nyosan senki gyakorlatilag a maga lelkiismere
tében erőszakot nem szenved — én a vallássza
badság s egyenlőség elvének törvényes kimon
dását csak akkor tartom fontosnak, ha azt nem 
csak az egyénre, hanem egész egyházakra alkal
mazzuk, (Helyeslés) kimondva azt, hogy semmi 
egyháznak — álljon az milliók vagy százezrek, vagy 
csak ezrekből — több vagy kevesebb joga ne 
legyen, mint a másiknak (Helyeslés); ez pedig 
csak ugy lehetséges, ha kimondatik, hogy min
deniknek egyenlő szabadsága lesz : mert csak a 
szabadság egyenlő, a jog soha. (Helyeslés.) 

A mi végre némelyeknek azon aggodalmát 
illeti, hogy az egyházaknak ily szabadsága az 
államra nézve veszélyes lehet, a mennyiben ezen 
egyes egyházak ezen szabadsággal az állam ellen 
vissza is élhetnek, kijelentem, hogy ezen veszély
nek óvszere, az én meggyőződésem szerint, épen 
az autonómiában fekszik: (Helyeslés) fekszik ab
ban, hogy az egyháznak jogait nem egy osztály, 
hanem azon polgárok összege gyakorolja, a 
kik azon egyházhoz tartoznak. Ezen veszélyek 
pedig, meggyőződésem szerint, annyival cseké
lyebbek lesznek, mennyivel több szabadság en
gedtetik minden egyes vallásfelekezetnek, és 
mennyivel inkább elmozdittatnak ez által azon 
súrlódások okai, a melyek ^az állam és egyes 
egyház közt támadhatnak. Én, részemről, megen
gedem — mert hisz a történet is mutatja — 
hogy egyes egyházak az államra nézve veszé
lyesek lehettek; de teljes meggyőződésem szerint 
valóban szabad egyházak, a szabad államnak so
ha sem lesznek ellenségei. (Élénk helyeslés.) 

Mindezen okoknál fogva a kormánynak fel
adata nem lehet az, hogy a létező autonómiát 
korlátozza, vagy hogy ott, hol a törvény egyes 
egyházakra nézve azok autonómiáját elismerte, azt 
korlátozza; hanem a kormáirynak feladata inkább 
abban áll, hogy minden törekvést, mely az au
tonómiának szilárdítására, erősítésére, és kiter
jesztésére vezet, támogasson. (Helyeslés.) 

Midőn a kormány a fenforgó esetben ezen 
elvet követte s a törvényt ugy értelmezte, mint az 
az autonómiának legkedvezőbb: én azon remény
nyel kecsegtetem magamat, hogy a kormány e 
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részben azon irányt követte, melyet minden ta
nácskozásában neki a törvényhozás kijelölt, 
(Élénk helyeslés.) 

Milet ics S z v e t o z á r : T. ház! Előre tu
dom, hogy a mit én mondok, a t. ház helyes
lésével nem fog találkozni, mert a t. ház nagy 
része már a miniszter feleletére nyilvánitá he
lyeslését. ISÍem is akarok felelni azon elvekre, 
melyeket a t. miniszter ur előterjesztett,, és pe
dig nem magam, hanem az egész ház fránti te
kintetből; de szólnom kell: mivel itt a punctum 
gravaminale az, hogy van-e a szerb pátriárká
nak joga a congressust elnapolni és fel is osz
latni? másodszor van-e a szerb pátriárkának 
joga önkényileg, mikor akarja, a szerb congres
sust összehíni, és pedig ugyanazt, vagy más 
ujat 1 

A t. miniszter ur azt felelte, hogy az el-
napolási vagy feloszlatási jogot a törvény nem 
szabályozza, és ebből következnék az, hogy a 
jog azt illeti, a ki összehítta a congressust. 

En ezt tagadom. Ha semmi törvény avagy 
szabály az iránt nem létezik, szabály mégis csak 
van : ez pedig az autonómia szelleme. E szellem 
szerint az elnapolási vagy feloszlatási jog csak 
a congressust illetheti. Távol van tőlem, a kor
mányt fölruházhatni ezen joggal; de azt kell ál
lítanom, hogy e jog a nemzetet és igy a congres
sust, mint a nemzetnek közegét illeti; különben 
az autonómia illusoriussá válnék, főképen, mikor 
arról van szó, hogy a szerb congressus szervez
kedjék. A pátriárkát a törvény nem ruházta föl 
az összehívás jogával, a törvény rendelkezett 
ezen joggal és a pátriárka csak közege a tör
vénynek. Ha valakinek joga lenne a congressust 
összehíni vagy föloszlatni, az legfölebb a kor
mányé lenne; de én tagadom a kormánynak is 
azon jogát, hogy tetszése szerint összehíhasson 
vagy feloszlathasson oly congressust, mely oly 
szervező congressus. minő ez, kivéve, ha a con
gressus tulmenne hatáskörén: hogy ha a közbé
két megzavarná, máskép nem. Ha a kormány
nak vagy pátriárkának volna joga önkényileg 
a mikor akarja, nem csak elnapolni, hanem föl 
is oszlatni, és ismételve összehíni a hányszor 
akarja a congressust, én ezt megköszönném; és 
csak azt mondanám, hogy akkor jobb lenne még 
azon állami felügyelet is , mely absolut módon 
gyakoroltatott, mint a mostani alkotmányos. 
(Jobb felől: Muszka felügyelet!) 

Ha igy lenne, akkor másfelé kellene irányoz
nunk figyelmünket. Ugy is csak a szerb nemzetnek 
kisebb része van a szorosan úgynevezett Magyar
országban, a nagyobb rész Horvátországban van. 
Tudom ugyan, hogy a cultus- és más dolgokban 
a papság mellett ott is ördögöt fogunk találni; 
de azt elűzzük. (Derültség.) 

9 
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T. ház! én nem tudom, mit fog a jövendő 
congressus elrendelni: elnapolást-e vagy feloszla
tást? de midőn a VIII. törvényezikk 3-ik§. elrendelte, 
hogy a metropolita mindig összehíhatja a con-
gressust, itt a törvény már tulment a congres
sus autonóm hatáskörén, és én azt gondolom, 
hogy a congressus e tekintetben másként fog 
rendelkezni, megjegyezvén, hogy itt nincs szó 
a jövendő congressusról, hanem az alakító 
congressusról, melyet feloszlatni sem a kor
mánynak, sem a pátriárkának nincs joga, ha
nem csak a congressusnak magának. Ha arról 
van szó, kit illet a feloszlatás joga, akkor nem 
áll azon állítás, hogy a pátriárkát illetné e jog; 
ez állana csak oly egyházban, melynek feje a 
souverain monareha. Ezt teheti a pápa a conei-
liumokkal, de nem teheti a pátriárka, a kit 
nem illet souverain kormányzati jog; különben 
minden elnöknek joga lenne azon testületet, 
melynek elnöke, feloszlatni. Egyébiránt itt nem 
is összehívási jogról van szó, hanem csak köte
lességről. Kötelessége volt a pátriárkának össze
hívni a congressust, de ebből nem foly a felosz-
latási jog: különben a congressus autonómiája 
illusoriussá válnék. 

Ezek után kijelentem, hogy én a miniszter 
ur feleletével nem vagyok megelégedve, és fen-
tartom magamnak a jogot, erre nézve indítványt 
tenni. 

E l n ö k : Méltóztassanak nyilatkozni, tudo
másul kívánják-e venni a képviselő urak a mi
niszter ur nyilatkozatát vagy nem ? (Tudomásul 
veszszük! Mások: Tárgyaljuk !) At. háznak egy ré
sze a miniszter ur feleletét tudomásul venni, má
sik része pedig tárgyalni kívánja; ennélfogva 
kérem azokat, kik a miniszter ur feleletét tudo
másul kívánják venni, méltóztassanak felkelni. 
(Megtörténik.) A többség tudomásul veszi a mi
niszter ur feleletét. 

Miniszterelnök urnák van előterjesztése. 
(Halljuk!) 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : T. ház! Ő felsége időközben szentesitvén 
az 1870-ik évre szükséges ujoncz- és póttarta-
léki jutalék megajánlási tárgyában kelt törvényt, 
van szerencsém azt tiszteletteljesen azon kérés
sel benyújtani, hogy kihirdetését elrendelni mél
tóztassék. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (felolvassa az 
ujoncz- és póttartaléki jutalék megajánlásáról szóló 
szentesitett törvényt.) 

E l n ö k : E szentesitett törvényt a t. ház 
tisztelettel fogadván, tudomásul veszi s alkotmá
nyos kihirdetés végett a főrendekhez átküldi. 

Fel fog olvastatni a függő adósság ellen
őrzésére kiküldött országos bizottság jelentése. 

Szirmay Ferencz gr. előadó : A 

függő államadósságok ellenőrzésére kiküldött or
szágos bizottság meghagyásából bátor vagyok 
ennek két rendbeli jelentését ezennel felolvasni. 
(Halljuk! Felolvassa a két jelentést.) 

E l n ö k : E két jelentés véleményadás vé
gett a pénzügyi bizottsághoz utasittatik. 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : Tan szeren
csém az állandó pénzügyi bizottság részéről igen 
rövid három jelentést előterjeszteni. (Ralijuk! Ol
vassa a pénzügyi bizottság jelentését a pénzügyi tör
vényszékek ideiglenes fentartásáról szóló törvényja
vaslatot.) 

E l n ö k : Ezen törvényjavaslat is a sürgő
sek közé tartozván, nézetem szerint rögtön ki 
kellene nyomatni, hogy az osztályok azonnal tár
gyalás alá vehessék. (Helyeslés.) 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó (olvassa a 
pénzügyi bizottság jelentésének átalános részét a pénz
intésetek, részvénytársulatok es egyletek irányában 
alkalmazandó bélyeg- és illetékekre vonatkozó törvény
javaslat tárgyában.) Á részletekre vonatkozó módo-
sitványokat a t. ház tán fölolvasottnak tekinti ? 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni, szét fog osz
tatni és az osztályokhoz fog utasíttatni. 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó (olvassa a pénz
ügyi bizottság jelentését a bélyeg és illetékek, vala
mint a dijak iránt fenálló szabályok érvényének meg
hosszabbítására vonatkozó törvényjavaslat- tárgyában.) 

E l n ö k : Szintén ki fog nyomatni, szét 
fog osztatni és szombaton az osztályok által 
tárgyalás alá fog vétetni. 

G h y c z y I g n á c z : T. ház! A pénzügyi 
bizottság fölolvasott jelentésére nézve bátor vol
nék a t. elnök úrhoz azon kérést intézni: mél
tóztassék olykép intézkedni, hogy azon jelenté
sek még holnap kiosztassanak, különben szom
baton az osztályok nem vehetnék tárgyalás alá. 

E l n ö k : Rögtön küldöm a jelentéseket a 
nyomdába, hogy holnap szétosztathassanak. 

Következik a napirenden levő tárgy: a hir-
lapbélyeg megszüntetésére vonatkozó törvényja
vaslat. 

j á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a Jiirlap-
bélyeg megszüntetésére vonatkozó törvényjavaslatot.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa először 
az állandó pénzügyi, aztán a központi bizottság je
lentéséi a hirlap-bélyeg megszüntetésére vonatkozó tör
vényjavaslat tárgyában. Ezután szól:) T. ház! A 
központi bizottság az imént fölolvasott jelentéséhez 
nem sok hozzáadni valóm van. Azon egyértel
műség, melylyel a t. háznak pénzügyi bizottsága 
és minden osztálya a hirlap-bélyeg eltörlését ki
mondotta, magáévá tette, fölöslegessé teszi, hogy 
a hirlap-bélyeg eltörlésének czélszerüségét, hasz
nosságát és szükségét bővebben indokoljam. A 
pénzügyi bizottság azonban a hirlap-bélyeg el-
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törlése által támadó hiány pótlásául javaslato
kat terjeszt elő, melyek az általa szövegezett tör
vényjavaslatban a 2., 3., 4. szakaszba vétettek 
föl. Ezen javaslatokat nem tartja elfogadhatók
nak a központi bizottság: nem azért, mert ugyan
azon indokok, melyek a hirlap-bélyeg eltörlése 
mellett fölhozhatok, ugyanazon indokok harezol-
nak ezen szakaszok és a pénzügyi bizottság ja
vaslata ellen is ; nem tartja elfogadhatóknak, 
mert nem kívánja, a mit egyik kézzel adott, a 
másik kézzel visszavonni; (Helyeslés) mert nem 
kívánja, a mi alól egyik czimen a hírlapirodal
mat fölmentette, ugyanazzal másik czimen ter
helni. Nem kívánja a forgalmat, üzletet, kerese
tet, mely hirdetményekre szorul, egy uj adónem
mel sújtani. 

Ezeknél fogva, tiszt, képviselőház, hosszabb 
indokolást mellőzve, egyszerűen ajánlom a köz
ponti bizottság által szerkesztett uj törvényja
vaslatot , (Élénk helyeslés) mely a Tóth Kálmán 
képviselő ur által beadott törvényjavaslattól csak 
annyiban különbözik, a mennyiben azt a köz
ponti bizottság styláris tekintetből jobbnak és 
helyesebbnek tar tot ta . 

Miután azonban a reformok küszöbén az 
államjövedelmeknek eg}r oly összegét is , melyet 
eddig a hirlap-bélyegből húzott , csakugyan nem 
igen tar to t ta nélkülözhet őnek a központi bizott
ság : fölhivandónak véli és határozathozatalra 
kéri a házat, hogy a pénzügyminiszter ur ezen 
hiány mikép kipótlására nézve törvényjavaslatot 
terjeszszen a ház elé. 

Lesz tehát szerencsém a törvényjavaslatot, ugy, 
mint a központi bizottság szövegezte, fölolvasni 
és a t. háznak elfogadás végett ajánlani. (Föl
olvassa a központi bizottság szerkesetét. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen törvény
javaslatot ? (Elfogadjuk!) Következik a részletes 
tárgyalás. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (olvassa a czi-
met:) „A hirlapbélyeg eltörléséről." 

E l n ö k : Elfogadja a czimet a tiszt, ház ? 
(Elfogadjuk!) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (olvassa azl-ső 
§-t) „A magyar korona országainak területén 
megjelenő hirlapok és időszaki lapok bélyegzése 
1870. év január 1-től fogva megszüntettetik." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az 1-ső §-t ? 
(Elfogadjuk ) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (olvassa a 2-ik 
§-t:) „Ezen törvény végrehajtásával a pénzügy
miniszter bizatik meg." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 2-ik §-t? 
(Elfogadjuk !) 

A harmadik fölolvasás a legközelebbi ülésre 
fog kitüzetni. 

Most még egy kérdésem van a t . házhoz: 

magáévá teszi-e a t. ház a központi bizottság 
azon javaslatát, hogy a ház által fölhivandónak 
tartja a pénzügyminiszter urat az iránt, hogy a 
hirlap-bélyeg eltörlése folytán támadó jövedelem
hiány pótlására nézve a ház elé törvényjavasla
tot terjeszszen? 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Ezen határo
zati javaslat el vagy el nem fogadása külön 
tárgy levén, ugy gondolom, hogy lehet ahhoz 
egy pár szóval szólani. Részemről csak egy pár 
szóval kívánom röviden indokolni, hogy miért 
nem tartom azt elfogadandónak és elfogadható
nak. En azt gondolom: egyfelől fölösleges, hogy * 
a ház utasítsa az igen t . miniszter urat arra, 
hogy erről gondoskodjék, mert ő bizonynyal, ha 
szükségét látja ezen jövedelem pótlásának, arról 
magától is gondoskodni fog. (Ugy van!) De má
sodszor czélszerütlennek is tar tom csak így áta-
lánosan oda lökni, hogy a pótlásról gondoskodni 
kell; ennek semmi gyakorlati hordereje nincs : 
mert, nézetem szerint, ha a t. pénzügyminiszter 
ur oly helyzetben van, hogy az állampénztár 
ezen hiányát pótolni kell, akkor fog módokat 
ajánlani nekünk; ha pedig oly helyzetben volna, 
hogy nem szorult ily pótlásra, akkor ezen hatá
rozatnak szüksége sem forog fen. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Nem tudom., elfogadja-e a ház e 
határozatot? (Nem szükséges!) Ennélfogva elej
te te t t . 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a tőzs
debiróság iránti törvényjavaslatot.) 

H o d o s s y I m r e e l ő a d ó (olvassa a köz
ponti bizottság jelentését s a törvényjavaslat uj szöve
gezését. Ezután szól:) T. ház! Mint már a köz
ponti bizottság jelentésében kiemeltem, a köz
ponti bizottság a miniszteri törvényjavaslatnak 
csak alapeszméjét, t. i. a tőzsdebiróság szüksé
gességének eszméjét fogadta el; kénytelen va
gyok tehát elmondani, mi indította a központi 
bizottságot arra, hogy a szöveget ily lényegesen 
megváltoztassa. 

A miniszteri jelentés szövegéből méltóztatik 
a t . ház tudni, hogy annak fő oka, miért mu
ta t t a be a minisztérium e törvényjavaslatot, az 
volt, hogy a pesti tőzsdebiróságot a kereskedő 
világ igen nehezen nélkülözte azóta, mióta az az 
uj perrendtartás által hatályon kivül helyezte
te t t . E bajon segítendő, a központi bizottság nem 
tar tot ta sem ezélszerünek, sem szükségesnek a 
minisztériumot bizni meg azzal, hogy az rende
letek utján intézkedjék esetleg az előbbi bírósági 
intézménytől eltérőleg. 

A miniszteri törvényjavaslatnak még egy 
más része is van, mely a tőzsde szokásjogának 
a tőzsdebiróság fölterjesztése alapján időről időre 
történő megerősítését a minisztériumra bizza. Ez 
intézkedést a központi bizottság a szokásjog áta-

9* 
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lános elvébe ütközőnek találta, mivel hazai tör
vényeink szerint a szokás-jog taeito populi prin-
eipisque eonsensu jön létre, s azért ezt a minisz
teri törvényjavaslatból egészen mellőzte. 

Végre, hogy a kereskedelmi világ minél 
rövidebb ideig legyen megfosztva a tőzsde-biró-
ság üdvös hatásától, a központi bizottság még 
azt is indítványozza, hogy a második §-ban vi
lágosan kimondassák, hogy eltérőleg attól, a 
mint más törvényeknél szokott lenni, ezen tör
vény kihirdetése után azonnal érvényre lépjen. 

Ennek folytán ajánlom ezen törvényjavas
latnak a központi bizottság által javasolt szö
vegezését. (Elfogadjuk!) 

K l a p k a G y ö r g y : T. ház! A jelen 
törvényjavaslatban a pesti érték- és áru-tőzsdé
ről van szó. Van pedig még másutt is,' az or
szág második kereskedő városában, a hol az 
évenkinti pénzforgalom 50 — 60 millióra rug, 
egy hasonló kivételes bíróság, t. i. a temesvári 
terménycsarnokban is, kivételes bíróság, mely 
szintúgy, mint a pesti, az ottani kereskedőknek 
a legnagyobb szolgálatokat tette, s melynek ne-
taláni megszüntetése bizonyosan a legkárosab-
ban fogna hatni az ottani viszonyokra. Bátorko
dom ennélfogva a t. háznak a következő módo-
sitványt ajánlani: (Halljuk! Olvassa:) „A pesti 
áru- és értéktőzsde külön bírósága felállításáról 
szóló törvényjavaslathoz, a törvényjavaslat ezi-
mében, valamint annak első szakaszában e szavak 
után: „Aru- és értéktőzsdeB tétessék : „valamint 
a temesvári Lloyd-társulat termény csarnoka." 
Ajánlom ezt a t. ház figyelmébe, mert az ot
tani kereskedők hozzá vannak szokva ezen kor-
mányilag is megerősített bírósághoz. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (újra fölolvassa 
Klapka György módositványát.) 

I u d v i g h J á n o s : T. ház! Ismét azon 
kényszerhelyzetben vagyunk, hogy az előttünk 
fekvő törvényjavaslatot a hazai kereskedelem 
érdekeinek, és magának az igazságszolgáltatás
nak kárával, el kell fogadnunk. 

A kivételes bíróságokat, csak szaporítjuk; 
alig olvastatott most fel a központi bizottság 
javaslata a tőzsde-biróság ujabbani felállítására 
nézve, már Temesvár városa részéről is kivételes 
tőzsde-biróság követeltetik, és majdan utána 
valamennyi város fogja követelni. Van bányabi-
róság, van váltóbiróság valamint azon számos 
más bíróság; a múlt országgyűlésen a vegyes 
házasságokra nézve annyi bíróság állíttatott 
í'el, és annyi mindenféle exoticus törvény csem
pésztetett be, hogy valóban ha most a szükség 
meg is parancsolja, hogy ideiglenesen el kell 
fogadni ezen javaslatot, még sem lehet észrevé
tel nélkül hagyni, miszerint ez annak következése, 
hogy nem birunk a provisoriumtól megmenekülni. 

Hiszen nincsen a czivilizált Európában egyetlen 
egy ország, melyben szentszékek léteznének, és 
még is mi fentartjuk még ezentúl is. 

Azonkívül a jelen törvényre nézve azon 
észrevétellel tartozom, hogy ugy látszik, mintha 
az a semmitö törvényszéknek a tőzsde-biróságra 
vonatkozó alkotmányos Ítéletét roszallaná, pedig 
konstatálnunk kell, hogy a semmitő törvényszék, 
midőn a tőzsdei bíróságot nem ismerte el al
kotmányosnak, mert a törvény neki a bíróság 
hatáskörét meg nem adta, ezért ugy hiszem csak 
elismerésben részesülhet. 

Én tehát csak kénytelenségből szavazok a 
központi bizottság törvényjavaslata mellett; de 
nem vagyok a mellett, hogy még a pesti tőzs
dén kivül, valamennyi nagyobb városban tőzsde-
bíróságok mint kivételes bíróságok állitassanak. 

Horvát Bo ldizsár igazságügy-
m i n i s z t e r : Magam sem vagyok barátja a 
kivételes bíróságoknak; hanem ezen átmeneti 
korszakban, mig coclexünk el nem készül és mig 
rendszeres birói szervezettel nem birunk, mindig 
hézagok fognak támadni, melyeket csak kivé
teles intézkedések által leszünk képesek kitölteni. 
Azon észrevételét Ludvigh János képviselő ur
nák nem fogadhatom el, mintha a kivételes bí
róság által mintegy verdict mondatnék a sem-
mitőszék felett : mert a semmitőszék igen 
eorrecte járt el, midőn a törvény értelmében nem 
ismerte el a pesti tőzsdén létezett tőzsde-birósá-
got oly bíróságnak, mely az 1868-ik évi LIV. 
törvényczikk értelmében felállított bíróságok kö
rében helyt foglalhatna. Hanem épen azért, mi
vel a semmitőszék eorrecte járt el, s mert ezen 
ítélet folytán ezen tőzsde bíróság többé nem lé
tezőnek volt tekintendő — azonban annak szüksé
gét mi mindnyájan egyformán érezzük — épen 
azért véltük szükségesnek ezen törvényjavaslat
nak ily alakban beadását. 

Á. t. központi bizottság előadójának észre
vételére csak egy megjegyzésem van ; eltér a 
központi bizottság szövege a miniszteri szövegtől, 
és pedig eltér lénj^egében. Miben áll azon lénj'eg ? 
Abban, hogy mig a minisztérium fölhatalmazást 
kér a t. háztól, hogy a tőzsdén egy bíróság ál-
littassék, addig a központi bizottság azt meg
kívánja tartani, mint az a polgári perrendtartás 
életbe léptetése előtt fenállott. 

Két út állott előttünk : vagy az, hogy a tőzs
dének az usance-ban a szokásos jogokban gyökerező 
alapszabályainak revideálása iránt törvényjavasla
tot terjeszszünk a t. ház elé; vagy pedig, ha az 
eljárást gyorsítani akarjuk, az: hogy a miniszté
rium fölhatalmazást kérjen, ezen tőzsdebiróság ren
delet utján eszközlendő alakítására, az annak hatás
körére és eljárására vonatkozó szabályoknak szintén 
rendelet utjánleendő megállapítására, ugy, hogy ezt, 
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a jelen törvényjavaslat törvény erejére emelkedé
sével egyidejűleg kibocsátottuk volna. 

Mi választottuk tehát e rövidebb utat , épen 
a kereskedelmi világ érdekében. 

Ha a t. ház más u ta t vél esélszerübbnek, 
mi, csakhogy czélt érjünk, szívesen ráállunk. 

Egyet azonban nem hagyhatok észrevétel 
nélkül. A szokás-jogokról azt méltóztatott mon
dani, hogy a szokás oly valami, mi a fejedelem 
és a nép közötti egyetértés utján jő létre. Bo
csánatot kérek, a szokásjog megállapítására ed
dig a törvényhatóságok voltak törvényileg följo
gosítva, nem pedig a tőzsdék és még a statu-
tarius jogot is csak bizonyos korlátok között 
gyakorolták a törvényhatóságok. Én teljességgel 
nem tartom czélszerünek,hogy ezen bíróság önmagá
nak törvényeket alkosson, és pedig hogy épen tör
vényeketalkosson nem csak a kereskedelmi világnak, 
hanem a termelőknek érdekében is, vagy sokszor ez 
utóbbinak érdeke ellenére is. Szabatos eljárásnak 
csak azt tartom, hogy azon szokásjogok a törvényho
zás által revideáltassanak, vagy ha az idő nem en
gedi, a minisztérium, bizassék meg e szabályok 
revideálásával. Mi azonban ehhez nem ragasz
kodunk, és a t . ház bölcseségére bizzuk ezen 
szokásjogokat, ugy mint eddig fönállottak, hely
benhagyni. Annál inkább, mert reményiem, hogy 
e törvény csak rövid ideig lesz hatátyban, mi
után nem sokára egy külön pesti váltótörvény
szék szervezésére vonatkozó törvényjavaslatomat 
teszem le a t . ház asztalára. Ha ez elfogadtatik, 
akkor a kivételes bíróságok szüksége ugy is 
meg fog szűnni; tehát ily rövid átmeneti idő
szakra akár igy, akár ugy lép életbe, nagy kü
lönbséget nem fog tenni. 

A mi Klapka képviselő ur indítványát illeti, 
ha mi átalában indokoltnak tartjuk a pesti ér
ték- és árutőzsdén egy választott bíróságnak lé
telét, s ha e választott bíróságot vissza akarjuk 
állítani, akkor én egyátalában nem találom in
dokoltnak, hogy Temesvárott hason indokokból 
ugyanoly választott bíróság vissza ne állíttassák, 
és ezért én teljes készséggel elfogadom Klapka 
képviselő ur kívánalmát: mert a pesti érték-
tőzsde-biróság mellett sem tudok más argumen
tumot fölhozni, mint azt, mely a temesvári mel
lett is szól; (Helyeslés) szükséges az ily bíróság 
mindenütt, hol tőzsde vagy gabonacsarnok léte
zik. Az én tudomásommal Pesten kivül csak 
Temesvárott létezik ily tőzsde, mely különös fontos
sággal bir, miután Temesvár az alföldi kereskede
lemnek gyupontját képezi; ha tehát szükséges 
Pesten tőzsdebiróság, akkor szükséges Temesvárott 
is, (Helyeslés) és azért ismétlem — az okok ugyan
azonosságánál fogva — teljes készséggel elfoga
dom Klapka képviselő ur indítványát is. (Áta-
lános helyeslés.) 

H o f f m a n n P á l : T. ház! Klapka kép
viselő ur módositványára nézve akarok néhány 
szót szólani. (Halljuk!) 

Én abban nem értek egyet és meggyőződé
semet épen annak ellenkezője képezi, a mit Lud-
vigh képviselő ur mondott, a ki azt tartja, hogy 
a külön bíróságok bajt okoznak; én ellenkezőleg 
azt hiszem, hogy a külön bíróságoknak rendsze
rét nagyon is czélszerünek igazolja a tapaszta
lás. Ez a dolog természetében rejlik: mert a 
magánjognak a haladáshoz kell magát alkalmaz
nia, és igy az átalános magánjognak egyes kü
lön magánjoggá alakulnia, a mely külön magán
jogot bizonyára külön bíróságok fogják legezél-
szerübben elintézni; tehát épen ellenkezőjét tar
tom annak, a mit Ludvigh képviselő ur mondott. 

Mindazáltal Klapka képviselő ur módosit
ványára nézve van egy aggodalmam, melyet én igen 
szívesen oszlatnék el. Én t. i. nem ismerem 
személyesen a temesvári tőzsde-, illetőleg válasz
to t t bíróságot ugy, mint a pestit. Igen készsé
gesen akarom a pesti tőzsdebiróságot azon jog
gal fölruházni, mivel ennek eljárását s szerveze
tét ismerem, mit a javaslat reájuk nézve mond ; 
de miután, mint mondám, Temesvár tőzsdebiró-
ságát nem ismerem . . . 

K l a p k a G y ö r g y : Három év óta áll! 
H o f f m a n n P á l : . . . . s miután más 

városokban is szándékoltatnak ujabb időben ily 
bíróságok alkalmazásba vétetni, és nem tudom, 
ha vajon fonforognak-e azon városokban ama 
föltételek, melyek Pesten léteznek, s a melyek 
ezen bíróság működésének egyedüli garantiáit 
képezik, részemről ily rögtönözve nem merném 
szavazatommal támogatni oly bíróság fölállítását, 
melynek alapjait nem ismerem. 

Megmondom mindjárt az okát. (Halljuk!) 
En ugy tudom, nem rég Pesten tanácsko

zások történtek az i ránt : lehetne-e ily tőzsdebiró-
ságokat más városokban is fölállitani ? és akkor 
azon vélemény nyert érvényt, hogy más váro
sokban nincsenek meg azon elemek, melyekből 
ezen tőzsdebiróságokat kellő tárgyilagossággal 
kikerekíteni lehetne. Más városokban, a mennyi
ben ily társulatok léteznek is, csakis mindig 
ugyanazon érdekű személyekből kellene állani 
ama biróságoknak, holott Pestnek oly széles 
köre van, hogy nem kell attól tartani, hogy 
azon bíróság egyoldalú érdekeket fogna szem előtt 
tar tani , mit a kereskedelemre nézve károsnak 
tartok. Épen az volt akkor kimondva, hogy a 
többi vidéki városok nem bírnak oly széles kör
rel, melyből pártatlan bíróságot lehetne alakí
tani, értem oly bíróságot, melyben nem csupán 
a kereskedelmi üzletben álló egyik félnek, t. i. 
a kereskedőknek érdeke forogna szőnyegen, és 



70 84. országos Btés deczsmber 9. 1869. 

hogy csakis Pest nyújtja azon garantiát, mely
nél fogva számára külön bíróság állitható föl.-

Egyébiránt in thesi barátja vagyok a külön 
bíróságoknak, csak azon aggodalmam van, hogy 
a Temesvár városában levő bíróságra nézve sem 
magam, és, ugy hiszem, senki, vagy csak igen 
kevesen közülünk birnak azon tudattal, mely ily 
intézkedés életbe léptetéséhez szükséges. De kü
lönben — nézetem szerint — nem áll útjában 
annak semmi, hogy ez óhajtás teljesüljön más 
külön törvény által; de én részemről nem lévén 
informálva, ez általam kifejtett indokoknál fogva 
nem pártolhatom az indítványt, és pedig azért, 
mert nem akarok oly intézkedést, melynek hord-
erejét e pillanatban kimérni képes nem vagyok. 
Szeretem, ha valamire szavazunk, valami sza
bályt kimondunk, tudjuk, hogy minő hatása lesz 
annak a jövőre; minthogy pedig e pillanatban 
nem vagyok e helyzetben, a módosítást nem pár
tolom. 

Gorove Is tván közgazdasági mi
n i s z t e r : T. ház! A szőnyegen forgó kérdésnek 
fontossága tulajdonkép abban fekszik, hogy ugy 
a minisztérium, mint most a központi bizottság
nak előadása szerint egy ideiglenes intézkedés 
kéretik az országgyűléstől a végből, hogy a 
Pesten fönálló külön bíróság a kereskedelmi ér
dekekek tekintetében megmentessék azon veszély
től, melyet a legközelebbi események reá nézve 
előidéztek. Ugyanez áll azon módositványra néz
ve, melyet Klapka t. barátom tett. Ezen módo-
sitvány is különösen az alföldet érdeklő keres
kedelmi forgalom tekintetében tétetett, hogy 
attól is elhárittathassék azon veszély, mely a 
cassationalis itélőszéknek különben igen igazsá
gos ítélete folytán ama bíróságot fenyegeti. (He
lyeslés.) En részemről annyit mondhatok, t. ház, 
s ez tán köztudomású dolog is, hogy a pesti 
kereskedelmi forgalom után nincs tán az ország
ban nevezetesebb, mint épen a temesvári piacz 
kereskedelmi forgalma. Ez intézkedés, mint meg
jegyzem, ideiglenes. Ha majd a tőzsdékről tüze
tesen fogunk szólani, akkor igenis tekintetbe 
veendő lesz s véglegesen eldöntendő, vajon Te
mesvár vagy az ország bármely városa, kapjon-e 
jogot arra, hogy ily választott vagy törvényes 
bíróságot fölállíthasson, vagy nem? ha majd 
akkor a t. ház bölcsesége máskép intézkedik, 
természetes, hogy Temesvár is elesik e jótékony 
intézménytől; de most mind Pest, mind Temes
vár törvényes bírósagainak csak ideiglenes léte
zéseért emelvén föl szavunkat, részemről s a 
kormány részéről kérem a t. házat, méltóztassék 
a javaslatot Klapka képviselő ur módosításával 
elfogadni. (Helyeslés. Elfogadjuk!) 

S i m o n y i E r n ő : Mondatott, t. ház, 
hogy kivételes bíróságokat alkotni nem kell, s 

átalában én is e nézetben vagyok; de egészen 
máskép áll a dolog a kereskedelemre nézve. A 
kereskedelem ujabb időben oly lendületet vett 
az egész világon, hogy annak rendezését igno
rálni nem lehet, sőt annak bármi módon akadá
lyoztatása csak az ország anyagi érdekeinek leg
nagyobb kárával történhetnék. A kereskedelem 
az egész világon minden országban kivételes tör
vényszékek alatt áll; a kereskedelemben bevett 
szokásokat és eljárási módot minden országban 
külön törvények szabályozzák és ezen szabályok 
alkalmazására külön törvényszékek vannak fel
állítva. En csak sajnálhatom, hogy midőn a mi
nisztérium törvényjavaslatot ad be, mely által 
Magyarország perrendtartása minden tekintetben 
átalakittatik, oly fontos tárgyról, minő a keres
kedelmi törvényszékek, egészen megfeledkezett. 

Azt mondotta az igazságügyminiszter ur, 
hogy az átmeneti korszak nehézségei miatt ilyen 
fenakadásokkal találkozni fogunk mindig. En azt 
hiszem, ha a törvények kevesebb sietséggel, ille
tőleg több meggondolással és szorgalommal ki
dolgozva hozatnának a képviselőház elé és azok 
megvitatására több idő engedtetnék, engedtet
nék idő különösen arra, hogy mielőtt valamely 
törvény a házban érdemleges tárgyalás alá ke
rül, már országszerte ismeretes lenne, ,és egy 
időig a sajtó utján és más, a közvéleményt elő
készítő utón is megvitattatnék, akkor nem fog
nánk azon kényszerhelyzetbe jönni, hogy elfeledett 
dolgokat pótolnunk és hibákat javítanunk kell. 
(Igás! a szélső hal oldalon.) 

A t. igazságügyminiszter ur azt monda, 
hogy nem ragaszkodik ugyan hozzá, hanem még
is azt kívánja a háztól, hogy a minisztérium 
bizassék meg ily ideiglenes tőrvény kidolgozá
sával. 

Horvát Bo ldizsár igazságügy-
m i n i s z t e r : Nem kívánja! 

S i m o n y i E r n ő : Örömmel hallom, hogy 
a miniszter ur eláll ezen kívánságától. Tehát ezen 
ponthoz nem is szólok. 

A mi a Klapka képviselő ur által beadott 
módositványt illeti: azt én is tökéletesen helyes
nek tartom, a mennyiben a mi igazságos Pest 
városának, az természetesen igazságos Temesvár 
városának is. Pest városában a kereskedelemnek 
az a természete, a mi akárhol másutt. De épen 
ezen körülménynél fogva én nem csupánTemesvárra, 
hanem mindazon városokra kiterjeszteni kíván
nám azon előjogot, a hol börze van. (Fölkiál
tások : Nincs másutt börze!) Nekem e részben rész
letes tudomásom nincs, azonban Hoffmann kép
viselő ur által felhozatott az imént, hogy Győ
rött van, és az mondatott, hogy Aradon, Szege
den és Kassán is van. En részemről határozot
tan nem tudom, de megvallom, igen szomoritó-
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nak tartom, hogy midőn van közgazdasági mi
niszterünk, az a háznak nem ád ez iránt szabatos 
felvilágosítást. Tökéletesen felfogom annak fon
tosságát, hogy ezen börzebiróságok, bármennyire 
kivételes legyen is eddigi eljárásuk, addig, mig 
a törvényhozás ez iránt részletesen intézkedni fog, 
fentartassanak; hanem, a mint mondám, nem csu
pán Pestre és Temesvárra, de minden olyan vá
rosra, a hol börze létezik, kiterjeszteni kívánnám 
ezen jótéteméuyt. 

Ennélfogva én a központi bizottság javas
latát Klapka képviselő ur módositványával együtt 
pártolom. (Helyeslés.) 

A c z é l P é t e r : T. ház! # 
S i m o n y i I a j o s b . : En voltam felírva. 

(Felváltva hell szólani!) 
T i s z a K á l m á n : Bocsánatot kérek, itt 

nem pro és contra szólunk, miután a törvény
javaslatot, ngy látszik, mindnyájan elfogadjuk. 

E l n ö k : A szónokok két jegyzőnél íratták 
föl magokat, tehát fölváltva kell őket fölszólí
tani. Most egyébiránt Gorove miniszter ur kivan 
szólani. (Halljuk!) 

G o r o v e I s t v á n k ö z g a z d a s á g i m i 
n i s z t e r : Kénytelen vagyok igen t, Simonyi 
Ernő képviselő ur felszólítása következtében újó
lag nyilatkozni. Azt méltóztatott a képviselő ur 
mondani, hogy igen szeretett volna felvilágosí
tást, a tőzsdék jelenlegi állásáról az országban 
hallani. Eddig nem voltam szerencsés felszólalni; 
nem volt okom; nem szoktam pedig ok és fel
szólítás nélkül a ház figyelmét fárasztani. (Halljuk 
most!) Azonban, miután most a képviselő urnák 
hozzám kérdést tetszett intézni, annyit mond
hatok, hogy oly tőzsde, t. i. áru és értékbörze, 
milyent a kereskedelmi világ ért, az országban, 
Pesten kivül másutt nem létezik. Létezik igenis 
Temesvárott gabona csarnok, Lloyd társulat, de 
ez még nem kérte magára ruháztatni az áru-
és érték tőzsde ezimét; azonban oly üzlettel 
foglalkozik, mint a milyennel foglalkozik a pesti 
áru- és értéktőzsde; tehát névre nézve kü
lönbözik , de lényegére nézve ugyanaz, t. i. 
mindkettő gabona üzlettel is foglalkozik. Létezik 
azonban tudtomra Nagyváradon is gabonacsarnok
tudomásomra van még Győrött és Aradon is, de 
hogy egyéb helyen és jelesen Kassán volna, 
nem tudom. Egyébiránt ily gabona-csarnok alap
szabályai rendesen megerősítés végett a mi
nisztériumhoz szoktak fölterjesztetni — és a 
mennyiben az alapszabályok tőzsde tekintetben 
csak a csarnokot és társulatot illetik nem pe
dig a nagy közönséget — azok a minisztérium 
által mindannyiszor meg szoktak erősíttetni. Kü
lönbséget szokott tenni e minisztérium azokra 
nézve, melyek a nagy közönségre is kiterjesz
kednek. Ezekre nézve a minisztérium nem tartja 

teljesen a maga, hatáskörébe esőnek a megerő
sítést mindaddig, mig a törvényhozás nem ren
delkezik. Tehát ez a kérdésre nézve semmi kü
lönbséget nem tesz és a ház teljes szabadsággal 
határozhat annak elfogadására nézve. 

A c z é l P é t e r : T. ház. A pesti áru- és 
értéktőzsde külön bíróságának visszaállításáról 
szóló törvényjavaslathoz teljesen hozzá járulok csak 
azon kérésem van, méltóztassék e törvényjavaslat 
czimében és 1-ső szakaszában e szavak után „Pesti 
áru- és érték dözsde" e szavakat hozzá tenni: 
„valamint az aradi Lloyd és termény csar
nok" stb. 

S i m o n y i l a j o s h . : T. ház! Kivételes 
törvényeknek én nem vagyok barátja, mert azok 
mindig némileg a privilégium jellegét viselik ma
gukon; hanem mindenesetre szükségesnek látom 
azt, hogy a jelen esetben az ideiglenes rendsza
bályok és intézkedések, melyek eddig fenállottak, 
tovább is fentartassanak : mert csakugyan lehe
tetlen az, hogy azon ügyek, melyek a börzén 
előfordulnak, kereskedelmi szempontból hosszas 
per útjára utaltassanak, mert akkor ilyen ügyek 
czélszerüen rövid idő alatt nem lesznek elintézve 
soha. Azért a központi bizottság előterjesztése 
szerint czélszerünek tartom magam is, hogy azon 
ideiglenes intézkedések, melyek e tekintetben ed
dig fenállottak, továbbra is fentartassanak; de 
miután mindazon értékek, melyek a pesti ga
bona-börzén léteznek, léteznek más városokban 
is: épen azért én t. képviselőtársam Klapka 
György előterjesztését, a mi Temesvárt illeti, el
vileg elfogadom; de nem látom indokolva azt, 
hogy miért engednénk meg ezen ideiglenes in
tézkedésnek fenmaradását egy városra nézve, 
mig a többi városoktól, hol ugyanazon viszonyok 
léteznek, ezen jogot megvonjuk. Nem akarok itt egy 
vagy más várost előhozni, nem akarom itt a 
provincziális érdekeket feltüntetni és némileg 
összeütközésbe hozni: mert azt hiszem, a mily 
érdeke van itten Temesvár városának, igen sok 
város van, melynek hasonló érdeke van, a mely 
hasonló joggal követelheti, hogy ha Temesvárnak 
megadatik ezen ideiglenes intézkedésnek fenma-
radása, mely annyira szükséges, fentartassek a 
többi városokra nézve is. Ennek következtében 
én azt óhajtom, hogy ne említtessék meg a ja
vaslatban különösen Temesvár vagy Arad, mert 
ez csak provincziális érdeknek volna feltüntetése, 
hanem a törvény mindazon városokra kiterjesz
tessék, a melyekben tőzsdék vannak. (Élénk he
lyeslés.) 

I a t i n o v i c s V i n c z e : T. képviselőház! 
Midőn a jelen törvényjavaslat a házban beada
tott és az osztályoknak kiosztatott, ugyanÍZOU 
érvek szólottak ezen ideiglenes törvénynek meg
alkotása mellett, melyek szólanak épen a Te-
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mesvárra nézve előterjesztett indítvány mellett. 
Én tehát előrebocsátom, hogy Temesvárra kiter-
jesztendőnek tartom ezen ideiglenes intézkedést. 

Azon vád, mely a minisztérium ellen felho
zatott, hogy még eddig nem terjesztetett elő 
kereskedelmi törvényjavaslat, magyarázatot talál 
«ibban, hogy a minisztérium szándékozik ilyent 
beadni: mert ha nem szándékoznék a kereske
delmi érdekeket előmozdítani, akkor bizonyára 
szinte nem terjesztette volna ezen ideiglenes tör
vény megszavazását a ház elé; de épen mivel a 
kereskedelmi érdekeket előmozdítani kívánja, kí
vánja azt, hogy nem csak a központon, hanem 
mindazon vidékeken is, a hol kereskedelem és 
tőzsdék vannak, ily kivételes bíróságok vagy 
törvényszékek, a kereskedelmi törvények hoza
tala illetőleg, szentesítése előtt is állíttassanak 
fel. Nagyon ezélszerünek tartom ennélfogva, 
hogy ezen tőzsde-bíróság valamint Pestre, ugy 
majd mindazon városokra nézve, hol eddig gya
korlatban volt, kiterjesztessék. 

Ma nekünk átalános rendszabályt, illetőleg 
átalános törvényt hozni nem szabad, nem lehet. 
Lehet hozni arra, a melyre nézve motio tétetett Te
mesvár részéről. Nem mondom, hogy továbbra 
ne terjesztessék ki azon városokra nézve, a me
lyekben tőzsdék léteznek; de ma csak arról lehet 
határozni, vajon a pesti tőzsde részére hozott 
ideiglenes törvény Temesvárra terjesztessék-e ki, 
vagy ne 1 

En tehát részemről óbajtom, hogy ezen tör
vényjavaslatban Temesvár is megemlittessék, és 
illetőleg az abban fentartott ideiglenes intézke
dés oda is terjesztessék ki. 

G y ö r f f y G y u l a : T. ház! Azon javasla
tok közül, melyek most előterjesztettek, az én 
igénytelen nézetem szerint legcorreetebb, legezél-
szerübb, a melyet Simonyi Lajos t. barátom elő
adott : mert mindazon okok, melyek a pesti áru-
és értéktőzsde bíróságának ideiglenes fentartása, 
továbbá a temesvári és az aradi gabona-csarno
kok választott bíróságainak ideiglen életben ma
radása mellett küzdenek, hasonló mértékben ki
terjednek és figyelembe veendők mindazon városok
nak gabnaesarnokaira és tőzsdebiróságaira nézve, 
a melyek az 1868-ikLÍV. törvényezikk életbe lép
tetése előtt ilyen bírósági jogokat gyakoroltak. 
Es ha az emiitett városokra nézve bizonyos szem
pontoknak figyelemben tartása méltányos, nem 
szabad elfelejtem, hogy az ország többi városaira 
nézve szembeötlő méltánytalanság követtetnók 
el, ha az ezekben létező gabonacsarnokok által 
eddig hasonló joggal gyakorlott választott bíró
ságok minden különös indok nélkül megszüntet-
tetnének. Azért én is helyeslem és magamévá te
szem Simonyi Lajos t. barátom azon nézetét, 
hogy a jelen törvény kedvezménye mindazon vá

rosok gabonacsarnokaira is kiterjesztendő, me
lyek az 1868-ik LIV.törvényezikk életbeléptetése 
előtt ilyen választott bírósággal birtak. (Helyeslés.) 

W a h r m a n n M ó r : T. ház! Eddigelé 
még senki sem szólott az ellen, hogy ily ideig
lenes intézkedés okvetlenül szükséges a kereske
désre nézve; a nézetek csak abban térnek el, 
hogy a t. ház egy része a központi bizottság 
javaslatát akarja elfogadni, mely csak a pesti 
áru- és értéktőzsdére vonatkozik, más része ki 
akarja terjeszteni ez intézkedést más helyekre is, 
mások ismét minden oly helyre ki akarják azt 
terjeszteni, hol hasonló áru- és értéktőzsdék, gab-
nacsarnokok s átalában hasonló társulatok hely
benhagyattak. 

Én az utóbbi nézethez ragaszkodom. Ideig
lenes intézkedés e tekintetben okvetlenül szük
séges. Nem egyéb az áru- és értéktőzsde-bíróság, 
mint választott bíróság: csakhogy a kereskedő
világ nem akarja és nem képes mindazon formasá
gokat teljesíteni és betölteni, melyeket az 1868-íkl 
LI. törvényezikk a választott bíróságokra nézve 
szükségeseknek mond. 

Mindaddig tehát, inig a tőzsdére vonatkozó 
kereskedelmi törvény a háznak bernutattatik, 
ideiglenes intézkedés szükséges, és ez mindazon 
társulatokra kiterjesztendő, melyek eddigelé ugyan
azon jogokkal éltek, miután ugyanazon jogot jö
vőre is gyakorolni akarják. 

En tehát Simonyi Lajos b. indítványát el
vileg addig is pártolom, míg szövegezését meg
ismerném, 

I r á n y i D á n i e l : T. ház ! Hoffmann kép
viselőtársunk azon nehézséget említette föl, mely 
a temesvári tőzsdének hasonló joggal felruházá
sára nézve fenáll. Tökéletesen igaza van a kép
viselő urnák ; de én azt gondolom, hogy a ház 
többségének alkalmasint ugyanilyen nehézsége 
van a pesti áru-értéktőzsdére nézve; én leg
alább őszintén megvallom, a pesti áru- és érték
tőzsde bíróságnak sem alkotási módját, sem el
járását nem ismerem, és igen sajnálom, hogy 
midőn ilyen törvényjavaslatot terjeszt elő az 
igen t. miniszter ur, s illetőleg a miniszter 
urak, erre nézve a házat felvilágosítani elmu
lasztják, mit azon indokolásban tehetnének, me
lyet a törvényjavaslatok mellett benyújtani 
szükséges. De ha azt a miniszter urak tenni el
mulasztják, megvártam volna a központi bizott
ságtól, hogy e részben a hiányt pótolja. Ha 
visszaemlékezünk arra, visszaemlékezik különösen 
az igen t. kereskedelmi miniszter ur. mikép 
szerkesztetnek külföldön az ily központi bizott
sági jelentések, valóban azt fogja találni, hogy 
nagyon is lakonikus azon szerkezet, melyet ren
desen elénk terjesztenek. Azon nehézség tehát, 
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mely a temesvári tőzsdére nézve fenáll, fenáll, 
azt hiszem, a pestire és a többire nézve is. 

Ennek okát már röviden elmondottam, és most 
engedje meg a t. ház, engedjék meg a t. miniszter 
urak,hogy egyszersmind néhány szóval áttérjek arra, 
mit t. barátom Simonyi Ernő szemére hányt minisz
tériumunknak, hogy t. i. nagy sietséggel készülnek 
a törvényjavaslatok. Részemről ugyané szemre
hányást tehetem, de más részről a lassúságot is 
kell hogy szemrehányjam, bizonyos törvényjavas
latokat illetőleg. Sietséggel készülnek egyrész
ről bizonyos törvényjavaslatok, igen sokáig vá
ratnak magukra mások, hogy mást ne is említsek : 
a büntetőtörvény és a polgári törvénykönyv, 
melyre alkalmasint még sokáig fogunk várni, 
jóllehet az országgyűlés már talán 4 esztendeje, 
hogy együtt van. Es mi ennek a lassúságnak az 
oka? Az igazságügyminiszter ur egy minapi be
szédében elmondotta, hogy a codifieáló bizottság
nak, mely a minisztérium kebelében van, mind
össze 3 tagja van. Hogy lehet 3 taggal akkor 
beérni, mikor Magyarország összes törvénykönyvei, 
összes intézményei újjá szervezendők. En, t. ház, 
ezt megboesáthatlan hiánynak tekintem. De e 
mellett találom a lassúságnak okát abban is, 
hogy a minisztériumnak igen sok főhivatalnoka 
— kik a törvénykészitésben részt venni hivat vák 
— nem ott a hivatalban, hanem itt a képviselő
házban ül. (ügy van! a hal oldalon.) Ez egyik 
főoka a lassúságnak, ez oka annak, hogy Ma
gyarország népe olyan törvényekre is kénytelen 
éveken keresztül várni, melyek annak jólétét, a 
nemzet becsületét érdeklik, és én remélem, a 
kormány szivére vévén ezen eddigi mulasztásait, 
valamint egyrészt azon codifieáló bizottságot sza
porítani fogja, a mire a törvényhozás bizonyosan 
igen szívesen fogja adni megegyezését; ugy más
részt meg fogja kívánni, hogy azon hivatalnokok, 
kik a képviselőházban ülnek, mandátumaikat 
letegyék és a hivatalban teljesítsék kötelességei
ket. (Fölkiáltások napirendre!) 

Különben pedig Simonyi Lajos b. képviselő 
ur módosítványát pártolom. 

K a u t z G y u l a : T. ház ! En nem vagyok 
a provincziálismus szószólója, hanem ma azon hely
zetben találom magamat, hogy t. képviselőtár
sunk Simonyi Lajossal egy nézetben lehetek; t. i. 
ő azt mondja : a mi igazságos Pestre nézve, az 
talán nem igazságtalan más nagyobb nevezetes
ségű és kiváló forgalommal bíró kereskedővá
rosra nézve is. Miután a diseussiót meglehetősen 
előrehaladottnak tartom, egyszerűen kijelentem, 
hogy a Simonyi Lajos báró képviselőtársunk által 
indítványozott hozzátétellel a törvény szövegével 
tökéletesen egyetértek. (Elfogadjuk!) 

K l a p k a G y ö r g y ; Miután Simonyi La
jos t. képviselő ur módositványa megfelel az én 

KBPV. H. HAPLÓ 18-||- ív. 

módositványomnak , én ennélfogva módositvá-
nyómtól elállók és elfogadom Simonyi Lajos b. 
képviselő ur indítványát. (Helyeslés.) 

H o r v á t h M i h á l y : T. ház ! Én a gyám
kodásnak, valamint a nagykorúvá lett társada
dalom egyéb téréin és ágaiban, ugy különösen 
az üzlet és kereskedelmi világban, egyátalában 
nem vagyok barátja. Tudjuk, hogy az előre ha
ladott külföldön az üzlet, az ipar és kereskede
lem teréni összeütközések többnyire ily választott 
bíróságok által intéztetnek el, és maguk azon 
úgynevezett usance-k, azon szokások, melyek sze
rint a szerződések köttetnek, az áru- és tőzsde-
biróságra szoktak bízatni. Azok határozzák meg, 
ismervén az üzleti körülményeket, legjobban és 
leghivatottabban ezen szabályokat. En ennél
fogva, ha Pestre nézve megengedtetik, hogy él
jen ezen, a kereskedelmet és ipart megillető sza
bályozási jogokkal, ugyanazon jogot megadandó-
nak vélem mindazon városok kereskedelmi és 
ipartestületeinek, amelyekben nevezetesebb üzlet 
létezik ; s ennélfogva hozzájárulok Simonyi Lajos 
t. képviselőtársam indítványához. ('Elfogadjuk!) 

B u j a n o v i c s S á n d o r : En, t. ház, pár
tolom a központi bizottság által előterjesztett 
javaslatot, melynél fogva a kivételes tőzsde-
biróság a pesti áru- és értéktőzsdének, mi
ként eddig fenállott, megadassék, mert engem 
meggyőztek ugy az osztályokban, mint a köz
ponti bizottságban ez ideiglenes intézkedések 
szükségéről, és mert a pesti tőzsdebizottság alap
szabályait ismerem. Nem pártolhatom azonban 
mindazon előterjesztéseket, melyek hasonnemü 
bíróságok fölállítását más helyeken is kívánják, 
nem pártolhatom ez előterjesztéseket azért, mert, 
ha léteznek másutt tőzsdék, de talán nem is lé
teznek, ezek szabályait és eljárásait én egyáta
lában nem ismerem. 

A discussio letért eredeti útjáról. Nem uj 
bíróságok fölállításáról van itt szó, hanem fen-
maradásáról azon bíróságnak, mely törvényesen 
és jogilag is fenállott az uj perrendtartás élet
beléptéig. Vajon ily kivételes tőzsdebiróságok 
fenállottak-e az országban másutt is, nem tu
dom ; de épen azért, mivel ez iránt fölvilágosítva 
nem vagyok s szükségéről meggyőződve nem va
gyok, hogy azok tekintetében is intézkedjünk, 
pártolom a központi bizottság jelentését. 

Z s e d é n y i E d e : Nekem is csak azon 
észrevételem van, hogy, miután magam az em
lékiratban, melyet a temesvári Lloyd-társulat 
nyújtott be, azt látom, hogy szabályainak 50-ik 
§-ban azon határozat foglaltatik, hogy a peres 
kérdésekben, melyekben a terményesarnok Ítéle
tet hoz, illetékessége fenáll és az ítélet minden 
más hazai bíróság előtt jogérvényesnek tekinte
tik: tagadom, hogy ez tőzsdebiróság volna, mert 
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ilyen másutt nem létezik, mint Pesten; az nem 
egyéb, mint választott bíróság. Ha tehát mi tü
zetesen azt mondjuk: az áru- és értéktőzsde-bi-
róság kiterjesztetik, oly valamit terjesztünk ki, 
a mi másutt nem létezik, s igy ez nem e törvény-
ezikkbe való ; miért én a központi bizottság vé
leményét pártolom. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Nem akarok 
annak vitatásába bocsátkozni, mennyire jók a 
kivételes bíróságok ós mennyire nem jók. Ezek 
vitatására lesz alkalom akkor, mikor tüzetes, 
részletes intézkedések tételére fog a ház fölszó-
littatni. Az egész eljárást ugy tekintem, mint 
egy kényszerszülte eljárást. Jelesen — hogy, 
hogy nem, nem tudom — feledékenységbe men
vén a tőzsdebiróság ügye akkor, mikor az 1868-ki 
LIV-ik törvényezikk alkottatott, látta a miniszté
rium és a központi bizottság, hogy nem lehet a 
kereskedelem veszélyeztetését elkerülni, hacsak 
e tekintetben valami ideiglenes intézkedés nem 
történik. Ezen meggyőződés folytán kész vagyok 
én is elfogadni, hogy ott, a hol volt eddig, legyen 
addig, mig végleges intézkedés történik. Azon 
fogalmazvány, melyet Simonyi barátom által föl
olvasni hallottam, nem mond ki egyebet, ha jól 
emlékszem, nem nevez nevet, hanem azt mondja, 
mert több felől mondatik, hogy itt, amott, 3-ik, 
4-ik helyen volt ily bíróság, a hol volt, marad
jon további intézkedésig. Azt mondani, hogy 
mindenütt legyen, hol terjedtebb, élénkebb ke
reskedelem van, ehhez nem járulnék én részem
ről semmi esetre: mert az ily ideiglenességet és 
kivételes helyzeteket szaporítani egyátalában nem 
akarom ; hanem épen azért, mert nem az ezé-
loin, hanem a meglevőnek ideiglenes fentartása, 
pártolom azon fogalmazványt, melyet Simonyi 
Lajos barátom tett, t. i. a hol volt, ott marad
jon —• természetesen a hol nincs, ott nem le
het. (Helyeslés bal felől. Fölkiáltások : Halljuk a 
módositványokat!) 

M á t t y u s A r i s z t i d : Kérem már végre 
azon módositványokat fölolvastatni. 

E l n ö k : Több módositvány van, úgymint: 
Simonyi Ernőtől, Simonyi Lajostól, Aezél Péter
től, melyek, a sor szermt rendezve, mindjárt föl 
fognak olvastatni. 

JámBor P á l j e g y z ő (olvassa Simonyi 
Ernő módositványát:) „A pesti és más városok
ban fenállott áru- és értéktőzsde bírósága." 

(Olvassa Simonyi Lajos Mróét:) „Valamint 
mindazon kereskedő városokban, melyekben ily-
féle tőzsdék vagy gabnaesarnokok léteznek." 

(Olvassa Ácséi Péterét:) „A törvényjavaslat 
czimébe, valamint annak első §-ába e szavak 
után: „áru- és értéktőzsde" tétessék: „valamint 
az aradi Lloyd-társulat terményesarnokának" stb. 

Ü r m é n y i M i k s a : T. ház! A vitának 

előhaladott stádiumában nem fogok visszaélni 
önök kegyes türelmével, csak röviden azt mon
dom, hogy teljesen osztom azon szempontokat 
ezen kérdésben, melyeket Debreezen érdemes 
képviselője elmondott; csakhogy én tőle eltérő-
leg, nem tartom Simonyi Lajos báró indítványát 
ezen szempontokkal teljesen megegyezőnek : mert 
ott nem az mondatik, hogy ott , hol ily bírósá
gok fenállanak, hanem ott, hol ilyes tőzsdék és 
gabnaesarnokok vannak. (Helyeslés.) 

Ezenkívül azt tartom átalánossságban, hogy 
veszélyes dolog bizonyos jelszavak után indulni. 
Én, részemről, meghajlok azon mondat előtt, 
hogy a gyámkodás egyátalában az államéletben 
és különösen a kereskedelmi üzletéletben igen 
veszélyes, ezt elismerem készséggel; de hogy 
ennek teljes ellenkezője legyen a kívánatos álla
pot, azt ez által jnem tartom bebizonyitottnak. 
A tőzsdebiróság is egy neme a megszorításnak, 
de egyátalában kimondani azt, hogy minden meg
szorítástól elállók, nem szeretném és semmi esetre 
sem tartom kívánatosnak, hogy előbb, mintsem 
e tárgyban alapos vizsgálat tétetnék, tőzsdebiró-
ságok fölállittassanak. Először részletesen tudni 
kell: mely városokban, mely üzletekre fog ezen 
intézkedés kiterjesztetni'? 

Azért részemről pártolom a központi bizott
ság előterjesztését. 

H o d o s s y I m r e e lőadó: T. ház! A 
kérdésnek e tárgyra terelését én a központi 
bizottság részéről két szempontból károsnak tar
tom: először, mert átalános azon meggyőződés, 
hogy a pesti áru- és értéktőzsde bíróságnak mi
előbbi, rögtöni visszaállítása fölöttébb sürgős, és 
azzal, hogy most ebbe beleelegyitjük, a kérdést 
átalánositván, vidéki más városok kereskedelmi 
testületeit is, haladékot szenved magának a fő 
czélnak mielőbbi elérése; de károsnak tartom 
azért is, mert az egészen más, a miről most foly 
a vita, mint az, a mire eredetileg a miniszteri 
előterjesztés által fölidéztetett. Ily átalánosságban 
az, a mit Simonyi Ernő és Simonyi Lajos kép
viselő urak indítványoznak, nem tárgyaltatott 
sem az osztályokban, sem a központi bizottságban, 
mindaz ott szóba sem hozatott. A törvénynek 
ily vitatása, mint most czélba vétetik, nem bir 
azon garantiákkal, melyekkel átalában kell, hogy 
házszabályaink értelmében megvitattassék, t. i. 
hogy előbb az osztályokban hozassék föi, ott az 
egyesek hozzászólhassanak, az adatokat gyüjt-
hessék és ítéletet mondhassanak. (Helyeslés.) Itt 
mintegy egész váratlanul belejöttünk a vitába, 
ugy hogy egészen készületlenek vagyunk r á ; 
tehát, ha itt határozatot hozna a t. ház, azon 
helyzetben volna, hogy határozata horderejét be 
sem láthatná: ha t. i. azt fogná kimondani a t . 
ház, a mit akár Simonyi Ernő, akár Simonyi La-
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jos ur kivan kimondatni, hogy mindenütt, hol 
eddig gyakoroltatott bíráskodás, a bíráskodási 
jog visszaállittatik. (Helyeslés.) 

Én mindenekelőtt kétségbe vonom, t. ház, 
hogy egyátalában constatálni lehessen : mely vi
dékek gyakorolták ugy, mint Pesten, a tőzsde-
bíráskodást : mert a pesti tőzsdebiróságra nézve 
volt egy udvari rendelet, de nem tudom, leg
alább nem hallottam, hogy más vidékekre nézve 
is ily rendeletek léteznének. Ha egyszer kimond
juk átalánosságban, hogy ez vagy ama város 
gyakorolhatja a tözsdebiróságot, határozatunk 
hordereje és tartalma akkor kétséget nem szen
ved; de ha átalánosságban mondjuk ki, hogy 
minden város, mely az előtt birt joggal, oly zug
helyek is fogják követelni maguk részére a bí
ráskodási jogot, melyek a törvényhozásnak a 
szükséges garantiát nem nyújtják. Én tehát 
kénytelen vagyok, ha akár a minisztérium, akár 
valamely képviselő szükségesnek tartja, hogy ezen 
jótékonyság kiterjesztessék, átalában minden vi
déki város tőzsdéjére vagy gabonacsarnokára arra 
kérni, méltóztassék törvényjavaslatot benyújtani. 
az meg fog az osztályokban vitattatni, s akkor 
maid intézkedni fogunk. (Helyeslés.) 

A központi bizottság részéről kénytelen va
gyok még Irányi képviselő ur megjegyzésére vá
laszolni. Méltóztatott neheztelni, hogy a központi 
bizottság jelentése ez ügyben annyira lakonikus. 
Ennek nem mondhatok ellene; de méltóztassék 
ezt azzal kimenteni, hogy 12 óráig tartott a 
bizottsági ülés, s ugyancsak 12 órakor kezdődött 
a nyílt ülés, s igy csak 2 — 3 perczünk maradt 
arra, hogy a központi bizottság tanácskozásait e 
jelentésben előadhassuk. Különben igyekeztem 
előadásomban azt, mit a jelentésbe bővebben 
nem foglalhattam, szóval előadni, s azt hiszem, 
hogy az osztályokban folyt tárgyalások által 
ugy is kellőleg tájékozva lehet mindenki. 

Újból ajánlom a központi bizottság szerke -
zetét. 

E l n ö k : Először az átalános vitának kell 
véget vetnünk. Elfogadja-e a t. ház ezen tör
vényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául? 
(Elfogadjuk!) Most következik a részletes vita. 

H o d o s s y I m r e e l ő a d ó (olvassa a tör
vényjavaslat czimét.) 

T i s z a K á l m á n : Miután több mődosit-
vány van beadva, azt gondolom, a czim fölötti 
határozást utoljára kell hagyni, mert a czim 
szövege attól fog függeni: mely módositványok 
lesznek elfogadja. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Föl fog tehát olvastatni az első 
Ö Z B J K C L S Z . 

H o d o s s y I m r e e l ő a d ó (olvassa az 
első szakaszt.) 

E l n ö k : Ezen szakaszra több módositvány 
van. 

G h y c z y K á l m á n : Azon esetre, ha a 
t. ház az első szakaszt elfogadni méltóztatik (én 
ugy vélem, hogy talán el is van már fogadva), 
engedje meg a t. ház, hogy bátor legyek egy uj 
második szakaszt ajánlani, melyet, ha a t. ház 
megért, talán az első szakasz elfogadása köny-
nyebbé fog tétetni. 

Nekem észrevételem van először az iránt, 
amit a t. előadó ur mondani méltóztatott, ameny-
nyiben t. i. azt állította, hogy nekünk csak a 
pesti áru- és tőzsdebiróság szabályairól és miben
létéről lehet fölvilágositásunk, egyéb helyeken 
létező csarnokokról és ezek választott bíróságai
ról pedig tudomásunk nem lehet. Erre nézve 
azon észrevételem van, hogy a t. ház tökélete
sen ugyanazon állásponton van a pesti tőzsdebiró
ságra nézve, mint a többi bíróságokra nézve, mert 
ennek szabályait azokból, a miket a t. előadó 
ur előadott, megérteni szerencsénk nem volt. 
Arról pedig teljességgel nincs szó, hogy minden 
nagyobb vagy terjedtebb kereskedelemmel biró 
városban állíttassanak fel ily bír óságok. Ez ellen 
már többen nyilatkoztak, és itt lehet oly határ
vonalat húzni, mely lehetetlenné fogja tenni, hogy 
ezen törvényjavaslat oly városokra is kiterjesz
tessék, melyekben eddig ily bíróságok nem vol
tak, és lehet a törvényt ugy szerkeszteni, hogy 
világosan érthető legyen, hogy a törvény rende
lete csak azoii ilynemű választott bíróságokra 
terjed ki, a melyek ezen hatóságot a legközelebb 
alkotott 1868. esztendei LIV. törvényczikk előtt 
ép ugy gyakorolták miniszteri fölhatalmazásnál 
fogva, mely a pesti tőzsdére is azon törvény al
kotásáig létezett. 

Ennél fogva én bátor volnék második sza
kasz gyanánt a következő uj szakaszt indítvá
nyozni : (Halljuk! Olvassa:) „2. §. Az első sza
kasz intézkedése kiterjesztetik azon választott 
bíróságokra is, a melyek az ország többi váro
saiban létező termény- vagy gabonacsarnokok keb
lében az 1868-iki LIV. törvényczikk életbelépte 
előtt tényleg fönállottak." (Helyeslés) Azt hiszem, 
ily szerkezet által a törvény szellemének elég 
lesz téve. 

S i m o n y i L a j o s h . : T. ház! Miután 
azon módosítván}*-, melyet t. barátom Ghyczy 
Kálmán fölolvasott, egyértelmű azon intentióval, 
melyet szerencsém volt elmondani, és — néze
tem szerint — a czélszerüségnek jobban megfe
lel, annak következtében előbb benyújtott módo-
sitványomat visszavonom. (Helyeslés.) 

J á m b o r P á l j e g y z ő (újra fölolvassa 
Ghyczy Kálmán módositvány át.) 

Horvát Bo ldizsár igazságügy-
m i n i s z t e r : T. ház! Én teljesen magamévá 

10* 



*7g 84. országos ülés december 9. 1869. 

teszem Ghyczy Kálmán képviselő ur indítvá
nyát , mert azt a beadott módositványok 
között a formulázásra nézve is legeorrec-
tebbnek találom. Mi mindezen módositvány a 
lényegre nézve ? Azt mondja, hogy mindazon vá
lasztott bíróságok állíttassanak vissza, melyek 
az uj perrendtartás életbe lépte előtt fönállottak. 
De hogyan állottak fön? Bizonyosan csak ugy, 
ha az alapszabályokban arra nézve az illető mi
nisztérium részéről fölhatalmazást nyertek. A 
pesti értéktőzsde szintén az illető minisztérium 
által megerősített alapszabályokban lett ezen 
tőzsdehatóságra, bíróságra följogosítva. Ha följogo-
sittatott a pesti értéktőzsde, és azért adtuk meg 
neki a jövőre nézve ezen bíróságot, akkor nincs jo
gunk megvonni ugyanazon kedvezményt a többi 
terménycsarnokoktól sem, melyeknek fölállítása 
szintén a minisztérium által engedélyeztetett. 
Tehát az indokok ugyanazonosságánál fogva e 
kedvezményt mindannyinak megadni, vagy mind
annyitól megtagadni kell. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Van még több módositvány. (Föl-
~kiáltások: Elestek már!) Az első kérdés : méltóz
tatnak-e elfogadni a szerkezet első szakaszát, ugy 
a mint van? (Elfogadjuk!) Már most kívánja-e a 
ház a második czikkben kifejezni azt, a mit Ghy
czy Kálmán képviselő ur indítványozott? (Folki-
áttások: Igen!) 

J á m b o r P á l j e g y z ő (újra olvassa a 
Ghyczy Kálmán indítványozta második szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
E szerint tehát az első és második szakasz közé 
beszuratik Ghyczy Kálmán képviselő ur inódosit-
ványa, és ez lesz a második szakasz; az eddigi 
második pedig lesz a harmadik. 

H o d o s s y I m r e e l ő a d ó (olvassa a 2., 
most már 3-ik szakaszt. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja. 
H o d o s s y I m r e e l ő a d ó (olvassa a 3., 

most már 4-ik szakaszt. Elfogadjuk!) 
E l n ö k : A t. ház e szakaszt is elfogadta. 

Most méltóztassanak a czimre nézve határozni. 
Hodossy Imre e lőadó (olvassa a czi-

met.) 
J á m b o r P á l j e g y z ő : Wahrmann kép

viselő ur módositványt nyújtott be a czimre 
nézve. (Olvassa:) „A pesti áru- és értéktőzsde, 
valamint az ország többi, eddig bíráskodási jog
gal fölruházott hasonczélu társulata külön bíró
ságainak visszaállításáról." (Fölkiáltások: Hosszú!) 

V á r a d y G á b o r : T. képviselőház! Talán 
legegyszerűbb volna a czim ekkép: „Törvényja
vaslat a tőzsdei választott bíróságokról." (Ellen
mondás.) 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y 
m i n i s z t e r : T. képviselőház! A Várady képvi
selő ur által ajánlott fogalmazást azért nem 
lehet elfogadni, mert tőzsde csak egy van, r ha
nem vannak termény- és gabnacsarnokok. En a 
következő szövegezést ajánlom a tisztelt háznak: 
(Halljuk!) „Törvényjavaslat a pesti áru- és ér
téktőzsde, valamint a vidéki termény- és gabna
csarnokok külön bíróságainak visszaállításáról." 
(Helyeslés.) 

H o d o s s y I m r e e l ő a d ó : T. képviselő
ház! Méltóztassanak megengedni, hog}r, habár 
mint a központi bizottság előadója működöm is, 
magam részéről mégis e részben módositványt 
tegyek. Azt hiszem, leginkább felelne meg ez a 
czim: „Törvényjavaslat a tőzsde és a kereskedel
mi csarnokok külön bíróságának visszaállításáról. * 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (fölolvassa Hor
vát Boldizsár igazságügyminiszter és Hodossy Imre 
módositványát.) 

E l n ö k : Melyiket méltóztatnak elfogadni I 
(Fölkiáltások: A miniszterét!) A kik a miniszter 
ur által beadott módositványt elfogadják, mél
tóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) A többség a 
miniszter ur módositványát elfogadta. 

H o d o s s y I m r e e l ő a d ó : A központ 
bizottság részéről még a következő indítványra 
vagyok kénytelen a t. ház figyelmét fölkérni. A 
központi bizottság indítványozza, hogy az igaz
ságügy- és a kereskedelmi miniszter urak fölhi
vassanak, hogy a kereskedelmi és tőzsdeviszo
nyok végleges rendezése tárgyában a törvény
hozás elé mielőbb terjeszszenek törvényjavasla
tokat. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen indít
ványt? (Elfogadjuk!) A ház ezen fölszólítást 
jegyzőkönyvileg magáévá teszi. 

l u d v i g h J á n o s : T. ház! Ez oly prin
cípium, mely már előre megköti a törvényhozás 
működését. Én szerintem ez el nem fogadható, 
mert már itt a tőzsdebiróság jövő rendezéséről 
szól. (Fölkiáltások: Dehogy szól!) Hát csak mindig 
kivételes bíróságokról fogunk intézkedni? Ezen 
princípiumnál fogva én ezt el nem fogadhatom. 

E l n ö k : A t. ház már elfogadta a köz
ponti bizottság indítványát. * 

Ezen tárgygyal a napirend be van fejezve. 

Bátor vagyok javaslatba hozni, hogy hol
nap és holnapután üléseket ne tartson a t. ház, 
mert a központi bizottságnak sok és sürgős 
dolga van. Szombaton az osztályoknak is van 
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dolguk a most kinyomatandó törvényjavaslatokkal, 
legfölebb tehát hétfőn lehet ülés, de még e napra 
is kérném, méltóztassék az elnökséget fölhatal
mazni, hogy, ha a pénzügyi bizottság azt monda
ná, hogy tömegesebb jelentéseit csak kedden 
kezdheti meg, ülés csak akkorra hirdettessék. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Eötvös József b., Festetics György gr,, 
Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., Bajner Pál. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni s a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni, 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a de
czember 9-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, (Nincs!) a 
jegyzőkönyv hitelesítve van. 

Kötelességem szerint bemutatom : 
Zemplén megye közönsége feliratát, mely

ben ez ITng megyének az adókezelés körüli re
form iránt a képviselőházhoz intézett fölterjesz
tését pártoltatni kéri. 

Pécs szab. kir. város közönsége kérvényét, 
melyben Buda szab. királyi város által a képvi
selőházhoz Fiúménak Magyarország területéhez 
leendő visszacsatoltatása tárgyában te t t felter
jesztését pártolja; 

Kraszna megye közönségének kérvényét, 

(Helyeslés.) Az ülés napja mindenesetre szokott 
módon, falragaszok által, fog közzététetni. 

Szombaton 10 órakor kérem az osztályokat 
összejönni. 

Az ülés végződik d. u. 1 órákor. 

8£». országos ülés 
1869. deczember 14-dikén 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemntatása. Pribék Antal szabadságot kap. Klementis Gábor és társai határozati javas
latot nyújtanak be 1848/9-dik évbeli honvédek és hátrahagyottaik nyugdijazása iránt. Salamon Lajos bor- és húsfogyasz
tás! ügyben, Miletics Szvetozár a törvények kihirdetése iránt s távirati ügyben interpellálják a kormányt, s ugyancsak 
Miletics Szvetozár határozati javaslatot is nyújt be a cattarói eljárások miatt. Schvarz Gyula megújítja régibb interpel-
látióit, s azon felül meteorológiai észleletek, a törvényhatósági s községi költségek statistikai kimutatása, végre csillagá
szati észlelde, Tisza Kálmán az 1870-dik évi költségvetés tárgyalása iránt interpellálják a kormányt, mely is az utóbbi 
kérdésre nézve azonnal nyilatkozik s a ház ezt tudomásul veszi. A gazdasági bizottság jelentést tesz a ház deczemberi 
költségvetéséről. A kirlapbélyeg eltörléséről s a tőzsdei bíróságokról szóló törvényjavaslatok végleg elfogadtatnak. Az iga
zoló bizottság jelenti, hogy Cséry Lajost igazolta. A központi bizottság jelentést tesz a pénzügyi törvényszékekre, a bélyeg, 
illetékek és dijak fentartására, a társulatok és intézetek üzletét illető bélyegekre és illetékekre vonatkozó törvényjavas
latokról, a pénzügyi bizottság pedig az lS70-diki költségvetésről s a számvevőszék felállítását illető törvényjavaslatról. 
A kormány törvényjavaslatokat nyújt be a nyugdijakról s a király udvartartásáról. Zárt ülés. 

íftos ülés 
mber 14-dikén 

e l n ö k l e t e a l a t t . 

szabadságot kap. Klementis Gábor és társai határozati javas-
yottaik nyugdijazása iránt. Salamon Lajos bor- és husfogyasz-
mt s távirati ügyben interpellálják a kormányt, s ugyancsak 
cói eljárások miatt. Schvarz Gyula megújítja régibb interpel-
sági s községi költségek statistikai kimutatása, végre csillaga-
tárgyalása iránt interpellálják a kormányt, mely is az utóbbi 
veszi. A gazdasági bizottság jelentést tesz a ház deczemberi 
•Ságokról szóló törvényjavaslatok végleg elfogadtatnak. Az iga-
nti bizottság jelentést tesz a pénzügyi törvényszékekre, a bélyeg, 
letét illető bélyegekre és illetékekre vonatkozó törvényjavas-
etésről s a számvevőszék felállítását ülető törvényjavaslatról. 
: király udvartartásáról. Zárt ülés. 

| melyben Ung megyének az adó kezelés körüli 
reformok iránti felterjesztését pártoltatni kéri • 

Bács-Bodrog törvényesen egyesült megyék 
feliratát, melyben a megye részére hat törvény
szék felállittatását kérelmezi, hozzá mellékelvén 
a kérvényhez a statistikai adatokat is; 

Bars megye közönségének kérvényét a ga-
ranvölgyi vasút kiépítése és kamatbiztositása 
tá rgyában; 

Gröruör és Kis-Hont törvényesen egyesült 
vármegyék kérvényét, melyben Buda városnak 
Fiume visszacsatoltatása tárgyában te t t fölter
jesztését pártoltatni kérik; 

Baranya megye közönségének kérvényét, az 
Eszterházy-képtár országos költségen leendő meg
vásároltatása tárgyában; 

Eperjes szabad királyi város kérvényét, 
melyben kéri, hogy a megye-rendezés alkalmá
val az adó, ugy a megyék és szabad királyi vá
rosok autonóm hatáskörében, mint ennek kiegé
szítő része felvétessék; 

Ugyancsak Eperjes szab. királyi város kér
vényét, melyben Eperjest azoD szabad királyi 
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városok közé soroztatni kéri, melyek saját or
szággyűlési képviselőt választanak; 

Zemplén megye feliratát, melyben Buda vá
rosnak Fiume város visszacsatoltatása tárgyá
ban tett fölterjesztését pártoltatni kéri, és végre 

ISÍagy-Kun-Kisujszállás mezőváros kérvényét, 
melyben kéri, hogy részére törvényszék ál
líttassák. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttat oak. 

Pribék Antal képviselő ur, betegsége foly
tán szabadságot kér. (Megadjuk!) A t. ház bele
egyezésével részére hat heti szabadság adatik. 
(Helyeslés.) 

G r á n z e n s t e i n G u s z t á v : Krassó me
gye déli részét képező 44 község, köztük a bá
nyavárosok kérvényt nyújtanak be az iránt, 
hogy az Oravicza-bányán most létező megyetör
vényszék helyébe, a bekövetkező bírósági rende
zés folytán, egy eollectiv biróság ugyanott ál
líttassák föl. Mind nemzetgazdasági mind pedig 
törvénykezési szempontból kérem a t. házat, 
hogy ezen kérvényt pártolni méltóztassék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

T ú r y S á m u e l : T. ház ! Hajdú - Dorog 
városa óhitű magyar lakosai egyesülve más köz-
ségekbeli kétszázezer hasonlókép ó-hitü magyar 
Mtrokonaikkal, a lefolyt országgyűléshez az iránt 
folyamodtak, hogy kivétetvén a ruthen és román 
püspökségek egyházi hatóságaik alól, részökre 
Hajdu-Dorogon egy magyar ó-hitü püspökség 
állíttassák fel, (Élénk helyeslés) és hogy ezen 
püspökség hatósága alatt, a keleti egyház sarka
latos elvei szerint, oltári nyelvül hazai nyelvü
ket, a magyart, használhassák. Ezen kérvény 
elintézés végett átadatott a vallás és közoktatási 
miniszter urnák. Miután azonban ezen százados 
óhajtás teljesítésére eddigelé ismét semmi sem 
történt, megújítják ebbeli keresőket. Van szeren
csém tehát ezen kérvényt benyújtani, azon ké
réssel, hogy a t. ház azt a kérvényi bizottság
hoz utasítani méltóztassék. 

E l n ö k : T. ház! Ezen kérvényezők nálam 
is megjelentek, de kérésök nem az volt, hogy 
kérvények a kérvényi bizotsághoz utasíttassák, 
hanem: hogy ezen megújított kérvény folytán és 
közoktatási miniszter ur szólittatnék fel, hogy e 
tárgyban véleményes nyilatkozatot adjon a ház
nak az iránt: mit szándékozik tenni ezen ügy
ben ? Méltóztassék tehát megengedni, hogy ezen 
kérvény ne a kérvényi bizottságnak, hanem egye
nesen a vallás- és közoktatási miniszter urnák 
adassék át. (Helyeslés.) 

A n k e r H u g ó : T. ház! Bátor vagyok 
G/alicica Marián tibornajai lakos hozzám küldött 
kérvényét a t. házhoz benyújtani. Ő azon ritka 

emberek közé tartozik, kik az 1809., 1813., és 
1816-iki franczia hadjáratban szolgáltak; eddig 
kézi munkája után tengődött, de jelenleg már 
80 évhez közel levén, keze munkája után élni 
többé nem képes. Ugyanazért bátorkodik folya
modni a t. házhoz, némi támogatás végett, 
hogy valamely rokkant-alapból neki némi segé
lyezés nyújtassák. Kérem a t. házat e kérvényt 
pártolni, s a kérvényi bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : Oda fog utasíttatni. 
H á z m á n F e r e n c z : T. ház! Van sze

rencsém a budai királyi főreáltanoda tanárainak 
kérvényét benyújtani, melyben elégtelen fizeté
seik íelemeléseért esedeznek; midőn ezen kér
vényt a t. ház figyelmébe különösen aj aulám: 
kérem, hogy az véleménj^adás végett a pénzügyi 
bizottsághoz utasíttassák. 

E l n ö k : Méltóztatnak a pénzügyi bizott
sághoz utasítani a kérvényt? (Igen.) Oda fog 
utasíttatni. 

H o r v á t h M i h á l y : Egy magán kér
vényt van szerencsém bemutatni a t. háznak. 
Becsey Ferdinánd szegedi lakos a magyar had
sereg által, tőle 1849-ben elvett és felhasznált 
tűzi fának megtérítését kéri, 16,257 frt 20 kr-
ban. Méltóztassék ezen kérvényt a kérvényi bi
zottsághoz utasítani. 

E l n ö k : Oda^utasittatik. 
P e t r o v a y Á k o s : Van szerencsém Ung 

megye közönségének kérvényét benyújtani, mely
ben a folyó 1869-ik évi országos képviselővá
lasztási, 1331 frt 49 krnyi költségeinek fedez-
hetése tekintetéből országos javadalmazásnak 
utólagos megszavazását kéri. Ezen kérelme any-
nyival inkább méltánylandó, mert alig tudok 
megyét, hol az ebbeli költségek meg ne lettek 
volna térítve. Miután a megye nem bir saját 
házi pénztárral, csak a kiszabott költségvetésre 
van szorítva; bátor vagyok ezen kérvényt, azon 
kéréssel benyújtani, hogy a pénzügyi bizottság
hoz tárgyalás végett utasíttassák. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tartozik, 
tehát annak fog kiadatni, (Helyeslés.) 

K i r á l y i P á l : Van szerencsém a pesti 
polgári körnek a t. házhoz intézett kérvényét 
benyújtani , melyben a most nevezett kör 
kéri: 1) a teljes szabadságot minden hitvallás 
gyakorlatára, ha ennek szabványai az egyént az 
állam követelései teljesítésében nem {gátolják; 2) 
minden hitfelekezet és azok követőinek a törvény 
előtti teljes egyenjogosultságát; 3) a papi rend-
közjogi szabadalmainak eltörlését, és minden az 
egyházi bíróságok által elintézendő jogügynek 
az illetékes világi hatóságokhoz utalását; (Élénk 
helyeslés) 4) a kötelezett polgári házasság beho
zatalát ; (Élénk helyeslés) 5) a „bevett" vallásfo
galmának megszüntetését. (Élénk helyeslés.) A t. 
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ház határozatánál fogva a közoktatási miniszter 
ur fel levén szólítva, hogy a vallásszabadság tár
gyában törv ényjavaslatot terjeszszen a ház elé ; 
kérem ezen kérvénynek a kérvényi bizottsághoz 
oly meghagyással leendő utasittatását, hogy mi
dőn a törvényjavaslat tárgyalás alá kerül, egy
szersmind e kérvény iránti véleményét is a ház
nak előterjeszsze. (Helyeslés.) 

Ugyanez alkalommal Zala megye letenyei 
választókerületében kigyáczi község váltságköte
les birtokosainak kérvényét van szerencsém be
nyújtani, melyben kifejtvén, hogy az 1868-ki 
XXIX, t. ez. a szölőváltság megállapításánál fogva 
rajok nézve sérelmet tartalmaz, ezen sérelem or
voslását a t. háztól kérik. Én azt hiszem, őket 
ezen kérelem benyújtására még az is jogosíthatta, 
mivel az ugyanazon törvényjavífelatban megálla
pított fölebbviteli törvényszék még ekkoráig nem 
volt megalakítva; ezen kérvény tehát okul szol
gálhat arra is, hogy az eddig még életbe nem 
léptetett törvényszékek működésöket megkezdjék, 
Kérem e kérvényt a kérvényi bizottsághoz uta
sítani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak ada
tik ki. 

P a u l i n i - T ó t h V i l m o s : Bars megyébe 
kebelezett Oszlány mezőváros kérvényét a regá
lék eltörlése iránt van szerencsém benyújtani. 
Kérem a kérvényi bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit-
tatik. 

H a j d ú I g n á c z : Nagy-Kun-Turkeve vá
rosa képviselő testülete kérvényét van szeren
csém benyújtani, melyben a bíróságok szervezése 
alkalmával ezen városban azon törvényszékeket 
és hatóságokat meghagyatni kérik, melyek jelen
leg kebelében léteznek. Kérem e kérvényt a kér
vényi bizottsághoz utasítani. 

S z i l á g y i V i r g i l : Hódmező-Vásárhely 
városa közönsége, hivatkozva azon körülményre, 
miszerint a bíróságok szervezése alkalmával 
Csongrád megye tiszántúli részét első folyamodási 
bíróság felállítása bizonyára megilleti, hivat
kozva arra, hogy a megyének ezen részében 
Hódmező-Vásárhely városa a legnagyobb, mind 
területre nézve — miután 11 és V2 Q 
mértföldet foglal el — de lakosságának számára 
nézve is, amennyiben 59,000 lélekkel bir: ezen 
és egyéb a kérvényben felhozott igazságszolgálta
tási és közgazdászati okoknál fogva, a bíróságok 
szervezése alkalmával egy elsőfolyamodásu bíró
ság szervezését kéri* kebelében. Kérem e kérvényt 
a kérvényi bizottsághoz áttenni. 

S z o n t á g h P á l (csanádi:) Nógrád-
megyebeli Balassa-Gyarmat mezőváros néhány 
nyereg és szíjgyártó mestere azon kéréssel járul 
a t. képviselőház elé, hogy általok 1849-ben a 

honvédség számára szálitott nyereg-és lószerszá
mok árát, melyet az akkori nemzeti kormány 
1393 frt 36 kr., illetőleg 522 frt 36 kr. p . 
pénzben már utalványozott, de melyhez az ak
kori viszonyok közt hozzájutni képesek nem vol
tak, a mostani nemzeti kormány folyóvá tenni 
méltóztassék. A szabályok értelmében kérem a 
kérvényi bizottsághoz áttenni. 

E l n ö k : Mindezen kérvények-a kérvényi 
bizottsághoz utasíttatnak. 

K l e m e n t i S G á b o r : T. képviselőház! 
Van szerencsém egy több bonvéd bajtársam által 
is aláirt határozati javaslatot a t. ház asztalára 
letenni, s mielőtt rövid indokolását megkisérle-
ném, bátor leszek azt felolvasni. A határozati javas
lat ekként hangzik. (Olvassa): „Tekintettel arra, 
hogy a közös hadsereg 1870. évi költségvetésé
ben ellátási czim alatt a rokkantak és nyugdi
jasok részére 10.738,793 frt állapíttatott meg; 

„ tekintettel továbbá arra, hogy ezen nagy 
összeg ellenében a m. k. honvédelmi miniszteriura. 
1870. évi költségvetésében nyugdíj ezimen csak 
4000 frt hozatik javaslatba: 

„Utasittatik a honvédelmi miniszter, hogy 
az 1848/9. évi rokkant és keresetképtelen hon
védeknek , valamint azon keresetképtelen hon
védözvegyeknek nyugdíjazása végett, kiknek há
zassága az 1848/s. évi önvédelmi harez befejezése 
előtt keletkezett, úgyszintén az emiitett időben 
kötött házasságból született kiskorú árváknak 
gyámolitása érdekéből póthitelre irányzott javas
latát akként terjeszsze a képviselőház elé, hogy 
az a jövő 1870. évi költségvetéssel együttesen 
tárgyaltathassék ; már ez alkalommal kijelentet
vén, hogy a képviselőház az e részben szükséges 
áldozatot meghozni kész. 

„Egyszersmind utasittatik a honvédelmi mi
niszter, hogy az egybegyűjtött, s netán még egy 
begyűjtendő statistikai s más adatok nyomán 
fölmerülendő szükséglethez képest az 1848

/9. évi 
rokkant honvédek, azoknak keresetképtelen öz
vegyeik nyugdíjazására, valamint kiskorú árváik 
gyámolitasára nézve akként terjeszszen törv ény
javaslatot a ház elé, hogy az az 1871. évi 
költségvetés előterjesztése előtt tárgy altathassék, 
s ennek eredménye az emiitett költségvetés meg
állapításánál figyelembe vétethessék." 

Engedje meg a t. képviselőház, hogy élve 
azon joggal, melyet a házszabályok 12. §-sa 
részemre biztosit, az általam beterjesztett határo
zati javaslatot csak néhány szóval indokolhas
sam. (Halljuk!) 

Valóban azon fölöttébb örvendetes helyzet
ben látom magamat, hogy ezen indokoláshoz az 
érvek egész bősége áll rendelkezésemre, akár a, 
jogosultság parancsait, akár a méltányosság é* 
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lumanitás követelményeit kívánnám mindenek
fölött hangsúlyozni. 

Ugyanis az 184%. évi országgyűlés, a nem
zet akkori törvényes képviselete, érezve és telje
sen méltányolva azon szolgálatok nagyszerűségét, 
melyekre az alig toborzott s már is meglepő hő
siességet tanusitó honvédség hivatva leendett, 
anyagilag is biztosítani óhajtotta annak jövőjót, 
midőn azt határozatilag a nemzet becsületszavá
nak védpaizsa alá helyezte: mintha sejtette volna, 
hogy hazánk lelkes fiaira, kik hazafias érzületük 
által indíttatva, a törvényes hatalom egyetlen sza
vára ezrenkint sorakoztak azon zászlók alá, melyek 
e magasztos jelszót viselték: „a szabadság, egyen
lőség és testvériségért/ hogy azokra, mondom, 
még mostoha idők fognak bekövetkezni; mintha 
sejtette volna, hogy a száműzött honvéd földön
futóvá leend, s a csonka és béna könyöradomá-
nyokra fog e hazába a szorulni. E sejtelem meg
valósulása, fájdalom, nem sokáig késett, s a kül
föld, mely alig eszmélt fel ámulatából, melybe a 
kis honvédsereg hősiessége ragadta, vajmi hamar 
látta szárazon és tengeren bolyongni a honvéd
ség nagyobb részét, keresve azon nagybecsű kin
cset, mely nélkül életének többé értéke nem le
hetett : a szabadságot. 

T. ház, azon országgyűlési határozat foga
natosítását a közbejött mostoha viszonyok aka
dályozhatták ugyan, de annak érvényét megdön
teni vagy csak csökkenteni is semmi körülmény, 
semmi időtartam nem képes! 

A t. háztól függ tanúságot tenni arról, va
jon a 48—49-ki országgyűlés csalatkozott-e vá
rakozásában vagy nem, midőn ezen, az egész 
nemzet szine előtt, az egész nemzet nevében tett 
szent fogadalma valósítását teljes bizalommal és 
teljes megnyugvással legközelebbi utódaira ha
gyományozta. 

De nem kívánok kiválólag a kérdés jogi ol
dalával foglalkozni, inkább a méltányosság, in
kább a humanitás érzületétől kívánok a beter
jesztett javaslat indokolásához érveket kölcsö
nözni, — az emberhez akarok szólni, kinek romlat
lan lelke lehetetlen, hogy elzárkózzék a nyomor 
panaszhangjai előtt. 

Egy csoport áll előttünk, t. ház, tehetetlen 
gyermekekből, elhagyott özvegyekből, csonka és 
béna férfiakból, kik nem támadó, hanem védő 
harczban vesztették el életfentartó tagjaikat, 
azok ellen, kik e hazába törtek, hogy azt ősi 
alkotmányos szabadságától rnegfoszszák. E cso
port méltósága öntudatában s a jó hazafi sze
rénységével járul jelenleg a t. ház szine elé, 
kérve attól a már említett országgyűlési hatá
rozat valósítását. 

T. ház, az országos honvédegyletek köz
ponti bizottságának ez érdemben gyűjtött adatai 
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szerint, az ezen ezimen szükségelt összeg külön
ben is oly csekély, hogy bizonynyal örömmel 
kell megragadni az alkalmat, hogy ily csekély 
áldozattal a haza egy nagy és régi tartozását leró-
hassuk, s egyszersmind annyi sajgó sebet behe
geszthessünk és annyi könyet letörülhessünk. 

Ennek folytán egy pillanatig sem kétlem, 
hogy a t. ház ezen körülmény által, de inkább 
azon átalános kegyelet által indíttatva, mely a 
48 —49-ki honvédség iránt hazaszerte, sőt mond._ 
hatom világszerte oly fényesen nyilvánult min. 
den időben s maiglan nyilvánul, igénytelen ja 
vaslatomat becses figyelmére fogja méltatni, (He
lyeslés) mely meggyőződésemből indulva ki, bátor 
vagyok kérni a t. házat, hogy ezen határozati 
javaslat kinyomatását és a pénzügyi bizottsághoz 
haladék nélkül teendő utasítását kegyesen elren
delni méltóztassék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Parancsolja a t. ház, hogy a 
határozati javaslat újra felolvastassák? (Nem 
kell!) Fel levén olvasva, ki fog nyomatni és napi
rendre tűzetni; a t. ház fogja azután elhatároz
ni : tüzessék-e s mikor tűzessék ki tárgyalásra 1 

S a l a m o n E a j o s : A t. pénzügyminiszter 
úrhoz van egy interpellátióm: méltóztassék fel
olvastatni és vele közöltetni. 

E l n ö k : Jegyző ur szives lesz félolvasni. 
B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (felol

vassa Salamon Lajos interpettátióját:) Fehér megyei 
Vál mezővárosának a bor-, must- és husfo-
gyasztási adószedési jog iránt 1868. október 20. 
10640. szám alatt kötött megváltási szerződés a 
községnek 1870. január 1-jére felmondatott, és 
ezen felmondás következtében a budai pénzügy
igazgatóság által 31070. sz. alatt a hivatalos lap 
247. 248. 249, számaiban az árverés tüzetett 
ki egy évi tartamra, nevezetesen 1870. január 
1-től deczember 31-ig, de azon fentnevezett ren
deletben az illető község az árverezhetési jogtól 
eltiltatott. Az árverés megtartatván, és nem, 
mint hivatalosan hirdetve volt egy évre, hanem 
háromra: 1870. 1871. és 1872-ik évekre bérbe 
adatott. Ezen, a törvénytől eltérő bérbeadás kö
vetkeztében kérdem a pénzügyminiszter úrtól: 

„1-ör. Van-e tudomása közegeinek ezen el
járásáról ? 

„2-or. Ha van, szándékozik-e ezen törvény
es szabályellenes eljárást megsemmisíteni 1" 

E l n ö k : Az interpellátió közöltetni fog a 
miniszter úrral. 

Mile t i c s S z v e t o z á r : Engedelmet ké
rek, hogy a t. ház becses türelmét igénybe ve
hessem. (Zaj és fölkiáltások jobb oldalon: Ismét egy 
csomó határozati javaslat.) Csak kötelességemet vé
lem felszólalásom által teljesíteni, miután egy ha
tározati javaslatot már beadtam, kérem ezen uj 
interpellátióimat felolvastatni. 
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Maj lá th I s t v á n j e g y z ő (olvassa Mi
letics Szvetozár interpeÜátióját a törvények kihirde
tése iránt:) „Tekintettel arra, hogy az 1868-ki 
IH. törvényczikk 8-ik §-a azt rendeli, hogy a 
minisztérium gondoskodjék arról, miszerint min
den törvény azonnal kihirdetése után a többi, az 
országban divó nyelvekre is lefordíttatván, köz
tudomásra hozassék, az illető hatóságoknak meg
küldessék ; tekintettel, hogy ez nem történik, és 
például az újvidéki városi községnek eddigelé csak 
az 1868. év végéig szóló törvénytár, az egyes 
törvények pedig az ottan divó szerb nyelvre for
dításban még az 1868 végéig sem küldettek át 
(de még ez év folytában sem): az összes miniszté
riumhoz, kinek az emiitett törvény 5. §-a szerint 
kötelessége a törvényeket kihirdetni, a következő 
interpellátiót intézem : 

„1-ör. Miért nem tartatik meg az 1868-ki 
törvények kihirdetését illető HL törvényczikk? 

„2-or. Hajlandó-e a minisztérium az elmu
lasztottakat halasztás nélkül pótolni; valamint 
a folyó törvényeket a törvény meghagyása sze
rint az illető hatóságoknak azonnal ai összes ki
hirdetés után haladéktalanul és az illető megyék
ben divó nyelvrei hiteles fordításban megküldeni?" 

(Olvassa továbbá interpeÜátióját egy visszautasí
tott távsürgöny folytán): „Miután a pesti távirati 
főállomás visszautasította az Uj-Vidéken megje
lenő „Zastava* politikai lap czimére november 
27-én beadott távsürgönyt a következő tartalom
mal : „Az osztrák jobb szárny szintén visszave
retett, majdnem megsemmisíttetett, a főhadiszál
lás majdnem fogságba került; futás a tenger
partokig, a veszteség nagy." „Miletics". Mely 
távsürgönyt, a főszállás november 27-én elfoga
dott, ugyanazon hó 30-án pedig a feladót Írás
ban tudósitá, hogy nem tartja alkalmasnak, mi
szerint ~azt egy állami távsürgőnynyé promo-
veálja; 

„én tekintettel arra, hogy a csatatért nem 
képezik a mi koronánk kormányának tényleg alá
rendelt országok, hogy Magyarországon még nem 
lőn kihirdetve a kivételes vagy ostromállapot; 

„tekintettel, hogy a távsürgöny épen semmi 
mást nem tartalmazott, mint azt, mi ugyanaz 
nap Pesten a nyilvános lapokban, nem is a táv
sürgönyökbői, hanem a levelezésből lőn isme
retes : a m. kir. kereskedelmi miniszter úrhoz a 
következő interpellátiót intézem; 

„1-ör. Van-e tudomása arról, hogy és ki
nek meghagyása folytán utasította vissza a 
pesti távirdai főállomás a következő tartalmú 
távsürgönyt: „Az osztrák jobb szárny szintén 
visszaveretett, majdnem megsemmisíttetett, a fő-
hadi szállás majdnem fogságba került, futás a 
tengerpartokig, a veszteség nagy" 1 

„2-or. Melyik törvény szerint, vagy minek 
HÍPT. H. KAPLÓ 1841IV. 

alapján nem engedtetik meg a magán sürgönyök 
távirása átalában, valamint alkotmányos időkben 
különösen olyanok távirása, mint a fenébb!?" 

(Olvassa végre határozati javaslatát a cattarói 
ügyben) : „Meggondolván, hogy a miniszterelnök
nek helyettes miniszter ur a november 2 5-ki, 
azon ügybeni interpellátióra, hogy a feltámadt 
eattarói Boccában nemcsak a katonai, de egy
szersmind a politikai és rendkívüli birói hatalom 
és a közös hadügyi miniszterre, és a cattarói 
Boccában parancsoló tábornokokra illetéktelenül, 
és alkotmányellenesen ruháztatott át, nem adott 
egyenes feleletet, de részint pedig a másik a 
Boccában tartózkodó magyar katonákra adott 
feleletből azt lehet következtetni, hogy a magyar 
kormánynak volt részvéte a felkelés lecsillapí
tására, vagy elfojtására hozott mértékek meg
alapításában, hogy tehát tudtával és jóváhagyá
sával ruháztatott föl a közös hadügyminiszter, 
és a Boccában parancsnokló tábornokok a fen-
nevezétt teljhatalommal; meggondolván, hogy a 
hadi és hadakozó orgánumok ily nemű meghatal
mazása ellenkezik az alkotmányos rendszerrel és 
kormánynyal, hol a kivételes állapotban is, a 
kivételes polgári és birói hatalom a kormány 
polgári orgánumaira bizatik, és hogy a közös 
hadügyminiszter ilynemű meghatalmazása egy
szersmind az 1867-ki XH-ik törvényczikkel is 
ellenkezik, hol a közös miniszterek hatalma meg 
van határozva és beligazgatás körén kivül he
lyezve ; meggondolván továbbá, hogy azt, mit a 
magyar kormány az 1867-ki XII. törvényczikk 
szelleme, érzelme, és betűi ellenére egy mint 
a magyar koronához tényleg nem is tartozó or
szág ellenében elvileg jóváhagyott, egy más eset
ben Magyarországtól indokkal el nem háríthatni; 

„meggondolván végre, hogy egy ilyen Ma
gyarország alkotmányosságának ós önállóságának 
praejudicáló praecedens jóváhagyása és megálla
pítása a magyar kormány részéről semmi egye
bet nem jelenthet, mint szentesítését azon elv
nek, hogy kivételes időben a katonai hatalom 
á la Haynau gazdálkodhatik, és hogy e mögött 
rejtőzik a miniszterek tendentiája, hogy eltávo
lítsák maguktól a felelősséget azon veszélyes idők
ben midőn az alkotmány és a nemzetre nézve 
legnagyobb érvényű a felelősség: méltóztatnék a 
képviselőház ezen határozatot hozni : 

„1-ör A magyar korona országainak or
szággyűlése abban, hogy nem csak a katonai, de 
a rendkívüli polgári, mind politikai, mind a bi
rói hatalom a feltámadt cattarói Boccában a kö
zös hadügyi miniszterre, és közvetve a parancs
noki és mi velő orgánumokra teljesen átvitetett, 
mind az alkotmányosságnak megsértését átalá
ban, mind pedig az 1867-ki XH-ik törvényczikk 
megsértését látja, és tiltakozik egy ilyen, az al-

11 
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kotmányosságra nézve átalában, de különösen 
Magyarország önállóságára praejudicáló praece-
dens ellen." 

„2-or. A képviselőház nem helyesli a ma
gyar kormány e lépését, mely nem csak hogy 
nem tiltakozott ily mértékek ellen, hanem azo
kat szemlátomást jóvá is hagyta." 

E l n ö k : A felolvasott két interpellátió 
közöltetni fog az illető miniszterekkel, a határo
zati javaslat pedig ki fog nyomatni és napi
rendre tűzetni. 

S c h v a r c z G y u l a : Több rendbeli inter-
pellatióm van különböző minisztériumokhoz. (Derült
ség. Halljuk!) Fél éve, hogy az összes minisztérium
hoz interpellátiót adtam be az államtanács in
tézményére, a szegény-ügyre és külön földmive-
lési minisztérium felállítására vonatkozólag. Mind
eddig azonban választ nem kaptam. 

En azt hiszem, nincs senki a házban, ki az 
államtanács intézményének fontosságát hazánkra 
nézve kétségbe vonná, kivált oly időben, midőn 
az ellenzék ugy, mint a kormánypárt azon nagy 
reformkérdések megoldására készülnek, melyeknek 
lehetőleg kipótolni ok kellene mulasztásait a múlt
nak, és biztos alapon szervezni meg Magyaror
szágot mint közmivelődési államot. 

Az 1848. évi III-ik törvényczikk kilátásba 
helyezte az államtanács felállítását, (Haüjuk!) 
és daczára annak, hogy ezen törvény más tör
vény által sem módosítva, sem felfüggesztve, sem 
eltörölve nincs, mégis egy átalában nem birunk 
értesüléssel az iránt, hogy mi szándéka van erre 
nézve a kormánynak. Sajnosán nélkülözzük a 
törvényjavaslatok kellő előkészítését, és érezzük 
azok szakértelmi és szerkezeti kiállításának hiányát, 
azért, mert hiányoznak oly közegek, melyek más 
rnivelődési államokban a törvényjavaslatok ké
szítésénél mind a szakértelmi támogatást kölcsön
zik, mind a szerkesztés munkáját végezni szokták. 
Azt hiszem tehát, hogy az államtanácsra vonat
kozó interpellátióm megérdemelte volna, misze
rint a miniszterelnök is fél év óta kegyeskedett 
volna arra felelni. (Igaz! a szélső bal oldalon.) 
Másik kérdésem a szegényügyre vonatkozott. 
Fájdalommal tapasztaltam, hogy nálunk vannak 
politikusok, kiknek fogalmuk sincs arról, hogy 
mit tettek más államok a szegényügyi törvény
hozásban, és mily összegekkel támogatják azok 
a szegénjuigyet. Különösen ma, mikor a gondol
kodó törvényhozót különösen azon nagyszerű 
egybeállítások érdeklik, a melyek egyes államok 
részéről szakemberek által kidolgoztattak ugy a 
szegényügyi törvényhozásra, mint a költségve
tésre vonatkozólag, és mely összeállítások most 
Berlinben Emminghaus szerkesztése mellett meg
jelentek; mondom, épen most gondolkozóba kel
lett volna esnünk a felett, hogy mily sokat 

mulasztottunk mi eddig a szegény ügyet illetőleg, 
és mily óriási munkát kell még e téren végez
nünk. (Igaz!) 

Harmadik kérdésem a földmivelési minisz
tériumra vonatkozik. Magyarország kitünőleg 
földmivelési ország, és ime egészben egy körül
belül négy-öt személyből álló kis miniszteriális 
szakosztály vezeti a központban annak összes 
földmivelési politikáját. Van ezen osztályban egy 
osztálytanácsos, egy titkár, egy fogalmozó és 
egy segédfogalmazó. Nem csak az ellenzék ré
széről, de fa másik oldalról is történtek felszó
lalások — nem ugyan e házban, hanem a sajtó 
terén —a melyek mindannyian hangsúlyozták,hogy 
a földmivelési minisztériumot az ipar és keres
kedelmi minisztériumoktól annál inkább el kel-
leae választani, mert bajos oly államférfit ta
lálni, ki mind az ipar, mind a kereskedelmi, 
mind pedig a földmivelési szakmában egyaránt já
ratos, így választatott el már régóta más álla
mokban is e két szakma ; utalok e tekintetben a 
többek közt a lajtbántuli tartományokra, és uta
lok Poroszországra is. Ez természetesen összefüg
gésben áll, még pedig igen közelről azon költ
ségvetéssel, melylyel a földmivelés ügyét a ház 
támogatni szándékozik. Lehet tehát szólnunk e 
kérdésről most, midőn a budget elénk került, és 
midőn azt látjuk, hogy ezen budgetbe ismét csak 
jelentéktelen összegecskék állanak rendelkezé
sünkre tisztán a földmivelési czélokat illetőleg: 
mert — bocsássanak meg a túloldalon — a 
katonai ménesekre irányzott költségvetést nem 
mindenki köteles a budgetben tisztán földmive
lési czélokra irányzott költségvetésnek venni, 
annyival inkább nem, mert a katonai ménesek, 
habár nemzetgazdaságilag is bírnak jelentőség
gel, a mennyiben az állattenyésztést előmozdítják; 
de felvéve ugy a helyzetet, a mint van, be kell 
látnunk, hogy magyar földmivelósünk, állatte
nyésztésünk, szemközt az osztrák közös hadseregi 
vezénylettel, vezérlettel, szervezettel, vajmi ke
vés hasznot nyer ezen osztrák „közös" felügye
let alatt álló katonai ménesekből; és ha végigtekin
tünk más államok költségvetésén, azt látjuk, hogy 
a katonai ménesek költségvetése sok helyütt nem 
a földmivelési, hanem a honvédelmi miniszter 
ressortjába tartozik. 

Ez tehát a szegényügyre és a földműve
lési minisztériumra vonatkozó nézetem. 

Nagyon szeretném, ha a miniszterelnök ur 
kegyes lenne minél előbb felvilágosítást az iránt 
adni, hogy e tekintetben mi a kormány szán-
doka? 

Van. egy másik interpellátióm a kereske
delmi miniszter úrhoz. (Felkiáltások: Halljuk! bal 
felől, zaj a jobb oldalon.) Mindaddig nem fogok 
beszélni, míg csend nem lesz. (Zaj.) 
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E l n ö k (csenget): Nincs hatalmamban a 
csendet eszközölni, ha a képviselő ur nem tudja 
azt magának kivívni. 

Schvarcz Gyula: Ha az elnök sem 
képes csendet eszközölni, kérdem, hogy legyen 
erre képes ily többséggel szemben egy, fájdalom, 
csekély töredék hive? (Élénk helyedés a szélső hál 
oldalon. Halljuk!) 

A kereskedelmi miniszter úrhoz kivánok kö
vetkező két kérdést intézni: 

Való-e az, a mit a lapok írtak, hogy a 
távirdai állomásokon meteorológiai észleleteket 
kivan tétetni a távirdai hivatalnokokkal? és ha 
igaz, vajon ki fognak-e terjesztetni ezen észlele
tek — a mi igen fontos — a föládelejességi 
tüneményekre is ? (Zaj és derültség a jobb oldalon.) 
Valóban, t. ház, nem tudom, minő kifejezést ad
jak e derültség fölötti nézetemnek. (Helyeslés a 
bal oldalon.) Ha e ház ülésében a karzaton épen 
valamely európai tudós volna jelen, ugyan mit 
mondana az, ha látnia és hallania kellene, hogy 
a midőn a meteorológiai észlel el etekre nézve vo
natkozólag interpelláltatik a minisztérium, a kor
mánypárt derültségben tör ki? (Élénk helyeslés a 
bal, és taps a szélső bal oldalon) 

A második kérdés, melyet a kereskedelmi 
miniszter úrhoz intézek, az, vajon fog-e utasít
tatni a statistikai osztály arra, hogy, mikép ez 
Belgiumban és Olaszországban történik, a me
gyei, és mennyire lehető, a községi költségvetése
ket évről évre egybeállittassa és közrebocsássa? 
Ezen kérdés indokolására, azt hiszem, nem sok 
beszéd szükséges, mert nagyon is látjuk, minő 
fogalomzavart, minő téves eszméket idéz elő az, 
hogy midőn az államköltségvetést akarjuk meg
állapítani, midőn államköltségvetésből akarunk 
közmivelődési, közlekedési, közgazdasági szükség
leteket fedezni, akkor mindig a háttérbe odaál
lítják a községek költségvetéseit, melyeket azon
ban nem ismerünk. Azt mondják, a község vagy 
az associatió lesz képes ezen vagy ama szük
ségletet fedezni, melyre az államköltségvetésben 
nem méltóztattak előirányozni, néha csak azért, 
mert szükséges a pénz más czólokra, szükséges 
például 570 közösügyes osztrák-magyar generá
lis dijára, szükséges más nyugdijakra és egyéb 
hasonló ezélokra. Ha ellenben a megyei és köz
ségi költségvetések specializálva előttünk fognak 
állani, mikép előttük állanak például Belgiumban 
és Olaszországban,a törvényhozóknak, kik látják, 
mit költöttek a községek évenkint, ha egyébre 
nem, hát vicinális utakra, mit költöttek például 
iskolára, a földmüvelésre, mit költöttek a me
gyék különböző czélokra : akkor, azt hiszem, 
tisztában leszünk legalább az iránt: mire kellene 
leginkább súlyt fektetni az államköltségvetés ro
vatainak beosztásában ? 

Végre még egy harmadik interpellátiót in
tézek a közoktatásügyi miniszter úrhoz. (Nyugta
lanság a jobb oldalon.) Ezen interpellátiómat már 
múlt alkalommal akartam hozzá intézni, midőn 
az évi jelentésre és a magasabb tanodái reformra 
vonatkozólag bátor voltam egy interpellátiót in
tézni ; de nem levén akkor a miniszter ur jelen, 
ezen interpellátiót elhalasztottam. A i kérdés ma
gában véve oly természetű, hogy azt hiszem, 
kegyes lesz arra azonnal válaszolni. (Halljuk!) 
Nincs Európában állam, úgyszólván mivelődési 
állam, a melynek államilag felállított vagy leg
alább segélyzett csillagászati észleldéje ne volna. 

• Csodálatos, hogy épen Magyarország az, mely
nek határán a csillagászati észlelések tüneményei 
fel nem vétetnek. Nem fogok itt belebocsátkozni 
akadémiai vitatkozásba, és igy csak azt említem 
meg, hogy például a bolidok, mikor Magyaror
szág határára érnek, a tudományra nézve elvesz
nek, mindaddig, míg Athénben az athéni állam-
csillagda, illetőleg a Sina b. nagylelkű hazánkfia 
által nagy mérvben segélyezett csillagdában Jules 
Schmidt által nem észleltetnek. (Helyeslés a szélső 
bal oldalon.) Bátor vagyok tehát azon kérdést in
tézni hozzá: szándékozik-e a miniszter ur intéz
kedéseket tenni egy országos csillagászati észlelde 
felállítására vonatkozólag ? 

Ezek voltak interpellátióim. Kérem azokat 
felolvastatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (újra 
felolvassa Schvarcz Gyula interpeUátióit.) 

T i s z a K á l m á n : Egyszerű és rövid kér
dést kivánok intézni a minisztériumhoz, illetőleg 
az igen tisztelt pénzügyminiszter úrhoz. Ma de-
ezember 14-ike van, a pénzügyi bizottság jelen
tése mai napig sem fekszik előttünk. Meglehet. 
be fog a mai napon mutattatni; de ismét napok 
szükségesek, mig azt tanulmányozni, és aztán a 
fölött a tárgyalást megkezdeni lehet. Kérdem 
tehát a t. minisztar urat: minő eljárást kivan 
követtetni az 1870-ik évi költségvetés megálla 
pitása irányában, tekintve azt, hogy ez évből 
már csak alig néhány nap van hátra, s a né
hány napban is több ünnep foglaltatik? Kérem 
a t. miniszter urat, kegyeskedjék ezen kérdé
semre tájékozhatás végett talán még most vá
laszolni. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A házszabályoknak — ugy tetszik — 
120. §-a szerint az ilyen kérdéseket „interpel-
látióknak" szokták nevezni; annálfogva óhajtot
tam volna — mert fontos a tárgy — hogy 
írásban méltóztatott volna a kérdést beadni, 
hogy igy tüzetesen felelhessek reá. (Mozgás a bal 
oldalon.) Ha azonban e kérdés nem volna inter-
pellátió, csak akkor lehet föltenni, ha már a 
tárgy napirenden áll. (Helyeslés a jobb oldalon.) 
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T i s z a K á l m á n : Nem bánom, ha inter-
pellátiónak méltóztatik is tekinteni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa): 
„Kérdés a minisztériumhoz, illetőleg a pénzügy
miniszter úrhoz : Miután ma már decz. 14-ke 
van, s a pénzügyi bizottság jelentése csak most 
mutattathatván be, teljes lehetetlen, hogy a 
jövő évi költségvetés, kellő alapos tárgyalás 
után még ez évben megállapittassék: kérdezem 
a minisztériumot, hogy, tekintettel az évnek kö
zelgő végére és a bekövetkező ünnepekre is, minő 
eljárást akar követtetni az 1870-ik évi költség
vetés megállapítása tárgyában V 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! E kérdést, illetőleg interpel-
látiót a minisztériumhoz intézte a t. képviselő 
ur; pedig — a mennyire tartalmából kivehet
tem — ugy hiszem, e kérdés a házhoz volna 
intézendő. (Helyeslés jobb felől.) Azon kérdés pe
dig, hogy mit határoz a ház, és mikép kívánja 
tárgyalni a költségvetést, csak akkor lesz he
lyén, mikor a pénzügyi bizottság jelentése föl 
lesz olvasva. 

Én különben azon meggyőződésben vagyok, 
hogy a ház alig határozhat mást, mint a mit a 
törvény rendel; s hogy a törvény rendelete sze
rint a jelentések beterjesztése után a budget 
tárgyalására, e fontos, lényeges és minden te
kintetben a parlamentális kormányzatnak egyik 
életfeltételét képező tárgy alapos elintézésére 
szükséges intézkedéseket meg fogja tenni. 

Egyébiránt, ha nem csalódom, a ház ez 
iránt már határozott is, midőn október 18-ikán 
szerencsém volt beadni a költségvetés legfonto
sabb részét, a fedezetet és a pénzügyminiszté
rium költségvetését, s midőn a pénzügyi bizott
sághoz utasított egyes törvényjavaslatok fölötti 
tárgyalások megkezdettek, a ház elnökének nyi
latkozata folytán, melyet a ház el is fogadott, 
állapíttatott meg az, hogy mihelyt a költségve
tés, valamint mindaz, a mi avval kapcsolat
ban van, mindenekelőtt s első sorban tárgya
landó. Ugy hiszem tehát, ezen határozatot a ház 
továbbra is érvényesíteni fogja. 

T i s z a K á l m á n : 1 . ház! Én egyszerű 
kérdést intéztem az igen t, miniszter úrhoz, ő 
interpellátiót csinált belőle, és azután kisütötte, 
hogy nem felelhet rá. Én ugy tudom a parla
menti gyakorlatból, hogy a hol parlamenti kor
mányforma van, ott arra, hogy a ház minő el
járást kövessen, mindig befolyást szokott magá
nak igényelni, és pedig jogosan igényelni a mi
nisztérium, s épen a t. pénzügyminiszter urat 
nem olyannak ismerem, hogy valaha az őt meg
illető jogról lemondott volna, de inkább olyan
nak, ki azt mindinkább terjeszteni szereti. (De
rültség.) 

A t. miniszter ur az 1848-ki Hl. törvény -
czikkre hivatkozik. Az 1848-ki törvény meg
mondja, hogy a minisztérium a számadásokat ég 
költségvetést évenkint az alsó táblának bemu
tatni köteles. 

Lónyay Menyhért pénzügymi* 
n i s z t e r : Megtettem! 

T i s z a K á l m á n : Az 1867-ki X-ik tör-
vényczikk intézkedvén azon esetről — mint mél
tóztatnak tudni, midőn netalán az országgyűlés 
időközben föloszlattatnék — azt mondja, hogy ugy 
kell beterjesztetni a költségvetéseknek, hogy 
azok az év végéig országgyülésileg tárgyaltat
hassanak ; tehát azt mondja, be kell terjesztet
niük ugy, hogy tárgyaltathassanak, nem pedig 
azt, hogy tárgyalni kell nyakra-főre, (Ellenmon
dás jobb felől) ha nem ugy terjesztetnek elő, 
hogy tárgyaltathassanak. (Élénk helyeslés a bal 
oldalon.) Hogy az országgyűlés, mely előtt ma 
egyszerre oly nagy deferentiát mutat a t. pénz
ügyminiszter ur . . . 

Lónyay Menyhért pénzügymi
niszter : Mindig! 

T i s z a K á l m á n : . . . mikép értelmezi 
ezt, megmondja az 1867-ik évi deczember 5-iki 
határozat, mely szerint a költségvetésnek legké
sőbben szeptember közepéig be kell terjesztetni; 
akkor azonban a t. miniszter ur elmulasztotta 
e szavai szerint mindig érzett deferantiáját a 
ház iránt, mert e költségvetés első részét októ
ber 18-án, végét pedig csak a folyó hó első 
napjaiban terjesztette be : (Igás! bal felől) igy te
hát a minisztérium nem teljesítette azt a köte
lezettségét, hogy a költségvetéseket beadja ugy, 
hogy tárgyaltathassanak, s most ebből azt kí
vánja kihúzatni, hogy miután ezt elmulasztotta, 
nem szabad a háznak magának elég időt venni, 
hanem nyakra-főre el kell hamarkodnia a tárgya
lást. (Élénk ellenmondás jobb felől. Ugy van! bal 
feW.) f 

Én ezek folytán kijelentvén, hogy a minisz
ter ur feleletével egyátalában kielégítve nem 
vagyok : fentartom magamnak, hogy a további 
intézkedések iránt a lépéseket megtegyem. (He
lyeslés bal felől.) 

Eötvös József h. val lásügyi mi
n i s z t e r : Azon kifejezés . . . 

E l n ö k : Bocsánatot kérek. Akár mint in-
terpellátióra adott válaszra tett megjegyzésnek 
vegyem a t. képviselő ur felszólalását, akár a 
napirendre vonatkozó nyilatkozatnak : erre min
denesetre joga volt; de egyik esetben sem lehet 
most a dolognak érdemleges tárgyalásába bo
csátkozni. (Ügy van!) Ha mint interpellátióra 
adott felelet folytán nyilatkozott a képviselő ur, 
akkor azon kérdést kell intéznem a t. házhoz : 
megelégszik-e a miniszter ur válaszával? (FŐIM-



86. országos Klés áeczember 14. 1869. 85 

oltások jobb felől: Megelégszünk! bal felől: Nem 
elégszünk meg!) Ha pedig nem tekinti interpellá
tiónak . . . (Zaj.) Kérem, méltóztassanak ily 
komoly tárgynál illő csendben lenni! . . . Ha 
pedig nem tekinti interpellátiónak, a mint én 
részemről nem is tartom annak: akkor méltóz
tassék addig várni, mig a pénzügyi bizottságnak 
jelentése előkerül. (Fölkiáltások jobb felől: Tudo
másul veszszük a miniszter válaszát! Zaj.) Méltóz
tassanak meghallgatni az elnök előadását. (He
lyeslés.) Az esetben, mondom, ha csak napirendre 
vonatkozott a képviselő ur felszólalása, akkor 
méltóztassanak megvárni a pénzügyi bizottság 
jelentését: akkor lesz alkalma a tiszt, háznak e 
tárgyban is határozni. 

G h y c z y K á l m á n : Maga a pénzügy
miniszter ur interpellátiónak nevezte és fogadta 
azon kérdést, melyet t. barátom Tisza Kálmán 
tett. T. barátom Tisza Kálmán a maga kérdé
sének ily értelmű elnevezésében belenyugodván. 
azt hiszem, az másként, mint interpellátió nem 
tekinthető. (Helyeslés.) Kérem ennélfogva a sza
bályszerű kérdést föltenni. 

E l n ö k : Akkor a szabályok értelmében 
fölteszem azon kérdést, vajon a miniszter urnák 
e kérdésre vonatkozó válaszát tudomásul veszi-e 
a ház vagy nem? A kik tudomásul veszik, mél
tóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) A többség tu
domásul veszi a miniszter ur válaszát. 

A gazdasági bizottság jelentése fog fölol
vastatni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a gazdasági bizottság jelentéséi a ház deczemberi 
'költség vetéséről.) 

E l n ö k : Kinyomatni s legközelebb napi
rendre fog tűzetni. 

A ma fölolvasott jegyzőkönyv folytán napi
renden van a hirlap-bélyeg megszüntetésére és 
a tőzsdebiróságokra vonatkozó törvényjavaslatnak 
harmadik fölolvasása és végleges megszavazása. 

Jámbor P á l j e g y z ő (olvassa a hirlap-
kélyeget megszüntető törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) A hirlap-bélyeg eltörlésére vonatkozó tör
vényjavaslat harmadik fölolvasásban elfogad
tatott. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a tőzsde-
birósági törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a most fölol
vasott törvényjavaslatot? A kik elfogadják, mél
tóztassanak fölállani. (Megtörténik.) A képviselő
ház elfogadja ezen törvényjavaslatot, mely az 
előbbivel együtt a mélt. főrendekhez fog átkül
detni további tárgyalás végett. 

Az állandó igazoló bizottságnak van je
lentése. 

O r d ó d y P á l e l ő a d ó (olvassa az állandó 

igazoló bizottság jelentését, mely szerint Cséry Lajos 
képviselőt a szabályszerű 30 nap fentartásával iga
zolta.) 

E l n ö k : E szerint Cséry Lajos képviselő 
a szabályszerű 30 nap fentartásával az igazolt 
képviselők névsorába igtattatik. (Éljenzés a jobb 
oldalon.) 

A központi bizottság részéről szintén van
nak jelentések. 

B u d a y S á n d o r e l ő a d ó (olvassa a köz
ponti bizottság jelentéseit a pénzügyi törvényszékek 
fölállítására, továbbá a bélyeg és illetékek, valamint 
a dijak iránt fenollá szabályok meghosszabbítására, 
végre a pénzintézetek, részvénytársulatok és egyletek 
üzletét illető bélyeg és illetékek szabályozására vonat
kozó törvényjavaslatok tárgyában.) 

E l n ö k : Ezen jelentések ki fognak nyo
matni és szétosztatni, és sürgősségöknél fogva, 
lehető legrövidebb idő alatt napirendre tűzetni. 

Most a pénzügyi bizottság jelentései követ
keznek, melyeket Kautz képviselő ur mutat be; 
azonban maga beteges és rekedt levén, azokat 
jegyző ur fogja fölolvasni. 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : T. ház! Van 
szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy az állandó 
pénzügyi bizottság a hozzá utasítva volt előter
jesztéseknek az államköltségvetés tárgyában, nem 
különben azon törvényjavaslatoknak is, melyeket 
pénzügyminiszter Lónyay Menyhért, azután Vá
rady Gábor képviselőtársunk a fölállítandó leg
felső államszámvevőszékre vonatkozólag bead
tak, és a t. ház hozzánk utasított , tárgyalá
sát tegnapelőtt befejezte, jelentéseit pedig a je
len alkalommal tisztelettel a ház asztalára le
teszem. Kérném azokat valamelyik jegyző által 
fölolvastatni, miután gyengélkedő állapotom miatt 
azt termi nem vagyok képes. 

E l n ö k : Kívánja a ház fölolvastatni vagy 
nem ? (Fölkiáltások : Nem szükséges !) Kinyomatá-
suk elrendeltetvén, a mint a sajtó alól kikerül
nek, szét fognak osztatni. Az állandó pénzügyi 
bizottság jelentése következő: a miniszterelnök
ség 1870-ki költségvetése tárgyában; aző felsége 
személye körüli miniszter 1870-ki költségvetése-
tárgyában; a belügyminiszter 1870-ik évre elő
terjesztett költségvetése tárgyában; a földmive-
lési és kereskedelmi minisztérium 1870-ik évre 
vonatkozó költségvetése tárgyában; a honvédelmi 
minisztérium 1870-ik évi költségvetése tárgyá
ban. Ezek készen vannak és ma délelőtt ki fog
nak osztatni. Nem tudom, a ház melyiket kí
vánja előbb és minő sorrendben napirendre ki
tűzni ? 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Én ezelőtt ta
lán 10—12 nappal voltam bátor barátaim és 
magam nevében két törvényjavaslatot bemutatni; 
ezen javaslatok egyike szól az adó-reform tár-
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gyában kiküldendő szakbizottságról, a másik pe
dig a vallás- és közoktatási miniszternek nyúj
tandó hitelről a néptanitás elősegítése végett. 
Ezen törvényjavaslatok kinyomattak és tudtom
mal kiosztattak; miután ezek a költségvetéssel 
összefüggésben vannak, azon alázatos kérést va
gyok bátor intézni a t. házhoz, hogy ezen tör
vényjavaslatokat az osztályokhoz utasítani mél
tóztassék, hogy egyúttal a költségvetéssel tár
gyaltassanak. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A tisztelt elnök ur méltóztatott azon 
kérdést tenni, hogy a ház a költségvetést minő 
sorrendben kívánja tárgyalni ? A pénzügyi bizott
ság által a költségvetésekre vonatkozólag 4—5 
minisztérium költségvetése terjesztetett elő; én 
azt hiszem, t. ház, legczélszerübb volna — ezt 
mint magán-nézetet fejezem ki — hogy miután 
a költségvetések közt a honvédelmi minisztérium
nak költségvetése az, mely ez alkalommal leg
először jelenik meg részletezve a ház előtt, en
nélfogva különös fontossággal bír, mert a többi 
minisztériumnál a részletezett tételek már az 
előbbi költségvetésekben is fordultak elő; és mi
ntán a t. ház azon határozatot hozta, hogy a 
pénzügyminisztérium által beterjesztett tárgyak 
mindenekelőtt napirendre tüzendők, illetőleg min
denekelőtt elsőbbséggel birnak, és miután a pénz
ügyi bizottságnak ezen jelentése ma már kiosz-
tatik, mondom, legczélszerübb volna, a be
adott jelentések közül a honvédelmi minisztérium 
költségvetésére vonatkozót talán csütörtökre na
pirendre tűzni. (Helyeslés jol)b felől.) 

G h y c z y K á l m á n : Én azon véleménj^-
ben vagyok, t. ház, hogy miután még a pénz
ügyi bizottságnak jelentése a t. tagoknak kezei
ben nincs, és ha most osztatnék is az ki, semmi
esetre sem ismertetik még általuk, s ily fontos 
tárgynál szükséges — gondolnám — mindenek
előtt nem arról tanácskozni, hogy mely sorban 
vétessenek fel a jelentések, hanem szükséges, 
hogy a tanácskozás külön tárgyául tűzessék ki 
az, hogy miként kívánja a t. ház a költségvetést 
magát tárgyalni. Azt hiszem, hogy most azt itt 
egyszerre, miután a t. tagok a jelentést sem is
merik, elhatározni nem lehet. Bátor vagyok azért 
azon kéréssel lépni fel a t. ház előtt, hogy — 
igen megegyezőleg a ház szabályaival — arra 
nézve, hogy a költségvetés miként tárgyaltas-
sék, méltóztassék annak tárgyalására bármely 
rövid időt kitűzni: mert azt hiszem, hogy ily 
fontos kérdésre nézve nem czélszerü, hogy ily 
incidens határozat hozassák, hanem kell, hogy 
az napirendre tűzessék. (Bal felől: Holnap ! jobb 
felől: Csütörtökön!) 

E l n ö k : Méltóztassanak nyilatkozni: kiván-
nak-e most ezen discussióba belebocsátkozni vagy 

nem? (Jobb felől: Ma tárgyaijuli!) Bocsánatot ké
rek, egyes főikiáltásokból nem tudhatom a véle
ményt és Dem mondhatom ki a határozatot. 
(Jobb felől: Szavazzunk.!) Kívánja a t. ház a most 
beadott jelentések folytán a tárgyalási rendet 
mindjárt most megállapítani, vagy egy külön 
ülés tárgyalására kitűzni? (Jobb felől: Most!) A 
kérdés tehát az : most vagy nem? A kik most 
kívánják, legyenek szívesek fölállani. (Megtörté
nik.) A többség most kívánja a kérdést tár
gyalni. Kérem tehát azokat, a kik kívánnak, 
méltóztassanak hozzászólani. (Jobb felől fölkiáltá
sok : Csütörtökön!) 

T i s z a K á l m á n : Tiszt, ház! Miután el 
van határozva, hogy most állapíttassák meg a 
tárgyalás rendje és a nap, melyen az megkez
detni fog: gondolom, ahhoz, hogy mely napra 
tűzessék ki, szólni lehet. (Halljuk!) Itt inditvá-
nyoztatott, hogy csütörtökre, azaz holnaputánira 
tűzessék ki e tárgyalás. Én, részemről, sokkal 
fontosabbnak tartanám magát a pénzügyi bizott
ság jelentését, sokkal fontosabbnak s nagyobb 
terjedelműnek, semhogy helyesen be lehessen bo
csátkozni a tárgyalásba addig, míg alaposan meg 
nem ismerjük mindnyájan és alaposan tárgyalni 
lehessen, a nélkül, hogy gondosan tanulmányoz
hattuk volna. Én, részemről, a csütörtökre való 
kitűzést helyesnek nem tartanám s azon meg
győződésben vagyok, hogy ez oly nyakra-főre 
keresztülhajtása a tárgyalásnak, (Bal felől: Ugy 
van! Jobb felől ellenmondás) mihez részemről kép
viselői kötelességem érzeténél fegva semmi eset
ben sem járulhatnék, (Helyeslés bal felől) mert egy-
átalábau, hitem szerint, alig indokolható s alig 
lehet helyes az, hogy ép ezen legfontosabb tárgy 
akkor tárgy altassák, midőn a házban jelen levő. 
képviselők közt számosan vannak olyanok, és bi
zonynyal a túlsó oldalon ugy, mint a bal olda
lon, kiknek nem kedvök lesz hazamenni az ün
nepek alatt, hanem a kik kénytelenek lesznek 
haza menni. (Ugy van! bal felől; zaj jobb felől.) 
Ily időre tenni a legfontosabb ügynek tárgyalását, 
méltánytalannak tartom. (Helyeslés bal felől.) De 
ha mégis ezt méltóztatnak elhatározni, legalább 
méltóztassanak megadni az időt, mely azoknak, 
a kik itt maradhatnak, a tárgy tanulmányozá
sára szükséges. (Zajos helyeslés bal felől.) Indítvá
nyozom , hogy e tárgy szombatra tűzessék ki. 
(Helyeslés bal felől. Csütörtökön! jobb felől.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Engedje meg a t. ház, hogy Tisza 
Kálmán képviselő ur mostani előadásának né
hány szavára válaszoljak. (Halljuk!) 

Azt mondotta a t. képviselő ur, hogy mi a 
költségvetést nyakra-főre akarjuk tárgyalni. (Ugy 
van! bal felől.) Azt is mondotta képviselő ur, hogy 

-



85. országos Ülés deczember 14. 1869. 87 

a képviselők kénytelenek haza menni. (Az is igaz! 
bal felől.) 

Engedje a t. ház megjegyeznem, hogy alig 
hiszem, hogy a háznak különösen ezen oldalán 
levő tagjai közt bárki ily fontos tárgyat, mint 
a költségvetés, nyakra-főre kívánjon tárgyalni, s 
a minisztérium is óhajtja és kivánja, hogy a 
költségvetés a legnagyobb lelkiismeretességgel 
tárgyaltassék , (Fölkicütások bal felől: Látjuk!) és 
tárgyaltassék azon komolysággal, mely minden 
költségvetés megállapításánál szükséges. 

A mi azon indokot illeti, melyet a t. kép
viselő ur előhozni méltóztatott, hogy sokan haza 
akarnak menni, (Fölkiáltások, bal felől: Kénytele
nek !) arra nézve megjegyzem, hogy midőn akár
ki a t. ház tagjai közül ezen fontos és nehéz 
föladatot, a képviselői állást elvállalta, (Zaj bal 
felől) ugy hiszem, azon erkölcsi kötelezettséget 
vállalta magára, hogy az ily fontos országgyű
lési tárgyalásokat minden egyéb dolgok fölött 
első sorba helyezze. (Helyeslés jobb felől.) 

A pénzügyi bizottság ma beadta jelentését; 
(Bal felől: Nincs meg!) az előadó az imént ol
vasta föl, (Bal felől: Nem olvasta föl!) egyszer
smind bejelentette az elnök ur, hogy ki vannak 
nyomatva. (Bal felől: Nincsenek mind kinyomva!) 
A tiszt, ház fog az iránt határozni: mikor fog a 
költségvetés tárgyaltatni; de miután a törvény
javaslatokra nézve is az áll szabályul, hogy azok 
a beterjesztés után harmadnapra tárgyaihatók, 
azt hiszem, hogy ezen tárgyat is ki lehet har
madnapra tűzni. A költségvetés tárgyalása ugy 
sem egy nap munkája, és miután a költségvetés 
iránti előterjesztés a minisztérium részéről már 
két hónappal ezelőtt beadatott, azóta mindenki 
kellőleg tájékozhatta magát : kérem a t. házat, 
méltóztassanak a tárgyalás megkezdését csütör
tökre kitűzni. (Helyeslés jobb, ellenmondás bal felől.) 

S i m o n y i L a j o s b . : T. ház! Meg val
lom nem osztozom a t. pénzügyminiszter ur 
azon nézetében, hogy a pénzügyi bizottság je
lentése elő volna terjesztve, de nem osztom azon 
nézetét sem, hogy ezen nagy fontosságú ügy je
lenleg tárgyalható lenne: mert nézetem szerint 
egy ily ügyet, melynél a fő szerepet a számok 
combinátiója játsza, igy részletesen kiszakítva 
tárgyalni nem lehet, és azért azt hiszem, hogy 
ezen ügyet, ha az igy adatik elénk, nem is 
lehet máskép tárgyalni mint nyakra-főre, és el
hamarkodva, és ezen esetben nem is fogjuk a 
tőrvényeket teljesíteni, hanem fogjuk azokat 
mellőzni, és kijátszani, és nem fogjuk teljesíteni 
kötelességünket. (Helyeslés bal felől. Igás! Ugy van!) 

A miniszter ur azou észrevételét, hogy a 
képviselő köteles itt lenni mindig, én is helyes
lem ; de miután azt hiszem, az országnak nagy 
része oly képviselőket akar ide küldeni, a kik 

függetlenek és önállók, a kik saját birtokukból 
vagy keresményökből élnek, ez okvetlenül meg
adja a képviselőknek azon jogot, és lehetőséget 
is, hogy azon időszakban, a midőn saját ügyei
ket rendezniök kell,. ezeket elintézhessék. Igaz, 
t. ház, vannak e tekintetben kivételek, különö
sen azon részen hol a kormányhivatalnokok 
ülnek, és a kiknek nem kell egyéb, mint hogy 
bureau-jokból kilépjenek és ide jőjenek, hogy 
szavazzanak. (Helyeslés bal felől. Igaz! Ugy van!) 
En e tekintetben őszintén megvallom nézetemet, 
kivéve ezek sorából az államtitkárokat, a töb
biekre nézve csak munkakerülést látok, (Mozgás, 
ellenmondás jobb felől) mert csak azért jönnek ide, 
hogy szavazzanak és képviselői minőségükben 
nem ismerik azon kötelességet, hogy itt meg
vizsgálják vagy csak legalább megnézzék az ügye
ket , a mik eléjök terjesztetnek; ós vagy az 
ország által fizetett hivatalos, vagy f képviselői 
kötelességeik teljesittésére képtelenek. Epén azért 
mivel hiszem, hogy küldőink szabad és független 
férfiakat kívánván ide küldeni, nem akarhatják, 
hogy különösen oly kötelességet teljesítsünk, 
melynek teljesítése — azt tudja mindenki, ki
nek csak kis fogalma van a budgetről — le
hetetlen. 

Ennek következtében azt kívánom: adassék 
meg azon idő, mely szükséges, hogy átvizsgáljuk 
azokat, a kik e felett gondolkozni, tanácskozni 
akarunk és nem akarunk elfogadni bármit, a 
mi elénk terjesztetik; és igy én Tisza Kálmán 
képviselő társam nézetét pártolom és kivánem, 
hogy legalább adassék idő arra, hogy a budget-
nek azon részét megvizsgálhassuk és e felett 
tanácskozhassunk. (Helyeslés a bal, mozgás a jobb 
oldalon.) 

Eötvös Józse f b. val lásügyi mi
n i s z t e r : Bocsánatot kérek, ha felszólalok; de 
már másodszor hallom felhozni azon kitételt, 
hogy a budgetnek nyakra-főre való tárgyalása 
kívántatik. (Felkiáltás bal felől: Igaz! Ellenmondás 
jobb felől.) 'Ez oly állítás, melyet igazolni le
hetne, ha bárki azt indítványozta volna, hogy a 
t. háznak bizonyos napon készen kell lenni a-
tárgyalással. (Valaki a bal oldalon: Deczember 
31-én!) Ezt senki sem indítványozta, nem is in
dítványozhatta. (Valaki bal felől: A törvény!) A 
kérdés tehát csak az: mikor lógjunk törvényho
zói kötelességünk teljesítéséhez és miként járjunk 
el ebben ? azaz : felbeszakasztas nélkül tárgyalva 
mindaddig a lehető legnagyobb kiterjedésben, 
de tárgyalva folyvást. Ha csak azt kivánja va
laki, hogy fogjunk hozzá a tárgyaláshoz minél 
előbb, de a határidőt nem jelöli ki, mikor fe
jezzük be: aanak azon szemrehányást tenni, 
hogy nyakra-főre akarja tárgy altatni, meggyőző
désem szerint, nem lehet. E"n tehát csak ezen. 
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Ivitételre nézve akartam ellenmondani a magam j 
és azon igen t. pártnak nevében, melyhez én is 
számítom magamat. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

K o v á c h L á s z l ó : T. ház! Csak azon 
észrevételre kívánok ellenészrevételt tenni, mely a 
túlsó oldalról történt: hogy nincs elegendő idő 
ezen tárgynak tanulmányazására, a melynek 
tárgyalását mi minél hamarább a túlsó oldalról 
pedig néhány nappal későbben kívánják. Állana 
ez, ha azon beadványokat kellene tanulmányoz
nunk melyekről épen most adatott be a pénz
ügyi bizottság jelentése, és ha azon költségvetés 
a mely alapját képezi az előadó ur jelentésének, 
csak ma jutott volna kezünkbe s nem volna 
már hónapok óta birtokunkban. 

P a t a y I s t v á n : Az nem igaz! 
K o v á c h L á s z l ó : Bátorkodom megje

gyezni, hogy már október 18-án kezünkben volt 
legnagyobb része ; és bátorkodom t. barátom 
Simonyi Lajosnak azon általa használt Schlag-
wort, azon engem valóban igen kellemetletül 
érintett kifejezésére „nyakra-főre" hozzá azon 
kérdést intézni: vajon mit mondana ő ahhoz, ha 
én meg az ő eljárására azt mondanám: „huza
vona?" (Helyeslés a jobb oldalon, mozgás bal felől) 

K u k J e n ő : T. ház! Ugy látszik, a 
Debreczen városának, igen érdemes képviselője ál
tal használt azon kitétel, hogy a kormány ezt 
a ház előtt fekvő költségvetést nyakra-főre akarja 
tárgyaltatni, a túlsó pártban igen nagy érzé
kenységet keltett. Nem látom be a túlsó oldal 
ezen érzékenykedésének okát, mert a nyakra-
főre keresztülhajtással eddig még csak a kor
mány van vádolva. Nincs előttünk constatálva, 
sőt nem hiszem egyátalában, hogy constatáltatni 
fogna az, hogy a háznak többsége sanctióját 
adja arra, hogy a költségvetés már csütörtökön 
tárgyaltassék. (Jobb felől: De igen!) En szivem
ből helyeslem a pénzügyminiszter urnák azon 
állítását, hogy az országnak közös érdekei előbb 
valók, mint a magán-érdek, és ha a t. ház az 
ország közérdekeire nézve hasznosnak fogja látni 
elhatározni azt, hogy itt maradjunk, és egyáta
lában az ünnepeken át is üléseket tartsunk, én 
abba belenyugszom. De jogom van kérni, hogy 
akkor, mikor egy egész évi költségvetésről van 
szó, ezen költségvetés alapos tanulmányozására 
idő engedtessék. Mert ha érdekében van az or
szágnak, hogy mi itt maradjunk és dolgozzunk, 
bizonyára érdekében van az is az országnak, 
hogy helyesen és megfontoltan dolgozzunk. An
nálfogva én a túlsó oldal érzékenykedését nem 
látom indokolva, míg előttem a jelek kimutatva 
nem lesznek, hogy a túlsó oldalról csakugyan 
azt követelik, hogy ezen jelentés már csütör
tökre f napirendre kitüzessék. 

En azt hiszem, egyátalában senki nem vin-

dicálhatja magának a házban azt, hogy akár 
miféle ismeret veleszületett; ha pedig ezt nem 
vindicáljuk, akkor bizonyára két-három napot 
fog igényelni mindenki arra, hogy egy olyan 
voluminosus munkát, minő a költségvetés aa 
1870-ik évre, alaposan átolvasson és tanulmá
nyozhasson. 

Én tehát ezen indokoknál fogva t. barátom 
Debreczen város érdemes képviselőjének indítvá
nyát pártolom. (Helyeslés a bal oldalon.) 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! A házszabá
lyok azt rendelik, hogy valamaíy tárgynak napi
rendre kitűzésére legalább három nap adassék. 
Rendelik azt akkor is, habár a törvényjavaslat 
oly rövid is, hogy csak egynehány szakaszból 
áll, rendelik ezt akkor is, mikor a tőrvényja
vaslat az osztályok tárgyalásain keresztülment, 
mely tárgyalásokban mindnyájan részt vettünk. 
Hogy ily rövid idő nem elégséges akkor, mikor 
annyi miniszter minisztériumának költségvetésé
ről van szó, nem elegendő akkor, mikor ezen 
költségvetéseket nem az osztályok tárgyalták, 
hanem tárgyalta egy 15 tagból álló bizottság, 
az kétséget nem szenved. Annálfogva én csak 
méltányosnak találom Tisza Kálmán t. barátom
nak azon indítványát, miszerint a tárgyalás szom
bati nap előtt ne kezdessék meg; és remény
lem, hogy ezen méltányos kívánságra a t. ház 
többsége is rá fog állani. 

Alkalmat veszek magamnak egyúttal arra, 
hogy a t. pénzügyminiszter urat arra kérjem, 
miután a nyugdijak tárgyalásánál mindenesetre 
szükségét fogjuk érezni annak, hogy azon szabá
lyokat is lássuk, melyekre a nyugdijak alapit-
vák, méltóztassék egyúttal ezen szabályokat. a 
régiebbeket ugy, mint az ujabbakat, szintén ki
nyomatni, hogy azon időre szintén megkaphassuk 
azokat. Különben Tisza Kálmán indítványát pár
tolom. (Helyeslés bal felől.) 

T i s z a L á s z l ó : T. ház! A pénzügymi
niszter ur felszólalására leszek bátor néhány 
észrevételt tenni. 

Ha, mint Irányi képviselőtársam is kifej
tette, a szabályokat megnézzük, a 113. §-ban 
nem azt találjuk, mint pénzügyminiszter ur mon
dani méltóztatott, hogy három nap múlva tár
gyalhatók a törvényjavaslatok, hanem azt, hogy 
három napnak közbejöttével: szerda, csütör
tök, péntek, három nap közbe jővén, a szabá
lyok értelmeben tehát a tárgyalás csak is szom
baton történhetik. 

Hivatkozott pénzügyminiszter ur a képvi
selő kötelességérzetére. En följogosítva érzem 
magamat megnyugtatni őt ezen oldal részérői 
az iránt, hogy ha szükséges lesz itt maradni, ez 
oldalról igen kevesen fogják neki azon gyönyö
rűséget megszerezni, hogy a tárgyalás elől haza 
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menjenek. Mindamellett azonban bátor vagyok 
megjegyezni, mit — miután ő maga legkevésbbé 
sem kételkedik abban, hogy kötelességét a bud-
getnek szeptember 15-kéig beterjesztésére nézve 
teljesítette — sértésnek nem vehet, hogy lehetnek, 
sőt bizonyosan lesznek jobb oldali képviselőtár
saim közt is olyanok, kik képviselői kötelessé-
göket olyanformán teljesitendik a reánk jövő 
ünnepteljes időszakban, mint ő teljesítette szep
tember 15-ki kötelezettségét. 

Nevelés- és vallásügyi miniszter s igen t. 
képviselőtársamat bátor vagyok kérdezni, hogy: 
ha elfogadjuk azon igen helyes érvelést, hogy 
valamely tárgyalásnak megkezdése nem invol
válja annak nyakra-főre való bevégzését s en
nélfogva még az, hogy mi egy tárgyalást hirte
len akarunk megkezdeni, nem involválja azt, 
hogy azt okvetlen be is végezzük* ha ezen szép 
theoriát a praxisban s a jelen kérdésben appli-
eáljuk, ós a pénzügyminiszter ur nézete szerint 
csütörtökön kezdődő tárgyalást nem végezendjük 
be január végéig, elég lesz-e téve a kormány ál
tal hangsúlyozott törvény ama rendeletének, 
hogy az év vége előtt a budget meg legyen 
szavazva ? 

Ezeket, t. ház, megjegyezvén, s megérint
vén még egyszerűen azt is, hogy a pénzügyi bi
zottság jelentésének igen nevezetes része még 
most sem adatott kezünkbe: egyszerűen nyilvá
nítom, hogy, nézetem szerint, szombat előtt 
semmi esetre, s legfölebb szombaton kezdethe
tik meg a költségvetés fölötti tárgyalás. (He
lyeslés hál felől.) 

Eötvös Józse f b. vallásügyi mi
n i s z t e r : Csak t. barátom kérdésére érzem 
magamat fclhiva, felelni. (Halljuk!) A törvény
hozás, alkotmányos fogalmak szerint, minden
ható ; de ez csak annyit jelent, hogy a lehető
ségek körében mindenható. Abból tehát, hogy a 
budget tüzetesen és részletesen tárgyaltatván, 
annak tárgyalása talán nem fog bevégeztetni 
uj esztendeig s talán január végéig fog tartani, 
nem következik semmi, csak az, hogy a képvi
selőház a lehetetlent nem tehette lehetővé; de 
ebből ismét nem következik, hogy nem kell el
követni mindent, mi a lehetőségek körébe tarto
zik, hanem következik, hogy minden perczet arra 
kell fordítani, hogy, ha csak lehet, a törvényt 
tökéletesen teljesítsük. Ha kitűnik, hogy min
den iparkodásunk mellett a reá fordított minden 
szorgalom és erő daczára a törvény nem volt 
teljesíthető: jót állok t. barátomnak, nem lesz 
Magyarországban senki, ki a törvényhozótestü
letnek ezért szemrehányást tegyen. (Helyeslés jobb 
felől.) 

V á r a d y G á b o r : T. ház! Az igen t. 
kultuszminiszter ur felszólalt volt azért, mert 
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kétszer hallotta e házban a kifejezést: „nyakra 
főre." Bocsásson meg az igen t. miniszter ur, 
ha én ezt harmodszor is ismételem; ismételem 
azon meggyőződésemet, hogy ez nem egyéb, mint 
nyakra főre tárgyalás: nem mondom, hogy ez 
szándékosan történt; de ezt mutatja maga a tény. 

Azon érveken kivül, melyeket t. barátom 
Simonyi Lajos előadott, engedje meg a t. ház, 
hogy egy körülményre hívjam fel figyelmét. A 
pénzügyi bizottság már jóval korábban tárgyalta 
az egyes minisztériumok költségét, azonban nem 
terjesztette az egyes költségekre vonatkozó 
jelentéseit a ház elé: mert, nézetem szerint, 
azon helyes szándok vezérelte, hogy a t. képvi
selőház az egész költségvetésnek hű képét birja 
és hogy ne történjék az, a mi a múlt évben 
történt, midőn az állam bevételeire, jövedelmeire 
és kiadásaira való tekintet nélkül az egyes mi
nisztériumok költségvetései, mondhatni, behunyt 
szemmel tárgyaltattak. Ezt akarta kikerülni a 
pénzügyi bizottság és ezért adta be jelentését a 
a ház elé együtt. Most pedig mit akar a t. 
pénzügyminiszter ur ? hogy a "pénzügyi bizottság 
helyes czélzata el ne éressék. (Ugy van! bal felől.) 
Egynéhány minisztérium költségvetése van előt
tünk ; de nincs előttünk az állam jövedelmeire, be
vételeire s kiadásaira vonatkozó összes jelentése 
a pénzügyi bizottságnak. Kérdem a t. pénzügyi 
minisztériumot: lehetséges-e a tárgyalást csütör
tökre kitűzni, ha azon jelentések talán még csak 
holnap vagy holnapután fognak kiosztatni! le
hetséges-e az egész költségvetést, avagy annak 
csak egy részecskéjét is már csütörtökön alapo
san tárgyalni? (Élénk helyeslés a bal oldalon.) 

Ezért ismétlem, hogy a mi kívánságunk 
megtagadása nem volna egyéb, mint ezen költ
ségvetésnek nyakra-főre tárgyalása. (Élénk he
lyeslés bal felől.) 

V u k o v i c s S e b ő : T. ház! Én is kény
telen vagyok észrevételeimet azon megjegyzéssel 
kezdeni, hogy igen t. barátom a kultuszminiszter 
alkotmányos miniszterhez, a népkamarájában ülő 
miniszterhez képest nagyon is gyengéd, midőn 
azt is fölötte zokon veszi, hogy itt kijelentetett, 
mikép ezen költségvetés nyakra főre szándékol
tatik itt keresztül vitetni. T. ház! a miniszté
rium ezen eljárása nem először történik; (Ugy 
van! bal felől) az utolsó szünet előtt, mielőtt 
júliusban szétoszlottunk volna, akkor is igen fon
tos törvényjavaslat terjesztetett elénk: a birói 
hatalom gyakorlásáról szóló törvényjavaslat, a 
melyet hasonlóképen nyakra főre voltunk kény
telenek a szünet előtt keresztülvinni. En azt 
gondolom, hogy midőn Tisza Kálmán t. barátom 
megemlíti azt is, hogy a háznak tekintettel kell 
lenni arra is, hogy csakugyan sokan vannak, 
(Nyugtalanság a jobb oldalon. Bal felől: Halljuk! 
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Rendre!) a kik kivannak, és sokan, kik kényte
lenek haza menni, ez által nem oly köznapi 
mondatot használt: mert, t. ház, az ország ér
dekében van, hogy legyen független ellenzék, az 
ország érdekében áll föntartani az ellenzék füg
getlen karakterét. Azt gondolom, ez a hazafiság 
érdeke, és ezt máskép nem tehetjük, mint, ha lehet
ségessé teszszük, hogy az ellenzék tagjai a magok 
személyét, a magok financiális állapotát jó karban 
föntarthassák, (Ugy van ! bal felől. Zaj jobb felől.) Ezen 
oldalon nem ülnek sem fizetéses tisztviselők, sem 
nyugdijasok, (Élénk helyeslés bal felől, nagy zaj 
jobb felől) hanem olyanok, a kik, lemondván a 
hivatalnak édes csábjairól, hazájokat magok föl
áldozásával készek szolgálni. Es ha van eset, t. 
ház, a melyben méltán várhatnók t. barátaimtól 
a túlsó oldalon is az ellenzék tekintetbevételét, 
azt gondolom, azon tárgy épen a jelenlegi, mi
dőn a pénzről, az adózó népnek terheiről van 
szó, és az ennek alapos megfontolására szükséges 
idő kívántatik. Jól tudom, hogy a többségtől 
függ minden a parlamentben; de itt megvallom, 
a budget revisiójának erkölcsi sanktióját csak az 
ellenzék adhatja meg; a mely budget az ellenzék 
ellenmondása mellett vitetik keresztül, annak 
jogossága az ország előtt erkölcsileg igazolva 
nem lenne. (Ugy van! bal felől. Közbeszólás jobb 
felől: Uj theoria!) Igenis, ismétlem, erkölcsileg 
igazolva nem lenne. 

Azonban, tiszt, ház, ezen egész tanácskozás 
fölösleges lett volna, ha t. barátom Tisza Kál
mánnak indítványa elfogadtatott volna, mely 
egyszerűen abból áll, méltóztassanak elhalasztani 
a honvédelmi minisztériumnak költségvetéséről 
szóló jelentés tárgyalását szombatra. Ha ezt mél
tóztatott volna elfogadni, akkor, mint mondám, 
az egész tanácskozás elmaradt volna, mert igen 
jól jegyezte meg Várady barátom, és méltóztas
sanak erre jól figyelni, mert ez igaz: hogy az 
egész költségvetésen csütörtökig keresztülmemii 
nem lehet; pedig hogy a honvédelmi minisztérium 
költségvetéséhez hozzá szólhassunk, át kell menni 
valamennyinek költségvetésén, mert a mennyiben 
túlzottnak vagy terhesnek látnók egyik vagy 
másik minisztérium költségvetését, a szerint fog
juk eszközölni helyreigazítását vagy kevesbitését 
ezen minisztérium költségvetésének. (Helyeslés bal 
felől.) 

Egyébiránt, t. ház, az egész tárgyalás iga
zolja, hogy nem vagyunk még teljesen a consti-
tutionalismusban. Meg volt már többször em
lítve, hogy a minisztériumnak még ezen ülés
szak előtt kellett volna az egész költségvetést 
előterjesztenie. Bátor vagyok hivatkozni Anglia 
példájára. Hogyan történik ott a költségvetés 
tárgyalása? Rendesen január elsején előfordul 
ugyan, hogy a hő folytában később, vagy leg-

fölebb márczius elején a költségvetés előterjesz
tetik a háznak, egy bizottmánynak kiadatik, 
mely azonnal tűz ki estéket annak tárgyalására, 
s a tárgyalást nem végzi el azonnal, mert idő
közben egyebeket is kell tárgj^alnia, hanem idő
ről időre a tárgyalás stádiumáról jelentést tesz, 
és igy a budget tárgyalása néha tiz hónapig is 
eltart. Én azt hiszem, ez eljárást nálunk is el 
lehetett volna már kezdeni. Ha az igen t. pénz
ügyminiszter ur, a helyett, hogy a budget lénye
ges részeit csak a napokban terjesztette a kép
viselőház elő, október 18-án az egészet terjesz
tette volna elő, akkor időről időre tárgyalhattuk 
volna kényelemmel, mert a pénzügy az, melyet 
kényelemmel kell tárgyalnunk, és akkor kénye
lemmel tárgyalhattuk volna az egész költség 
vetést. 

Ennélfogva azt hiszem, a t. képviselőház; 
nem követel semminemű hátramaradást, ha el
fogadja Tisza Kálmán érdemes barátom indítvá
nyát : hogy a tárgyalás szombatra tűzessék. (He
lyeslés a bal oldalon.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Én az eddig hallott meg
jegyzések után is teljesen meg vagyok győződve, 
hogy csütörtökig mindenki szerezhetne tájékozást 
magának e tárgyban, annyival inkább, mert a 
tárgyalás lényegét képező beadványok már he
tek, sőt hónapok óta beadattak; miután azon
ban azért voltam bátor kérni a csütörtöki tár
gyalást, hogy a t. ház a még hátralevő idejét 
lehetőleg fölhasználhassa, a t. háznak másik ol
daláról ellenben oly nagy súly fektettetik arra, 
hogy az egész előterjesztés tanulmányozására 
még három nap fordittassék: én részemről indít
ványomnak azon részét, mely a tárgyalást csü
törtökre tűzetni javasolja, visszavonom, és hozzá
járulok ahhoz, hogy szombaton kezdessék meg. 
(Helyeslés.) Csak azon kérést csatolom hozzá, 
hogy a tárgyalások szombattól kezdve azután 
szakadatlanul és a legnagyobb szorgalommal 
foíytattassanak. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E szerint, t. ház, nem szükséges 
e fölött vitatkozni, miután a miniszter az indít
ványba beleegyezik és a t. ház is elfogadja. E 
szerint szombatra tűzetik ki a pénzügyi bizott
ság jelentésének tárgyalása. (Helyeslés.) Ez a ha
tározat az időre nézve; most kérném a sorrendre 
nézve határozni. Az indítványoztatott, hogy a 
honvédelmi minisztériumnak költségvetése tár-
gyaltassék legelőször. Elfogadja ezt a t. ház? 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Én azt hiszem, 
a sorrendre nézve intézkedhetik a t. ház, hogy 
melyik minisztérium költségvetését akarja leg
először tárgyalás alá venni, ez kétséget nem 
szenved; de az sem szenved kétséget, hogy az 
első tárgyalás az átalános tárgyalás, mert első 
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kérdés az: vajon elfogadja-e a ház a miniszter 
által előterjesztett bndgetet egyátalában részle
tes tárgyalás alapjául ? (Helyeslés a bal oldalon. 
Ellenmondás a jobb oldalon.) 

E l n ö k : A tárgyalásnak alig lehet más 
alapja, mint a pénzügyi bizottságnak jelentései; 
tehát szombaton ezen jelentések fölolvastatnak 
azon sorrendben, a mint méltóztatik parancsolni. 
(Helyeslés a jobb oldalon.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Meglehet, ha 
a budgetet megvizsgálom, kötelességemnek fogom 
tartani azt mondani, hogy ennek alapján és az 
előzmények után én megtagadok minden költ
ségvetést a kormánytól; ezt pedig csak az áta-
lános tárgyalásban mondhatom ki, nem a rész
letes tárgyalásban is. Ezért átalános tárgyalás 
is szükséges. Ezen állitásomat nem tartom szük
ségesnek hosszasabban indokolni, mert a dolog 
természetéből foly. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Én azt tar
tom, mindenekelőtt a pénzügyi bizottságnak nemis 
az egyes minisztériumok budgetje iránt tett je
lentése, hanem az átalános jelentés kell hogy a 
tárgyalás alapjául vétessék. Epén ezért, miután 
méltóztattak beleegyezni abba, hogy szombaton 
legyen a tárgyalás kezdete, és méltóztattak a 
tárgyalást szombatra kitűzni, hogy ennek való
ban azon gyakorlati eredménye mégis legyen, 
hogy a tárgyalás az irományok megismerése 
után kezdessék meg, igen kérném a t. házat, 
méltóztatnék ugy intézkedni, hogy a pénzügyi 
bizottság átalános jelentése, melynek előbb kell 
tárgyaltatni , azonnal kinyomassák és holnap 
szétosztassák. Az átalános jelentésnél van helye 
azon vitának, melyet Simonyi barátom emiitett, 
és csak azután vehetjük föl az egyes minisz
terek költségvetését egyenkint. (Helyeslés.) 

I r á n y i D á n i e l : Ha a t. ház e nézetet 
elfogadja, melyet Simonyi Ernő és Tisza Kál
mán barátim előadtak, (Elfogadjuk!) elállók a 
szótól; különben szintén azon véleményben va
gyok, hogy ezen budget egyenkinti tárgyalását 
az átalánosnak kell megelőznie. 

Egyszersmind szabadságot veszek magam
nak, miután a pénzügyminiszter ur előbbi kéré
semre nem méltóztatott nyilatkozni, azon kér
dést ismételni: hajlandó-e az 1848-ik év előtti 
nyugdijszabályzatokat, valamint az 1866-ikiakat 
a tárgyalás idejéig a képviselőház asztalára le
tenni, illetőleg intézkedni, hogy azok birtokában 
legyünk ugyanakkor? különben a nyugdijaknál 
föl fogunk akadni, és ugy leszünk ismét, hogy 
olyan tárgy fölött fogunk határozni, melyet nem 
ismerünk, miután alig vannak néhányan köz
tünk, kik ezen nyugdijszabályzatokat ismernék. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Interpellátió ez? 

E l n ö k : A pénzügyi bizottságnak átalános 
jelentése, a mint most értesültem, már nyomta
tás alá van adva, és ugy tudom, holnap tiz 
órakor ki lesz osztva; tehát semmi sem akadá
lyozza, hogy szombaton legelsőbben tárgyalás 
alá vétessék. Az átalános tárgyalás után először 
a honvédelmi miniszter budgetje fog tárgyaltatni. 
(Fölkiáltások a szélső bal oldalon: Majd akkor ha
tározzuk el!) 

M a d a r á s z J ó z s e f : Hátha egészen el
vetjük ? 

E l n ö k : Természetesen, csak ha a részle
tes tárgyalás alapjául elfogadtatik, fog utána 
következni a honvédelmi minisztérium költség
vetése ; a többiek kitűzését pedig a ház esetről 
esetre fogja elhatározni. Gondoskodni fogok, hogy 
a nyomtatványok kezökben legyenek. Holnap ta
lán a közlekedési minisztérium póthiteléről.. . 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A pénzügyi bizottság már erről je
lentést tett. 

E l n ö k : Kérem az osztályokat, hogy a 
közlekedési minisztérium póthitele iránt tanács
kozzanak és ez iránt jelentésűket mielőbb bead
ják, mert ez igen sürgős. Ezen póthitel máris 
igénybe van véve a követelők által három nap 
óta. 

Ezenkivül Irányi képviselő ur azon kíván
sága, hogy az ő két törvényjavaslata is az osz
tályokhoz utasíttassák: az egyik az átalános 
adóreformról, a másik a nagyobbak tanitásáról. 

T i s z a l i á s z l ó : A szabályok értelmében 
előbb napirendre kell kitűzni Irányi törvényja
vaslatait. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A mi illeti a közlekedési minisztérium 
póthitelét, erre nézve bátor volnék kérni, hogy 
miután a ház a pénzügyi bizottságot utasította 
a jelentéstételre, a pénzügyi bizottság pedig je
lentést tett, az annak jelentése kapcsában tár
gy altassék, mert — nézetem szerint — ez a 
leghelyesebb, nem pedig, hogy az osztályoknak 
adassék ki tárgyalás végett. A közlekedési mi
niszter azért, mert az 1869-iki költségvetésre 
póthitelre van szüksége, behozta azt a törvény
javaslatba; a ház pedig elhatározta, hogy ezen 
javaslat tétessék a pénzügyi bizottsághoz, s a 
pénzügyi bizottságnak jelentése van arra nézve, 
hogy ezen póthitel iránti kérvény együtt tár-
gyaltassék az 1870-ik évi budgettel. Mindenek
előtt tehát a pénzügyi bizottság véleményét keli 
itt a házban tárgyalni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ezen jelentés holnap ki lesz nyo
matva, és a holnaputáni ülés napirendjére ki
tűzve. Ugyanakkor fog napirendre tűzetni Irányi 
Dániel képviselő ur törvényjavaslata, s a ház fog 
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határozni, vajon kivánja-e azt mindjárt tárgyal
tatni, vagy nem 1 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Bátor vagyok kérni a t. házat, hogy 
miután az 1868: XLVII. törvényczikk köteles
ségéül tette a minisztériumnak, (Halljuk!) hogy 
nyújtson be egy törvényjavaslatot a volt köz
ponti kormány közegeinek nyugdijairól, ezen kö
telességnek a kormány eleget tenni kívánván, 
van szerencsém benyújtani a javaslatot azon ké
réssel, hogy a pénzügyi bizottsághoz utasittassék. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó 
Imre gr.; későbben Festetics György gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni s a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a deczember hó 14-én tartott ülés jegyzőkönyvét azon 
pontig, mely a központi bizottság jelentéseinek napi
rendre tűzéséről szól.) 

V á r a d y G á b o r : Erre a pontra észre
vételem van, t. ház. Nem vonom ugyan kétségbe, 
hogy a t. jegyző ur ugy vezette be a jegyző
könyvbe a határozatot, mint az meg volt álla
pítva. Azonban én az egész ülés folyama alatt 
jelen voltam, jelen voltam akkor is, midőn az 
ülés végével a t. elnök kijelentette, hogy a mai 
napra minő tárgyak tűzetnek ki tárgyalásra. Az 
egyik tárgy volt a közlekedési miniszter ur ál-

Hasonlag van szerencsém bemutatni a tör
vényjavaslatot, ö cs. és apóst. kir. felsége leg
magasabb udvartartására nézve. Ezt is a pénz
ügyi bizottsághoz kérem utasíttatni. 

E l n ö k : Mindkettő a pénzügyi bizottság
hoz utasittatik. Egyéb tárgya a mai ülésnek 
nincs. 

Kérem még a t. házat, méltóztassék egy 
kis zárt ülési tanácskozásra itt maradni. 

Az ülés végződik déli 12*U órakor. 

tal kért póthitel, másik két tárgy az Irányi 
képviselő ur által beadott törvényjavaslatok. 
Ennyi volt az ülés végénél kijelentve. A jegy
zőkönyvben azonban még három törvényjavaslat 
jelentetik ki a mai napra tüzöttekül, holott ezen 
törvényjavaslatokat e pillanatban kaptuk meg. 
Bátorkodom a t. házat figyelmeztetni, hogy elő
ször nincs rendén, hogy a ház oly törvényjavas
latnak tárgyalásába bocsátkozzék, melyet a tisz
telt tagtársak mondhatni még el nem olvastak; 
másodszor, én kénytelen vagyok kijelenteni, hogy 
azon elnöki kijelentést, mely szerint törvényja
vaslatok mára tűzetnének ki, nem hallottam. 

E l n ö k : Midőn e törvényjavaslatok felolvas
tattak, azon hitben és reményben, hogy mára ta
lán kész lesz velők a nyomda, magam mondtam 
ki, hogy a mai napra tűzetnek ki tárgyalásra. 
Jegyző ur tehát ezt vitte a jegyzőkönyvbe. Azon
ban megelőzött t. képviselő ur, mert miután a 
nyomda a pénzügyi bizottság számtalan jelenté
seivel levén elfoglalva, nem volt képes tegnap 

86. országos ülés 
1869-dik évi deczember 16-án 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Ürményi Miksa szeszgyártási ügyben interpellálja a kormányt, s ez e 
kérdésre azonnal válaszolóit a ház tadomásul vesz. A főrendek üzenik, hogy a németországi távirdai egyezményről, a 
birói felelősségről s a bírák és bírósági hivatalnokok nyugdíjazásáról s áthelyezéséről szóló törvényjavaslatokat, az 
utóbbi kettőt némi módosításokkal, elfogadták. A kérvényi bizottság bemutatja az elintézett kérvények jegyzékét. 
Csiky Sándor vasúti, Ludvigh János sóárulási ügyben interpellálják a kormányt, s ez az utóbbi kérdésre azonnal 
válaszol, mit a ház tudomásul vesz. Szakácsy Dániel adószedési ügyben tesz interpellatiót. Henszlmann Imre és társai 
törvényjavaslatot nyújtanak be a műemlékek megőrzése ügyében. Simonyi Ernő a még be nem adott költségvetési 
mellékletek miatt interpellálja a kormányt. Cséry Lajos beosztatik. A közlekedési minisztérium által kivánt póthitel 
megszavaztatik. Irányi Dániel törvényjavaslata az adóreformról, név szerinti szavazás alapján, tárgyalás alá nem 
bocsáttatni határoztatik. Ugyanő a felnőttek oktatásáról szóló törvényjavaslatát visszavonja. 
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ez irományokat elkészíteni, s azok csak ma osz
tathattak ki, magam hoztam volna indítványba, 
hogy azok csak holnapra tűzessenek ki napi
rendre. 

B u j a n o v i c s S á n d o r jegyző (folytató
lag végig olvassa a jegyzőkönyvet.) 

S z o n t a g h P á l (csanádi) : A jegyzőkönyv 
azon pontjára, mely az általam a múlt ülésben 
beterjesztett balassa-gyarmati iparosok kérvényére 
vonatkozik, azon alázatos észretételem van, hogy 
az a folyamodványi kitételnek és a tényállás 
kivonatának nem felel meg egészen, t. i. a jegy
zőkönyv azt tartalmazza, hogy azon iparosok 
által követelt összegeket utalványoztatni kérik; 
azonban a folyamodvány kitétele és a tényállás 
szerint a kérvénynek tartalma az, hogy az 1849-
beu már utalványozott összeg folyóvá tétessék, 
így voltam bátor akkor előadni s igy kérem ki-
igazittatni. 

E l n ö k : Nincs akadály arra nézve, hogy 
ez igy kijavittassék. 

Egyébként a jegyzőkönyv hitelesítve van. 
Van szerencsém bemutatni Vajda János kép

viselő ur részéről baranyamegyei siklóskerületi 
Kémes, Tésenfa, Szaporcza, Piski, Ráad, Kóros 
és Adorjás községek folyamodását a kisebb ki
rályi haszonvételek eltörlése végett. 

Továbbá Cseresnyés Károly, köz- és váltó
ügyvéd, jelenleg n.-károlyi lakos kérvényét, mely
ben 16,000 frt értékű vagyonának a szatmári 
volt fináncz-hivatalnokok törvényellenes eljárása 
folytán szenvedett megkárosítása és egyéb pana
szainak orvoslását kéri. 

Mind a két kérvény a kérvényi bizottság
hoz utasittatik. 

P á s z t é l y i J á n o s : Máramaros megye 
több lakosa kérvényét van szerencsém a t. ház
nak benyújtani, melyben egy uj törvényszéknek 
Huszton való felállítását kérelmezik. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit
tatik. 

Ü r m é n y i M i k s a : T. ház! A következő 
tiszteletteljes interpellátiót vagyok bátor intézni 
a t. pénzügyi miniszter úrhoz. (Olvassa): „A szesz
gyártás megadóztatásának jelenleg alkalmazott 
rendszere mellett különösen a czukorrépa arány
talanul sujtatik, ugy, hogy alig tekinthető már 
haszonnal feldolgozható anyagnak s következőleg 
nagy része külföldre adatik el. Azon biztos re
ményben, hogy az 186 7-ki törvények folytán ezen 
visszás helyzeten rendes törvény által segítve 
lesz, tiszteletteljesen kérdem a pénzügyminiszter 
urat: nem lenne-e hajlandó az idő közben bekö
vetkező tetemes károkat ideiglenes intézkedés, 
illetőleg póttörvény benyújtása által megelőzni?'' 

Ezen tiszteletteljes interpellátió indokolására 
méltóztassanak megengedni fölemlítenem azon 

háromszoros károkat, melyek a jelenlegi álla
pot fenállása alatt a ezukorgyárosokat, még na
gyobb mértékben a czukorrépa-termelőket, és el
végre a szeszgyártókat érik. 

Magyarországban, hajói tudom, 23 vagy 24 
czukorgyár áll fen. Ezen gyárak összesen közel egy 
millió mázsa czukorszörpöt termelnek évenkint: 
ebből mennyi vitetik külföldre, arról biztos tu
domásom nincs; de állithatom, hogy igén nagy 
része az ujabb időben Franeziaországba vitetik 
ki. Ezen körülmény eléggé mutatja, hogy ez ál
tal okvetlenül nemzetgazdasági kárt szenved or
szágunk : mert először ezen ezukorszörpöt oly 
olcsón kell elárusítani, hogy a kivitel' Franezia-
ország által megfizettethessék, ott feldolgoztat
hassák, és mint szesz visszajöhessen Triesztbe és 
ott a mi szeszünkkel versenyezhessen. 

Ez az egyik kár; a másik pedig az, hogy 
a répatermelők azt tartják, miszerint körülbelül 
egy mázsa ilyes szörpben — ingyen, mert aztán 
azt nem is számítják a vevők —- annak kiállítására 
szükséges körülbelül 50 mázsányi répatrágya
anyag vitetik ki. Ha tehát ezen szörpnek csak 
kis része vitetik is ki, 25 egész 30 millió mázsa 
trágya-anyagot nélkülözünk, a mit természetesen 
ismét külföldön vett trágya-anyagokkal kell pó
tolnunk. Ezek ára, hogy a veszteséget pótolják, 
szintén felmenne közel egy millió forintra. 

A harmadik kár, t. ház, melyet szeszgyár
tóink szenvednek, az, hogy ezen, Eraneziaország-
ban gyártott szesz visszajön Triesztbe, és ott a 
mi szeszünk árát tetemesen nyomja. 

Ezekat elegendőnek tartottam annak indo
kolására, hogy az imént felolvasott interpella-
tiómat benyújtsam. (Helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (újra felolvassa 
az interpeUáüót.J 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház! Ha méltóztatik megengedni, 
pár szóval lesz szerencsém az interpellátióra vá
laszolni. (Halljuk!) 

Azt tartom, az iránt kétsége nem lehet sen
kinek, hogy a pénzügyminisztériumra nézve is, 
a czukorgyártás érdekeinek előmozdítása már 
adózási és nemzetgazdasági szempontból is a leg
főbb kérdések közé tartozik az országban. En
nélfogva az ez iránti törvényjavaslat előkészítésére 
nézve még ezen év kezdetén szakbizottságok hi
vattak össze, és mind a czukor megadóztatására, 
mind a szesz adókra nézve munkálataikat közel 
befejezték és nemsokára nyomtatásban megfognak 
jelenni, mi a minisztériumnak kétségkívül tájéko
zásul fog szolgálni a különböző érdekek kielégí
tésére teendő intézkedésekre. 

Azt is van szerencsém jelenteni a t. ház
nak, hogy mind a czukoradóra, mind a szesz
adóra nézve, az 1867-ik évi XII. törvényczikk 
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^s a vám és kereskedelmi szerződés értelmében 
ezen adókra nézve a két minisztériumnak egyet
értő javaslata terjesztendő a törvényhozás elé, e 
tárgyban megindittattak már a tárgyalások ő 
felsége többi országai minisztériumaival; s ennél
fogva mind a czukoradóra, mind. a szeszadóra 
nézve, remélem, hogy a jövő év kezdetén a 
szükséges javaslatok készen lesznek s akkor a t. 
ház elé fognak terjesztetni. 

ügy hiszem, a t. képviselő ur meg lesz nyug
tatva, miután a minisztérium minden tekintet
ben felfogván ezen érdekeknek fontosságát, igye
kezni fog azoknak kellőleg megfelelni. (Helyeslés.) 

Ü r m é n y i M i k s a : T. ház ! Felszólalá
somnak nem levén egyéb czélja, mint a t. mi
niszter ur figyelmét a tárgy fontos voltára föl
hívni ; ennélfogva köszönettel veszem tudomásul 
szíves feleletét. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tudomásul veszi a t. ház pénz
ügyminiszter ur most adott válaszát ? (Fölkiáltá
sok : Tudomásul veszszük!) A t. ház tudomásul 
veszi. 

A főrendiház jegyzője üzenetet hozott ; 
méltóztassék őt háznagy ur bevezetni. 

Csáky Gyula gr. főrendi jegyző 
(az elnöki szék elé járul:) Mélyen tisztelt elnök 
ur! Van szerencsém a főrendi ház folyó hó 9-én 
tartott ülésének jegyzőkönyvét az éjszak-német 
szövetség, Bajorország, Würtemberg és Badennel 
kötött távirdai egyezmény beczikkelyezése iránt; 
továbbá a hasonlag folyó hó 10-én tartott ülé
sének jegyzőkönyvét, a bírák és bírósági hiva
talnokok felelőssége, továbbá a birák és bírósági 
hivatalnokok áthelyezése és nyugdíjazása iránti 
szabályozás tárgyában, a t. ház elnökének ezen
nel átszolgáltatni. 

E l n ö k : Az átküldött irományok fel fog
nak olvastatni, azután kinyomatni és a t, ház 
tagjai között szétosztatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a főrendi ház f. hó 9-én és 10-én tartott üléseinek 
jegyzőkönyveit.) 

E l n ö k : Az első tárgyban mind teljesen 
hozzájárulnak a mélt. főrendek a képviselőház 
nézeteihez, ennél fogva az tudomásul vétetik s a 
törvény az éjszak-német szövetséggel, Bajorország, 
"Würtemberg és Badennel kötött távirdai egyez
mény szentesítés végett ő felsége elé fog ter
jesztetni. A másik kettőre észrevételeik levén, 
ezek kinyomatnak és annak idején napirendre 
tűzetnek. 

P a p L a j o s : T. ház! Kezdi-vásárhelyi 
lakos Jancsó Jánosnak kérvényét van szerencsém 
benyújtani, melyben a balázsfalvi tábor által az 
1848-ki forradalom alatt okozott kárainak meg
térítését kéri. Szabályszerű tárgyalás végett ké
rem a kérvényi bizottsághoz áttenni. 

Herte lendy K á l m á n : Sümeg városa 
és vidéke lakosságának kérvényét van szerencsém 
a ház asztalára letenni, melyben a bekövetke
zendő bírósági szervezésnél egy kir. tőrvényszék 
felállítását kérik, és annyival inkább hiszik, hogy 
ez óhajtásuk teljesülni fog, miután Zala megye 
közönsége ugyanezen érdemben a képviselőház
hoz szintén egy kérvénynyel járult; de másrész
ről a megye autonomicus jogánál fogva 1848 és 
1861-ben e városban állította föl e törvényszé
ket, mert a megye e városában elegendő hely 
van, hol a törvényszéket el lehet helyezni. Ké
rem a kérvényi bizottságnak kiadatni. 

Z m e s k á l M ó r : Van szerencsém 78 vá
rosnak, illetőleg községnek kérvényét benyújtani, 
melyben a kisebb kir. haszonvételek megszünte
tését kérvényezik. Ezen kérvények egy része köz
vetlen hozzám küldetett, a másik része pedig, 
nevezetesen Liptó, Trencsén és Nyitra megyék 
lakosainak kérvényei a „Slovenske Novini" szer
kesztősége által jutottak kezeimhez. Van szeren
csém a t. házat fölkérni, miszerint a házszabá
lyok szerint azokat az illető bizottságokhoz uta
sítani méltóztassék. Ha parancsolják, föl fogom 
olvasni. (Fölkiáltások: Nem szükséges!) 

E l n ö k : Mind a három kérvény a kérvé
nyi bizottsághoz utasittatik. 

Ürményi Miksa előadó : A kérvényi 
bizottság kiküldetésében eljárván, a bizottság 
tegnapi ülésében tárgyalt kérvények 7-ik számú 
sorjegyzékét a t. háznak tiszteletteljesen bemu
tatom. 

Podmaniczky Frigyes b . : Benczúr 
István békésmegyei szarvasi lakos és szűcsmester 
kérvényét nyújtom be, melyben az iránt folyamo
dik, hogy azon 531 írt. kárt, mely 1848—49-ben 
tett szállítmányaiért rá háromlik, méltóztassék 
neki visszatéríteni. 

Paul in i Tóth Vi lmos : Kis és Nagy-
Lihotka és Hradek községek lakosainak a regale 
eltörlését kérő kérvényét van szerencsém a ház
nak benyújtani. 

C s i k y S á n d o r : T. ház! Eger városa 
polgárainak naponkint jobban növekedett és 
előttem ízenkint kifejtett aggodalomnál fogva 
képviselői kötelmemnek ismerem, a közmunka és 
közlekedési miniszter úrhoz a hatvan-miskolczi 
vasutból Eger városának szárnyvonal által leendő 
összeköttetése tárgyában a t. ház múlt május 
és június havi határozataihoz képest egy inter-
pellátiót intézni, a mely interpellátió, a mennyi
ben indokolva van, ha méltóztatnak megengedni, 
fölolvasom vagy méltóztassanak a jegyző által 
fölolvastatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (felol
vassa): „Kérdem a t. közlekedési miniszter urat, 
kötelezettnek erezi és tartja-e magát arra, hogy 
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az 1868-ik évi XLIX. törvényczikk rendeleteivel 
összehangzó képviselőházi határozatoknak engedel
meskedve, azoknak idejébeni végrehajtását ne 
csupán üres szavakkal és nem teljesített Ítéle
tekkel értéktelenitse, hanem azokat valóságos és 
tényleges végrehajtással és haladék nélkül is fo
ganatosítsa ? és ha igen: 

„Adja okát, miért nem teljesítette ebbeli 
elodázhatlan kötelességét eddig? és mikor szán
dékozik ezt a valóságban teljesíteni 1 

„Mi okozhatá végre, hogy az 1870-ik évi 
általa készített, és a képviselőháznak beadott 
országos költségvetéséből az abony-egri szárny
vonal építésére megkívántató költségeket még 
most se terjesztette mind a mellett is elő, hogy 
abba a hatvan-miskolczi, és az ebből kiágazta-
tott gyöngyösi szárnyvonal költségeinek összegét 
gondosan beigtatá ? " 

E l n ö k : Közöltetni fog a miniszter úrral, 
L u d v i g h J á n o s : Több oldalról figye-

meztettek, hogy azon megyékben, melyek Sóvár-
ról látják el mindennapi sószükségleteiket, neve
zetesen Sárosban, Zemplénben, és Szepesben, a 
közönség a só-készlet hiánya miatt 40 százalék
kal drágábban kénytelen a sót fizetni, mint be
vásároltatok nagyban Sóvárott. E tekintetben bá
tor vagyok interpellátiót intézni a pénzügymi
niszter úrhoz. 

Bujanovics Sándor jegyző (ol
vassa Ludvigh János interpellátióját): „Tudva van, 
sógazdag hazánkban a közönség az élet egyik 
legnélkülözhetlenebb czikkét, a sót, drágábban 
kénytelen fizetni, a mint az Európa valamennyi 
országaiban megvásárolható ; minthogy pedig 
a közönség a sónak nagy drágasága mellett, 
kormányától legalább is annyit igényelhet, mi
szerint a sómonopolium akként ne kezeltessék, 
hogy a sóárulás még egy másod monopólium 
üzletévé váljék, hanem hogy a közönség neve
zetesen azon kárpáti vidék, mely sószükségletét 
csak Sóvárról fedezheti, azt mindenkor kellő 
mennyiségben, időveszteség és költséges formali
tások nélkül, a törvényesen megszabott áron be
vásárolhassa; 

„A só-monopoliumnak a detail üzlet általi 
súlyosbítását leginkább azon körülmény látszik 
okozni, hogy a só-raktárakban nincs elegendő 
készlet, és a kik azt megveszik, detail monopó
liumot űznek, minek következtében a szegény 
ember a só fontját hét krajczárral fizetni kény
telen, tehát 40 százalékkal drágábban, mint Só-
váron negyed mázsánkint árultatik: 

„Annálfogva indíttatva érzem magamat az 
igen tisztelt pénzügyminiszter úrhoz azon kér
dést intézni: miként véli az adózóktól a sómo-
nöpoliumnak a sókészlet elégtelensége 
bad kereskedésnek az általi megakadályozása 

miatt nehezített detail árulás terhét elhárít
hatni , miszerint a törvénynek és a fogyasztó 
közönség követelményeinek meg legyen felelve, 
és különösen a másod monopóliummá fajult fon
tonkinti sóárulás visszaélései a szabad kereske
dés által megszüntetni?" 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Ezen kérdés, t. i. a sóvári sóárulás, 
nem először fordul meg a t. ház előtt. Még a 
múlt ülésszak alatt is történt ez iránt interpel-
latio és akkor bátor voltam előadni azon külö
nös körülményeket, melyek épen a sóvári sóra 
nézve fenforognak. 

Midőn a sómonopolium iránt az országgyű
lés az 1868-ik évben intézkedett, akkor a sóvári 
só árulására nézve csekélyebb ár vétetett fel, 
mint a máramarosira, t. i. azon kivételes ár, 
melyet bizonyos vidékek élveztek, meghagyatott 
Sóvárott, illetőleg a leszállítás aránylagosan meg
tétetett a sóvári sónál; ez tehát olcsóbb mint a 
máramarosi. Miután Sóvárott, hol a főtt só 
mennyisége az évenkinti termelésnek bizonyos 
meghatározott mennyiségén felül nem mehet, a 
vidék olcsóbban óhajtja venni a sót, mint a 
máramarosit, természetes, hogy annyi sót kiál
lítani nem lehet, a mennyit ama megyék kivan
nak. Minthogy a törvény kimondotta, hogy a 
só árulására nézve a szabadkereskedés elve álla-
pittatik meg, azaz : az illető sóaknáknál az kap 
sót, a ki előbb jő; ennek az lett a következése, 
hogy néhány üzér az összes készletet megvásá
rolván, azt ama vidéknek drágább pénzen ad
ták el. 

Mind a mellett, ha a törvényben a sóra 
nézve a szabad kereskedés elve van megállapítva, 
szükségesnek tartotta a minisztérium, mindjárt 
kezdetben ezen visszaéléseknek meggátlására a 
végből, hogy ama nagyobb árak leszállittassa-
nak, felszólítani az illető megyéket, hogy közös 
tanácskozásban állapítsák meg, hogy a Sóváron 
évenkint termesztendő só miként és milyen 
mennyiségben osztassék fel. Es méltóztassék 
megnyugodva lenni, hogy mai napon Sóvárott a-, 
só-árulás akként történik, mint azon kedvezmény
ben részesiüő törvényhatóságok közös egyetér
téssel megállapították. 

Mást e tekintetben a minisztérium akkor 
sem tehetett, most sem tehet. 

Egyébiránt gondoskodás történt, hogy ezen 
vidékeken máramarosi só árultassék, és igy a 
ki sóvári sót nem kap, kaphat mármarosit, termé
szetesen drágábban: mert a szállítási költségeket 
a máramarosi árhoz hozzá kell adni. 

Mivel pedig a népre nézve csak kedvező 
lehet, ha az ország egyes vidékein, ugy mint 
az az előbbi korszakban történt, a kincstár ál
tal jó mértékkel és máramarosi áron t. i. nem 
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az üzérkedők által megállapított, hanem a va
lóságos szállítási költségek hozzáadásával megál
lapított áron történik a sóárulás, van szeren
csém jelenteni, hogy miután a múlt időkben az 
úgynevezett bécsi hitelbank szerződésileg bérben 
birta a sónak elárusitását és e szerződés ezen 
év utolsó napján megszűnik: megtettem az iránt 
az intézkedéseket, hogy az ország minden neve
zetesebb részén, még pedig, ha jól tudom, 40 
helyen sóházak felállíttatván, mód és alkalom 
nyújtassák, hogy a vidékek lakossága meghatá
rozott áron és jó mértékben kaphassa a sót. 

Ez az, mit a minisztérium a törvény kor
látai között tehetett; s e fölvilágositás folytán 
azt hiszem, a t. képviselő ur meg lesz nyug
tatva. 

Ludvigh J á n o s : Csupán némely körül
ményekre bátorkodom a t. pénzügyminiszter urat 
figyelmeztetni. 

Egyik az, hogy a kik a sót bevásárolják, 
természetesen azt oly időre tartják, midőn a 
raktárakban nincs só, s így történik, hogy néha 
több napon át egyátalában nem található só 
a raktárakban; és igy világos, hogy a fogyasztó 
közönség oda kénytelen fordulni, a hol sót lel, 
minthogy a nélkül el nem lehet, akkor pedig oly 
árt fizet érte, mely valóban ujabb monopó
liummá válik. 

Továbbá a mi a Bach-korszak alatt sem 
történt, most beharapodzik, t. i., hogy ha most 
valaki sót akar venni, előbb a szolgabíróhoz 
kell mennie, időt vesztegetni, onnan megint bé
lyeges bizonyságot venni, hogy sóért mehessen. 
Ily apró idővesztések és költségek drágítják meg 
a sót, illetőleg a fuvart, mert az illető fuvaro
sok egyik városból a másikba kénytelenek menni, 
hogy azon bizonyítványokat megszerezhessék. 

E körülményekre bátorkodom a pénzügyér 
urat figyelmeztetni; bár honnan vegye is vala
mely vidék a sót, de a raktárakban mindig ele
gendő só-készletnek kellene lenni, hogy ne kény-
telenittessék a közönség detaile kereskedőtől 
venni, mi nem volna egyéb, mint egy rendsze
res második monopólium. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Épen most volt szerencsém említeni, 
hogy jövő évben 40 kincstári raktár lesz felál
lítva, a hol minden bizonyítvány nélkül, kész
pénzért bárki fog sót kapni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tudomásul veszi a t. ház, a mi
niszter ur válaszát 1 (Tudomásul veszssük !) Tudo
másul vétetik. 

S z a k á c s y D á n i e l : Az igen t. pénz
ügyminiszter úrhoz kővetkező interpellátiót inté
zem. (Olvassa:) „1. Tekintettel arra, miképen az 
1868: XXI. törvényczikk „a köz adók kivetése, 
befizetése, biztosítása és behajtása iránt" a 12-ik 

§-ban azt rendeli, hogy az egyenes adók, négy 
egyenlő részben fizetendők, mindig az évnegyed 
közepéig, tehát február, május, augusztus és no
vember 15-éig; 

„tekintettel arra, hogy a 14-ik §. ezt tar
talmazza: „A ki a 12-ik §-ban kitűzött határ
időt elmulasztja, havonként fél krajczár kése
delmi kamatot fizet minden forint után,, mely az 
adóval együtt hajtatik be; * 

„tekintettel arra, hogy az 52-ik §. szerint, 
csak ott van helye végrehajtási költségeknek, 
melyek a becsüsök s az árverésnél közreműködő 
községi elöljárók dijaiból, és a pénzügyi közegek
nek, ha a zálogolás, becslés vagy árverés nem 
hivatalok székhelyén hajtatik végre, napibér- ós 
fuvarilletményeiből, ugy a tárgyak szállítási költ
ségeiből állanak, csak ott, és azok ellen van 
helye, a hol, és a kik egészen a zálogolás, 
becslés, és árverésig nem fizették be az adót;tt 

„és az 53-ik §. értelmében a költség, midőu 
több hátralékos ellen intéztetik a végrehajtás, 
ezek között illető hátralékaik arányában felosz
tandó ; 

„tekintettel arra, hogy azon különbség, mely 
a 67-ik §-ban Buda-Pestre nézve tétetett, neve
zetesen, hogy ott nem a pénzügyi közegek, hanem 
a városi személyzet teljesiti a zálogolást vagy 
foglalást: tehát hogy legyen miből előre is fizet
ni a zálogolási és foglalási költségeket, azért 
engedtetett meg a hátralékostól minden adó
forint után két krajczárt beszedni, megyékre 
nem alkalmaztatik a törvény által, mert ott a 
végrehajtásra kiküldött adóhivatalnoknak az or
szágos előirányzati költségből előleg adatik: 
következőleg ilyen két krajczárt másutt az adó
hivatalok, a zálogolás, becslés és végrehajtás 
előtt be nem szedhetnek, és be nem szedethetnek; 

„és mégis a zemplénmegyei s.-a.-ujhelyi m. 
k. adóhivatal, az Ungváron székelő beregszászi 
pénzügyi igazgatóság 1869. évi szeptember 28-án 
12,739. sz. a. kelt rendelete alapján •/. alatt 
ide mellékelt 1869: okt. 18-ról 1199. sz. a. a 
s.-a.-ujhelyi elöljárósághoz küldött, s ott a vá
rosnál eretediben meglevő értesítése szerint 
azoktól is, a kik a foglalás, és zálogolás foga
natosítása előtt hátralékaikat befizetik, 1869. 
oct. 2-ától kezdve minden frt után a késedelmi 
kamaton fölül, két-két krajczár végrehajtási költ
séget szedet; minek valósága a 2. •/. alatt ide 
mellékelt helyhatósági eredeti bizonyság levéllel 
igazoltatik: 1. Van-e erről az igen t. pénzügymi
niszter urnák tudomása s a törvény ellenére uta
sításából történik-e ez? 

„ 2-szor: Kivánja-e ezen törvénytelenséget 
megszüntetni s az alatta álló pénzügyi közegeket 
a 95-ik §. értelmében feleletre vonni? és 

„3-szor: Azon adózóknak, kik hátralékaikat 
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foglalás és zálogolás előtt kamatostul befizetik, 
ezen két-két krajezárokat viszafizettetni ?" 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház! Méltóztassék ez interpellátiót 
— annyival inkább, mert néhány melléklete is 
van — egyenesen hozzám áttenni azért, hogy 
az interpellátióban foglalt körülményeket meg
vizsgálhassam. Igen természetes, hogy oly széles 
kiterjedésű igazgatásban, mint a pénzügyi, gyak
ran megtörténik, hogy egyik, másik közeg a 
törvény magyarázásában és végrehajtásában el-
térőleg jár el. E tekintetben csak köszönettel 
veszem, ha bárki ez eljárás vagy eltérésre nézve 
figyelmeztet. Egyébiránt, azt hiszem, szabad ki
mondanom, hogy igyekezni fogok mindig a ne
talán följelentett hiányokat készséggel orvosolni, 
ha a följelentés nem a ház előtt történik is. 
(Helyeslés.) Azt is hiszem, ha minden ilyen ügy 
a ház elé kerülne, az nagyon sok időt venne 
igénybe. (ügy van!) Méltóztassék meggyőződve 
lenni a képviselő ur, hogy a hozzám át te t t ira
tok alapján a tényállást felderítve csak a tör
vény értelme szerint fogok intézkedni. 

E l n ö k : Mindenesetre közöltetni fog a mi
niszter úrral. 

H e n s z l m a n n I m r e : A vallás- és köz
oktatásügyi miniszter ur lS70-iki államkölt
ségvetésében ezek foglaltatnak: „Magyarországi 
történelmi műemlékek kiásatására s esetleg fen-
tartására 14,000 frt, Magyar- és Erdélyország 
régészeti helyszínelésére 2500 frt." A törvény
javaslathoz, melyet e tárgyban saját és elvtár
saim nevében benyújtok, bátorkodom azon kép
viselőtársaim számára, kik e tárgygyal tüzete
sebben nem foglalkozhattak, s mely tárgy •— 
mondhatom — igen szoros összefüggésben van 
a fönebbi előirányzattal, indokolást is csatolni. 
Fölolvasom előbb az indokolást, aztán a tör
vényjavaslatot. {Kezdi olvasni az indokolást) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, de a házszabá
lyok 131. §-a kimondja, hogy beszédet olvasni 
tilos. {Nagy zaj. Ellenmondás a bal oldalon.) 

H e n s z l m a n n I m r e : Ez nem beszéd, 
ez indokolás. (Tovább olvassa. Nagy zaj. Fölkiáltá
sok a jobb oldalon: Nem szabad olvasni!) Ha nem 
tetszik a t. háznak meghallgatni . . . (Zaj. Föl-
kiáltások jobb felől: Nem szahad fölolvasást tartani!) 

E l n ö k : Képviselő ur azt mondja, hogy 
ez indokolás; méltóztassék tehát meghallgatni a 
házszabályt. (Folytonos zaj.) 

P a t a y I s t v á n : Azt nem lehet tűrni, 
hogy valaki ne adhassa elő indokolását. (Nagy 
derültség.) Kár arra nevetni. 

E l n ö k : Föl fogom olvasni a házszabá
lyoknak ide vonatkozó §§-ait. Az előbb emiitett 
§. azt mondja, hogy beszédet olvasni tilos; erre 
a képviselő ur megjegyezte, hogy ő nem akar | 
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beszédet tartani, hanem indokolni törvényjavas
latát . Erre nézve a 120. §. ezt mondja: „A 
tagok is ekkor nyújtják be a kérvényeket, jelen
tik be szóbeli (Jobb felől: Tehát nem Írásbeli!) 
rövid indokolással az uj indítványokat. ' Kérem 
ennélfogva a képviselő urat , a házszabályok ér-
telmébeu indítványát szóbelileg röviden indokolni. 
(Helyeslés.) 

H e n s z l m a n n I m r e ; Ez törvényjavas
lat, és nem indítvány. (Közbeszólások bal felől: 
Ez törvényjavaslat!) Igenis, t . ház, ez törvényja
vaslat, a melynek kinyomatását kívántam; tehát 
tessék fölolvastatni. (Fölkiáltások jobb felől: Nem 
szabad fölolvasni! Bal felől: Halljuk! Nagy zaj.) 

E l n ö k : Ha a t. ház nem méltóztatnék 
föntartani saját szabályait . . . (Zaj.) 

S i m o n y i E r n ő : A házszabályokhoz aka
rok szólani. (Halljuk!) T. barátom Henszlmann 
Imre az imént törvényjavaslatot nyújtott be. A 
t. ház azt határozta, hogy a minisztérium a tör
vényjavaslatot, melyet benyújt, indokolhatja. T. 
barátom azt hitte, ha ő is, mint képviselő, in
dokolja törvényjavaslatát, ezzel nem tesz oly va
lamit, a mi fölösleges, vagy mi a t. háznak kel
lemetlen. Ezen törvényjavaslatnak indokolását 
kívánja most azon czélból fölolvasni, hogy a tör
vényjavaslat szükségességét indokolja. (Zaj.) 

E l n ö k : Erre nézve is leszek bátor a ház
szabályt felolvasni. A 102-ik §. ezt mondja: „Ha 
az indítvány törvény alkotását czélozza, ezt tör
vényjavaslatképen szerkesztve kell a bejelentéskor 
benyújtani. A törvényjavaslat a tagok között 
kinyomva szétosztandó, s ha a ház tárgyalni 
kívánja, mindenesetre osztályülési tárgyalásra 
utasítandó." (Helyeslés jobb felől.) 

M a d a r á s z J ó z s e f : T. ház! Elisme
rem, hogy azt. a ki indítványt, vagy ellenindit-
ványt, vagy törvényjavaslatot óhajt beadni, a 
ház és önmaga iránti figyelem arra utalja, hogy 
indítványát minél szabatosabban terjeszsze a ház 
elé; hanem én hivatkozom önöknek, ha nem is 
régi, de 1861 óta folytonosan követett gyakor
latára : én magam is elégszer valék azon hely
zetben, midőn akár törvényjavaslatot, akár in
dítványt voltam bátor letenni a ház asztalára, 
hogy iparkodtam azt röviden, de mindig indo
kolt előadás után terjeszteni a ház elé. Ezt 
óhajtja tenni t. barátom Henszlmann képviselő
társam is, és azért lehetetlen, hogy föl ne hív
jam a t. ház figyelmét arra, hogy ő törvényja
vaslatot beadni szándékozván, a t. ház el akarta 
tőle vonni a szót azért, mert beszédjét írásba 
foglalta, (Fölkiáltások jobb felől: Fölolvasást tartott!) 
a mihez a házszabályain és alkotmányos parla
menti szokáson alapuló joga volt a képviselőnek. 
(Ellenmondás jobb felől.) Igen sajnálom, hogy t. 
képviselőtársam, nem ismervén még annyira a 

J3 
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ház türelmetlenségét, hosszasabban kívánta indo
kolni előadását; de mentségére szolgál az, hogy 
a tárgy, — engedjék meg önök, hogy kimond
jam — nem mindnyájunk előtt annyira ismere
tes, és azért őt, ki ezzel foglalkozott, nagyon 
menthetőnek tartom, hogy kissé hosszasabban 
indokolta. Fölhívom tehát a t. házat, s magát 
a ház t. elnökét, mert akár indítványoknak, 
akár törvényjavaslatoknak beadásakor mindig 
joga van a képviselőnek azokat indokolni. (Zaj.) 
Igenis joga van és ettől a ház többsége eltilt
hatja őt, de ezzel, mind az alkotmányos tár
gyalás és vitatás, mind pedig a báz szabálya 
ellen cselekszik. És ime, mi eredménye van az 
ily eljárásnak 1 most a jegyzőnek lesz kötelessé
ge fölolvasni az egész törvényjavaslatot, pedig 
Henszlmann képviselőtársam már harmadrészét 
valószínűleg fölolvasta, (Derültség) és, ha türe
lemmel viseltetnek a t. képviselő urak, eddig 
már bizonyára az egész törvényjavaslatot is el
olvasta volna. 

E l n ö k : Ha a t. ház megváltoztatja sza
bályait, és azt határozza, hogy szabad beszédet 
fölolvasni, akkor nem lesz ellenvetésem ily eljá
rás ellen; (Fölkiáltások a bal oldalon: Csak az in
dokolást olvasta.') de nekem kötelességem a sza
bályokat megtartani, az pedig beszéd volt: mert 
indokolásban nem mondja valaki azt, hogy ez, 
vagy az, az én véleményem, az én nézetem. Ez 
valóságos előadás levén, kötelességem volt a 
§-ra hivatkozni. (Helyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a beadott törvényjavaslatot.) „I. A történeti épít
mények és műemlékek országos védelem és a 
kormány felügyelete alá helyeztetnek. 

„2. Megkárosítása tilos; a kárttevők rendőri 
nton fenyitendők. 

„3. Fentartása ós czélszerü javítása a bir
tokost, tulajdoni jogánál fogva, illeti ugyan; ha 
azonban a birtokos azokat fentartani és koruk 
szerinti stylben kijavítani nem birná vagy nem 
akarná, azok az állam intézkedése alá esnek, s 
ezen esetben nem csak az építmények, hanem 
azok területének kisajátítása is a kormány ré
széről az 1869-ki LV. törvényczikk értelmében 
foganatosíttatható. 

„4. A történeti és műemlékek fentartásá-
nak, javításának és kisajátításának eszközlésére 
egy Buda-Pesten székelő országos régészeti fel
ügyelőség rendszeresittetik, mely a vallás és 
közoktatásügyi minisztériumnak rendeltetik alá. 

„5. Ezen felügyelőséget képezik: egy orszá
gos felügyelő, egy titkár és egy kiadó, mely 
utóbbi egyszersmind levéltárnok is. 

„6. A felügyelőség egyelőre három, erre ki
nevezendő szakférfiúval képezi az emlékek fen-
tarfcására felállítandó országos régészeti tanácsot. 

„7. Közegeit a tanácsnak képezik a vidé
ken kinevezendő eonservatorok és levelezők, kik 
e tisztséget tiszteletből viselik. 

„8. A felügyelőség kiterjesztendi gondját a 
történti és műbecscsel biró ingó régiségekre is, 
és igyekezendik a mennyiben lehet, azokat ere
detiben, vagy legalább hű másban, első sorban 
a magyar nemzeti múzeum, másodikban valamely 
vidéki múzeum számára megszerezni. 

„9. Az országos régészeti tanács javaslatára 
a vallás és közoktatásügyi miniszter terjeszti az 
ügykezelésre, valamint az emlékek felkeresése, 
felállítása lerajzolása, javítása, fentartása, neta
lán! kisajátítása és az ingó régiségek megszer
zése végett szükséges előirányzatot az országgyű
lés elé. 

„10. Ezen törvény végrehajtásával a val
lás és közoktatásügyi miniszter bizatik meg.* 

H e n s z l m a n n I m r e : Legyen szives a 
képviselőház ezt az indokolással együtt kinyo
matni : mert ez nem mindennapi tárgy és igen 
kevés ember foglalkozik vele. 

E l n ö k : Méltóztatnak kívánni, hogy az 
indokolással együtt kinyomassék 1 (FölUáltásók: 
Kinyomatandó!) Tehát az indokolással együtt ki 
fog nyomatni és szétosztatni. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! A t. ház mél
tóztatott holnaputánra folyó hó 18-ára napi 
rendre tűzni a költségvetés tárgyalását. Erre vo
natkozólag és ezzel összefüggésben bátor leszek 
a t. ház engedelmével az összes minisztériumhoz; 
kérdést intézni. A kérdés a napi rendre vonat
kozván, azt, ugy hiszem a házszabályok értel
mében csak szóval is tehettem volna ; de nehogy 
a pénzügyminiszter ur neheztelését ismét ma
gamra vonjam : Írásban fogom azt beterjeszteni. 
Intézem pedig az összes minisztériumhoz, mert az 
állam költségvetési számadások előterjesztésénél 
kormány orgánuma ugyan a pénzügyminiszter, de 
a felelősség az egész kormányt illeti. A tegnapelőtti 
napon tartott ülésben pénzügyminiszter és Ko
vách László képviselő ur is kiemelték, hogy már 
két hónap előtt előterjesztettek ez okmányok, 
melyek a költségvetésre vonatkoznak. Én ugy 
tudom, a költségvetésre magára vonatkozó ok
mányokat csak deczember 7 — 8-ik napjain kap
tuk, de a költségvetés megbirálása és megállapí
tására okvetlenül szükséges, hogy a számadá
sokra vonatkozó okmányok is kezünkben legye
nek : mert én nem tudok egy tételt megítélni 
a jövő évi költségvetésben, ha a múlt évi szám
adásnak ezen tételét nem látom; aem tudom 
megítélni, ha vajon az előirányzott összeg sok 
vagy kevés-e % ennélfogva véleményt mondani nem 
tudok. 

Miután pedig a zárszámadásokra vonatkozó
lag igen sok okmány hiányzik, bátor vagyok a 
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kővetkező kérdést az összes minisztériumhoz in
tézni. (Olvassa:) „Miután a jövő 1870-ik évi ál
lamköltségvetés tárgyalása már holnaputánra, 
azaz f. hó 18-ára van a képviselőház napi rend
jére tűzve; miután továbbá a jövő évi költség
vetés a múlt évi számadásokkali összehasonlítás 
nélkül alaposan meg nem határozható: 

„Kéretik a t. minisztérium, mondja meg, a 
háznak mikor fognak az 1868-ik évrőli zárszám
adásnak még hiányzó részletei a képviselőház 
tagjai között szétosztatni, ugy, mint némely más, 
a költségvetés megállapításához szükséges szám
adás Dk. 

„Jelesen pedig : 1-ör a pénzügyminisztérium 
zárszámadásából hiányzanak: 

a) A központi igazgatás költségeinek kimuta
tása, 47-ik sz. melléklet. 

b) Az országos pénzügyi igazgatás költségei 
nek kimutatása, azaz a 48—54. sz. mel
lékletek. 

c) A bánya- és erdészeti akadémia Selmeczen 
költségeinek kimutatása, 3 J Z 3 J Z . ELZ 55. számú 
melléklet. 

d) Az államvagyon költségeinek kimutatása, 
azaz, az 56. sz. melléklet. 

e) az alapítványok s járulékok költségeinek 
kimutatása, azaz, az 57. sz. melléklet. 

f) Nyugdijak költségeinek kimutatása, azaz, az 
58—59. sz. mellékletek. 
„2-or. A közmunka és közlekedési miniszté

rium egész számadása hiányzik, 60. számú 
melléklet. 

„3-or. A földmivelési, ipar s kereskedelmi 
minisztérium egész számadása hiányzik, azaz, a 
61. sz. melléklet. 

,4-er. Az igazságügyi minisztérium egész 
számadása hiányzik, azaz, a 63. sz. melléklet 

„5-ör. a földtehermentesitési számadás egé
szen hiányzik, azaz a 71. sz. melléklet. 

„6-or. a rendkívüli bevételek s kiadások 
egész számadása hiányzik, azaz, a 72—90 sz. mel
lékletek. 

»7-er. Hiányzanak továbbá a vallás és közok
tatásügyi minisztérium számadásai az alapítványi 
javak jövedelmeiről. 

98-or. Végre hiányzik az 1867-ik XIII. tőr-
vényczikk meghatalmazása folytán felvett vasúti 
kölcsön mibenlétéről és hova fordításáról, az 
idézett törvényezikk rendelete szerint évenkint 
benyújtandó számadás." 

Kérem a t. minisztériumot, hogy mindezen 
számadásokat a képviselőház tagjai közt minél 
előbb kiosztassa, mert a nélkül lehetetlen akölt-
ségvetéshez alaposan hozzá szólani^ Csak egy 
példát mondok, a vasúti kölcsönről. Én a minisz
ter ur múlt évi jelentéséből azt látom, hogy Ő 
38 millió forintot vett fel; 1868. év végéig ki

adatott belőle 11 és fél millió, maradt tehát 
21 és fél millió. Az 1869 évi költségvetésben 
utalványoztatott 22 millió kétszázezer forint, az 
1870-ik évi költségvetésben utalványoztatik 25 
millió 461 ezer, összesen tehát 47 millió 461 
ezer, 11 és fél millió pedig kiadatott ; tehát 33 
millió írtból 58 millió 961 ezer frt van utalvá
nyozva, és kiadva. Ezt lehetetlen megérteni, ha 
ez iránt a részletes jelentés a képviselők kezei
ben nincs. (Helyeslés hal felől.) Csak ezen egy 
példát akartam felhozni. 

Minden képviselő önmagával és saját lelkiis
meretével számol kötelességének teljesítése iránt. 
En részemről kötelességemnek tartom azt, hogy 
egy miniszter költségét sem szavazom meg, ha a 
múlt évi számadást nem láttam; annál fogva, 
kérem a t. minisztériumot, hogy ezen számadási 
kimutatásokat a képviselőház tagjai közt mielőbb 
kiosztatni méltóztassék. (Helyeslés hal felől.) 

E l n ö k : Ezen interpellátió közöltetni fog 
a pénzügyminiszter úrral, és általa az összes 
minisztériummal. 

A ma hitelesített jegyzőkönyv szerint ideig-
len igazoltatott Cséry Lajos képviselő ur; őt te
hát osztályba kell besorozni. A múlt alkalom
mal Halász Boldizsár képviselő ur a hetedik 
osztályba soroztatván, következik most a nyol-
czadik osztály. Cséry Lajos képviselő ur tehát a 
Vin-ik osztályba fog soroztatni. (Helyeslés.) 

Következik a napirenden levő tárgy: a 
pénzügyi bizottság jelentése a közmunka- és 
közlekedési minisztériumnak adandó póthitel iránt. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a pénz
ügyi hizottság jelentését.) 

E l n ö k : Kérem előadó urat, tessék szó-
lási jogával élni. (Fölkiáltások :Ki az? Pulszky Fe
rencz!) 

P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó : Azt gon
doltam, hogy a miniszter ur kivan előbb szó
lani : azért nem akartam előbb felszólalni. Az 
egész dolog különben igen egyszerű.... 

M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i 
n i s z t e r : Bocsánatot kérek. (Derültség.) 

P u l s z k y F e r e n c z : Lám. (Leül.) 
M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i 

n i s z t e r : T. ház! Igen sajnálom, hogy én va
gyok az első, a ki a törvényhozáshoz póthitel 
megajánlásáért vagyok kénytelen folyamodni; de 
remélem, hogy a t. ház bölcsesége az ezt elő
idéző — és általam a törvényjavaslat mellett be
nyújtott indokolásban elősorolt — okok kényszerű
ségéről meggyőződve: ezen póthitelt nem fogja 
megtagadni. 

Legyen szabad, t. ház, a felmerült hiányt 
előidéző okokat a lehető legrövidebb előadásban 
érintenem. (Halljuk!) 

Ezek között elsőnek tekinthető az, hogy az 
13* 
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1869-ik évi álíamköltségvetésről szóló 1868-ik 
évi I. törvényezikk a közmunka és közlekedési 
minisztérium kezelése alatt álló utaknak fentar-
tása költségeit 1.980,000 írtban állapította meg. 
Ezen összeg csekélyebb volt mindannál, mely 
az államutak intézményének Magyarországon tör
tént meghonosítása óta bármely évben hasonló 
ezélra fordíttatott. A közlekedési minisztérium 
kötelességének tartotta az ut fentartására szük
séges munkák kiadását ezen törvényszabta kor
látok közé szorítani; de másfelől azt is köteles
ségének kellett ismernie, hogy a meglevő és ke
zelése alatt álló kőutakat legalább járható álla
potban tartsa és azokról akép gondoskodjék, 
hogy a közlekedés rajtok teljesen fen ne akadjon. 

Ezen kötelesség érzetében némely régibb, 
még a volt kormány által kötött szerződóseket, 
melyek az évenkint szükséges szállításokra és 
munkákra vonatkoztak, magára nézve is kötele-
zőkül el kellé ismernie; továbbá meg is kötött 
az elkerülhetlen szükséges munkákra és szállítá
sokra nézve több évre szerződéseket, azért, mert 
a több évi időszakra kötött ily nemű alkuk sok
kal jutányosabbak a csak egy évi tartamra kö
tötteknél. E szerződéseket felbontani, a szüksé
ges s amúgy is a minimumra leszállított kavics-
mennyiséget az utakra ki nem állítani : azonos 
lett volna az utaknak tökéletes vógromlásával. 

Második és egyik legfőbb oka a magát ki
ütött hiánynak azon körülmény , hogy az 
1868-ki költség-előirányzatból 249,682 frt. nem 
használtathatott fel. Ugyanis, tisztelt ház! a 
szerződésileg kiadott munkák csak akkor fizettet
hetnek ki, midőn azok a vállalkozók által tel
jesen befejezve, és a maga rendjén felülvizsgálva 
lettek. A szerződött munkák na,gy része csak a 
következő év folytán végeztetik be. így történt 
ez a tavali szerződésekkel is. Az 1868-ban szer
ződtetett munkák igen nagy része csak a folyó 
évben készült el. A folyó év elején érvényre ju
tott pénzügyi szabályok pedig a múlt évi pénz
adománynak bizonyos határidőn tul való fel-
használhatását tiltják, ugy, hogy a mi azon ha
táridőig nem utalványoztathatik, az az állam
kincstár részére visszamarad. Eként történt az, 
hogy az 1868-ki adományból a különben még 
rendelkezésre állott fenébb érintett 249,682 frt. 
nem utalványoztathatván, a kincstár javára visz-
szamaradt, és így ezen jelentékeny összeg kifi
zetése a folyó évi adomány terhére esett. Har
madszor elodázhatlan kiadásokat okoztak a mi
nisztériumnak azon hidak kijavításai, melyeken a 
közlekedés ezen javítások elmulasztása esetében 
teljesen fenakadt volna. A legtöbb hid fából van, 
s igy azok alkatrészei néhány év múlva teljesen 
elromlanak, s a közlekedést megakasztják. Ezeket 
mulhatlanul ki kellett javítani, különben meg

szűnt volna a közlekedés; megszűntek volna a 
postajáratok. 

Negyedszer tetemes és számmal kifejezve 
89,000 írtra menő költséget okoztak azon rom
bolásoknak helyreállításai, melyeket az idén az 
elemi csapások, árvizek és hegyomlások stb. elő
idéztek. Hozzájárul mindezekhez 

Ötödször azon körülmény, hogy az 1869-ik 
év folyamában, tehát az államköltségvetési tör
vény megállapítása után, mind a munkabér, 
mind az anyagok ára oly tetemesen felszökött, 
hogy az eddigiekhez mérve csaknem két annyira 
tehető. 

Mindezeknél fogva tisztelettel kérem a t. 
házat, hogy ezen elősorolt okokat méltó tekin
tetbe véve, az általam 420,000 írtban kért pót
hitelt megszavazni méltóztassék. (Megadjuk!) 

E l n ö k : Ha senki nem kivan szólni, a 
kérdés az: vajon a ház elfogadja-e a pénzügyi 
bizottság véleményét vagy nem, a mely abból 
áll, hogy e póthitel ne külön javaslatban ter
jesztessék ma elő, hanem a jövő évi költségve
tésbe vétessék fel? (Elfogadjuk!) Tehát elragad
tatik. 

A kitűzött napirendnél fogva következnék 
ama három törvényjavaslat, melyek iránt Várady 
képviselő ur tett észrevételt, de mit magam is 
felhoztam volna, t. i. hogy azok előbb kinyo
matva nem levén, csak ma osztattak ki és igy 
méltóztassék azok tárgyalását holnapra ha
lasztani. 

Következik tehát az Irányi képviselő ur két 
törvényjavaslatának fel vagy fel nem vétele fö
lötti tanácskozás; egyike ezeknek az adóreform
ról, másika a felnőtt személyek elemi oktatásár 
nak előmozdításáról szól, 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
az adóügyi reformra vonatkozó törvényjavaslatot.) 

I r á n y i D á n i e l : Én ugyan azt gondo
lom, hogy ez indítványoknak az osztályokhoz 
utasítása iránt már tegnapelőtt lehetett volna 
határozni, mikor ezen kérelmemet előterjeszteni 
bátor voltam, és pedig azért, mert ez törvény
javaslat, és nem határozati javaslat, vagy egyszerű 
indítvány levén, nem a 99., és illetőleg 100., hanem a 
102-dik czikke alá esik a házszabályoknak, mely 
pedig igy szól: „Ha az indítvány törvény alkotását 
czélozza, azt törvényjavaslatba szerkesztve kell 
a bejelentéskor benyújtani." Megtörtént. „A tör
vényjavaslat a tagok közt kinyomatva szétosz
tandó." Megtörtént. „Ha a ház tárgyalni kí
vánja, (Közbeszólások: Ha kívánja!) mindenesetre 
osztályüiósi tárgyalásra utasítandó. * A 99-ik 
szakasz azon indítványokról szól, melyek nem 
törvény alkotását czélozzák, s ezen indítványokra 
nézve azt rendeli, hogy ezeknek fölvételi ideja 
meghatároztatik, azalatt kinyomatván, a tagok 
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közt szétosztatnak. Ezt egyébiránt csak a jövőre 
nézve említem meg, nehogy előzményül vétessék. 

Most szabadságot veszek magamnak, rövid 
szavakkal indokolni azon törvényjavaslatot, me
lyet benyújtani szerencsém volt, s mely az imént 
felolvastatott. 

Ugy hiszem, t. ház, nincs közöttünk senki, 
bármelyik oldalához tartozzék is a háznak, ki a 
jelen adórendszernek hiányairól és mondhatom 
igazságtalanságáról meggyőződve ne volna. Va
lamint az én véleményem szerint az sem szen
ved kétséget, hogy ezen hiányok orvoslása akkép 
éretik el legczélszerübben, ha a jelenleg dívó 
adórendszernek megvizsgálására és egy az igaz
ságnak, a nemzetgazdászati tudomány, s az or
szág érdekeinek megfelelő uj adórendszer kidol
gozására országos bizottság küldetik ki, mely a 
szaktudósokat, szakférfiakat meghallgatván, ezek
nek véleménye nyomán terjesztene elő törvény
javaslatot. 

Országos bizottságot indítványozta m, mely 
36 tagból állana, 2/s részben ezen ház, l/s részben 
pedig a főrendi ház tagjai közöl választatva. 

Azért indítványoztam pedig országos bizott
ságot, mert nálunk nemcsak a képviselő, hanem 
a főrendi ház is befoly az adótörvények alkotá
sába; Angliában máskép van, de minálunk a fő
rendiház ezen joga eddig kétségtelenül áll. 

Nem egyszerű határozati javaslatkópen ter
jesztettem elő indítványomat, hanem törvényja
vaslat alakjában azért, mert egyúttal dijak meg
határozását kérem a tagok részére, mely dijak 
meghatározása pedig csak törvény által szabat-
hatik meg. 

Ezeket kívántam röviden elmondani, és most 
nem marad egyéb hátra, mint hogy a t. ház be
cses figyelmébe ajánlva indítványomat, azt az 
osztályokhoz utasíttatni kérem. (Helyeslés bal 
felől) 

E l n ö k : Az a kérdés, t. ház, vajon az 
Irányi képviselő által beadott törvényjavaslatot 
tárgyalni és az osztályokhoz utasitani kivánja-e 
vagy nem ? (Fölkiáltások: Igen.' Nem! Szavazzunk !) 
Méltóztassék hozzá szólani: kivánja-e a t. ház 
tárgyaltatni a törvényjavaslatot vagy nem ? Ha 
senki sem szól: kérem azon képviselő urakat, a 
kik ezen törvényjavaslatot tárgyaltatni és a szabá
lyok szerint az osztályokhoz utasíttatni kívánják, 
méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) Ellen-próbát 
kérek. Kérem azon képviselő urakat, kik a tör
vényjavaslatot nem kívánják tárgyaltatni, mél
tóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) A többség 
nem kívánja tárgyaltatni. (Fölkiáltások a bal ol
dalon: A kisebbség!) Miután sokan jöttek be, ké
rem azon képviselő urakat, kik a törvényjavas
lat tárgyalását kívánják, újból fölkelni: ajegyző 
urak Össze fogják számítani a szavazókat. (Meg

történik. Fölkiáltásoka szélső bal oldalon .-Névszerinti sza
vazást kérünk!) Most méltóztassanak fölkelni azok, 
kik nem fogadják el. (Megtörténik. A jegy
zők kezdik számlálni a felállottakat.) Kérem, mél
tóztassanak a jegyző urak a számlálással fel
hagyni, mert 20 tag név szerinti szavazást kivan. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (felolvassa 
azon 20 szélső bal oldali tag nevét, kik név szerinti 
szavazást kivannak) 

E l n ö k : A kérdés az lesz: kivánja-e a t. 
ház az Irányi Dániel által az adórendszer meg
vizsgálására kiküldendő választmány iránt be
adott törvényjavaslatott tárgyalás alá venni: igen 
vagy nem ? (Helyeslés.) Kihúzom a betűt. (Meg
történik.) A B. betű kezdi a szavazást. Most öt 
perezre felfüggesztem az ülést. 

(Öt pereznyi szünet múlva:) A névsort Mi
hályi Péter fogja olvasni; az igennel szavazókat 
Jámbor Pál jegyzi, a nemmel szavazókat Széll 
Kálmán, a távollevőket pedig Majláth István. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a képvi
selők névsorát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Beliczey István, Beniczky Ödön, 
Berecz Ferencz, Berke József, Berzenczey László,Bobory 
Károly, Boczkó Bániéi, Bogyó Sándor, Buttyán László, 
Csanády Sándor, Csernatony Lajos, Csernovics Péter. 
Csiky Sándor, Deáky Lajos, Domahidy Ferencz, 
Dőry János, Drágfy Sándor, Eördögh Frigyes, Eöry 
Sándor, Ercsey Lajos, Éder István, Farkas Elek, 
Fejér Miklós, Fráter Imre, Filippovics Simon, Qaál 
Endre, Gábriel István, Gáspár András, Ghyczy Kálmán, 
Gonda László, Gromon Dezső, Gy&rffy Gyula, Hajdú 
Ignácz, Henszlmann Imre, Hevessy Bertalan, Hodos-
siu József, Horváth Elek, Horváth Sándor, Huszár 
Imre, Halász Boldizsár, Hervoics István, Irányi Dá
niel, Janicsáry Sándor, Jankovics Gyula, Jankovics 
Miklós, Jámbor Pál, Joaneszku Lázár, Jókai Mór, 
Jurka Vazul, Kabos Imre, Kállay Emánuel, Kállay 
Ödön, Károlyi Ede gr., Kende Kamut, Kerkapoly 
Mór, Kiss János, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Kle-
mentis Gábor, Kollár Antal, Koós József, Kör-
mendy Sándor, Krascsenics Ferencz, Kürthy István, 
Kralyevics Benő, Lónyay Gábor, Ludvigh János, 
Luksics Bódog, Madarász József, Majoros István, 
Majthényi Dezső, Makray László, Matkovics Tiva
dar, Máttyus Arisztid, Mocsáry Lajos, Mocsonyi 
Antal, Mocsonyi György, Mocsonyi Jen4, Mocsonyi 
Sándor, Móricz Pál, Mukics Ernő, Nagy János, 
Nagy Károly, Oláh Miklós, Pap Lajos, Patay Ist
ván, Paulini-Tóth Vilmos, Pethes József, Péchy Ta
más, Pétery Károly, Pilaszanovics József, Plachy Ta
más, Podmaniczky Frigyes b., Popovics Zsigmond., 
Prick József, Prónay József, Ragályi Gyula, Rá
kóczy János, Salamon Lajos, Salamon Tódor, Schvarcz 
Gyula, Simonyi Ernő, Simonyi Lajos b., Somossy 
Ignácz, Szakácsy Dániel, Szalag Sándor, P. Szath-
máry Károly, Szepessy Gyula, Széky Péter, Szilády 
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Áron, Szilágyi Lajos, Szluha Benedek, Szluha Ignácz, 
Szomjas József, Szontagh Pál (csan.), Tassy Miklós, 
Thury Gergely, Tisza Kálmán, Tóth Kálmán, Uhlá-
rik János, Vajda János, Varga Károly, Vállyi Já
nos, Várady Gábor, Vidacs János, VidlicsJcay Jó
zsef, Vitulay József, Vukovics Sebő, Zahornáczky 
Bálint, Zlinszky György, Zmeskál Zoltán, Almássy 
Sándor, Andrássy Gyula; 

Nemmel szavaznak: Barcsay Kálmán, Bay Fe
rencz, Bánfy Albert b., Bánffy János b., Bánó Jó
zsef, Bemdikty Albert, Btnkő József, Berényi Fe
rencz gr., Berzeviczy Tivadar, Betegh Kelemen, 
Bethlen János gr., Bethlen Sándor gr., Bezerédj 
László, Binder Lajos, Boér János, Bohus Zsigmond, 
Boros Pál, Bömches Gyula, Brezovay László, Buday 
Sándor, Bujanovics Sándor, Buttler Sándor gr., 
Buzinkay Pál, Bittó István, Batagliarini Pál, Be-
dekovics Kálmán, Csáky Tivadar gr., Császár Bálint, 
Csengery Antal, Csörghe László, Cséry Lajos, Degen
feld Béla gr., Eitel Frigyes, Ernuszt Kelemen, Esz
terházy Pál gr., Éber Nándor, Fekete József, Fil-
lenbaum Ferencz b., Forgách Antal gr., Földváry 
Miklós, Gál Miklós, Gecző János, Halassy Gyula, 
Harkányi Károly, Házmán Ferencz, Hollán Ernő, 
Horvát Boldizsár, Horváth János, Horváth Mihály, 
Hosszú József, Högyészy Gyula, Hrabár Manó, Hu
szár István, Henter Géza, Hácz Vilmos, Horváth 
Péter, Ihász Rezső, Jankovics Antal, Jeszenszky 
Lajos, Joannovics György, Justh József, Justh Kál
mán, Jancsó István, Kaldorovics Andor, Kapp Gusz
táv, Kemény István b., Keményfy János, Kendeffy 
Árpád, Késmárky József, Királyi Pál, Klobusiczky 
Ágoston, Kovách László, Kuba János, Kubinyi Ödön, 
Kuhinka Ferencz, Kvassay László, Keresztury Edu
árd, Khurn Henrik gr., Kralyevics Miroszlav, Láng 
Gusztáv, Latinak Rudolf, Latinovics Vincze, Lehoczky 
Egyed, Leonhardt Károly, Lindner Gusztáv, Lónyay 
Menyhért, Madocsányi Pál, Majláth István, Med
nyánszky Dénes b., Melas Vilmos, Mihályi Péter, 
Mikó Imre gr., Molnár István, Molnár Pál, Muzs-
lay Sándor, Maller Miksa, Nedeczky István, Ol
gyay Zsigmond, Ordódy Pál, Ormós Sándor, Or-
sics Ferdinánd gr., Paczolay János, Papp József, 
Pásztélyi János, Perczel Béla, Plachy Lajos, Pulszky 
Ferencz, Pejacsevics Nándor gr., Rimanóczy Ferencz, 
Rónay Jáczint, Rőth László, ifj. Rudics József b., 
Rudnay István, Rauch György b., Semsey Albert, 
Simay Gergely, Simonis Ferencz, Splényi Béla b., 
Stoll Károly, Simics Ignácz, Suhaj Imre, Sulyok 
Eduárd, Szabó Imre, Szabó József, Szabó Miklós, 
Szathmáry László, Szeniczey Ödön, Szentiványi Ká
roly, Széll Kálmán, Szilvay Károly , Szirmay Fe
rencz gr., Szirmay Ödön, Szitányi Bernát, Szlávy 
József, Szontagh Pál (göm.), Szögyény László, Szup-
pan Zsigmond, Szullő Géza, Teleki Domokos gr., Theil 
István, Tormásy Mihály, Tóth Vilmos, Török Dá
niel, Török Sándor (göm.), Török Sándor (sopr.J, 

} Trefort Ágoston, Turcsányi Ede, Tury Sámuel, To" 
i masics József, Urbanovszky Ernő, Urházy György, 

Ürményi Miksa, Wachter Frigyes, Wass Sámuel 
gr., Vay Béla b., Wagner Frigyes, Wahrmann 
Mór, Várady János, Wesselényi József b., Wodia
ner Albert b., Wodianer Béla, Zeyk József, Zeyk Ká
roly, Zichy Jenő gr., ifj. Zichy József gr., Zichy 
Manó gr., Zsedényi Ede, Zweier Frigyes, Ányos Ist
ván, Anker Hugó; 

Nincsenek jelen: Babes Vincze, Barcsay Ákos, 
Bariha Lajos, Benedek Gyula, Berde Mózes, Beth
len Farkas gr., Binder Mihály, Bogdán Vincze, Bor
lea Zsigmond, Brogyányi Vincze, Ciotta János, Caar 
János, Dániel Márton, Dániel Pál, Deák Ferencz, 
Degenfeld Gusztáv gr., Dezső Szaniszló, Dienes Jó
zsef, Dietrich Ignácz, Dobsa Lajos, Drotleff Tamás, 
Eötvös József báró, Eszterházy Pál hg.,Érkövy Adolf, 
Fabritius Károly, Fazekas Alajos, Fest Imre, Fluger 
Károly, Fod,róczy Sándor, Gajzágó Salamon, Gál Pé
ter, Ghyczy Ignácz, Gorove István, Granczenstein 
Gusztáv, Grazer Frigyes, Gubody Sándor, Grueszlm 
Lázár, Halmossy Endre, Hertelendy Kálmán, Ho~ 
dossy Imre, Hoffmann Pál, Horváth Döme, Ivacs
kovics György, Ivánka Imre, Ivánka Zsigmond, 
Joneszku Döme, Jozipovics István, Jellacsics Kázmér, 
Kautz Gyula, Kazinczy István, Kálnoky Pál gr., 
Keglevich Béla gr., Kemény Gábor b., Kerkapoly 
Károly, Klapka György, Konyovics Antal, Kossuth 
Pál, Krajcsik János, Kun János, Kuk Jenő, Kug-
ler István, László Imre, Lázár Dénes, Madarász 
Jenő, Maniu Aurél, Máday Lajos, Máriássy Béla, 
Máttyus Uzor, Mednyánszky Sándor, Miletics Szve
tozár, Milkovics Zsigmond, Molnár András, Nehre-
beczky Sándor, Németh Albert, Nyáry Pál, Ocskay 
Rudolf, Ónossy Mátyás, Orczy Elek b., Orosz Mihály, 
Papp Zsigmond, Patrubány Gergely, Pászt Vilmos, 
Perényi Zsigmond b., Perczel István, Petrovay Ákos, 
Pilissy Lajos, Pribék Antal, Prileszky Tádé, Pejacse-
vics László gr., Radó Kálmán, Radvánszky Károly, 
Rannicher Jakab, Román Sándor, Rónay Lajos, Sa-
massa József, Sárközy Béla, Sipos Orbán, Siskovics 
Tamás, Sréter Lajos, Szaplonczay József, Szent
iványi Adolf, Szentpály Jenő, Szilágyi Virgil, Szőcs 
Sándor, Sztratimirovics György, Szunyogh Albert, Ta
nárky Gedeon, Táncsics Mihály, Térey Pál, Tisza 
László, Ugrón Lázár, Varró Sámuel, Vay Mihály 
gr., Wirkner Lajos, Vukotinovics Lajos, Vukovics 
István, Zalay István, Zámory Kálmán, Zichy-Fer
raris Viktor gr., id. Zichy József gr., Zichy Nándor 
gr., Zuvics József, Aczél Péter, Andrásy Gyula gr., 
Antalfy Károly.) 

E l n ö k : Méltóztassanak meghallgatni a 
szavazás eredményét. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : 429 igazolt 
képviselő közül nemmel szavazott 168, igennel 
131, elnök nem szavazott, távol volt 129. 

E l n ö k : E szerint a többség nem kívánja 
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adórendszer megvizsgálására kiküldendő vá-
ztmány iránti tőrvényjavaslatot tárgyalni. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Nagyon sajnálom, hogy midőn ezen 
tárgy fölvétetett, nem lehetett szerencsém a t. 
házban jelen lenni, a főrendiházban levén el
foglalva ; különben megtettem volna az iránti 
észrevételeimet, melyek nem állanak egyenes el
lentétben az imént tárgyalt javaslattal. Ha tehát 
méltóztatnak megengedni, néhány szóval leszek 
szerencsés a javaslathoz szólani. (Fölkiáltások bal 
felől: Már késő! Nincs joga szólani! Jobb felől: 
Halljuk!) 

E l n ö k : Nem a tárgyhoz kivan szólni a 
miniszter ur, hanem fölvilágosítást akar adni. 
(Halljuk!) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Csak azt akartam néhány szóval föl-
emliteni, hogy részemről azon nézetben vagyok, 
miszerint egy meglevő adórendszer átváltozta
tása legezélszerübben csak az által és akkor tör
ténhetik biztosan, ha ily fontos kérdésekre nézve 
szakértőkből álló bizottságok tárgyalásai előzik 
meg a törvényhozás illető intézkedését. Annyira 
belevágó minden anyagi viszonyba az adóre
form kérdése, hogy szükséges e tekintetben a 
szakértő bizottság véleményét meghallgatni, s 
annak véleménye alapján tervezni a törvényja
vaslatokat. Ezen szempontból indult ki a múlt 
törvényhozás, midőn elhatározta, a minek eleget 
is tett a minisztérium, hogy minden egyes adó
nemre szakbizottságok alakitandók. Már más al
kalommal volt szerencsém a t. ház előtt kijelen
teni, hogy ezen szakbizottmányok munkálatai
kat nagy részben befejezték, melyek ki fognak 
nyomatni és szétosztatni, ennélfogva köztudo
másra jönnek. Az adó-reformra vonatkozó kér
désekben szakértők is kihallgattattak, kik nem 
voltak a szakbizottságok tagjai. A múlt ország
gyűlésnek ez volt szándéka, s a minisztérium is 
azt hiszi, ezen utón lehet az adó-reformra nézve 
legbiztosabban és legezélszerübben előhaladni. 
Ennélfogva az e javaslatban ajánlott módot elvileg 
alkalmazni czélszerünek látom magam részéről 
is, és ha* majd rövid idő múlva be lesznek fe
jezve az összes munkálatok, akkor az illető tör
vényjavaslatok a ház elé fognak terjesztetni és 
ekkor még mindig módjában lesz a képviselő
háznak országos bizottságot kiküldeni; azért el
vileg a törvényjavaslatnak ellene nem lehetek, 
sőt azt hiszem, mindenkinek, a ki reformot ki
van, kívánnia kell ezt is: hanem idő előtti e 
törvényjavaslat, mert épen a reform szempont
jából kívánatos, hogy minél elébb terjesztesse
nek az adó-reform tárgyában törvényjavaslatok 
a törvényhozás elé; már pedig a t. képviselő ur 
tőrvényjavaslatának elfogadása által egy fél, vagy 
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egy egész esztendőre is elodáztatnának a szakbi
zottságok munkálatai alapján készülendő tör
vényjavaslatok. 

Ezt tartottam szükségesnek a t. ház enge
delmével előadni. (Helyeslés jobb felől.) 

G y ö r f f y G y u l a : A 121. §. azt mondja: 
„A napirendre kitűzött tárgy fölötti tanácskozás 
megkezdetvén, attól eltérve más tárgyról szólani 
a ház különös engedelme nélkül nem szabad.* 
A szavazás befejeztével tehát valamely tárgyhoz 
szólani vagy szavazatot indokolni nézetem sze
rint a házszabályokba ütközik; ennélfogva a 
miniszter ur előadását semmi esetre sem lehet a 
házszabályokkal összeférőnek tekinteni, (Helyes
lés a bal oldalon.) 

E l n ö k : A 127. §. igy szól: „A minisz
terek vagy általok a háznak előre bejelentett 
megbízottjaik, a szükséges fölvilágositások adása 
végett a szavazási kérdés föltevése előtt (Fölki
áltások bal felől: Előtt!) bármikor szót kérhet
nek, nemkülönben a bizottsági előadók is a hoz-
zájok intézett kérdésekre vagy a vita alatt föl
merült kételyekre nézve." (Főikiáltások a bal ol
dalon : Tehát alatt!) A vita alatt a miniszter 
ur nem levén jelen, a ház engedelmével szólott 
a szavazás után. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Én koránsem kívántam a házszabá
lyokat megsérteni, és azért beszédemet azzal 
kezdtem, hogy a t. ház engedelmével fogok szó
lani, (ügy van! jobb felől.) A ház megengedte, 
tehát szólottam. (Helyeslés a jobb oldalán.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
Irányi Bániélnek a felnőtt személyek tanításáról szóló 
törvényjavaslatát.) 

I r á n y i D á n i e l Í T. ház! Arról van szó, 
vajon azon polgártársainkat, kiknek száma, fáj
dalom, milliókra megy, kik gyermekkorukban 
elemi nevelésben nem részesültek, ezen jótéte
ményben részesitsük-e vagy nem? Ugy hiszem, 
erre a felelet tagadó nem lehet, föltéve, ha en
nek lehetősége kimutattatik: már pedig, hogy a 
dolog lehetséges, ott van Francziaország példája. 

Francziaországban mai nap talán 30 ezeri'e 
megy már azon tanfolyamok száma, hol a föl
serdültek irni, olvasni, számolni tanulnak, és 
igy pótolják azt, a mit gyermekkorukban bár
miféle oknál fogva elmulasztottak, ez által 10 — 
20 év múlva Francziaország népessége is ott. 
fog állani, hol Éjszak-Németország már is áll, 
hogy ott ritka kivételek közé tartozik az olyan 
ember, a ki irni, olvasni, számolni ne tudna, és a 
mi Francziaországban lehetséges, miért volna az 
nálunk magyaroknál lehetetlen? Ne gondolják, 
uraim, hogy ott valami nagy áldozatokkal tá
mogatja ezen ügyet az államkormány; ha jól 
emlékszem, mindössze 100 ezer frankot adnak a 
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közoktatási miniszternek, hogy ezen ügyet előse-
gittesse. Miképen éretik el tehát ezen eredmény? 
Minden egyes községben vállalkozik az illető ren
des tanitó, és ha ő koránál fogva arra nem al
kalmas, akármely más ember, ki arra képes, 
hogy a felnőtt személyeket esténkint téli idő
ben, mikor már munka nincs, tanítsa, és ámbár 
többnyire ingyen teszik ezt, vannak mégis, kik 
ezen pót-fáradozásokért a községi pénztárból némi 
csekély jutalmat nyernek. Ily jutalmakat oszto
gatott a megyei tanács, és ily jutalmakat, pedig 
különösen erkölcsieket a kormány, jelesül a köz
oktatási miniszter juttat a legérdemesebbeknek, 
kinek könyvet, kinek érmeket, mert tudjuk, hogy 
Franeziaországban az érmek és keresztek egy 
nemét képezik a jutalmaknak. Ily erkölcsi esz
közök által hatnak arra, hogy a mit a kincstár 
nyújtani nem képes, t. i. a tanítóknak a vég
ből jobb fizetése, az ezen utón éressék el. Ez 
utón érték el azt, hogy, mint szerencsém volt 
említeni, 30 ezer ilyen tanfolyam van ott; ha 
20 embert veszünk, kik e tanfolyamban részt 
vesznek, ez évenkint 600 ezer embert tesz, és 
ha ez 10 éven át igy megy, 6 milliót fog tenni, 
és el lesz érve, mire a fiatal növendékek felnőt
tek, hogy e törvények alapján irni, olvasni, szá
molni meg fognak tanulni az illetők, és a szü
lők nem lesznek kénytelenek pirulni saját gyer
mekeik előtt. 

Az áldozat, mit az országgyűléstől kérek, 
ha tekintetbe veszszük az elérendő czélt, szintén 
nem nagy, nem tetemes. Százezer forintnyi hi
telt kérek nyittatni a vallás- és közoktatási mi
niszternek e czélra; de ha önök ezt is sokallják, 
én meg vagyok győződve, hogy az illető minisz
ter ügyessége és erélye az illető tanítók buz
galmának fölhasználása által kevesebbel is be 
fogja érni. Azért nem is kötöm magamat ezen 
összeghez; le lehet azt száliitni: a fő dolog az, 
hogy az eszme a magyar törvényhozás által el-
fogadtassék; a fő dolog az, hogy azt a minisz
ter ur fölkarolni és valósítani igyekezzék. Nem 
kétkedem, ha ezen törvényhozás, ha a miniszter 
ur magáévá teszi az eszmét: a tanítók és a köz
ségek buzgalma szintén nem fog hiányzani. 

líraim! a statistikai adatok, bár hiányosak, 
de annyit mégis constatálnak, hogy mi nálunk 
ezerekre megy még azon községek száma, hol 
merni iskolák nincsenek, és ezt ennélfogva sokan 
talán indokul hozhatnák föl, hogy midőn a gyer
mekek tanításának elősegítésére semmi sem tör
tént eddigelé : miért igyekezzünk a nagyokat 
nevelni, és a nagyokra költenie De ha tekintetbe 
veszszük az áldozat csekélységét, melylyel ezen 
czél elérhető, ezen okot valóban nem tekinthe
tem olyannak, hogy az a törvényjavaslat elfo
gadásától visszatartson minket. 
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Én annálfogva bízva a t. ház belátása és 
hazafiságában, arra kérem, kérve kérem, hogy 
ezen törvényjavaslatot az osztályokhoz utasitni 
méltóztassék. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! (Halljuk!) Nem érezhetem 
magamat arra felhatalmazva, hogy a vallás- és 
közoktatási miniszter nevében szóljak; azonban 
elvileg az eszme, mely ezen törvényjavaslatban 
foglaltatik, nézetem szerint is igen szép és másutt 
is nagy sikerrel és eredménynyel alkalmaztatik. 
Hanem a mi a javaslatnak formáját illeti: erre 
nézve volnék bátor pénzügyi szempontból meg
jegyzést tenni, és ezt ugy hiszem, tehetem, mi
után a 3-ik §. azt mondja: „Az állam által 
nyújtott segélynek mikép leendő használása iránt 
a miniszter mielőbb jelentést tenni s illetőleg a 
mennyiben szükséges lenne, tőrvényjavaslatot fog 
benyújtani az országgyűlésnek. * Ez igéret a jövőre 
nézve ; tehát ily alakban, ámbár az eszmét olyan
nak tartom, melynek jövője van és melyre as 
államnak idővel pénzbeli áldozatot is kell hoz
nia, — nem óhajtanám azt kimondani; hanem 
épen a czél elérése végett talán czélszerü volna, 
ha méltóztatnék képviselő ur abba belenyugodni, 
hogy ezen a 3-ik §-ban foglalt eszmének fogal
mazására a vallás- és a közoktatásügyi minisz
ter kéressék fel. Ha ez megtörténik, akkor lehet 
az osztályokhoz tárgyalás végett utasítani, de 
ugy mint most van, nem lehet. A mi pedig illeti a 
100,000 frtot, ez a budget kérdése, erre vem 
szükséges törvényjavaslat. Ha pedig már addig 
is, mig a részletek a törvényhozás utján meg 
fognak állapíttatni, ha mondom már előbb is, t. 
i. az 1870-ik évre kíván a ház e czélra bizo
nyos összeget rendelni, akkor, mikor a vallás
os közoktatási miniszter költségvetése fog tár
gyaltatni, lehet indítványt tenni bizonyos özszeg 
megszavazására és ez által addig is, mig a tör
vényhozás részletesen határoz, a czél el lenne 
érve. Ennélfogva ezen eszmét vagyok bátor a 
tisztelt indítványozónak ajánlani, és őt kérni, 
hogy méltóztassék ily értelemben belenyugodni, 
mert az osztályokhoz való utasítását nem látom 
indokoltnak, miután a 3-ik §. csakugyan később 
ígéri a részletes formulázást. Újólag bátorkodom 
ismételni, miszerint módja lesz a t. képviselőnek 
akkor, mikor a cultuszminiszterium budgetje tár
gyaltatni fog, bizonyos összeget indítványba 
hozni. 

I r á n y i D á n i e l : Ha a t. ház megen
gedi, (Halljuk !) megteszem észrevételeimet arra, 
mit az igen t. pénzügyminiszter ur mondani mél
tóztatott. 

Ha ezen jelentés az illető vallás- és közok
tatási miniszter úrtól jönne, vagy pedig, ha t. 

I pénzügyminiszter ur megnyugtatni méltóztatik 
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az iránt, hogy ő is beleegyez, akkor kevesebb 
nehézséggel, kevesebb akadékoskodással lennék. 

Hanem igy engedje meg a pénzügyminiszter 
ur, és engedje meg a t. ház, hogy saját tör
vényjavaslatom igazolására elmondhassak még 
valamit. (Halljuk!) 

Én nem kívánom egyenesen, hogy a vaHas
és közoktatási miniszter ur törvényjavaslatot 
fcerjeszszen elő a háznak; én szabadjára hagyom 
jelentést tenni, vagy pedig törvényjavaslatot 
nyújtani be, a mennyiben szükségesnek látná. 
Én nem akartam törvényjavaslat utján szabá-
lyoztatni az eljárást, mert ez által némileg meg
kötöttem volna az ő kezét; én csupán azt óhaj
tottam, hogy az eszmét fogadja el a ház és sza
vazza meg azon összeget, mely ezen eszme meg-
testesitésére szükséges. Ha a miniszter ur szük
ségesnek fogja látni, hogy a részletek iránt a 
törvényhozáshoz forduljon, meg fogja tenni tör
vényjavaslatát, különben csak jelentést fog tenni 
arról, mit ezek folytán szükségesnek vél: mert 
meglehet, nem igen lesz szükség a törvényhozás 
intézkedésére. 

Egyébiránt, ha megnyugtatni méltóztatik 
az igen t. pénzügyminiszter ur, hogy valamint 
az ő részéről nem forog fen nehézség a hitel
nyitás tárgyában, vagyis, hogy nem csak ő nem 
fogja ellenezni, hanem magáévá teszi az eszmét, 
és ha megnyugtat arra nézve, hogy t. hivatal
társa szintén igy gondolkodik, nem ragaszkodom 
törvényjavaslatomhoz, és csak arra fogom kérni 
a vallás- és közoktatási miniszter urat, hogy 
minél előbb méltóztassék a házat ezen előter
jesztésével meglepni. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A mi engem illet, én annyira szük
ségesnek látom ezen eszmének valósítását, hogy 
a mi az összeget illeti, a vallás- és közoktatási 
miniszter úrral az iránt tanácskozva, a magam 
részéről is szívesen beleegyezem, miszerint, ha 
nem is 100,000 frtot — mert ennyi a gazdagabb 
Francziaországban sincs megszavazva s ennyi a 
t. indítványozó saját nyilatkozata szerint nem is 
lesz szükséges — hanem annyi , mennyi e 
ezélra megkívántatik, megajánltassék. Elvileg te
hát én, mint pénzügyminiszter, szívesen hozzá
járulok, és miután akadály nem forog fen az
iránt sem, hogy bizonyos összeg a budget-tár-
gyalás alapján már a következő 1870-ik évre 
javaslatba hozassék, azért voltam bátor megje
gyezni, miszerint talán fölö sleges az, hogy e ja
vaslat az osztályokhoz utasíttassák. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A szabályok keretén tulmentünk 

ugyan; de mint a gyakorlat ujabban is mu
tatja, azokat néha nem lehet betű szerint meg
tartani : mert ime, most is másként kellene a 
kérdést föltenni, mert a mai tanácskozmány 
eredménye sem az, hogy elvettessék a törvény
javaslat, sem pedig az, hogy elfogadtassák. Leg
jobb volna tehát, ha Irányi képviselő ur javas
latát ezúttal egyidőre visszavonná. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A kérdésre nézve bátorkodom észre
vételemet megtenni. En ugy hiszem, nem ellen
kezik a szabálylyal, mert napi rendre ki volt 
tűzve a tárgy; ha a jegyzőkönyvbe ez jönne: 
„Napi rendre kerülvén Irányi törvényjavaslata, 
ő indítványát kifejtette, mire a minisztérium ré
széről megjegyeztetvén, hogy e tekintetben a 
budget-tárgyalás alkalmával a szükséges össze
gek iránt gondoskodni kíván: Irányi képviselő 
ur indítványát visszavette." 

I r á n y i D á n i e l : Köszönettel fogadom 
pénzügyminiszter urnák a minisztérium nevében 
tett előadását, illetőleg igéretét, és ez alapon 
törvényjavaslatomat ez úttal visszaveszem, a 
budget tárgyalásakor pedig akár magam, akár 
társaim közül bárki a megszavazandó összeg iránt 
inditványt fog tehetni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E dolog tehát el van döntve, g 
a jegyzőkönyv illető pontja ugy fog szerkesz
tetni, mint a miniszter ur javasolta. 

A mai ülésnek több tárgya nem levén, a 
holnapi ülés napi rendje lesz megállapítandó. 
Minthogy a még kitűzve volt három törvényja
vaslat csak ma osztatván ki, tanácskozás alá 
nem jöhetett, és azért a holnapi ülés napi rend
jére jön: a pénzügyi törvényszékek ideiglenes 
fentartása, a bélyeg és illetékek iránti szabályok 
érvényének meghosszabbítása, a pénzintézetek, 
részvénytársulatok és egyletek üzletére vonat
kozó bélyeg és illeték szabályozás* iránti tör
vényjavaslatok. Ezen kivül mint sürgős tárgyak 
még fölvétetnek: a gazdasági bizottság jelentése 
a deczember havi költségekről, a vasúti bizott
ság jelentése a keleti vasút hiányainak pótlásá
ról, mi igen szükséges, különben a munka meg
akad. Ezeknél többet, ha csak a t. ház nem 
parancsolja, a holnapi napirendre nem tűzök ki. 
(Helyeslés.) 

A pénzügyi bizottságot kérem, méltóztassék 
ülés után itt maradni. 

A holnapi ülés reggeli 10 órakor fog meg
nyittatni. 

Az ülés végződik délután 1 érakor. 

KBPV. H. HAFLÓ. 1814 IV. 14 
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89. országos ülés 
1869. deczember 17-dikén 

S o m s s i c h P á l , k ö z b e n B i t t ó I s t v á n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Zichy Jenő gr. a vasúti árszabályok miatt, Simonyi Lajos b. az alföld-
fiumei vasút kiépítése iránt interpellálják a kormányt. A ház deczemberi kölsségvetése megállapíttatik. A pénzügyi 
törvényszékek ideiglenes fentartásáról, a bélyegszabályok érvényének meghosszabbításáról, a pénzintézetek, részvény-
társulatok és egyletek üzletére vonatkozó bélyeg és illeték szabályozásáról szóló törvényjavaslatok megállapittatnak, 
a keleti vasút engedélyokmányának lenyomataiban előforduló hiányok pótlólag megigazíttatnak s több vasutügyi 
kérvény elintéztetik. A ház elé terjesztett beadványok eredeti példányainak a ház irattárában megőrzése határoea-
tilag kimondatik. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a királyi udvartartás költségeit tárgyszó törvényjavaslatról. 

A 'kormány részéről jelen van: Lónyay Menyhért. 

Az 'ülés kezdődik d. e. 103/á órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni s a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a deczember hó 16-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyző
könyv hitelesítve van. 

Beérkezett következendő kérvényeket és 
irományokat van szerencsém bemutatni: 

Máramaros megye közönségének kérvényét, 
melyben Girsik Adolfnak, mint a sziget-kirlibábai 
államut építési vállalkozójának kielégítésére kíván
tató összeget az 1870-ik évi közmunka- és köz
lekedési minisztérium költségvetésében fölvé
tetni kéri; 

Doboka megye közönségének kérvényét, 
melyben Ung megye közönségének az adó keze* 
lési reform ügyében beadott föliratát pártolja. 

Ugyanezen megye közönsége Buda főváros
nak Fiume és kerületének vissza csatoltatása 
iránti föliratát pártolja. 

Ugyanaz Békés megyének a fiumei vasút 
kiegészítése iránti föliratát pártolja. 

Ugyanaz az igazságügyi reformok iránt 
Árad megye föliratát magáévá teszi. 

Vas megye közönsége egy kérvényt nyújt 
be, melyben a zárdákat, a betegápolással és nép
neveléssel foglalkozók kivételével, mielőbb eltöröl
tetni kéri. 

Ezen benyújtott kérvények és föliratok a 
kérvényi bizottsághoz fognak utasíttatni. 

Van szerencsém a ház szolga-személyzetének 
folyamodását bemutatni, melyben fizetésökhöz 
arányos évi lakbér-illetéket kérnek. Ha a t. hass 
helyesli, a gazdasági bizottsághoz fog áttétetni. 
(Helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n : T. képviselőház! Van 
szerencsém Vas megye délnyugati részében fekvő 
95 község abbeli kérvényét tiszteletteljesen be
nyújtani, miszerint a küszöbön álló első bírósági 
rendezésnél Vas megye dél-nyugati részében föl
állítandó törvényszék székhelyéül Sz.-Gotthárd 
tűzessék ki. Kérem a kérvényi bizottsághoz uta
sítani. 

Lindner G u s z t á v : Van szerencsém 
Segesvár polgárainak és lakosainak kérvényét 
benyújtani, melyben kérik, hogy a törvényszé
kek szervezése alkalmával. Segesvárott köz- és, 
váltó bírósággal fölruházott törvényszék állít
tassák föl, mi annyival szükségesebb, mert Se
gesvár nem csak ipar és kereskedelem tekinte
tében Erdélynek egyik legjelentékenyebb pontja, 
hanem egy nagy és népes szék főhelye, mely 
fekvésénél fogva a szomszédos Székelyfölddel 
folyton élénk kereskedelmi viszonyban áll. Ké
rem a kérvényi bizottságnak kiadatni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz át
tétetik. 

B á n f f y J á n o s h . : T. ház ! Szász-Régen 
város és vidéke lakosai egy kérvényt intéznek a 
t. házhoz, melyben Szász-Régen városában egy 
első folyamodásu bíróság fölállítását kérik. A 
kérelem a legméltányosabb okokkal van támo
gatva : ajánlom a t. ház figyelmébe. 

Z i c h y J e n ő g r . : Egy interpellátiót 



87. országos iUés deczember 17. 1869. } 0 ? 

Taigyok bátor előadni, melyet röviden fogok in
dokolni. Intézem ez interpellátiót a magyar ki
rályi közlekedési miniszter úrhoz a hazai vaspá
lyák árszabályzati módosítása tárgyában. (Hall
juk!) Még az alkotmány helyreállítása előtt or
szágszerte elismert volt annak szüksége, hogy 
az eddigelé hazai érdekeink mellőzésével vagy 
félreismerésével szabályozott árszabások módo
síttassanak. Többen azok közül, kik jelenleg a 
kormány élén állanak az országos gazdasági egy
let tárgyalásai és enquéteszerü kiküldetései al
kalmával elismerek, hogy iparunk és viszonyaink 
fejlődése ezen tényezők rendezését mulhatlanul 
követelik. Időközben gyarapodott iparunk, vál
lakózásaink és kereskedésünk ezt még csak 
élénkebben követelik. A mi azonban eddigelé ez 
érdekben történt, részint csakis egyes helybeli 
viszonyok vagy pillanatnyi fönakadások mellő
zésére vonatkozott, ilyenek voltak például a ti
szai és más pályák szállítási fönakadásaira vo
natkozó tárgyalások. Azon régibb vonalak szál
lítási és ügykezelési viszonyai azonban, melyek 
akár Trieszt, akár Bécs és a német vámszövet
ségi terület felé közvetítik kereskedésünket, lé
nyegileg ugyanazon az alapon mozognak, me
lyen annakelőtte állottak, nemkülönben a Duna
gőzhajózás árszabályai. Nem csekélyebb érdekű 
reánk nézve azon szállítási eszközök mikénti ke
zelése, melyek a birodalmi tanácsban képviselt 
országokon át közvetítik kereskedésünket. Tény 
az: hogy a panaszok sokoldalúak a felett, hogy 
a mi szállítási árszabásaink drágábbak csaknem 
minden egyéb continentális árszabásoknál. Tény 
az, hogy az ujabban épülő vonalak forgalma ki
felé lényegileg a fenemiitett ujabb vonalak ál
tal közvetittetik, és hogy iparunk és kereskedé
sünk sok részben olcsó és méltányos árszabások 
és megfelelően megállapított és szabályozott me
netrendek által föltóteleztetik. Tény végre az is, 
miszerint megkívánhatja az ország, mely ezen 
vasutak kamatbiztositását átvállalta és ezek ér
dekeit törvényes védelme alá vette, legalább is 
azt, hogy ezen garantiák alapja tisztába hozas
sák előtte. Végre az iparos és kereskedelmi ér
dek igényei a szállítási vállalatok saját érdekei
vel való szembesítését saját érdekében valamint 
a kereskedelem érdekében méltán elvárhatja. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Zichy 
Jenő gr. interpdláiUját): „Szándékozik-e a minisz
ter a kereskedelmi miniszter úrral egyetértőleg 
közelebb a vasúti és hajózási árszabások és a 
szállítási szabályzatok kereskedelmi érdekének 
méltányos igényeinek megfelelő szabályozása iránt 
a enquéteszerü" tárgyalást indítani 1" 

E l n ö k : Közlekedésügyi miniszter úrral 
fog közöltetni. 

B o b o r y K á r o l y : T. ház! Miután az 

1848-ki törvényhozás a rendezett tanácsú mező
városokat, nevezetesen azok tanácsát a királyi 
városok tanácsával és ezek közgyűlésével, sőt 
magok a megyék közgyűlésével egy színvonalra 
emelte: lehetetlen volt ezen mezővárosoknak 
nem sajnálkozással venni azon háttérbetételt, 
melyet a jelen országgyűléstől tapasztalniuk kel
lett. Nem emiitvén azt, hogy ezen mezővárosok 
törvénykezési költségei, ellenkezőleg mint a kir. 
városok törvénykezési költségei, csak részben 
kárpótoltattak; kiemelem azt: hogy az uj per
rendtartás értelmében ezen mezővárosok legna
gyobb része saját birtokbiróságától elüttetett, 
holott ezen mezővárosok egy része nagyobb bir
tokkal sőt népességgel is bir, mint egyes egész 
törvényhatóságok, s mint tíz-tizenöt királyi város 
együttvéve. Hasonló háttérbetételt látnak ezen 
mezővárosok azon törvényjavaslatban, mely a 
tisztelt ház előtt fekszik, melyben iparbiróságok 
a királyi városoknak megadatnak, a rendezett-
tanácsú mezővárosoktól azonban megvonatnak ; 
holott lehetetlen nem tudnia a t. kereskedelmi 
miniszter urnák, hogy, kivéve az ország főváro
sát, többen ezen mezővárosok közül, különösen 
ipar és kereskedelem tekintetében oly színvona
lon állanak, mint a királyi városok bármelyike. 
Ennélfogva oda terjed Czegléd mezőváros taná
csának és közgyűlésének kérelme, melyet szeren
csém van bemutatni a t. háznak: hogy ezen 
ipartörvényjavaslatnak tárgyalásakor méltóztas
sék ezen körülményt figyelembe venni és az 
ipar-bíróságot a rendezett mezővárosokra is ki
terjeszteni. (Helyeslés a ssélső bal oldalon.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz uta-
sittatik. 

P . S z a t h m á r y K á r o l y : T. képviselő
ház! Somogy megyébe kebelezett Barcs mezővá
ros több érdemes polgárának kérvényét van 
szerencsém benyújtani az iránt, hogy a leendő 
bírói szervezés alkalmával Barcson is első bíró
ság állíttassák fel. Indokolják kérelmöket főképen 
azzal, hogy több vasút összevágása által neve
zetes emelkedést nyert. 

E l n ö k : A kérvényi -bizottsághoz uta-
sittatik. 

S i m o n y i L a j o s h . : T. ház! Az igen 
tisztelt közlekedési miniszter úrhoz akarok egy 
interpellátiót intézni az alföld-fiumei vasút tel
jes kiépítése tárgyában (Halljuk!) és ezen inter-
pellatiómat a házszabályok határozata következ
tében igen röviden akarom indokolni. Az ország
gyűlés 1867-ik évi Julius 1-én hozott határoza
tában az alföld-fiumei vasutat kijelölte, mint 
olyat, melynek építését az ország érdekei első 
sorban követelik. A kormány azonban az ország
gyűlés ezen határozatának csak részben tevén 
eleget, a nagyvárad-eszéki vasútvonalra adott 
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engedélye által, részben pedig az által, hogy a 
károlyvár-fiumei vasútvonalra nézve, az előmun
kálatok megtétettek. Ezen hiányos eljárás követ
keztében folyó év 25-ik országos ülésében Vá
rady Gábor t. barátom indítványt terjesztett a 
t. ház elé, melyet a t. ház elfogadván határo
zatikig oda utasitá a kormányt, hogy az eszék-
fiumei vasútra vonatkozó törvényjavaslatot még 
ezen ülésszak alatt terjeszszen a ház elé. A kor
mány azonban a ház ezen határozatának aem 
tett eleget. Azon kérdést intézem tehát első sor
ban a t. közlekedési miniszter úrhoz, hogy : miért 
nem tett az országgyűlés ezen határozatának 
eleget ?• előre kijelentvén azt, hogy nem leszek 
kielégítve az által, ha csak azon választ nyerem, 
hogy részben eleget tett a kormány az által, 
hogy t. i. a nagyvárad-eszéki vonal kiépítésére 
egy társaságnak az engedély kiadatott; de az 
által sem leszek kielégítve, hogy a károlyvár-
fiumei vasútvonal iránt is kiadatott az engedély 
egy magántársulatnak: mert ez esetben is foly
tonosan megmaradna azon hézag, mely Eszék 
és Károlyvár közt létezik, és félbeszakittatnék 
azon vonal, melynek kiépitését az ország érde
kei első sorban követelik. Annál kevésbbé elé
gíthetne ki, mert azon kanyarodás által, melyet 
e vonal Baranyavártól Villányon át a déli vas
úthoz tesz és ezzel összeköttetik, ezen vasút je
lenleg is nem egyéb, mint szárnyvonala a déli 
vasúttársaságnak, melynek ellenkező érdekei van
nak, mint Magyarországnak. Arra is felhívom 
tehát a közlekedési miniszter urat, hogy miután 
az országgyűlés határozatát eddig nem teljesí
tette, nyilatkozzék egyszersmind a fölött is, hogy 
mikor akarja teljesiteni az országgyűlésnek e hatá
rozatát, és e tekintetben előre kijelentem, hogy 
nem leszek megelégedve azzal, ha bizonytalan 
időre fogja megígérni, p. akkorra, mikor lehet, 
mikor a pénzviszonyok megengedik (Derültség); 
hanem óhajtom, hogy a t. közlekedési miniszter 
ur bizonyos határnapot tűzzön ki, melyig az or
szággyűlés e határozatát teljesiteni íogja. (Élénk 
helyeslés bal felől.) Az interpéllátiót felolvastatni 
és a közlekedési miniszter úrral közöltetni kérem. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Si
monyi Lajos b. interpeUátióját): „Az 1869-ik évi 
25-ik országos ülésben, a képviselőház, határoza-
tilag utasitá a kormányt, hogy az eszék-fiumei 
vasút vonalra vonatkozó törvényjavaslatát, még 
ezen ülésszak alatt terjeszsze a ház elé. Miért 
aem teljesítette tisztelt közlekedési miniszter ur, 
a képviselőház ezen határozatát? Mikor akarja 
azt végrehajtani'?'' 

E l n ö k : A közlekedési miniszter úrral kö
zöltetni fog. 

Engedje meg a t. ház, hogy a napirenden 

levő tárgyak közöl legelőbb a gazdasági bizott
ság jelentése olvastassák föl. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
, a deezember havára javaslóit házi költségvetést.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház az e jelen
tésben foglaltakhoz hozzájárulni s határozatikig 
azokat megerősíteni 1 (Elfogadjuk!) Ez által tehát 
meghatalmazza az elnököt, hogy az összeg fo
lyóvá tétele iránt intézkedjék. Következik a napi 
rend másik tárgya, a pénzügyi törvényszékek 
ideiglenes fentartásáról szóló törvényjavaslat. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a törvényjavaslatot a pénzügyi törvényszékek ideiglenes 
fentartásáról.) 

E l n ö k : A pénzügyi bizottság véleménye 
fog fölolvastatni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a pénzügyi bizottság jelentését.) 

B u d a y S á n d o r e l ő a d ó (olvassa a köz
ponti bizottság jelentését.) 

V á r a d y G á b o r : T. képviselőház! Midőn 
kijelentem, hogy ezen törvényjavaslatot átalá-
nosságban részletes vita alapjául elfogadom, nem 
mulaszthatom el, hogy a t. képviselőház figyel
mét fel ne hívjam az 1868: XXI. törvényczikk 
108-ik szakaszára. Ezen szakasz szerint utasít
tatott a pénz- és igazságügyminiszter, hogy a 
pénzügyi bíróságok végleges szabályozás czéljából 
1869. deezember 31-ig terjeszszenek törvényja
vaslatot a képviselőház elé. 

A törvény ezen rendelete meg nem tarta
tott, mert deezember havából már csak néhány 
nap van hátra és ezen néhány nap alatt a tör
vény ezen rendeletének eleget tenni csaknem 
lehetetlen. Igaz ugyan, hogy a pénzügyminiszter 
ur elősorolta indokolásában azon nehézségeket, 
melyek a törvény foganatosításának élén állot
tak, elmondotta, hogy egy pénzügyi büntető tör
vénykönyv alkotása és a polgári bíróságok szer
vezése időt igényel, és én hajlandó vagyok ezen 
nehézségeket olyanokul elismerni, a melyek a 
törvény foganatosításának ez évben legalább út
jában állottak; de egyátalában nem ismerhetem 
el miniszter urak azon jogát, hogy a törvény 
világos rendeletét, a törvényhozástól kellő indo
kolás mellett annak idejében kikérendő engedély 
nélkül, ugy szólván, propria auctoritate ne fo
ganatosítsák. (Helyeslés hal felől.) A jelen esetben 
pedig ez történt, mert az igen tisztelt mmiszter 
ur indokolásában csak az első szakaszban foglalt 
meghatalmazás meghosszabbítását kéri; de az 
idézett törvény 108-ík szakaszában foglalt zár
határidő meghosszabbítását nem csak nem kéri, 
hanem az által, hogy ő az idézett törvénynek 
a 97-ik szakaszától a 107-ik szakaszig terjedő 
részére hivatkozik, a 108-ik szakaszt pedig vilá-
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gosan kikerüli; ezt tehát ignorálni látszik, mint
ha az nem is léteznék. 

Azt hiszem, a t. pénzügyminiszter ur is el 
fogja ismerni azon állításomat, hogy ez nem 
oorrect eljárás, és szemben a szentesitett tör
vénynyel, nem alkotmányos, nem törvényes el
járás. 

Én nem akarom, t. ház, a 108. §. hatályát 
meghosszabbítani, mert részemről örömmel eonsta-
tálom, hogy a t pénzügyminiszter ur indokolásában 
kifejezi a kormány azon szándékát, hogy a pénz
ügyi kihágások feletti eljárást is a polgári bíró
ságok bíráskodása alá kivánja adni; azonban 
egyátalában nem egyezhetném más részről abba, 
hogy a törvény világos rendelete, tehát a 108. 
§-ban megszabott zárhatáridö mellőztessék, és a 
pénzügyminiszter részéről tett egy szép Ígéretére 
a pénzügy- és igazságügyminiszterek ujolag ne 
utasíttassanak egy ide vonatkozó törvényjavas
latnak ugyancsak zárhatáridő alatt a törvényho
zás elé terjesztésére. 

Erre nézve bátor vagyok javaslatomat a t. 
tíáz elé terjeszteni. A javaslat igy szól: 

„A pénzügy- és igazságügyminiszterek uta
síttatnak, hogy a pénzügyi áthágások, valamint 
az azok feletti bíráskodás tárgyában akkép ter-
jeszszenek törvényjavaslatot a képviselőház elé, 
hogy annak törvény erejére emelése után. a pol
gári bíróságok hatásköre, az 1870-ik év január első 
napjától kezdve, a pénzügyi áthágásokra nézve 
is kiterjesztessék." 

Megfelel ez, t. ház, a törvény azon rende
letének, hogy a miniszter urak zárhatáridő alatt 
utasíttatnak a törvényjavaslat előterjesztésére; 
megfelel ez továbbá a pénzügyminiszter ur in
dokolásának is, melynél fogva a pénzügyi áthá
gásokra nézve is polgári bíróságok bíráskodjanak, 
a mi — nézetem szerint — egy alkotmányos, 
jól rendezett államban másként nem is lehet. De 
végre ajánlja ezen javaslatom elfogadását azon 
érv is, hogy ha a t. ház és a törvényhozás szük
ségesnek látta 1868-ban a minisztériumot zár
határidő alatt utasítani egy ide vonatkozó tör
vényjavaslat benyújtására: most, midőn azon idő 
óta több mint egy év telt el, és pedig minden 
látható eredmény nélkül, ezen zárhatáridőt elej
teni — nézetem szerint — alig birna értelem
mel. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
Várady Gábor határozati javaslatát:) „A pénz- és 
igazságügyminiszterek utasíttassanak, hogy a 
pénzügyi áthágások, valamint az azok fölötti 
bíráskodás tárgyában akként terjeszszenek tör
vényjavaslatot a képviselőház elé, hogy annak 
tőrvény erejére emelése után a polgári bírósá
gok hatásköre 187l-ik évi január első napjától 

kezdve a pénzügyi bíróságokra nézve is kiter
jesztessék." 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! A mi Várady Gábor képvi
selő ur határozati javaslatát illeti: ő beszéde 
végén kiemelte, hogy ugyanazt kivánja, a mi 
indokolásomban foglaltatik. Annálfogva lényegre 
nézve különbség kettőnk közt nincs: mert én is 
azon nézetben vagyok, — a mit már e törvény
javaslat benyújtása alkalmával is kijelentettem 
— hogy az illetékes bíráskodást a pénzügyi 
ügyekben legczélszerübb lesz, a polgári bíróságok 
szervezése után, a polgári bíróságokra ruházni. 
Minthogy ezen nézpontja van a minisztériumnak 
is, nem látom ezen határozati javaslatnak szük
ségét. Erre akkor lenne szükség, ha a miniszté
rium kétségbe vonná azt; de 6 maga hozta azt 
javaslatba. De ezen határozati javaslatot ugy, 
mint itt áll, annyival kevésbé fogadhatom el,. 
mert akkor előbb ki kellene mondani, hogy a. 
polgári bíróságot 1871. január elsejéig szintén 
életbe kell léptetni, az pedig nem áll benne. Ha 
egyszer meg lesznek alakulva az uj bíróságok, igen 
természetesen következik, hogy a minisztérium 
a pénzügyi bíráskodást is azok kezébe fogja le
tenni. Miután e mellett fölösleges is a határo
zat, mert olyan fölött határoz, a mit a minisz
térium kétségbe nem von, sőt a mit maga ja
vasol, én azt részemről el nem fogadhatom. (He
lyeslés a jobb oldalon.) 

B o b o r y K á r o l y : T. ház! Midőn azon 
szabályokról van szó, melyek szerint a pénzügyi 
törvényszékek eljárnak, és melyek szerint az adó 
behajtatik, lehetetlen, hogy meg ne jegyezzem 
azt, hogy épen azon szabályok azok, a melyek 
a jelen adórendszert gyűlöletessé teszik. 

Midőn 1867-ben a t. minisztérium átvette 
az ország kormányát, akkor a t. minisztérium
nak megadatott az indemnity arra, hogy az akkor 
a folyó 1867. évre a fenállott szabályok sze
rint szedhesse a már kivetett adót, sőt még a 
hátralékban levő adót is. 

Megvallom, t. képviselőház, abban, hogy a 
hátralékban levő adókat is felhatalmaztatott 
szedni a t. minisztérium, én nagy igazságtalan
ságot látok; de a mely menthető az által, hogy 
átmeneti korszak volt, és menthető az által, mi
vel ugyanazon fölhatalmazás azt foglalta magá
ban, hogy az év végével kölcsönös leszámítások 
fognak történni, és az év végéig az uj adórend
szer meg fog állapíttatni. (Ugy van! bal felől.) 

T. képviselőház! A mi magában igazságta
lan, sőt tőrvény által el van kárhoztatva, t. i. 
mindazon adók, a melyek az absolut kormány 
alatt szedettek, azt semmi következő törvény
hatóság meg nem szentesitheti és nem törvénye-

| sitheti. (Igás! hal felől.) 
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De sem azon kölcsönös leszámítás, melyet 
megemlít azon meghatalmazás, meg nem történt, 
sem egy uj adórendszernek, mely a nemzet jel
lemével megegyezett volna, megállapítása be 
nem terjesztetett nem csak 1867 végéig, hanem 
1869 végéig sem. 

A t. pénzügyminiszter ur magát — miután 
1861-ben az ország törvényhozó testülete akként 
nyilatkozott a fenálló adórendszer iránt, hogy az. ne
vezetesen annak kezelési módja, boszantó, igazság
talan és erkölcstelen, miután, mondom, 1861. ekkép 
nyilatkozott az egész törvényhozás, bocsásson 
meg — azon keserűségnek, azon gyűlöletnek, 
mely a nemzet szivében volt azon adórendszer 
iránt, a t. pénzügyminiszter ur magát mintegy 
örökösévé tette. 

De nem csak magának az absolut rendszernek 
igazságtalanságában áll a-dolog; hanem a legna
gyobb igazságtalanság abban áll, hogy 1867 előtt 
az akkor fenálló közegek, a szabályokat is mel
lőzvén, zsarolásokat követtek el. Zsarolásokat, 
melyek semmi alapon, még az akkori szabályok 
alapján sem tarthatók fen; azonban a pénzügy
miniszter ur még ezen zsarolásokat is fen akarja 
tartani a jövőre. Tudjuk, t. ház, hogy számta
lan községre ráhatároztatott a fogyasztási adó 
mennyisége, a nélkül, hogy az illető község azt 
elfogadta volna, és ezen nyilvános igazságtalan
ságot a pénzügyminiszter ur most is fen akarja 
tartam, ámbár azon meghatározás, melyet 1867. 
évben nyert, egyenesen meghagyja az adózók 
lehető kíméletét. (Helyeslés a szélső hal oldalon.) 
Yolt példa, hogy az absolut kormány alatt egyes 
városok egyenesen megraboltattak; ott van pl. 
Esztergom városa, mely 60,000 forintért emelt 
panaszt, és ezen 60,000 forintnak a pénzügymi
niszter ur magát szintén örökösévé tette. (De
rültség a johb oldalon.) E szerint ne csodálkozzék 
a pénzügyminiszter ur, hogy örökőse az ország 
népe egész gyűlöletének is. (Fölkiáltás a jobb ol
dalon: Ah! Ah!) Ne csodálkozzék a pénzügymi
niszter ur, hogyha áll mit nem is közöt
tünk valaki, hanem azon oldalról Csáky Tivadar 
képviselő ur mondott, hogy az adózó nép — a 
mi igen is sajnos — ugy tekinti az adóhátralé
kok behajtását, mint rablást. (Fölkiáltás jobb fe
lől: Szép dolog! Hogy hogy! Helyeslés a szélső bal 
oldalon.) Azon kincsekben, melyek megtakarítását 
előttünk oly igen szép színben nyilvánította a 
pénzügyminiszter, ott látom én gyöngyeit a nép 
Jíeserü könnyeinek. 

Ezek igy állván, és miután maga a pénz
ügyminiszter ur azt állította, hogy a polgári 
törvényszékek rendezése már jövő évi május ele-
jón meg fog történni, én ezen szabályoknak s 
velők a pénzügyi törvényszékeknek a jövő év 

végéig való fentartását lehetetlenné tartom. (He
lyeslés a szélső bal oldalon.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Én röviden 
és szorosan az előttünk fekvő tárgyhoz kívánok 
szólani, és csakis arra kívánok vonatkozni, hogy 
az igen t. pénzügyminiszter ur azt méltóztatott 
mondani, hogy Várady Gábor t. barátom indít
ványa egyfelől tökéletesen fölösleges, másfelől 
nem fogadhatná azt el — bár szándéka maga 
részéről is oby modorban intézkedni, mint ő kí
vánja — azért, mert kérdés, hogy lesznek-e a 
törvényszékek az 1870-ik év folyamában ren
dezve? 

A mi az elsőt illeti, fölöslegesnek részemről 
egyátalában nem tartom; nem tartom pedig 
azért, mert az igen t. pénzügyminiszter indoko
lásában azt még oly föltételhez köti, melyhez 
kötni ón nem tartom szükségesnek egyfelől, és 
másfelől, a melyhez kötése a jelen szabályoknak 
in infinitum vagy legalább is hosszú időre ér
vénybenmaradását jelenti, jelesen köti eg}*- pénz
ügyi codex elkészítése föltételéhez. 

Midőn a pénzügyi bíróságok szervezéséről a 
múlt évben szó volt, akkor, ha jól emlékszem — 
pedig nem gondolnám , hogy e tekintetben csa
lódjam — az érv, melyet ellenünkben fölhoztak 
arra nézve, hogy kell külön pénzügyi bíróságot 
szervezni, nem az volt, hogy nincsenek codifi-
cált pénzügyi törvények, mert hiszen valami tör
vény szerint a pénzügyi bíróságoknak is itélniök 
keli, mig nincs codifieált törvény, és azon tör-

I vények szerint ítélhet más törvényszék is; hanem 
j fölhozatott igenis az, hogy nem lehet ezt a me-
I gyei választott törvényszékekre bizni. Ma a me

gyei választott törvényszékek — hála az igen 
t. többség buzgalmának — már igazság szerint 
megszűntek létezni: mert hiszen a múlt nyár 

{ folytán a birák választása eltöröltetett. 
így ezen érv elesik; fenmaradna tehát az, 

hogy hát ha az 1870-ik évben nem fognak ren
deztetni az elsőbirósági törvényszékek. Ezt nem 

I tudom; e tekintetben a pénzügyminiszter ur sok
kal jobban lehet értesülve, mint én; de a ma
gam részéről legalább nem tehetem föl, hogy a 
minisztérium már ezelőtt fél évvel csak azért 
erőszakolta volna keresztül azon törvényt, mely 
a birák választását megsemmisítette, hogy még 
az 1870. évben se hajtsa azt végre; (Élénk he
lyeslés bal felől) mert ez által azután igazán nem 
tett szolgálatot az igazságszolgáltatásnak, hanem 
tett igazán nagy ártalmat: mivel egyfelől meg
ingatta működési körükben a létező törvényszé
keket, melyeknek létezése, az uj törvények alko
tása óta, már csak napok kérdésének kell hogy 
tartassák; másfelől az akkor folyt tárgyalás al
kalmával épen azt ingatta meg, minek biztossá
gára oly nagy súly fektettetett: az igazságszol-
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gáltatás iránti bizalmat. És miután az igazság
szolgáltatás iránti bizalmat megingatta, hogy 
még másfél esztendeig önmaga ily helyzetben 
hagyja, ez oly eljárás volna, mit a t. miniszté
riumról föl nem tehetek. 

Nem áll . tehát, hogy nem lehetne ki
mondani, hogy a polgári törvényszékek már 
1871-ben vegyék át a pénzügyi bíróságok teen
dőit, nem áll, hogy fölösleges volna azt kimon
dani : mert miként bátor voltam megjegyezni, a 
pénzügyminiszter ur azt, hogy a rendes bíró
ságoknak ez ügyek adassanak át, oly föltételhez 
köti, melynek teljesedése okvetlenül éveket vé
szen igénybe: köti ugyanis indokolásában a pénz
ügyi codex megalkotásához, mely, hogy nem 
egy-két napnak műve, azt hiszem, abban velem 
tökéletesen egyetért, és miután azt, hogy ehhez 
köttessék, szükségtelennek tartom annyiban, meny
nyiben azon szabályok, melyek szerint a pénz
ügyi bíróságok Ítélnek, bizonynyal elégségesek 
arra is, hogy azok szerint más bíróságok is Ítél
hessenek. 

Várady barátom indítványát mint nem fö
löslegest és mint helyest pártolom, és elfogadás 
végett ajánlom. (Helyeslés hal felől.) 

B u d a y S á n d o r e lőadó : T. ház! Mél
tóztassanak megengedni, hogy jelezzem azon ál
láspontot, melyet a központi bizottság e törvény
nek átalános tárgyalásánál elfoglalt. A központi 
bizottság ugyanis nem tartotta lehetetlenségnek, 
hogy az átutalás a polgári törvényszékre most 
megtörténjék; de nem tartotta ezélszerünek an
nak foganatosítását: miután kilátásba van he
lyezve, hogy még ez év folytán, az elfogadott 
törvények alapján, a polgári törvényszékek rend
szeresítve lesznek. 

A mi Várady tisztelt barátunk indítványát 
illeti, melyben, hivatkozással a 108. §-ra, a mi
nisztériumnak ujabban véli kötelességévé tétetni, 
a mi már elébb a törvényben meghagyva volt, 
e tekintetben a központi bizottság azon elvből 
indult ki, hogy, ha a ház a minisztériumnak va
lamit határozott kötelességévé tett, habár a ter
minus elmúlt, a miniszter magát ezen köteles
ség teljesítése alól föloldottnak nem tekintheti, 
ennélfogva szükségtelennek tartotta e tárgyban 
ujabban intézkedni. (Helyeslés.) 

Méltóztassanak azonban megengedni, hogy 
azon egyetlen szónoknak, ki ezen törvényjavas
latot az átalános tárgyalás alapjául elfogadni 
nem kívánja, Bobory t. képviselő urnák itt föl
hozott némely állítására észrevételeimet megte
gyem, mert valóban azokat észrevétel nélkül 
hagyni részemről igen károsnak tartanám. 

T. barátom igazságtalannak nyilvánitá azt, 
hogy a miniszter az adóhátralékokat a múlt 
időből behajtotta. Készemről épen az ellenkezőt 

tartanám igazságtalannak; t. i. azt, hogy mig 
a nép egy részénél akár önkénytes fizetés, akár 
erőszakos hajtatás folytán az adó befoly, más
részt olyaknak, kik szerencsések voltak ezt ki
kerülni, elengedtetett volna az adóhátralék be
hajtása. (Helyeslés a johh oldalo-n.) 

A másik, mit t. barátom fölhozott, az, hogy 
„zsarolásnak" nevezi az adóhátralék behajtását. 
Ez igen népszerű lehet, de részemről nem fo
gadhatom el, hogy az ily kifejezés parlamen
táris és alkotmányos. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Azt is uj elvnek tartom, és ' részemről a 
központi bizottság nevében szintén nem járulha
tok ahhoz, a mi itt tételül fölállittatott, hogy 
t. i. a parlamentnek nincs hatalmában törvényt 
hozni: mert ez annyit tesz, hogy tisztelt bará
tom megtagadja a parlamentnek azon jogát, 
hogy a fenállott adókat törvényesíthesse. (He
lyeslés a jobh oldalon.) 

Ezek után kérem a t. házat, hogy a be
nyújtott törvényjavaslatot az átalános tárgyalás 
alapjául fogadja^el; a részletekre később lesz sze
rencsém a szükséges észrevételeket megtenni. 
(Helyeslés és felkiáltások: Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a törvény
javaslatot részletes tárgyalás alapjául ? (Elfo
gadjuk!) Méltóztassanak azok, kik elfogadják, föl
kelni. (Megtörténik.) A többség elfogadta. 

Következik a beadott módositványra való 
szavazás. Elfogadja-e a t. ház a Várady képvi
selő ur által beadott határozati javaslatot ? (Igen! 
Nem!) Méltóztassanak azok, kik elfogadják, föl
kelni. (Megtörténik!) A többség nem fogadta el. 

Következik a részletes tárgyalás. 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 

a törvényjavaslat csimét.) 
B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : A ezimre 

nézve nincs észrevétel. 
E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a törvényja

vaslat ezimének szövegezését? (Elfogadjuk!) El 
van fogadva. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a törvényjavaslat 1. §-át.) 

B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : A központi 
és pénzügyi bizottság szövegezése szerint az 1.. 
§. következőképen hangzik: „A pénz-és igazság
ügyi miniszterek felhatalmaztatnak, hogy a pénz
ügyi törvényszékek eljárása iránt fenálló szabá
lyokat, az 1868. XXI. törvényczikk IV. fejeze
tében foglalt (97—107. §§.) rendelkezésekkel 
együtt, 1870-ik évi deczember 31-kéig érvény
ben tarthassák." 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház az 1. §-t 
ugy, a mint a központi bizottság a pénzügyi 
bizottsággal öszhangzólag hozza javaslatba ? (El
fogadjuk!) El van fogadva. 
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Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a törvényjavaslat 2-ik §-át.) 

Majláth István j e g y z ő : 2-ik §-ként 
következnék, Bobory képviselő ur indítványa sze
rint, a következő szövegezés. (Olvassa): „Az 1867. 
ós régibb adóhátralékok iránt, melyek nem ala
pulnak szentesitett törvényeken, a pénzügyi tör
vényszékek eljárása megszüntettetik." 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Áz adóhátralékok behajtása 
valóságos törvényen alapul; annálfogva a módo-
sitványban felállított tétel nem áll. Továbbá a 
pénzügyi törvényszékeknek semmi dolguk az 
adóhátralékok behajtásával: ezek csupán azon 
tények felett ítélnek, melyek által a pénzügyi 
tőrvények megsértetnek, tehát ezen indítvány 
— ha volna is valami alapja — oly helyütt 
is tétetik, hol annak helye egyátalán nem le
hetne. (Helyeslés jobb felől.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház Bobory képvi
selő ur indítványát? A kik elfogadják, méltóz
tassanak fölkelni. (A szélső bal oldalon feláUanak 
öten. Derültség.) 

C s i k y S á n d o r : Mi azonban elfogadjuk: 
mert ez a valódi. (Derültség.) 

E l n ö k : E szerint a többség nem fogadja 
el az indítványt. 

A törvényjavaslatnak második és utolsó sza
kasza már fel levén olvasva, következik arra 
nézve a központi bizottság észrevétele. 

B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : A 2-ik sza
kasz iránt, a mennyiben az igazságügyi minisz
ter hatásköre Horvátországra ki nem terjed, a 
központi bizottság a következő szövegezést 
ajánlja: „Ezen törvény végrehajtásával a pénz
es igazságügyi miniszterek, Horvát- Sziavon-, 
Dalmátországokra nézve a pénzügyminiszter és a 
bán bízatnak meg." 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Annyival inkább bátor va
gyok ajánlani ezen szövegezést, mert tényleg az 
első intézkedés is ily értelemben történt, és azon 
egyezményen alapszik, mely Horvát- és Magyar
országok között a közös ügyekre nézve köttetett. 
Ennélfogva ugyanis mindazon ügyek, melyek a 
két országot közösen érdeklik, eddig is a bán
nal egyetértőleg intéztettek el; szükséges tehát, 
most is ezen egyezkedés szerint járni el. Ily ér
telemben részemről is elfogadom a módosítást. 
(Helyeslés a jobb oldalon.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bi
zottság szövegezését? (Elfogadjuk!) E szerbit el 
van fogadva. 

A törvényjavaslat a legközelebbi ülésben fog 
harmadszor felolvastatni. 

Következik a bélyeg és illetékek, valamint 
a dijak iránt fenállott szabályok érvényének 

meghosszabbítására vonatkozó törvényjavaslat 
tárgyalása. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a törvényjavaslatot és az állandó pénzügyi bizottság
nak reá vonatkozó jelentését.) 

Buday Sándor előadó: A központi 
bizottság a törvényjavaslatot a pénzügyi bizott
ság értelmében ajánlja a t. háznak átalános el
fogadás végett. 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! Most 
ismét ugyanazon kényszerhelyzetben vagyunk, 
melyben voltunk akkor, midőn már más ily adó
nemekre nézve kellett az intézkedések érvényét 
meghosszabitani, azaz azon helyzetben vagyunk, 
midőn a ház valósággal nem tehet egyebet, nem 
akarván az államháztartást zavarba hozni, mint, 
hogy ismét meghosszabbítsa oly tőrvények órvé-

[ nyét, melyekre nézve a reform szükségességét már 
régen hangoztatja mindenki e házban. 

Nem akarva a t. ház figyelmét hosszasan 
fárasztani. azon kényszerhelyzetből kiindulva, 
miután az államháztartást zavarba hozni egy-
átalában nem lehet szándékomban, kész vagyok 
ezen törvényjavaslatot átalánosságban elfogadni 
ugy, a mint az a pénzügyi és a központi bizott
ság által szerkesztetett. 

Valamint azonban egyátalában az ily tör
vényekre nézve indítványoztam, hogy a t. ház 
fejezze ki azon kívánságát, miszerint ezen kény
szerhelyzetből egyszer már kibontakozni akar, 
azon kívánságát, miszerint e törvények reformja 
már egyszer foganatba vétessék; bátorkodom a 
szóban levő törvényre vonatkozólag is egy hatá
rozati javaslatot indítványozni. Mielőtt fölolvas
nám, csak egy megjegyzést kívánok tenni. Ne
hogy ugyanis az igen t. pénzügyminiszter ur, 
miután csakis a bélyeg és illetékek és dijak 
iránti reformról fog határozati javaslatom szó
lani, azt méltóztassék ismét mondani, hogy cso
dálkozik, miszerint nem szólok a szeszadó s más 
adónemek reformjáról is, mint azfc a múlt alka
lommal szememre vetette, bátor vagyok megje
gyezni, hogy sem akkor nem szóltam a szesz
adóról, sem most nem szólok arról, és pedig nem 

i szólok azért, mert én azt tartom a parlamenta-
rismussal megegyezőnek, logikainak és szoká
sosnak, hogy az ember mindig csak arról szól
jon, a mi tárgyaltatik; ama törvény pedig sem 
akkor, sem most nem volt tárgyalva. Határozati 
javaslatom különben a következő. (Olvassa): 
„Mondja ki határozatikig a képviselőház, hogy a 
pénzügyminiszter oda utasittatik, hogy a bélyeg 
és illetékek, valamint a dijak iránt fönálló sza
bályok reformjára vonatkozó javaslatát 1870. 
évben, és pedig oly időben terjeszsze a képvise
lőház elé, hogy azok fölött a törvényhozás ugy 
határozhasson, hogy az 1871. évi költségvetés 
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illető része már az igy létrejött törvény alap
ján legyen megállapítható." 

Ajánlom határozati javaslatomat a t. ház 
figyelmébe. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Majláth Is tván jegyző (újra felol
vassa Tisza Kálmán határozati javaslatát.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A mi azt illeti, hogy az adótörvé
nyekre nézve és igy benfoglalóiag a szóban levő 
adónemre nézve is szükséges adóreformokat a 
minisztérium beterjeszsze a ház elé, az ellen nem 
lehet semmi észrevételem : nem lehet észrevételem 
azért, mert a minisztérium nem egyszer nyilvá
nította abbeli készségét, és jelenleg újra is ki
nyilatkoztatom részemről a hajlandóságot annak 
beterjesztésére; tehát, ha határozathozatalt mél
tóztatnak kívánni, azt nem ellenzem, sőt mi
után, a mint mondtam, teljesíteni akarom a ki
fejezett kívánságot, nincs kifogásom az ellen, 
hog)r a beterjesztésre nézve határidő mondassák 
ki. De a forma ellen van észrevételem annyi
ban, t. i. az ellen, hogy a minisztérium oda uta
síttassák, miszerint a reformjavaslatot az 1871. 
budget tárgyalása. előtt nem csak beterjeszsze, 
hanem hogy az még törvénynyé is váljék : mert, 
ugy hiszem, elégséges az, ha kimondjuk, misze
rint a jövő év folytán a reformjavaslat be fog 
terjesztetni. Ellenben a szükségnél tovább 
mennénk, ha kimondanok, hogy a javaslat nem 
csak beterjesztessék, hanem addig már törvény
nyé is váljék. Ha méltóztatnak a határozatban ' 
azt kifejeztetni, hogy az illetékekre és bélyegre 
vonatkozó törvényjavaslatot a miniszter a jövő 
év folytán nyújtsa be, ennek teljesítését ígérhe
tem, s ezzel a módosítással a határozati javas
latot elfogadásra bátor vagyok magam is aján
lani. (Elfogadjuk!) 

T i s z a K á l m á n : Nincs kifogásom a mó
dosítás ellen. 

E l n ö k : Méltóztatnak a törvényjavaslatot 
átalánosságban elfogadni? (Felkiáltások: Elfogad
juk!) Tehát a törvényjavaslat részletes tárgyalás 
alapjául elfogadtatván, következik Tisza Kálmán 
határozati javaslata, ugy a mint az tétetett. (Fel
kiáltások: Nem fogadjuk el!) Miután ez el nem 
fogadtatik, következik a miniszter ur módosítása. 
(Felkiáltások: Elfogadjuk!) A miniszter ur módo
sítása szerint Tisza Kálmán képv. ur határozati 
javaslata ekkép hangzanék: „A pénzügyminisztert 
oda utasítja a ház, hogy az illetékek és bélyeg, 
valamint a dijak fenálló szabályzatára vonat
kozó javaslatát 1870-ik évben a képviselőház elé 
beterjeszsze." Elfogadja a t. ház Tisza Kálmánnak 
igy módosított határozati javaslatát ? (Felkiáltá
sok: Elfogadjuk!) Tehát el van fogadva. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a törvényjavaslat czimét.) 

KÉPV. H. NAPLÓ 18f£ ív. 

H u s z á r I m r e : A ezimre nézve bátor 
vagyok egy észrevételt tenni. A czimben kétszer 
fordul elő az „iránt" szó. Véleményem szerint, 
ez viszásan hangzik, s helyesebben igy lehetne 
tenni: „A bélyeg s illetékek,^valamint a nyug
dijak iránt fönálló szabályok érvényének meg
hosszabbításáról. * (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a ház e czimet a mó
dosítással? (Elfogadjuk!) El van fogadva. 

Bujanovics Sándor j egyző (olvassa 
a törvényjavaslat első szakaszát.) 

Buday Sándor előadó: Erre nézve 
a központi bizottságnak következő módosítása 
van: „tekintettel arra, hogy a hirlapbélyeg el
töröltetett, és a bélyegnél egyéb módosítások 
tétettek a törvényjavaslatban. A szövegezés sze
rint az első szakasz következő lenne: „A pénz-
ügyininiszter fölhatalmaztatik, hogy a bélyeg és 
illetékek, valamint a dijak megszabására, mérvére 
és lerovási módjára nézve fenálló szabályokat az 
1868. XXIII. törvényczikkben foglalt módosítások
kal együtt, a mennyiben ujabb törvény által 
meg nem változtattattak, az 1870. évi deczember 
hó 31-ik napjáig érvényben tarthassa." 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : E módosításra vonatkozólag bátor va
gyok kijelenteni, hogy fölöslegesnek látom, mert áta-
lában minden törvény és minden törvény intézke
dései addig érvényesek, mig azon törvény más 
törvény által nem módosittatik. Nem szólalnék 
föl ugyan ellene, a mennyiben talán az ily szö
vegezés némelyeknek némi megnyugtatásul szol
gálhat; de föl kell szólalnom azért, mert az in
dítványozott szövegből azon következtetést le
lehetne vonni, hogy, ha idő közben valamely tör
vény hozatik, az nem léphet szokott időben ér
vényre; holott a törvények kihirdetéséről szóló 
törvényben világosan benne foglaltatik, hogy a 
törvény érvényre azon időben lép, mely a tör
vényben -magában ki van mondva, vagy pedig a 
kihirdetés után 15 nap múlva. Tehát igen ter
mészetes, hogy bármely bélyeg- vagy illetéksza
bályra nézve később az év folytán változtatás 
történjék, az utóbbi törvényhozási intézkedés 
annak kihirdetésétől számítva 15 nap alatt, vagy 
magában az illető törvényben meghatározott na
pon ugy is megszűnik az előbbi intézkedés. Te
hát kimondani, hogy „a mennyiben ujabb tör
vény által meg nem változtattak", nem szüksé
ges : mert ez alapja minden törvényhozási intéz
kedésnek, hogy a törvényhozásnak mindig van 
joga későbbi Intézkedés által az előbbi intézke
dést megváltoztatni. A hirlapbélyeg eltörléséről 
szóló törvény január elsején lép életbe; ekkor 
tehát az eddigi intézkedés önként megszűnik. Én 
tehát ezen módosítást fölöslegesnek tartom, any-
nyival inkább, mert oly elvet foglal magában, 

15 
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mely talán más törvények magyarázatára káros 
lehetne. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Én részemről 
óhajtom, hogy maradjon a módosítás ; óhajtom 
pedig egyfelől azért, mert általa tisztább lesz a 
dolog, de óhajtom még más szempontból is. A 
t. miniszter ur ugyanis elmondotta, hogy a tör
vényhozásnak mindig jogában áll, későbbi tör
vénynyel egy előbbi törvényt módosítani. Ez tö
kéletesen igaz; de kérdem : hogy áll a dolog 
most? valószínűleg a hirlapbélyeg eltörléséről 
szóló törvényjavaslat előbb lesz törvénynyé, mint 
a jelenleg tárgyalás alatt levő. Már most, ha 
nem gondoskodunk arról, hogy a törvényben ki 
legyen mondva, hogy az eddigi intézkedések fön-
tartatnak, kivéve azokat, melyekre nézve a tör
vényhozásnak uj intézkedése jött közbe : akkor 
épen azon oknál fogva, melyet a t. miniszter ur 
fölhozott, ezen utóbbi törvény érvényét le fogja 
rontani. (Helyeslés bal felöl.) És igy nem csak 
azért, mert világosabb lesz a szöveg, hanem 
azért is, mert csak igy látom a dolgot minden 
félreértés ellen teljesen és tökéletesen biztosí
tottnak ; én a módosításnak, ugy mint a központi 
bizottság javaslatba hozta, meghagyását részem
ről óhajtom. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Helyeslem az imént fölhozott érve
lést; de akkor — nézetem szerint — máskép 
kellene hivatkozni a bélyegtörvényre : mert mél
tóztassanak megengedni, ezen tétel : „a mennyiben 
ujabb törvény" azt jelenti: „a mennyiben ké
sőbbi törvény által nem fog módosíttatni.8 Én 
legalább ugy fogom föl, hogy az volna a leg-
correctebb eljárás, ha egyenesen a hirlapbélyegre 
nézve hozott országgyűlési intézkedésre hivatkoz
nánk. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Buday Sándor előadó : T. ház! A 
központi bizottságot ugyanazon indokok vezérel
ték, melyeket előttem szóló Tisza Kálmán kép
viselő ur előadott. Megkísértetett ott is a hivat
kozás a változtató törvényekre ; de ezen hivat
kozás lehetetlen volt, mert az még szentesítve 
nem levén, még nem törvény. Ennélfogva, a 
bizottság a hivatkozást ily átalánosságban hozta 
javaslatba. 

H a l á s z B o l d i z s á r : Én ezen módosit-
ványi részemről is pártolom, a mennyiben min
denesetre a végrehajtó közegek figyelmeztetve 
lesznek általa, hogy ezen szabályok átalában 
nem állnak; hanem a mennyiben ezen szó 
„ujabb8 egy másik már létező törvényt invol
vál magában, e tárgyban pedig még csak egy 
határozat létezik, ezen szót kihagyatni óhajtom, 
s csak ennyit tennék: törvény által fognak eltö
röltetni, illetőleg módosíttatni. 

Egyébiránt nekem más észrevételem van 

ezen első szakaszára nézve: a permissiv tőrvényt 
soha sem szerettem mint positiv törvényt tekin
teni ; az mondatik, hogy a pénzügyminiszter ur 
a fönálló szabályokat érvényben tarthassa. Né
zetem szerint pedig vagy az mondandó ki, hogy 
köteleztetik a miniszter ezen szabályokat még 
egy évig föntartani, vagy pedig hagyassék ki 
egészen ezen szakasznak erre vonatkozó része, 
s az egész szakasz akkor igy fogna hangzani. 
(Olvassa:) „A bélyeg és illetékek, valamint a 
dijak megszabására és lerovási módjára nézve 
fönálló szabályok" stb., a mennyiben törvény 
(tehát itt kihagynám ezen szót „ujabb") által 
meg nem változtattak, 1870. deczember 31-ik 
napjáig érvényben hagyatnak.8 

Ajánlom ezen módosításomat a t. ház figyel
mébe. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
Haláss Boldizsár módositványát. Elfogódjuk!) 

G h y c z y K á l m á n : Megvallom, t. ház, 
én nem foghatom, föl az okot, melynél fogva az 
igen t. pénzügyminiszter ur a törvényjavaslatnak 
általa idézett szavait kihagyatni kívánja. Maga 
elismeri, hogy ezen szavak legfölebb csak fölös
legesek, ós azért nem látom okát, hogy miért 
kívánja kihagyatni azok fölszólalása ellenére, kik 
ezen szavakban némi megnyugvást találnak. Bá
tor vagyok a pénzügyminiszter urat a tőrvény
javaslat egész szövegére figyelmeztetni. Mondatik 
az első §-ban, hogy a fönálló pénzügyi szabályok 
az 1868-ik esztendei XXIII. tőrvényczikkben fog
lalt módosításokkal tartatnak fön. Előttünk van 
egy törvényjavaslat, mely az 1868; XXIII. tör
vény czikknek a pénzintézetekre vonatkozó szabá
lyait több tekintetben megváltoztatja. Ha már 
most nem foglaltatik benne a törvényjavaslat 
első §-ában azon passus, hogy ezen rendelkezés 

! csak annyiban tartandó fön, a mennyiben ujabb 
törvény által meg nem változtattatik, akkor 
az 1868; XXIII. törvényczikknek, legalább ezen 
törvény szó szerinti értelme szerint, még azon 
szakasza is érvényben marad, mely a pénzintéze
tekről szól, és melyet most a pénzügyminiszter 
ur megváltoztatni akar. En igen kérem a pénz
ügyminiszter urat, hogy, miután a dolog érde
mére nézve a módosítás ellen kifogása nincs, s 
azt legfölebb csak fölöslegesnek mondja, legyen 
szives beleegyezni, hogy ezen szavak maradjanak 
a tőrvényben, ugy mint azt a központi bizottság 
ajánlja. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Minthogy lényegileg nincs észrevéte
lem a módosítás ellen, s csakis formailag tettem 
megyjegyzést: ha a t. ház tagjait a módosítás 

i megnyugtatja, én elfogadom. 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi 

I bizottság által ajánlott szerkezetet I Nincs sen-
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kinek észrevétele? (Nincs!) Akkor elesik azon 
módosítás, melyet Halász Boldizsár képviselő 
terjesztett elő. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő {olvassa 
a 2-\k ,§4.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
E szerint ezen törvényjavaslat részleteiben is el
fogadtatván, a jövő ülésben fog harmadszor fel
olvastatni. 

Következik a pénzintézetek, rész vénytársula
tok és egyletek üzletére vonatkozó bélyeg és ille
ték szabályozásáról szóló törvényjavaslat tár
gyalása. 

A törvéuyjavaslatot méltóztatnak tán félol
vasottnak tekinteni, miután az igen hosszú? (He
lyeslés.) A pénzügyi bizottság jelentését figye
lembe véve, a szövegben tett változtatásokat is 
meg méltóztatnak hallani. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő {olvassa 
a pénzügyi bizottság jelentését.) 

E l n ö k : A pénzügyi bizottság a törvény
javaslatot átalánosságban elfogadásra ajánlja. 

B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : A központi 
bizottság a pénzügyi miniszter által bemutatott 
e törvényjavaslatot a pénzügyi bizottság szöve
gezése szerint a részletes tárgyalás alapjául el
fogadásra ajánlja; ajánlja pedig leginkább követ
kező okokból. 

Az ország tetemes szükségletei nem engedik 
meg. hogy a bélyegjövedelmet az állani jelen
leg még nélkülözhesse; ennélfogva szükséges, 
hogy a pénzintézetek, egyletek megadóztatásánál 
jelenleg divó egyenlőtlen és aránytalan rendszer 
az igazság kívánalmai szerint megszűntetteasek. 

E czél el fog éretni az által, ha e törvény
javaslat elfogadtatik, mert akkor valóban csak 
azon intézetek és egyletek fognak bélyegmente
sek lenni, melyek bumanisticus ezélokkal foglal
koznak, nem pedig azok, melyek humanisticus 
czélok ürügye alatt nyerészkedő üzletet visznek. 

De van e törvényjavaslatnak több oly pontja, 
melyek által az eddigi teher jelentékenyen könnyit-
tetik más tekintetben is. Nevezetesen a címkék
től nem fog e szerint adó fizettetni. Másodszor 
a kölcsönök és előlegek eddig csak azon esetben 
tartoztak az első fokú bélyeg-illeték alá, ha há
rom hóra terjedt a határidő : most itt is oly eljárás 
hozatik be, mint a váltóknál van. 

Mindenek felett ajánlatossá teszi pedig a tör
vényjavaslatot az, hogy itt elfogadtatott az áta-
lánositás elve, mely, ha keresztül vitetik, minden 
esetre alkalom nyilik az intézeteknek arra, hogy 
a különben az ellenőrzéssel járó kellemetlenségek
és zaklatásoktól menekülhessen az illető. 

Ezen átalános elveknél fogva a központi 
bizottság a törvényjavaslat elfogadását átalános
ságban ajánlja. 

E l n ö k : Bátor vagyok átalánosságban fel
tenni a kérdést. Elfogadja-e a ház a 158-ik 
számú törvényjavaslatot, mint azt a központi 
és pénzügyi bizottság ajánlja, részletes tárgyalá
sul vagy nem? (Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatik. 

Következik a részletes tárgyalás. Méltóztas
sanak figyelni: először mindig a pénzügyi bizott
ság észrevétele fog felolvastatni, azután a köz
ponti bizottságé. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő {olvassa 
a törvényjavaslat czimét, mely minden észrevétel nélkül 
elfogadtatik. Olvassa folytatólag a törvényjavaslat be
vezetését.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a pénz
ügyi bizottság észrevételét.) 

B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : A beveze
tésben a pénzügyi bizottság jónak tartja hivat
kozni az 1868-ik XXIII-ik törvényezikk 30-ik 
§-ára és ugyanazon évi LVHI-ik törvényczikkre. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Tehát elfogadtatik a bevezetés a pénzügyi 
bizottság szövegezése szerint. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
az 1-ső §-t.) 

B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : A központi 
bizottság az első szakaszt elfogadja. 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen szakaszt elfo
gadni? (Elfogadjuk!) 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 2-ik szakaszt.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : A pénzügyi 
bizottság véleménye szerint ezen két szó helyett 
„osztalékot biztosítanak" teendő volna „oszta-

í lékra nyújtanak igényt." 
B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : A központi 

bizottság a harmadik sorban ezen szó helyett 
I „kamatot" ezen szót kívánja tétetni „kamatra." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a köz
ponti bizottság véleményét ? (Elfogadjuk!) Elfo
gadtatott. 

B u j a n o v i c s S á n d o r jegyző* (olvassa 
a 3-ik szakaszt.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : A pénzügyi 
bizottságnak ezen szakaszra nézve nincs észre
vétel. 

B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : A központi 
bizottság félreértés kikerülése végett a 3-ik sza
kasz első sorában a „tudományos" szó után 
„művészeti, gazdasági" szavakat javasolja be
tétetni, s ekkor ezen szakasz következőleg hang
zanék: „Tudományos-, művészeti, gazdasági, ke
gyeleti- és jótékony-egyletek, a mennyiben czéljok 
nem pénzbeli nyereségre van irányozva, a köz
hatóságokhoz és hivatalokhoz intézendő bead
ványaikra és irataikra nézve, a peres eljárás 
kivételével, bélyegmentesek." 

G y ő r f f y G y u l a : T. ház! Midőn a tör
lő* 
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vényjavaslat harmadik szakasza a tudományos, 
kegyeleti és jótékony egyleteknek a közhatósá
gok és hivatalokhoz intézendő beadványait bé
lyegmenteseknek kívánja nyilvánitani, azt hi
szem, azon szempontból indult ki, hogy ezen 
nemes irányú és a közérdekre mindenesetre üdvös 
befolyású egyesületek, melyek közül több az 
állam tettleges segélyezésére is érdemes lenne, 
ha ezen jótéteményben nem is részesülnek, leg
alább a megadóztatás terhe alól feloldassanak. 
Én, t. ház, ezen nézetet annál inkább magamévá 
teszem, mert tapasztalatból tudom, hogy ha
zánkban minden oly egylet, melynek czélja 
nem pénzbeli nyereségre van irányozva, egyedül 
a jóakaratú polgárok áldozatfilléreiből tartja fen 
lételót, s ezen támasz sokszor oly gyenge, hogy 
az önfentartás nehézségeivel kénytelenek küz
deni. Azért nem tartom elégségesnek, hogy a 
bélyegmentesség a nevezett egyleteknek csakis 
azon beadványaira és irataira nézve mondassák 
ki, melyek a közhatóságokhoz és hivatalokhoz 
intéztetnek; hanem óhajtom, hogy a bélyegmen
tesség ezen egyesületek minden iratára kiter
jesztessék; óhajtom, hogy azon üzleti könyvek 
és feljegyzések, melyek a most elfogadott máso
dik szakasz értelmében bélyegkőtelezettség alá 
esnek, ezekre nézve a bélyegkötelezettség alól 
feloldassanak. 

A második észrevétel, melyet a 3-ik §-ra 
tenni bátorkodom, abból áll, hogy miután félni 
lehet attól, hogy a törvény majdan alkalmazása
kor nem annak szelleme, hanem betűje szerint 
fog magyaráztatni, és miután a törvény szöve
géből minden kétértelműséget és a félreértésnek 
lehetőségét is mellőzni óhajtanám: azért nem 
csak azt kivánom, hogy a beadványokra nézve, 
hanem hogy mellékleteikre is mondassák ki a 
bél y egmentesség. 

Ezen czélból bátor vagyok módositványt 
beadni, mely, ha elfogadtatnék, a 3-ík §. követ
kezőleg hangzanék: „Tudományos, kegyeleti ós 
jótékony egyletek, a mennyiben ezéljok nem 
pénzbeli nyereségre van irányozva, irataikra, a 
közhatóságokhoz és hivatalokhoz intézendő be
adványaikra és ezeknek mellékleteire nézve, a 
peres eljárás kivételével, bélyegmentesek." 

Ezen módositványomat bátor vagyok a t. 
ház figyelmébe ajánlani. 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : A t. képviselő ur módositvanyára 
azon észrevételt teszem, hogy a tudományos, 
művészeti, gazdasági, kegyeleti és jótékony egy
letek, tehát olyanok, melyek nem üzérkedés vé
gett, sem osztalékadás ezéljából jöttek létre, ha
nem valóságosan a tudomány, művészet és a 
gazdaság emelésére, továbbá jótékony ezélok gya
korlására, a törvényjavaslat szerint bélyeg- és 

illetékek fizetése alól föl vannak mentve bead
ványaik- s irataikra nézve ; de olyan széles ér
telmezést adni e szakasznak, mint a t. képviselő 
ur, hogy minden mellékleteikre is átalánosan 
mondassák ki a bélyegmentesség, annyi volna, 
mint kivenni mind ez intézeteket azon korlátok 
alól, melyek minden magánembert, például adás-
vevési szerződés kötése és ily természetű üzle
tekre nézve köteleznek, fölszabadítani. Az ily 
magántermészetű üzletekre nézve, a bélyeget 
mindenkinek egyaránt kell fizetni, s i t t oly ér
telmű kivételt tenni, minő inditványoztatott nem 
egyeznék meg a bélyegtörvény szellemével. An
nálfogva azt hiszem, midőn a törvényhozás meg
adta a jótékony ezélu intézeteknek azon kedvez
ményt, mit megadni kellett, t. i. hogy minden 
a közhatóságokhoz és hivatalokhoz intézendő 
beadványukra és iratukra nézve bélyegmentesek: 
nem adhatja meg azt minden magántermészetű 
üzletökre nézve is, mint pl. adás-vevési szer
ződés kötése stb. a bélyegmentességet: mert 
minden magánszemélynek az illetékeket fizetni 
kell , s ily rendelkezés túlmenne a törvény 
határán. 

E l n ö k : Az első kérdés az: vajon elfogadja-e 
a t. ház a központi bizottság szövegezését, vagy 
nem? 

P . S z a t h m á r y K á r o l y : T. ház! Ugyan
ezen §-ra nézve bátor vagyok módositványt be
nyújtani. Meg vagyok győződve, hogy a t . pénz
ügyminiszter ur, midőn ezen tudományos, mű
vészeti, gazdasági és kegyeleti, valamint jóté
konysági egyleteket ki akarta venni a bélyeg
törvények súlya alól, az volt szándéka, hogy 
minden közmivelődési intézet, mely nem nye
részkedést czéloz, kivétessék ez alól: tehát ré
szemről a „tudományos, művészeti" kifejezéssel 
nem lehetek megelégedve, és ha e szavak he
lyébe a „közmivelődési" szó tétetnék — miután 
a költségvetésben e czini alatt a múzeum, aka
démia, képzőművészeti egyletek, sőt még a tor
nászat költségei is előfordulnak — azt kielégítő
nek tar tanám. De ha csak a tudományos és 
művészeti intézetek hozatnak fel, akkor a men
tesség kétségbe vonható, például: a kaszinók, 
olvasóegyletek és körök, valamint a könyvkiadó
társulatokra nézve. Azért én részemről indítvá
nyozom, hogy a 3. §. első sorába tétessék még 
e szavak után „tudományos művészeti" a „köz
művelődési* szó is. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (újra 
felolvassa Győrffy Gyula módositványát:) A 3-ik §. 
harmadik sorában „irányozva" szó után „ira
ta ikra" , a negyedik sorban pedig „irataikra" 
szó helyett „ezeknek mellékleteire" teendő. {Ol
vassa továbbá P. Szathmáry Károlyét:) „A 3-ik §. 



87. országos ülés december i7. 1869. ] \ 7 

-első sorában ezen szó után „tudományos" tétes
sék „közmivelődési." 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : A mi ez utóbbi módosítást illeti, ré
szemről csak azt vagyok bátor megjegyezni, hogy 
ezen szó „közművelődés" épen azon magyarázat
tal, mit t. képviselő ur adott, nagyon is bizony
talan, mivel nagyon is széles értelmű. Teljesen 
indokolt az, hogy a tudományokkal, művészettel 
és átalában ily közhasznú tárgygyal foglalkozó 
egyesületek bélyegmentesek legyenek; hanem nem 
tartom ezél szerűnek, hogy ez a kedvezmény 
kaszinókra és tudja Isten micsoda más egyesüle
tekre is kiterjesztessék: mert alig van valami 
egyesület, a mely egyszersmind a közművelődést 
elő ne mozdítaná. Ennélfogva kívánom, hogy a 
törvényben minden oly kifejezés kerültessék, a 
mely oly tág értelmezést tegyen lehetségessé. 
Ennélfogva én óhajtom és kérem a t. képviselő
házat, méltóztassék a szerkezetet ugy, a mint a 
központi bizottság ajánlja, elfogadni. 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. képviselőház! 
Én különösen Győrffy Gyula képviselő ur módo-
sitvanyára nézve kívánok indokolólag felszólalni. 
Azt gondolom, midőn a beadványokra vonatko
zólag meg van adva a bélyegmentesség, miután 
a beadvány és az iratok mellékletek nélkül sem
mit, sem érnek, eV a mennyiben itt az iratok csak
ugyan megemlittetnek, nem tudom képzelni, hogy 
az „irat" alatt egyszersmind a melléklet is ben 
ne értessék. Tehát én Győrffy képviselő ur módo
sít vány át annyival inkább pártolom, mert ezen 
szó alatt „iratok" a mellékleteket is kívánom 
értetni. A mi pedig a másikat illeti, csakugyan 
szükséges, hogy a törvény világosan íejezze ki 
azt. hogy mindazt, a mi a közművelődésre vo
natkozik, a bélyegmentesség által is kívánja elő
mozdítani. 

B n d a y S á n d o r e lőadó : A központi 
bizottság szövegezését ajánlván, a „mellékletek"' 
kifejezésre nézve kénytelen vagyok azon fölvilá
gosítást nyújtani, hogy az sokkal szélesebb ha
táskört engedne, mint a milyent talán az illető 
indítványozó maga akar. Mert vegyük gyakor
lati példában a dolgot : melléklet lehet egy kö
telezvény ; és akkor a kötelezvény, a mely t. i. 
a magánpolgári jog körébe vág, szintén illeték
mentes lenne. Ez sokkal tulmenne a határokon, 
és következménye épen az lenne, hogy a szöve
gezés határozatlan volna, és e határozatlanság
ból könnyen veszély származhatnék. Ajánlom te
hát a központi bizottság szerkezetét. 

E l n ö k : Elfogadja a tiszt, ház a központi 
bizottság szerkezetét? A kik elfogadják, méltóz
tassanak fölkelni. (Megtörténik.) Kérek ellenpró
bát. (Megtörténik.) A többség a 3-ik szakaszt a 

pénzügyi bizottság szövegezése szerint elfogadja. 
tehát a módositványok elestek. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 4-ik §-t.) 

Szé l l K á l m á n j e g y z ő : A pénzügyi 
bizottság ajánlja, hogy e §. harmadik sorában e 
szók: „további orvos" helyett teendő volna „to-

j vábbá orvosi." 
B n d a y S á n d o r e l ő a d ó : A központi 

j bizottság magáévá teszi a pénzügyi bizottság ja-
I vaslatát. 

E l n ö k : Elfogadja a ház a 4-ik §-t? (El
fogadjuk !) 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
az 5-ik §-t) 

Szé l l K á l m á n j e g y z ő : A pénzügyi 
bizottság ajánlja, hogy e §-ba a betéti könyvekre 
szók után a következők lennének beillesztendők: 
„a társulat irányában magok a tagok által az 
alapszabályok értelmében kiállított kötvényekre.'" 

B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : A központi 
bízottság elfogadja a pénzügyi bizottság módo-
sitványát. 

S z a k á c s y B á n i é i : Ezen szakasznák 
első sorában „élelmezési, elölegezési s egyátalá-

j ban önsegélyezési társulatok és egyletek" emlit-
| tétnek; ezek igen széles értelmű kifejezések, és 
j a, nép előtt nem egészen ismeretesek. A jelen 

kormány idejében az ország némely városában 
úgynevezett népbankok alakultak, melyek a sze
gény iparosok fölsegélését czélozzák, távol min
den nyereségtől, takarékosságra és pontosságra 
akarják szoktatni általa az alsóbb néposztályokat, 
hogy segédek, mesterlegények ily módon 10— 
40 kros betételekkel idővel 40 — 50 frtot meg-

j takaríthassanak, és a mint mesterekké lesznek, 
az ezer meg ezer iparos apró betéteiéiből ala
kult népbankból a magok segélyére 50—60 fo
rintot vehessenek kölcsön 6%-os kamatra. Ily 
alapon és czélra vannak alakítva a népbankok: 
óhajtandó tehát takarékossági szempontból az 

{ országra nézve, hogy e zsenge intézetek ne fuj
tassanak el, sőt terjesztessék azok élete a köz-

{ hazának javára, tovább is. Az ötödik szakaszra 
1 nézve ennélfogva módositványt kívánok beadni, 
j mely csak abból áll, hogy ezek után: „élelme

zési, elölegezési ós egvátalában önsegélyezési tár
sulatok és egyletek" tétetnék : „és népbankok.* 
A többi maradna. (Helyeslés a bal oldalon.) 

B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : Ha azon nép-
I bankok, melyeket az indítvány megemlít, való

ban nem szorítkoznak egyébre, mint önsegélye-
zésre és előlegezésre, akkor ezen §. alatt ben-
foglaltatnak, és fölösleges a törvényben megemlí
teni; de maga a név, hogy népbank, már ellen
kezik az önsegély eszméjével. Ennélfogva tör-
vényhozásilag szabatosabb, hogy a népbankokról 
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i t t említés nem tétetik. A központi bizottság 
szövegezését kérem megtartatni. 

S z i l á g y i L a j o s : A 14. §-ban előfor
dulnak a népbankok; tehát ide is be kell ig-
tatni. 

G h y c z y K á l m á n : Épen azért, mert 
a népbankok a 14. §-ban a korábbi 15-ben per 
tangentem érintetnek, szükséges, hogy a hol ily
nemű intézetekről ex professo van szó, ott em
líttessenek meg; tehát az 5. §-ban: különben 
kétség fog támadni azon nézet helyességéről, 
melyet épen az előadó ur emiitett. 

Egyébiránt még arra vagyok bátor észrevé
telt tenni, mit a t. előadó ur azon tekintetből 
emiitett fői, hogy t. i. a népbank szó már ki
zárná azon eszmét, hogy az ily intézet csak ön-
segélyezéssel foglalkozhatik. Nem akarom a szó
nak etymologiai értelmét vitatni, de hogy a nép
bankok ugy, a mint fenállanak, egyatalában csak 
önsegélyezéssel foglalkoznak, az, gondolom., vilá
gos mindenki előtt, ki ezen intézeteknek szabá
lyait ismeri. 

Miután, az én nézetem szerint, s egyatalá
ban magának előadó urnák nézete szerint is, 
mi sem akadályozza, hogy ezen szakaszban meg-
emlittessenek a népbankok, én részemről szintén 
S-zakácsy képviselőtársam indítványát ajánlom a 
ház figyelmébe. 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház! Az 5-ik szakaszban annyira 
határozottan van kijelölve, hogy mi után Ítél
hető meg, vajon ily intézet a bélyegmentességet 
élvezők közé sorolandó-e, hogy további részletes 
elöszámolás fölösleges. így mondva van: „Élel
mezési, előlegezés! és egyatalában önsegélyzési 
társulatok és egyletek, ha üzletök a társulat 
•tagjainak nyújtott segélyezésen, élelmezésen vagy 
előlegezésen tul más nyereményre és kereseti 
ágra nem terjed ki." Hogy ezek alatt határozot
tan értetnek a népbankok világos; azon
ban, ha a t. ház tagjai közül valakit ez elősoro-
lás megnyugtat, én nem ellenzem. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni i (Elfo
gadjuk !) Tehát a szövegezés marad, a mint van, 
csak ez után „önsegélyzési társulatok és egyle
tek" fog tétetni: „népbankok." 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a. 6-ik §4.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a pénz
ügyi bizottság erre vonatkozó jelentését): E szók 
után : „ez esetben" teendő volna: „a jelen tör
vénynek azon üzletekre vonatkozó rendeletei alá 
esnek." A §. tovább következő része egészen el
maradna. 

B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : A központi 
bizottság a pénzügyi bizottság szövegezését elfo
gadja. 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház elfogadni! 
(Elfogadjuk!) Tehát a 6. §. elfogadtatott. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 7. §-t.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : A pénzügyi 
bizottságnak a 7. §-ra nézve nincs észrevétele. 

B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : A központi 
bizottság ezen szakasznak kihagyását indítvá
nyozza; egyúttal azonban kötelességemmé tette, 
hogy a t. ház előtt e határozat keletkezésének 
körülményeit részletesen előterjesszem. 

Ezen szakasz módosítására nézve több osz
tály részéről tétettek indítványok, többek közt 
az 5-ik osztály részéről indítványba hozatott: 
hogy azon kérdésnek eldöntésével, vajon az 5-ik 
vagy 6-ik §. alá tartoznak-e az illető pénzinté
zetek, a pénzügyminiszter által a fenálló pénz
ügyi bíróságok bízassanak meg. E módositványt 
azonban el nem fogadta a többség azon indok
ból, mert nem akart hivatkozni egy oly ideig
lenes törvényszékre, melynek megszüntetése kö
zel kilátásba levén helyezve, azon eset adhatta 
magát elő, hogy ezen kérdés provisió nélkül ma
radt volna. Ismét más osztályból azon módosit-
vány nyújtatott be — ki akarván kerülni azoíi 

I eshetőséget, hogy a kihágás fölött az illetékes 
bíróság határozzon a kérdésben — hogy miután 
ezen kérdés tisztán administrativ kérdés, és ki
hágás esete csak akkor fordulhat elő, hogy ha 
már előbb elhatároztatott, vajon bélyegköteles-e 
az illető intézet? ennélfogva viszásnak, sőt ellen
kezőnek látszanék oly bíróságra hivatkozni, ily 
nem kihágási kérdésben, a mely csak a kihágási 
kérdés fölött ítélhet illetékesen, és a melyről 
most egyelőre tudni nem is lehet, vajon föl fog-e 
állani. Ennélfogva a, szavazásnál a központi bi
zottság elvetette ezen módositványt, és miután 
az utána következő módositványok közül egj 
sem fogadtatott el, legutóbb egyik osztálj' részé
ről tett azon módositvány jött szavazás alá, 
hogy ezen §. kihagyassék. 

Miután, tiszt, ház, a központi bizottság be
látta, hogy ez valóban tisztán a végrehajtásra 
vonatkozó kérdés , a végrehajtásról pedig ugy is 
intézkedik az utolsó §., és miután különben is 
a miniszteri felelősséget ugy értelmezi, hogy az 
nem személyes, hanem az egész minisztériumra 
terjed, s ennélfogva sem a pénzügyi, sem a 
kereskedelmi érdekek képviseltetése kizárva nincs: 
mint fölöslegest ezen §-t kihagyni indítványozza. 
(Helyeslés.) 

S i m o n y i ILajos h . : Nem osztozom a 
központi bizottság azon nézetében, mely szerint 
ezen szakasz kihagyandó volna; sőt igenis szük
ségesnek tartom, hogy külön szakasz által hatá
rozzuk meg azon utat és módot, a mely szerint 
eldöntendő a kérdés: vajon valamely egylet, ön-
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segélyezési, közhasznú egylet-e, vagy pedig tisz
tán nyerészkedési szempontból alakíttatott ? 

Ennek következtében én a 6. §. után 7-ik 
§-til a következő módositványt ajánlom: „7. §. 
Azon kérdést, hogy vajon az ilyen egylet az 5. 
vagy 6. §-ban emiitett egyletek közé tartozik-e ? 
azt előforduló esetekben a pénzügyi kihágásokra 
nézve illetékes biróság itéli meg." 

Nem fogadhatom el azon nézetet sem, a 
mely a pénzügyi bizottság által beadott törvény
javaslat 7. §-ban előterjesztetik, mert e szerint 
az egyedül administrativ hatóságot gyakorló mi
nisztérium volna hivatva arra, hogy ily esetek
ben, a melyek — mint ezen módositvány is elő
terjeszti — csak coneret esetek, t. i. egyes elő
forduló' esetek lehetnek, határozzon, azaz ítéletet 
hozzon. 

De nem tartom czélszerünek ezen eljárást 
azért sem, mert azonkívül, hogy ez nem tartoz-
hatik administrativ hatóság hatáskörébe, itt két 
minisztérium jelöltetik ki, t. i. a pénzügyi és az 
ipar és kereskedelmi minisztérium; ezek hatá
rozzák el egyetértőleg az illető esetet. De mi 
történik akkor, ha ezen egyetértés nem érethe
tik el? • 

Egyátalában különös eljárásnak tartom azt 
is, hogy a minisztérium összeüljön és mint va
lami jury határozzon ezen coneret esetek fölött. 

Azon ellenvetés tétethetik még ezen módo
sitvány ellen, hogy az egyletek, midőn folyamod
nak a kormánynál az engedélyért, akkor egy
szersmind nyilvánítják azt is , hogy segélyezési 
egyletek-e, vagy olyanok, t melyek nyerészkedési 
szempontból alakulnak. Én részemről az egye-
sülhetés jogát megszorittatni nem óhajtom, sőt 
lehetőleg kiterjeszteni kívánnám; nem kívánha
tom tehát azt, hogy midőn az illető egyletek 
folyamodványaikat beterjesztik, egyszersmind a 
minisztérium vagy a kormány ítéljen a fölött, 
hogy miféle egyletek ezek, és ennek következté
ben proteetiót osztogathasson: az egyik egylet
nek megadván a bélyegmentességi engedélyt, 
mint önsegélyezési egyletnek, a másiktól pedig 
azt megvonván. 

Ennek következtében, mint mondám, a 
központi bizottság nézetében nem osztozhatom, 
azért sem, mert én a központi bizottság eljárá
sát e tek| ntetben, őszintén megvallva, igen kü
lönösnek " tartom. Biztos tudomásom van arról, 
hogy az osztályok többsége elfogadá azon elvet, 
hogy egy szakasz igtattassék be ezen törvényja
vaslatba , a mely az előforduló eseteknél törté
nendő ítélet hozatala fölött határozna. Ha e te
kintetben kétség merülne föl talán a házban, 
utalok az osztályok jegyzőkönyveire, és meg va
gyok győződve, hogy azok bizonyítékot fognak 
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adni a mellett, hogy a központi bízottság ez; 
osztályok többségének ezen nézetét mellőzte. 

Ezt én nem tartom helyes eljárásnak, és 
miután igen czélszerünek, sőt szükségesnek lá
tom azt, hogy ezen törvényjavaslatba egy sza
kasz beigtattassék, mely azon alkotmányos szem
pontból indul ki, hogy előforduló coneret esetek 
fölött semmi másféle hatóság, hanem egyedül 
csak a biró van fölhatalmazva ítélni: ennek kö
vetkeztében módositvány ómat ajánlom a t. háznak 
elfogadás végett. 

Bujanovics Sándor jegyző (újra 
felovlassa Simonyi Lajos b. módositványát): „Azon 
kérdést, vajon az egylet az 5-ik vagy 6-sk sza
kasz alá tartozik-e? előfordulható kérdéses esetek
ben a pénzügyi kihágásokra nézve illetékes bí
róság itéli meg." 

Lónyay Menyhért pénzügymi-
n i s z t e r : Engedje meg a t. ház, hogy én is 
elmondjam e §-ra vonatkozólag nézetemet. 

Simonyi Lajos b. képviselő ur azzal vé
gezte beszédét, hogy az alkotmányosság szem
pontjából kíván e törvényjavaslatba uj szakaszt, 
melynél fogva a minisztériumnak törvényszerű 
hatásköre fölötti itélet jövedéki bíróságra bízas
sák. Én, megvallom, ezt épen az alkotmányos
ság, a felelős kormányzati és parlamentális 
rendszer szempontjából téves felfogásnak tartom: 
mert miről, van itt szó ? Arról, hogy egy való
sággal létező törvénynek végrehajtásánál a mi
nisztérium által követett eljárás fölött ki hoz
zon ítéletet? 

S i m o n y i L a j o s b . : A biró! 
Lónyay Menyhért pénzügymi

n i s z t e r : En azt hiszem, alkotmányos fogal
makkal -az egyez, hogy a minisztérium, a tör
vényhozásnak legyen felelős, ha netalán egy 
vagy más pontban a törvény teljesítésében nem 
helyesen járt el, vagy nem helyesen alkalmazta 
a törvényt valamely esetre. E tekintetben, mon
dom, az illetékes biró csak a törvényhozás, s 
csak ennek lehet a minisztérium e tekintetben 
felelős. 

Hogy ezen esetben téves felfogás látszik a 
t. képviselő ur előadásában rejleni, erre nézve 
méltóztassanak megengedni, hogy elmondjam.:: 
minő elvből látom, én itt a képviselő urat ki
indulni % 

A t. képviselő ur azt hiszi — mert azt 
kell következtetnem, "hogy ő azt hiszi — mintha 
bármely pénzügyi törvénynek áthágási esete adná 
magát elő —• például előfordulna egy bélyeg-illeték 
megsértésének esete — ezen coneret eset fölött 
nem annak természetes birája, a törvény szerint 
a jövedéki biróság ítél. De itt nem erről van 
szó; hanem szó van arról, mikép hajtassák végre 
a törvény t. i. annak megítéléséről, hogy a tör-
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vényben megállapított 5-ik vagy 6-ik §. alá tar
tozik-e egyik vagy másik eset? 

Ily előzményt, minél fogva a törvény vég
rehajtására nézve a minisztérium fölött álljon 
valamely bíróság, megvallom, az alkotmányosság 
szempontjával nem tudnék megegyeztetni: mert 
alkotmányos országban ha a minisztérium meg 
nem tartotta a törvényt, mindig módjában van 
a törvényhozásnak azt azért felelősségre vonni 
és bizonyára felelősségre is vonja. 

Meg akarom még egy pár szóval magya
rázni, hogy milyen itt az eljárás módja, és mi 
volt oka, hogy a minisztérium ily értelemben 
indítványozta azon §-t, a mely kihagyatott, 
hogy t. i. a kereskedelmi és pénzügyi miniszter 
együtt fognak határozni a fölött, hogy valamely 
egylet az 5-ik vagy 6-ik §. alá tartozik-e I 

Ez akkor történik, midőn valamely egyesü
let valósággal megalakul; hogy pedig valamely 
egyesület megalakulhasson, alapszabályait a mi
nisztériumhoz fel kell terjesztenie s ezen alap
szabályokból ítéltethetik aztán az meg, hogy egy 
egyesület az 5-ik vagy 6-ik §. alá tartozik-e, 
azaz vajon őnsegélyzési ezóíra vagy egyéb ha
szonhajtó pl. osztalékot nyújtó ezélból alakul-e 
valamely egylet1? ezt pedig oly határozottan, oly 
tisztán el lehet dönteni, hogy kétség nem is 
merülhet föl. Eddig is minden pénzintézet enge
délyezésére nézve a kereskedelmi minisztérium 
járt el, s annyiban, a mennyiben pénzügyi dol
gokra vonatkozik, ki szokta kérni a pénzügymi
nisztérium véleményét. Az eljárás az, hogy a 
beadványok a kereskedelmi minisztériumnál adat
nak be és a kereskedelmi miniszter adja meg az 
engedélyt. Tehát a törvénynek csak azon értel
met kívánom adni, hogy valahányszor egylet 
alakul, beterjeszti alapszabályait, melyekből ha
tározottan megítélhető, hogy az 5. vagy 6. §. 
alá tartozik? : hogy a bélyegmentesség min
den könyveire és beadványaira megilleti-e ? 

Ennélfogva ón részemről észrevételt nem te
hetek, nem is teszek, ha a központi bizottmány 
javaslata íogadtatik el, mert az anynyit tesz, 
hogy kihagyassék ezen §., s az eddigi eljárás 
szerint a két minisztérium egyetértőleg jár el 
és a végleges elhatározás csakugyan a szakmi
niszternek t. i. a kereskedelmi miniszternek 
adatik. De veszélyes előzménynek tartanám, ha 
igy mellesleg elismertetnék oly elv, melynélfogva 
a felelős kormány intézkedése fölött nem az 
egyedül competens törvényhozás, hanem valamely 
láróság határozna. 

Ez azon szempont, melynél fogva a módo-
sitványt el nem fogadhatom és hozzájárulok a 
központi bizottság javaslatához. 

Z i c h y Nándor g r . : T. ház ! Szerin
tem itt nem egyedül a törvénynek alkalmazásá

ról, hanem a törvénynek olyforma értelmezésé
ről van szó, mely magának a törvényhozásnak 
jogkörébe tartozik. Annak meghatározása, minő 
társulatok rószesittessenek azon kedvezményben, 
mely ezen törvényjavaslatnak egyik §-a által 
rajok ruháztatik, szerintem magának a törvény
hozásnak lett volna föladata. Én tehát azt hi
szem, itt helyes volna oly §. mely azt mondaná, 
hogy az évről évre változó körülmények és 
ujabban alakuló társulatok igényei szerint az 
illető pénzügyminiszter ur a kereskedelmi mi
niszter úrral egyetértőleg tesznek a ház elé elő
terjesztést, hogy a következendő évszakban minő 
társulatok élvezzék ezen kedvezményt; a ház 
pedig a költségvetés megszavazásakor ezen tár
sulatok sorát megállapíthatná, és igy a törvény
hozás határozatának tartatnék fel az, mit sem 
a minisztériumra ruházni nem akar, hogy azt a 
kedvezményt ne osztogassák ki talán oly szem
pontból és irányban, melyből a kedvezmény a 
törvényhozás ténye és nem a minisztexium önké
nyétől függhet egyedül; másrészt pedig mellőz
tetnék azon helytelen eljárás, miszerint valamely 
más hatóságra vagy törvényszékre ruháztassák 
oly tárgyak fölötti határozási jog és illetékes
ség, melyek nem tartozhatnak a törvénykezési 
hatóságokhoz: mert azt megítélni, minő mérték
ben közhasznú valamely vállalat, vagy nem ? ez 
nem az igazságszolgáltatásnak, hanem a tör
vényhozásnak és inkább az administratiónak, mint 
sem a bíráskodásnak tárgya. 

Én tehát egy ilyformán szerkesztett §-t 
hoznék javaslatba: „A pénzügyminiszter évről 
évre előterjesztést tesz a képviselőháznak az 
iránt: mely társulatok részesitendők a törvényes 
kedvezményben, s ez előterjesztés alapján a kép
viselőház a költségvetés alkalmával állapítja 
meg azoknak ezen sorozatát." 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (újra felolvassa 
Zichy Nándor gr. módositványát.) 

Nyáry P á l : T. ház! Én ép oly vesze
delmesnek tartanám azon praecedenst felállítani, 
miről a tisztelt pénzügyminiszter szól, mint a 
milyen veszedelmesnek tartja ő az ellenkezőt. 
Azt hiszem, nekem inkább sikerül bebizonyítani 
állításomnak helyességét, mint sikerülhetett neki. 
Miről van itt szó, t. ház? Egy törvény magya
rázatáról : mert hogy ezt értette a miniszter ur 
akkor, midőn a törvényjavaslatot beterjesztette, 
világosan kitűnik a 7-ik §-ból, mely igy szól; 
„Azon kérdést, hogy vajon az ily egylet az 
5-ik vagy 6-ik §. alá tartozik-e? a pénzügymi
niszter a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi mi
niszterrel egyetértőleg határozza el." Mit jelent 
ez? Azt, hogy maga is előre látta a t. minisz
ter ur, hogy e két §-ban foglalt engedmények 
okul szolgálhatnának bizonyos kételyekre, vagyis 
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ezen törvénynek alkalmazására nézve kétség for
dulhat elő. Azt, hogy alkotmányos polgárnak 
joga administrationális hatóság elhatározására bí
zathatnék, ezt az alkotmányos fogalmat maga a 
miniszter ur sem fogadhatja el. Alkotmányos 
polgár csak birája által Ítéltethetik el akár 
személyére, akár vagyonára nézve, s ez oly állí
tás, melyet e házban, nem hiszem, hogy valaki 
kétségbe vonna. 

T. ház! Nem arról van szó, hogyha valaki 
megtagadja az adót, ha fizetni nem akar, hogy 
azt mindig a biró elé kell idézni, hanem arról, 
hogy midőn, mint a jelen esetben, kétség támad, 
hogy vajon a törvény alkalmazása helyes-e vagy 
nem, azt nem lehet megtagadni a polgártól, hogy 
ő a bíróhoz folyamodhassák, vagy ha a végre
hajtó hatalom érvényt akar szerezni ezen tör
vénynek, hogy ő is kénytelenittessék oda folya
modni. Szabad alkotmányos polgárt csak biró 
előtt kényszerithetni, hogy kötelességét tegye s 
ezt megtagadni annyit tenne, mint minden al
kotmányos elvet megtagadni. 

Bizonyosan ismeretes lesz az igen t. pénz
ügyminiszter előtt egy egészen egyszerű, de kö
vetkezményeiben végtelen fontos adómegtagadási 
eset. Ez az adómegtagadási eset volt az, mely-

.ben kezdődött a Stuartok bukása, ez Hampton 
esete. Hampton megtagadta az adót, és erre nem 
azt tet ték — mert ott alkotmányosan jár tak 
el, legalább még színével jár tak el az alkotmá
nyosságnak a Stuartok alatt is — mondom, nem 
azt tették, hogy adminisztrationális utón kény-
szeritették a megtagadókat az adók megadá
sára, hanem a bíróság utján. Igaz, hogy sem
mirekellő volt a biró és elitélte Hamptont, de az 
alkotmányosságnak legalább színét megtartotta. 

Én tehát azt gondolom : ha átalánosan szólna 
ezen módositvány és nem tenné oda „concret 
esetekben:" még lehetne igazsága a miniszter ur
nák ; de miután concret esetekről van szó, con
cret esetekben pedig a törvény értelmezése egye
dül a birót illeti: azt hiszem, lehetetlen el nem 
fogadni alkotmányos képviselő testületnek azon 
módosítást. (Helyeslés bal felől.) 

V á r a d y G á b o r : T. ház! Zichy Nándor 
gr. képviselőtársam egy észrevételére kívánok 
felelni. 

Hogy i t t a törvénynek nem oly magyará
zatáról van szó, mely a törvényhozás jogköré
hez tartozik: igazolja maga a pénzügyminiszteri 
előterjesztésnek ezen 7-ik §-sa, melyben ezen 
jogot a pénzügyi és földmivelesi miniszterekre 
akarja ruházni. En nem tehetem fel a két mi
niszter úrról, hogy a törvényhozás ezen jogát 
magához kívánta volna vonni. 

Egyébiránt nem ismerhetem el a pénzügy
miniszter ur azon állítását sem, mintha Simo-
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nyi Lajos b. tisztelt barátom a jövedéki bíróságok 
hatásköréhez kívánná utasítani az e feletti hatá
rozást. Hivatkozom az ő javaslatára: az ő j a 
vaslatában világosan az áll, hogy „illetékes 
biróság" itéli meg; pedig épen a mai napon 
hallottuk a pénzügjd törvényszékek ideiglenes 
fentartásáról szóló törvényjavaslat tárgyalásánál 
a pénzügyminiszter ur kijelentését, melyet az 
egész ház elfogadott: hogy a jövedéki vagy a 
pénzügyi áthágások felett polgári bíróságok fog
nak ítélni; midőn tehát Simonyi Lajos képvi
selőtársam az „illetékes bíróságokról" szól, vilá
gosan csak a polgári bíróságokat érthette. 

Egyébiránt, t. ház! most a helyzet sokkal 
kevésbbé kedvező, miután eredetileg a miniszteri 
törvényjavaslatban ott áll ezen 7-ik §.; ha nem 
állt volna ott, még nem támadt volna bennünk 
oly aggodalom, mint most, miután egyszer ide 
tétetvén, azután ismét kitöröltetett : mert ezen 
eredeti 7-ik §. érteimébén legalább a pénzügy
miniszter és a földmivelesi miniszter intézték volna 
el a vitás kérdést; most azonban mi fog történni, 
vagy mi történhetik? A pénzügyminiszter — 
nem mondom, a jelenlegi pénzügyminiszter ur, 
hanem bármely jDénzügyminiszter — rendeletet 
adhat ki, hogy ezen kétes eseteket ezentúl a 
pénzügyi közegek ítéljék el, és indokolt lesz ily 
rendelet, mert kihagytuk ezen 7-ik §-ot; melynél 
fogva az a pénzügy és kereskedelmi miniszter 
köréhez tartoznék. 

Ezen okoknál fogva, t. ház! én Simonyi La
jos b. képviselőtársam módositványát pártolom. 
(Helyeslés bal felől.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! A t. pénzügy
miniszter ur beszédének egy részére kívánok fe
lelni: azon részére, meryben azt méltóztatott 
mondani, hogy az alkotmányossággal, a parla-
mentális fogalmakkal nem egyez a miniszter 
közigazgatásai rendelkezései felett, valamely tör
vényszéknek adni Ítéleti jogot. 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Ez esetben! 

T i s z a K á l m á n : Legelőször meg kívá
nom említeni, hogy oly országban, hol valódi 
parlamentálismus van, most és már régi időktől 
fogva elfogadott alkotmányos elv, hogy a mi
niszteri rendeletek törvényessége felett concret 
esetekben törvényszékek Ítélnek. Ez van Ang
liában. 

Ha méltóztatik miniszter ur megnézni az 
ausztriai Reichsrath által elfogadott törvényeket: 
ott is meg fogja találni a törvényszékek azon 
jogát, hogy a miniszteri rendeletek törvényes
sége felett ítélhessenek. 

De közelebb jővén hozzánk, bátor leszek az 
1869-ki IV. törvényczikk 19. §-ára is fígyelmez-
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tetni, melyben határozottan kimondatik — a 
bírói hatáskörről levén szó — hogy a rendesen ki
hirdetett törvények érvényét a biró kétségbe 
nem veheti, de a rendeletek törvényessége, joge
reje felett egyes jogesetekben a biró itél. Es 
igy ezen kérdést — vajon alkotmányos-e, hogy 
a biró Ítélhessen a rendeletek törvényessége fe- I 
lett? — a magyar törvényhozás is eldöntötte, és 
pedig ugy, a mint, hitem szerint helyesen másként 
nem is dönthette el, ugy, hogy a rendeletek fe
le t t egyes eoncret esetekben ítélni a birónak jo
got adott. 

Ha . már ez áll átalánosságban: minden 
esetre állania kell ezen egyes esetben is, mert • 
i t t is, mint mindenütt másutt, a törvény tartozik 
az egyes polgárnak, ugy, mint a miniszternek 
magának is eljárását szabályozni. Már most 
egyes esetben egyes társulat azon hitben van, 
hogy nem a 6-ik §. alá tartozik, hanem az 5-ik 
§. rendelkezése alá esik, a minisztérium ellenben 
a 6-ik §. alá tartozónak tekint i ; természetesen 
ha csak a miniszter szavát mindenek felett, tehát 
a törvény felett állónak is tekinteni nem akarjuk, 
nincs más mód, mint eljárni a szerint, mint 
a törvény 19-ik §-a is mondja: hogy elő
állván a eoncret eset, törvényesség szempontjá
ból a minisztérium rendelete fölött a bíróság 
itél. Ez egyezik meg az átalános alkotmányos 
fogalmakkal, ez egyezik meg magának hazánk
nak a folyó évben hozott törvényével. 

Én tehát Simonyi Lajos barátom módosit-
ványát, mely mindezekkel megegyezik, határozot
t an pártolom. 

De vegyük fel gyakorlatilag is : mi volt a 
törvényben és miként kívánta azt a miniszter 
u r ? az utóbbi esetben pedig mi fog történni1? Az 
volt benne, hogy a két miniszter egyetértőleg 
határoz. De ha ezek'nem találnának egyetérteni: 
ki fogja a kérdést eldönteni? 

Azt mondotta a t. miniszter ur, hogy ve
szedelmes volna a törvényszékekre bizni azt, hogy 
ítéljenek a miniszterek administrativ határoza
taik fölött. Én ellenben, hivatkozva más orszá
gok példájára, és arra, a mit saját törvényhozá
sunk fényéről elmondottam, azt mondom, hogy 
ismét veszedelmes lenne nem csak a szabadság, 
de a magánjog szempontjából is, ha a minisz
teri rendelet a törvény felett állana, s ha a mi
niszterek rendeletei ellenében a törvényszék 
ótalmát nem lehetne az egyeseknek igénybe ven-
niök. (Helyeslés.) 

A mi Zichy Nándor gr. képviselő módosit-
ványát illeti : azt nem pártolom, mert ő kegye
lem-osztogatás tárgyává akarja tenni ezen kü
lönbséget. Igaz, a kegyelem-osztogatást nem 
akarja a miniszterre bizni, hanem azt kívánja 
tőle, hogy tegyen jelentést a törvényhozásnak. 

mely társulatok részeltessenek ezen előnyökben, 
és a törvényhozás mondja ki a véghatározatot. 
Én azonban nem kívánom ezen alakban sem: 
mert nem kívánok privilegiális egyes . egyleteket 
és társulatokat; hanem kívánom, hogy hozassék, 
tekintettel a társulatok különböző természetére, 
egy átalános törvény, hogy legyen e törvény 
egyformán kötelező mindenkire, s ne függjön az, 
hogy meiy illetékek alá essenek, senkinek, nem 
csak a minisztériumnak; de az országgyűlésnek, 
sem ujabb határozatától, hanem kiki a törvény
ben láthassa és abból tudhassa, hogy reá nézve 
a törvény ép ugy' érvényes, mint bárki másra 
a világon. 

Z i c h y H í á n d o r g r . : Csak törvényes 
kedvezmény! 

T i s z a K á l m á n : Bocsánatot kérek, ked
vezmény ugyanazt teszi'; a mit azon szó, melyet 
én használtam. 

Ezek után még csak arra van megjegyzé
sem, mit a pénzügyminiszter ur a törvénymagya
rázatról szólott. 

Azt mondotta a miniszter ur, hogy a tör
vénymagyarázat egyes-egyedül a törvényhozást 
illeti. Tökéletes igaza v a n , átalánosságban a 
törvényt más nem magyarázhatja; de egyes 
eoncret esetekben az alkalmazás által magya
rázza mindaz, a ki ama törvény végrehajtására 
hivatva van, és egyes eoncret esetben magya
rázniuk kell azt a törvényszékeknek is; és én azt 
kérdem a miniszter úrtól, hogy: mi lenne akkor, 
ha elfogadtatnék, hogy egyes eoncret esetben is 
az országgyűlésnek kelljen a törvényt magyaráz
nia? Mindenegyes esetben, midőn jogviszony van 
a haza egyes polgára és a kormány között, s 
azon egyes polgár azt hiszi, hogy a minisz
ternek irán}rában kiadott rendelete reá nézve 
nem helyes, jogait sérti, neki kárt tesz, minden 
ily egyes esetben az országgyűlés elé kellene 
jőni az ügynek, nem pedig a törvényszék elé, 
hogy a törvény magyaráztassék 1 

Én nem hiszem, hogy a miniszter ur e 
helyzetet kívánná, és pártolom Simonyi Lajos 
barátom indítványát. (Helyeslés hal felől.) 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Méltóztassék megengedni megjegyez
nem, hogy oly dolgokról szólott képviselő ur, melye
ket én előadásomban nem értet tem s nem is ért
hettem. Szólott a törvény végrehajtásáról a bírósá
gok eljárására nézve; említette, mily eljárás 
van ily esetekben a birodalom másik felében; fel
hozta Anglia példáját is, mihez én még Fran-
cziaországét is hozzá teszem: a cours de conten-
t i eus : ott átalában minden ily intézkedések meg 
vannak téve, valamint, hogy mi nálunk is kell 
minden ily törvény iránt határozni; de mindez 
olyan, a mit én nem állítottam. En azt állítót-
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tam, és állítom most is, hogy a törvény 
mikép alkalmazásának nem a minisztériumra, 
hanem a törvényszékekre való bizása ellenkezik 
a parlamenti eljárással, a miniszteri felelősséggel: 
mert azt mondani, hogy a helyett, hogy mint 
eddig adminisztratív utón a minisztériumok in
tézkedjenek, ez intézkedés átruháztatik a jöve
déki illetékes biróságra / mint azt Várady kép
viselő ur mondta, a mint hogy e szerint mai 
nap valóban jövedéki bíróságok fognának intéz
kedni, mondom, ezt állítani a parlamentalismus 
ellen van. Mivel pedig Simonyi képviselő ur mó-
dositványa azt mondja, hogy azon kérdés elha
tározása, hogy a törvényt mikép kell alkalmaz
ni, nem administrativ intézkedés, vajon az ily 
egylet az 5-ik vagy 6-ik szakasz alá tartozik-e, 
előforduló esetekben pénzügyi hatóságra nézve 
illetékes bíróságok intézkedését átruházza a bí
róságokra, mi pedig a felelős parlamenti kormány
rendszer szerint a felelős kormány feladata: el 
nem fogadhatom. Ilyen eljárást még azon fölvi-
lágositás után, melyet Tisza képviselő ur tet t , 
sem fogadhatok el, s most is azt mondom, hogy 
az nem szabatos és azt hiszem, hogy e törvény 
végrehajtása, tehát alkalmazása is a minisztéri
umra tartozik. Egészen más kérdés, a mi még 
felhozatott, s i t t fölösleges is, mert minden áta-
lános jogi fogalommal megegyezik, hogy vala
mely egyes esetben valamely polgárnak a tör
vény végrehajtása körüli sérelme mikép orvosol-
tassék, az csakugyan oda való. Mindezeknéffogva, 
miután ugy hiszem, hogy a végrehajtás eszköz
lését nem lehet a bíróságokra bízni, ragaszko
dom az eredeti törvényjavaslathoz. 

T i s z a K á l m á n : A 123. §. értelmében 
kívánok szólni. (Fölkiáltások -.Szólott, már!) Nincs jogom 
a tárgyhoz szólani; hanem a 128. §. értelmében, 
szavaim elferditését, én azt mondom, félreértését 
kívánom helyreigazítani. En sohasem mondtam, 
hogy a törvény alkalmazása bizassék a törvény
székre ; hanem én azt mondtam, és Simonyi ba
rátom módositványának értelme az : nem lehet 
azonban kívánni, hogy ily elemi okoskodásokat 
és kifejtéseket foglaljon magában egy módosit-
vány ; de értelme az, hogy a törvény határozza 
meg : mi történjék? nem szükséges tehát, hogy a 
két miniszter határozza meg; de ha kétség tá
mad előforduló egyes esetekben, kimondja a tör
vényszék. Ez tehát épen azon eset, a melyre 
hivatkozni szerencsém volt, és erre nézve mond
tam én, hogy a törvényszék határoz. Hogy azon
ban a törvényszékre kívántam volna végrehajtá
sát bízni, az ellen tiltakozom. 

Z s e d é n y i E d e : T. ház! Különösnek ta
lálom, hogy azon nagy horderejű kérdés felett, 
vajon az országgyűlés által törvényesen megsza
vazott, és a közigazgatási közegek által szabá

lyosan kivetett adó mennyisége vagy minősége 
felett a törvényszékek itélhessenek-e ? hozzávetőleg 
mellékesen szándékoltatik határozni. (Közbekiáltá
sok bal felől: Nem arról van szó!) Engedelmet 
kérek, ez épen ide tartozik. Azon példa, melyet 
Nyáry Pál t. tagtársunk Angliából fölemiitett,. 
i t t nem alkalmazható, mert Hampton esetében 
az adó törvényességéről volt szó. (Fölkiáltások 
bal felől: Igenis arról!) Engedelmet kérek, ha 
valamely esetben megadják például i t t az egy
letekre nézve ezen jogot: mi fogja megakadá
lyoztatni az egyeseket, hogy ők is a törvény
székekhez folyamodjanak ez iránt ? Egyesek is azt 
fogják mondani, hogy a reájok kivetett adó a 
törvény ellen van kivetve, és vagyonukhoz ké
pest túl nagy, és akkor Pestvármegyében lesz 
száz meg száz olyan per, melyek fölött a tör
vényszék lesz kénytelen ítélni. A mi a miniszteri 
rendeletekről mondatott, az ide egyátalában 
nem való. Mert ha a ház ezt elfogadja, és ki
mondja, hogy a pénzügy- és földmivelési minisz
ter egyetértőleg határozza el ezen kérdést, ha 
tehát a törvény felhatalmazza az illető minisz
ter t arra, hogy a törvényhozás nevében adja ki 
a rendeletet, akkor, míg a törvényt meg nem 
változtatjuk, nem lehet mondanunk, hogy a mi
niszteri rendelet önkényes. Ha pedig azt mond
juk, hogy a törvényszék ítéljen e kérdés felett, 
akkor más ily adónemeknél sem tagadhatjuk 
meg ezt. 

En tehát pártolom a pénzügyi bizottság 
véleményét, mely szerint a 7-ik §. kihagyandó.. 
(Tetszés johb felől.) 

B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : Tisztelt ház! 
(Szavazzunk! jobb felől.) Mint a központi bizottság 
előadója, eleget tettem kötelességemnek, mert 
utasításomhoz képest a határozat keletkezését 
előadtam, és a tárgy érdeméhez nem is kívánok 
szólni; hanem miután Simonyi t. képviselő ur a 
központi bizottság eljárását némileg kérdésessé 
tet te , szükségesnek tartom azon felvilágosítást 
adni: hogy azon állítás, miszerint a központi 
bizottságban azon nézetnek, t. i. azon módosí
tásnak, melyet ő beadott, többsége lett volna, 
téves: mert a második osztályban többséggel el
vettetvén, a központi bizottságban szóba sem 
jöhetett, és miután a másik, hogy t. i. a mi
nisztériumokra bizassék, sem nyert többséget, az 
egésznek ki kellett maradni. 

E l n ö k : A kérdés az : elfogadja-e a tisz
telt ház a központi bizottság véleményét, hogy 
ezen szakasz kihagyassék vagy nem? A kik el
fogadják, méltóztassanak fölállani. (Megtörténik.) 
A többség elfogadja a központi bizottság véle
ményét; e szerint e §. kihagyatik. 

Következik a 8-ik szakasz. 
T i s z a K á l m á n : Elfogadtatván kiha-
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gyása azon 7-ik szakasznak, melyet a pénzügyi 
bizottság beadott, ez tehát kimarad, mert a 
második kérdés az: elfogadja-e a ház azon mó-
dositványt, melyet Simonyi Lajos b. képviselő 
indítványozott ? 

E l n ö k : Föl fog olvastatni. 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 

újra Simonyi Lajos b. módositványát.) 
E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a most föl

olvasott módosítványt, vagy nem? A kik elfo
gadják, méltóztassanak fölállani. (Megtörténik.) A 
többség nem fogadja el. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő {olvassa 
a 8., most már 7-ik §4.) 

Szé l l K á l m á n j e g y z ő : A pénzügyi 
bizottságnak semmi észrevétele nines. 

B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : A központi 
bizottságnak e szakasz szövegezésére módosítása 
van, nevezetesen a központi bizottzág ezen §-t 
oly alakban kívánta szerkeszteni, hogy az félre 
ne értethessék; t. i. ezen §-ban nem a forgalmat 
kívánta megadóztatni, a mi rendesen Angliában 
törtéuik, hanem megadóztatni kívánta a rész
vénykiadás cselekményét. A mit, midőn megálla
pított, az utolsó sor szövegezését mással cserélte 
föl. Ezen főlvilágositás folytán nem lehetett attól 
tartani, hogy a közforgalomra nézve káros lehet. 
Hogy azonban e szakasz világos legyen, követ
kezőleg formulázta az utolsó pontot: „Ha az ily 
részvények a részvénytulajdonos által másra ru
háztatnak át, az ily átruházástól a H-ik fokozatú 
illeték az átruházáskori érték szerint akkor fize
tendő, midőn az uj tulajdonos nevére más rész
vény állíttatik ki." 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a 8-ik, most 
már 7-ik szakaszt ngy, a mint a központi bi
zottság módosította1? (Elfogadjuk!) El van fo
gadva. 

Következik a 9., most már 8-ik szakasz. 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 

a 9., illetőleg 8-ik szakaszt, melyre nem történik 
észrevétel.) 

M a d o c s á n y i P á l : Az előbbeni §-hoz 
kívánom megjegyezni, hogy . . . (Zajos közbekiál
tások: Tul vagyunk már!) Csupán nyomdahibáról 
akarok szólni, hogy a 8-ik §-ban hibásan törté
nik hivatkozás a 8-ik §-ra, mivel ott a 7-ik ér
tendő. 

E l n ö k : Ez csupán nyomtatási hiba, mely 
ki fog igazíttatni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 10., illetőleg 9-ik §-t) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : A pénzügyi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : A központi 
bizottság ajánlja, hogy a 10-ik, most már 9-ik 
S-ban az első sorban a hivatkozás a 7-ik és 8-ik 

szakaszokra igazítandó. A 9-ik és 11-ik sorban 
pedig a „részfizetések" helyett „részletfizetések* 
teendő, a 9-ik sorban a „teljesítése" szó Kihagyandó, 
a lO-ik sorban „megengedtetik" helyett „megen
gedtetnek teendő." 

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

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a '11., illetőleg 10-ik §-t.) 

E l n ö k (leszáll s helyét Bittó István foglal
ja el.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : A központi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

B u d a y Sándor e l ő a d ó : Ezen módo
sítás szerint az intézetek, ha hat hónapi időszakon 
túl nem terjedő kölcsönt vesznek fel, az első 
fokozat alá tartoznak, holott az eddigi szabályok 
szerint ezen kedvezmény csak 3 hónapra szóló 
kölcsönre nézve állott. Stylaris észrevétele van 
a központi bizottságnak, a mennyiben szerinte, a 
11-ik, most 10-ik §. második sorában ,,áruezik-
kekre" szó után „előleget vagy" teendő. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e §-t? (Elfo
gadjuk .') 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a 12., illetőleg 11-ik §-t.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : A pénzügyi 
bizottság részéről nincs észrevétel. 

B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : A központi 
bizottság ajánlja, hogy a 12-ik, most 11-ik 
szakasz kezdetén a magyar földhitelintézet nagy 
M. és nagy F. betűkkel írassék. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e §-t? (Elfo
gadjuk !) 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 13., illetőleg 12-ik §-t.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : A pénzügyi 
bizottság véleménye szerint e szakasz kiha
gyandó. 

E l u ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva a 13. szakasz kihagyatik. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 14., most már 12-ik §-t.) 

Szé l l K á l m á n j e g y z ő : A pénzügyi 
bizottságnak e szakaszra nézve nines megjegy
zése. 

B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : E szakaszban 
a központi bizottság véleménye szerint az 1. és 
4-ik kikezdések összefoglalandók lennének olyké-
pen, hogy az első kikezdés vég szavai az „az ed
digi" szótól kezdve egészen kihagyatnának, a 4. 
kikezdés első két szava pedig „v&gy a" szókkal 
cseréltetnék fel. A második kikezdés 5-ik sorában 
„kötelesek" szó után " kihagyatnék s közbe 
szúratnék „a 2-ik §. értelmében." Az 5-ik, most 
már 4-ik kikezdésben a hivatkozás a 23-ik §. 
helyett 22-re igazíttatnék. 
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M a d a r á s z J ó z s e f : T. ház! A pénz
ügyi és központi bizottságoknak véleménye elle
nében módositványt leszek bátor előterjeszteni. 
Igen szívesen hozzájárultam a magyar földhitel
intézet okmányainak bélyegmentességéhez; de a 
miképen ezt szívesen tettem, elismervén azon 
jótékony hatást, melyet a földhitelintézet az 
egész országra gyakorol, lehetetlen tagadni azt, 
hogy az egész országban a takarékpénztárak pó
tolják oly csekély vagyonnal biró, kivált az ipar-
űző és földművelő néposztályoknál azon szüksé
get, melyet a földhitelintézet pótol nagyobb va-
gyonuaknak adni szokott kölcsönei által. E szem
pontból ezen jótékonyságot tekintetbe véve, óhaj
tom; kivált a jelen pénzügyi zavarok idején, e 
kedvezményt a takarékpénztárakra is kiterjesz
tetni : azért bátor vagyok a következő módosit
ványt ajánlani. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Ma
darász József módositványát): „A 14-ik §. kiha
gyandó s helyébe teendő : A takarékpénztárak 
üzletkönyveikre, ugy mint bevételi könyveikre, 
az azokban előforduló tőke- és kamatbizonyit-
ványokra nézve is, az eddigi bélyegmentesség 
kedvezményében meghagyatnak." 

E l n ö k (leszáll s helyét ismét Somssich Pál 
foglalja el.) 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Azon észrevételt vagyok bátor tenni, 
hogy nem egészen helyesen méltóztatott hivat
kozni a magyar földhitelintézetre. A magyar 
földhitelintézet nem ad osztalékot, nem nyerész
kedés végett alakult, és ha itt olyan takarék
pénztárakról lenne szó, melyek nem adnak osz
talékot, mint vannak is ilyenek, melyek a nye
reményeket mindig a tartaléktőkéhez csatolják, 
akkor volna helye a fölszólalásnak; ugy de ezek 
már az 5. §. szerint bélyegmentesek. (Helyeslés 
a jobb oldalon.) 

Az úgynevezett takarékpénztárak már nem 
ilyenek, hanem kisebb letételi pénztárak. Külön
ben a szövegbe be levén téve, hogy azon taka
rékpénztárak, melyek 8%-nál magasabb osztalé
kot adnak, ez is igazolja a szöveg változatlan 
elfogadását. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a, szerke
zetet ? A kik elfogadják, méltóztassanak fölál-
lani. (Megtörténik.) A többség a szerkezetet el
fogadja. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 15., most 13. §-t.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : A pénzügyi 
bizottságnak e szakaszra nincs észrevétele. 

B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : A 15., most 
13. §-ra nézve a következő szerkezet javasolta
tik : „Azon népbankok vagy egyéb intézetek, 
melyekkel takarékpénztári üzlet van összekötve, 

ezen utóbbira nézve a 13-ik §. rendelete alá 
esnek." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Tehát a 15., most 13. §. a központi bi
zottság szövegezése szerint elfogadtatik. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa 
a 16., most 14. §-t.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : A pénzügyi 
bizottságnak e §-ra nincs észrevétele. 

B u d a y S á n d o r e lőadó : A központi 
bizottságnak sincs észrevétele. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk !) Tehát a 16., most 14. §. elfogadtatott. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 17., most 15. §4.) 

Szé l l K á l m á n j e g y z ő : A pénzügyi 
bizottságnak e szakaszra nincs észrevétele. 

B u d a y Sándor j e g y z ő : A központi 
bizottság véleménye szerint a 17., most 16. 
§-ban a hatodik sorban a „kifizettetnek" szó 
után következő szövegezés lenne teendő : „az 
elemi és állatbiztosítási károk megtérítésére fize
tendő összegek azonban illetékmentesek." 

V á r a d y G á b o r : T. ház! E szakasz első 
része, fölfogásom szerint, ellenkezik utolsó részei
vel. A szakasz első részében átalában „biztosító 
intézetekről" van szó, mig a szakasz utolsó ré
szeiben csak az „elemi károk s állatbiztosító in
tézetekről" szól a központi bizottság szövegezése. 
De a központi bizottság szövegezése szerint is 
ott van ezen kifejezés „elemi károk." En tehát 
ugy fogom föl a dolgot, hogy a t. pénzügymi
niszter ur átalában biztosító intézetekről akart 
szólani, s ezt részemről helyeslem; de ha ez volt 
intentiója, akkor ezen intentiónak ezen szakasz 
második része egyátalában meg nem felel. 

B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : Ez nem volt 
intentiója! 

V á r a d y G á b o r : Ha nem az volt az 
intentiója, akkor, nézetem szerint, az egész §. 
rósz. Ha azonban az volt az intentiója, a mint 
én fogom föl s óhajtom, akkor a második sorban 
ezen szó „biztosító" kihagyandó lenne. Kiha
gyandó egyébiránt ezen kitétel, nézetem szerint, 
más tekintetben is: mert zavart idéz elő, a 
mennyiben nem csupán a biztosító félt illeti a 
fizetendő összeg, hanem annak utódait is. Az 
emiitett kitétel tehát belmagyarázatokra adna 
okot, s igy elégséges, ha maradnak ezen szavak: 
„valamint az illető fél részére stb." Azonban 
ezen kifejezés „kárpótlási összeg" is zavart idéz
het elő: mert nem mindig kárpótlási összegről 
van szó; az életbiztosító intézeteknél például 
nem kár téríttetik meg az életbiztosításnál, 
ugyanazért én mindenekelőtt a „biztosító" szót 
kihagyatni kérem, és hasonlókép e szót is „kár
pótlás." Az utolsó tétel helyett, melyet a köz-
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ponti bizottság hozott javaslatba, bátor vagyok 
következő módositványt javasolni: „a biztosított 
összegek megtéritéséről kiállított nyugták azon
ban illetékmentesek;" az egész szakasz tehát 
következőleg hangzanék: „16. §. A biztosító in
tézetek a befizetett biztosítási dijaktól, valamint 
az illető fél részére kifizetett összegektől a má
sodik fokozat szerinti bélyegilletéket minden hó
nap leteltével, 14 nap alatt közvetlenül tartoz
nak fizetni azon arányban, a mint azok havon-
kint befolynaiv és kifizettetnek; a biztosított ösz-
szeg megtérítésétől kiállított nyugták azonban 
illetékmentesek." 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa •> 
Várady Gábor módosít vámját): „A 2-ik sorban e 
helyett: „a biztosító" ez tétessék „az illető," 
a 2-ik és 3-ik sorban e szó „kárpótlási" hagyas-
sék ki. Azon utolsó tétel helyett: „az elemi és 
állatbiztosítási károk megtérítésére fizetendő ösz-
szegek azonban illetékmentesek," ez tétessék: „a 
biztosított összegek megtéritéséről kiállított nyug
ták azonban illetékmentesek." 

B n d a y S á n d o r e l ő a d ó : E szakaszban, 
a központi bizottság véleménye szerint, az első 
pontozatig egészen más akar kifejeztetni, mint 
az utolsóban, nevezetesen azon elvből indult ki, 
hogy méltányos dolog, azon biztosított összegek
től, melyek nem valamely kárnak megtérítését, 
hanem inkább nyereményét képezik, bélyegdij 
fizettessék; mig ellenben azokra nézve, melyek 
valóságos kárt pótolnak, és az illetőnek semmi 
nyereményt nem hoznak, a mentesség mondas
sák ki. Azért ajánltatott ezen szerkezet, és én 
azt hiszem, hogy ezen értelmezés után a tisztelt 
indítványozó ur is meg fog nyugodni: mert az 
méltányos, hogy midőn valaki bizonyos csekély 
bevételnél mintegy nyereményt kap, bélyegille
téket fizessen; mig ellenben az, kinek csak kára 
téríttetik meg, bélyegmentességben részesüljön. 
(Helyeslés.) 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Az ellen nem lehet észrevételem, mit 
a központi bizottság előadója itt fölhozott, hogy 
az „állatbiztosítás" is említtessék meg e helyütt, 
és ezt szívesen elfogadom; Várady képviselő ur 
azonban tovább akar menni: ezt nem fogadha
tom el, és kérem, a központi bizottság szövege
zését elfogadni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a központi 
bizottság szövegezését1? (Elfogadjuk.!) Méltóztas
sanak azok, kik elfogadják, fölkelni. {Megtörténik.) 
A többség elfogadta. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvas- ! 

sa a 18-ik, most 16-ik §-t.) 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő : A pénzügyi 

bizottságnak e §-ra nézve nincs észrevétele. 
B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : A 18-ik, 

sczamber 17. 1869. 

most 16. §-ban a szakaszokra hivatkozás kiiga
zítandó volna 16., illetőleg 22-ik §-ra, a 3. sor
ban pedig a tévesen alkalmazott 2-ik §. helyett 
a 3., 4., 5. mint illetékes szakaszokra, kell a 
hivatkozásnak kiigazittatni. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bi
zottság ezen módosításával 2 (Elfogadjuk !) Tehát 
a §. e szerint lesz kiigazítandó. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 19-ik, most 17. §-t, melyre nézve nincs észrevétel. 
Olvassa a 20., most 18-ik §4.) 

B n d a y S á n d o r e l ő a d ó : A központi 
bizottságnak e §-ra nézve szintén nincs észrevé
tele, és ha felszólalok, az csak azért történik, 
mert meglehet, hogy e szakaszt itt valaki ugy 
magyarázhatná, mintha súlyosabb elbánásban ré
szesülnének azon részvények, melyek kisebb ösz-
szegekről szólanak mint 500 ft. Erre nézve tehát 
felvilágosításul megjegyzem, hogy azon részvé
nyek után, melyek 500 írtnál kisebb összegről 
szólanak, a 2-ik fokozat szerint megállapított 
bélyeg-illetéket fizetik olyformán, hogy miután 
100 frt után 5 kr. fizetendő, ha a részvény 500 
írtról szól, nem 37, hanem 15 kr. fizetendő. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja, a t. ház, a 19-ik §-t ?' 
(Elfogadjuk!) El van fogadva. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 21., most 19-ik §-t, melyre nézve sem a pénzügyi, 
sem a központi bizottságnak nincs észrevétele.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Wass 
Sámuel gr. módosítását): „Gyárak által kiállított 
azon okiratok után, melyek bizonyos elvállalt 
munkálatokról szóló" jiontozatokat foglalnak ma
gukban, csak azon esetben fizetendők bélyegdi
jak, ha azok peres eljárásnál használtatnak." 

W a s s S á m u e l g r . : T. ház! Bocsánatot 
kérek, ha itt megemlítem, hogy nálunk Magyar
országban vannak oly gyárak, melyek nem csak 
a bel, hanem a külföldnek is dologoznak és ki
vált ha külföldre dolgoznak, szerződést szoktak 
kötni, melyek olykor igen nagy summáról szó
lanak. Ily esetben igen természetes, hogy a gyá
rak azon dijakat, melyeket a szóban levő pont 
szerint fizetni tartoznak, azon összeghez hozzá
számítják , melyet megrendelőiktől munkáikért 
kérnek, és igy bizonyosan meg fog történni, hogy 
ily többletek miatt a megrendelő otthon hagyja 
a mi gyárunkat és külföldre megy dolgoztatni.. 

M ó r i c z P á l : Hát menjen! 
W a s s S á m u e l g r . : Ugy hiszem, jó 

volna ez összeget az országban megtartani, s 
a mi gyáriparunk érdemelne e tekintetben némi 
gyámolitást. 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : E módositvány oly széles értelmű, 
hogy általa az egész bélyegtörvényt ki lehetne 
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játszani: mert ha megadjuk a gyáraknak, megkell 
adni magánosaknak is a kedvezményt, s akkor 
utoljára az egész bélyeg illusoriussá válnék. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t . ház a 19-ik §-t 
a központi bizottság szerkezete szerint ? (Elfogad
juk!) Tehát marad a szerkezet. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 22., illetőleg 20-ik §-t.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak e §-ra a következő módosítása van: 
E szavak előtt : „Naplókivonatot beküldeni," e 
szó: „egy* elhagyandó, és a következők volná
nak teendők: „A bélyegkötelezettség alá eső tár
gyakról." 

B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : A központi 
bizottság a pénzügyi bizottság szerkezetét fogadja 
el, azon különbséggel, hogy a második bekezdés
ben „az egylet könyveivel" szavak a harmadik 
sor első szava után helyezendők. (Helyeslés.) 

E l n ö k : El van fogadva. 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 

a 23., illetőleg 21. §4.) 
S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A pénzügyi 

bizottságnak nincs észrevétele. 
B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : A központi 

bizottságnak csak megigazítani kötelessége azon 
hivatkozásokat, melyek az előbb te t t módosítás 
következtében egygyel lejebb szállanak. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja-e t. ház, (Elfogadjuk!) 
Elfogadtatott. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 24., illetőleg 22-ik szakaszt.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : A központi 
bizottságnak csupán egyetlen szó észrevétele van, 
ezen szavak „össze nem férő* helyett e szót „ellen
kező" kívánja tenni. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház? (Elfogadjuk) 
Elfogadtatott. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő : (olvassa 
a 25.. illetőleg 23-ik §-t.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : A központi 
bizottságnak szintén nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház? (El!) Elfo
gadtatot t . 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 26., illetőleg a 23-ik szakaszt.) 

S z é l l K á l m á n : A pénzügyi bizottság
nak nincs észrevétele. 

B u d a y S á n d o r e l ő a d ó : A központi 
bizottságnak sincs. 

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

Tehát a törvényjavaslat mind lényegében, 
mind részleteiben el levén fogadva, a legközeleb
bi ülésben fog végleges megszavazás végett har
madszor felolvastatni. Még egy igen fontos je
lentése van a vasúti bizottságnak : méltóztassék 
azt meghallgatni. 

M a j l á t h I s t v á n e l ő a d ó (olvassa a vas
úti bizottság jelentését a magyar keleti vasút engedély-ok
mánya lenyomatásban előforduló sajtóhiba megigazitása 
iránt, s egyéb vasúti ügyekben. Aztán szól :)Igen kevés az, 
t . ház, mit nekem mint a vasúti bizottság elő
adójának az ezen jelentésben foglaltakon felül 
pótlólag szólnom lehetne és előadnom kellene. 

Csak röviden adom elő és magyarázom meg 
azon körülményt, melynélfogva a magyar ke
leti mozdonyvasut engedélyokmánya az orszá
gos irattárban fel nem található. Ugyanis köz 
tudomásu dolog, hogy a múlt országgyűlést be
fejező időközben oly nagy halmaza volt az elin
tézendő törvényeknek a t . ház előtt, hogy az 
előterjesztett iratok nem másoltathattak le azon 
czélból, hogy ezen másolatok küldettek volna a 
nyomdába, hanem beküldetett gyakran az ere
deti okmány. így történt a keleti mozdony vasúti 
engedély okmányának tervezetével is, mely nyom
dába küldetett s innen vissza nem került. 

A mi tehát azon körülményt illeti, melynél fogva 
a vasúti bizottság a közmunka és közlekedési mi
niszter által pótlólag kért javítást elfogadásul 
ajánlja : legyen szabad kijelentenem, hogy a vas
úti bizottság azon körülményt is behatóan figye
lembe vette: vajon a pótlás által mi eredmény 
fog eléretni magának a pályának építésére nézve? 
és miután meggyőződött, hogy csak sajtóhiba 
okozta az eltérő szöveget, mely az engedélyok
mányba bejutott, a mi abból is kitűnik, hogy 
a szóban levő szavak kihagyása által a pálya 
hossza tetemesebb lett volna, mint az czélba vé
te te t t : annálfogva ismételten ajánlja a t. ház 
figyelmébe a javítást. (Helyeslés.) 

Z s e d é n y i E d e : Semmi észrevételem a 
kívánt javítás eszközlése elleű ; de, mivel már ta
valy is panaszkodtunk az ellen, hogy a tervek 
és okmányok nem azon gonddal állíttatnak elő, 
melyre épen a vasutakat illető okmányoknál ok
vetlen szükség volna: habár nincs is jelen a 
közmunka- és közlekedési miniszter ur, de i t t 
van az államtitkár u r : ujolag azon kérést inté
zem ez utóbbihoz, méltóztassék e tekintetben az 
irományok előállítására a szükséges gondot for
dítani, íme ezen sajtóhiba is nagyobb horderővel 
bírhatott volna. Most hallom, hogy a beszterczei 
vasútnál szintén kijavítandó hiba van. Ismétlem 
tehát abbeli kérelmemet, hogy midőn a közleke
dési miniszter ur vasút iránti törvényjavaslatot 
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terjeszt a ház elé, az okmányokat a legnagyobb 
pontossággal és körülményességgel állíttassa ki. 
(Helyeslés.) 

H o l l á n E r n ő á l l a m t i t k á r : T. ház! 
Méltóztassanak megengedni, hogy néhány szóval 
megtoldjam azokat, miket az előadó ur elő
sorolt. 

A dolog egyszerűen abból áll, hogy midőn 
tavaly a közmunkaminiszter ur ezen vasut-enge-
dély okmányának tervezetét bemutatta, abban 
benfoglaltatott az egyik szárnyra nézve azon in
tézkedés, hogy egy irányban legyen az emelke
dés ugy mint „egy a 100-hoz," a másik irány
ban pedig ugy mint „1 a 200-hoz." Midőn a 
ház az engedély-okmány kinyomatását elrendelte, 
nyomtatás közben egy sort átugrott a szedő és 
igy ezen sor „a százhoz (1 —100); és Nagy
szebentől Kapusig legyen ugy, mint egy" el
maradt, így tehát azon okmányok, melyek a 
szerződést képezik és a minisztériumnál őriztet- j 
nek, mint eredeti okmányok természetesen nem j 
egyeznek meg az i t t kinyomatott szöveggel. Ha 
már a ház által is helybenhagyott és kinyoma
tot t szöveg megmaradna, az oly intézkedést 
vonna maga után, mely ellenkezik az eredeti 
szerződés intentioival és az elfogadott kikötéssel. 
Azért volt kénytelen a közmunkaminiszter ur j 
arra kérni a t . házat, hogy számbavéve ezen ] 
sajtóhibát, méltóztassék ennek kiigazítását meg- j 
engedni és elrendelni. (Helyeslés.) 

Z i c h y n á n d o r g r . : Tisztelt ház! Előt
tünk más nem lehet eredeti, mint a törvény: 
mert ez szabályozza a szerződő feleket, mert 
csak a törvény által lett a szerződés országosan 
érvényessé. így tehát meglehet a jelenlegi eset 
másként tör tént , nem akarom invesztigálni, 
habár némely esetekben csak kis különbséget 
okoz is az ily hiba; de vannak ezután ese
tek , a melyekben igen nagy összegekre menő 
különbséget involválhat ily eset magában ugy, 
hogy az a dolognak idvihetősége felett határoz
hat. Az eset maga is fontos, mert nem kisszerű 
tévedés ez, mely előtt szemet hunyni lehetne, 
másrészről pedig az eljárás correct csak ugy le
het, hogy a mi törvény, az nem határozat, ha
nem törvény által igazittatik ki. En tehát a 
jelen esetben az okmánynak törvény utján leendő 
kiigazítását a javaslat értelmében pártolnám és 
ajánlanám. 

T i s z a K á l m á n : Ha magának a tör
vénynek szövegében volna a hiba, tökéletesen 
egyetértenék előttem szóló tisztelt képviselőtár

sunkkal, hogy az csak törvény utján igazittat-
hatik ki. Azonban a hiba nem a törvényben^ 
hanem az engedélyokmányban van , mely 
nincs a törvényben s melyre a törvényben csak 
hivatkozás történt. Annálfogva nem látom szük
ségét annak, hogy a kérdéses hiba törvény ut
ján igazíttassák ki, és azért elfogadom részemről 
a határozat utján leendő kiigazítást. Egyetértek 
azonban Zsedényi Ede tisztelt képviselőtársam 
indítványával, hogy ily dolgok többé ne történ
jenek, mert ez mindenesetre csak compromissiót 
vonhat maga után. 

E l n ö k : Miután ellenindítvány nincsen, a 
t. ház engedelmével határozatilag kimoDdouu 
hogy az indítvány elfogadtatik. 

Nyáry P á l : Tisztelt ház! Nézetem sze
rint egy másik kérdés is van ezzel összekap
csolva : az, hogy az igy támadt hiány miként 
pótoltassák az állam levéltárában; mert nézetem 
szerint ezt is okvetlenül kell tennünk, miután a 
kérdéses okmánynak hiteles példánya mindig az 
leend, a mely az állam levéltárában őriztetik; 
ha tehát ezen okmány egészen elveszett volna, 
akkor azt ki kell pótolni. Másként pedig nem 
gondolom e hiánynak pótlását, mint azon okle
vélnek, mely a bizottmány által nem tudom honnan 
eredetiben előmutattatott , hiteles másolatának az 
állam levéltárába való áttétele által. 

E l n ö k : A tisztelt ház tehát a kijavítást 
kimondja, és meghagyja az elnökségnek, hog}^ 
az eredeti okmányt másolatban szerezze meg a 
levéltár számára. 

A többi pontra nézve, ugy hiszem, sen
kinek sincs észrevétele. (Nincs !) A vízaknai ügy 
pedig az illető minisztériumnak fog kiadatni. 

Van még egy sürgős jelentése a pénzügyi 
bizottságnak. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a pénz
ügyi bizottságnak az ő felsége udvartartására vonat-
hozó törvényjavaslat iránti jelentését.) 

E l n ö k : A jelentés ki fog nyomatni és a 
tisztelt képviselők közt kiosztatni. 

A legközelebbi ülés holnap 10 órakor lesz. 
Napirenden lesz a részletesen ma tárgyalt tör
vényjavaslatok harmadszori felolvasása és szava
zás alá bocsátása, azután a szokott előterjesz
tések, végre az átalános tárgyalás a pénzügyi 
bizottságnak az 1870-ik évi költségvetésre vo
natkozó jelentése felett. 

Az ülés végződik d. u. ls/4 órakor. 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Fodróczy Sándor szabadságot kap. Szentpály Jenő idegeneknek a vasutak 
körül hivatalos alkalmazása miatt, Hódosiu József a népszámlálás ügyében, Ivánka Imre katonai ügyekben, Majoros 
István a Tiszaszabályozás iránt interpellálják a kormányt. Tisza Kálmán törvényjavaslatot nyújt be az államkölt
ségvetés előterjesztésérői, Szalay Sándor és Latinovies Vincze határozati javaslatot a karácsonyi s újévi szünidő. 
Szalay Sándor pedig törvényjavaslatot adószedési s költségfedezési indemnity iránt. A pénzügyi törvényszékek ideiglenes 
fentartáaáról, a bélyeg-szabályok érvényének meghosszabbításáról, a pénzintézetek és társulatok üzletére vonatkozó 
bélyeg és illetékek szabályozásáról szóló törvényjavaslatok végleg elfogadtatnak. Szünet Luzsénszky Pál b. temetése 
miatt. A mentelmi bizottság jelentést tesz Román Sándor ellen szándékolt ujabb sajtópör iránt, a pénzügyi bizott
ság pedig a nyugdíjak iránti törvényjavaslatról. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Festetics György gr., Lónyay Menyhért, 
Mikó Imre gr.; későbben Eötvös József b., Gorove 
István. 

Az ülés kezdődik d. e. 10'/4 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni s a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a deezember 17-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha a jegyzőkönyv ellen nincs ész
revétel, a jegyzőkönyv hitelesítve van. 

Arad megye közönségének kérvényét muta
tom be, melyben Buda városának Fiume vissza
csatolása iránt a képviselőházhoz intézett kérvé
nyét pártolja. 

Liptó megye közönsége a hradek-likavai 
királyi kincstári uradalom fater mesének ezélba 
vett eladását megszüntettetni kéri. 

Vas megye közönsége a Buda város által Fiú
ménak Magyarországhoz leendő visszacsatolása 
iránt a képviselőházhoz beadott kérvényét pár
tolja. A kérvényi bizottsághoz utasíttatnak. 

Fodróczy Sándor képviselő egészségének 
helyreállítása végett négy heti szabadságidőt 
kér. (Fölkiáltások: Megadjuk!) Tehát megadatik. 

J e s z e n s z k y L a j o s : Pőstyén, Trahócz, 
Nagy- és Kis-Örvistye nyitramegyei községek 
kérvényét van szerencsém bemutatni, melyben a 
kisebb kir. haszonvételek rendezését, illetőleg 
megszüntetését kérik. 

KÉPT. H. NAPLÓ 18fJ IV. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit-
tatik. 

B o c z k ó D á n i e l : T. ház! Békés-Csaba 
közbirtokossága október havában adott be egy 
kérvényt az örökváltság tárgyában, kérvén, hogy 
miután ö mind a tőke, mind a kamatok bizto
sítása vagyis megtérítése iránt folyamodott, ré
szére 48 óta a kamatok téríttessenek meg : mert 
a közigazság is kívánja, hogy ha a többi hon
polgárok tőkéik és kamataik megtérítését ki
nyerték, ezen község szintén azon kedvezményben 
részesüljön. Ajánlom ezen kérelmet a t. ház 
figyelmébe. 

Ü r m é n y i M i k s a : T. ház! Előttem szó
lott képviselő urnák a kérvényi bizottság nevében 

'. tartozom azon fölvilágositással, hogy az általa 
i emiitett kérvény már régen tárgyalva volt és a 

kérvényi bizottságnak már, gondolom, két hét 
előtt bejelentett sorjegyzékében benfoglaltatik. E 
sorjegyzék már egy hét óta ki van nyomatva, 
és csak a t. háztól függ: mikor parancsolja az 
illető kérvényeket ||Lrgyaltatni. 

E l n ö k : Ha a t, ház megengedi, a kővet
kező napok egyikén talán föl lehetne venni a 
sürgősebb kérvényeket? (Helyeslés.) 

H o f f m a n n P á l : T. ház! Van szeren
csém néhai Lichtenthal János árváinak alázatos 
folyamodványát, melyben az 1849-ik évben hon
védek számára teljesített szállítások árának meg
térítését kérik, azon kérelemmel benyújtani, 
hogy azt a kérvényi bizottsághoz áttenni mél
tóztassék. 

17 



130 88. országos Ölés deczember 18. 1869. 

E l n ö k : Oda fog áttétetni. 
S z e n t p á l y J e n ő : T. ház! Egy inter

pellatiot vagyok bátor a t. közlekedésügyi mi
niszter úrhoz intézni. Ho&szasan indokolni nem 
kivánom, miután maga magát indokolja: azért 
egyszerű fölolvasását kérem. (Halljuk!) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Szent
pály Jenő interpellatióját) : „Tekintetbe véve, 
hogy az igen t. közlekedésügyi miniszter ur a 
vezetése alatt levő minisztérium exponált szak
közegeinél idegen elemeknek nagy mérvben en
gedett tért foglalni, különösen a m. k. vasut-
épitészeti igazgatóság élére idegeneket, u. m. 
technikai konsulensnek a becsben székelő Thomen 
urat , Pesten orsz. vasutépitészeti igazgatónak 
Prangen urat, végül a legközelebb megnyíló két 
rendbeli államvaspálya élére Stempf császári ta
nácsos urat helyezé; 

„Tekintetbe véve, hogy az emiitett urak 
a vezetésök alatti szakokban a hivatalok betöl
tésénél csaknem korlátlan befolyással birnak, 
minek következtében a magy. kir. vasut-épité-
szeti igazgatóság személyzete nagy részben ide
gen, hivatalos és ügykezelési nyelvre német: a 
közönség körében levő számos szakférfiú meg
nyugtatása érdekében kérdem az igen t. közle
kedésügyi miniszter urat, hogy: 

„l-ör Mi okon mellőztettek a hazai szak
férfiak ily nagy mérvben? 

„2-or Van-e szándokában a kinevezéseknél 
ezentúl más, a nemzeti cultura követelményének 
inkább megfelelő irányt követni?" {Helyeslés.) 

E l n ö k : Közöltetni fog a miniszter úrral. 
H o d o s s i t i J ó z s e f : T. ház! Szeretném, 

ha az ipar- és kereskedelmi miniszter ur jelen 
volna, mert oly interpellatiot akarok a t. mi
niszter úrhoz intézni, melyre sürgösssgénél fogva 
talán nem lett volna nehézségére még ma 
adni a feleletet. Ugyanis a népszámlálás ügyé
ben van szerencsém interpellatiot tenni. A folyó 
évi IH-ik törvényezikk által az ország egész 
területén elrendeltett a népszámlálás; ezen tör
vényezikk végrehajtásával a honvédelmi, belügyi 
s főleg a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi mi
niszter ur bízatott meg; neki tétetett főleg kö
telességévé a népszámlálás kivitelének módozata, 
valamint a szükséges utasítások kiadása. E te
kintetben kötelességének meg is felelt annyiban, 
mennyiben utasításokat adott; azonban, vélemé
nyem szerint, ezen utasításokból oly adat ha
gyatott ki, mely minden statistikának lényeges 
részét teszi egy részről, más részről pedig alap
ját teszi a népszámlálás tudományos, politikai és 
nemzeti jelentőségének. A belügyminiszter ur a 

m földmivelési, ipar és kereskedelmi miniszter úrral 
egyetemben f. évi Julius 23-án 12876. sz. alatt 
kelt, a törvényhatóságokhoz indított rendelete 

által adott utasítás 16. pontjában megszabja 
mind azon részletes viszonyokat, melyek a nép
számlálásnál számba veendők. Ezen részletes 
viszonyok a mondott utasítás szerint ezek lenné
nek: a lakosok neve, neme, kora, hitfelekezete, 
családi állapota, hivatása vagy foglalkozása, szü
lőhelye, honossága vagy illetékessége, jelen- vagy 
távolléte, olvasni vagy írni tudása; végül pedig 
az illető lakosok védkötelezettségi viszonya, né
mely kiváló testi vagy lelki fogyatkozások, s a 
távollevő helybelieknek tartózkodási helye. Sze
rintem, t. ház! ezek aem elégségesek, vélemé
nyem szerint a különböző részletes viszonyok 
közé a lakosság eredete, nyelve és nemzetisége 
is felveendő, mert e nélkül lehetetlen igazságos, 
alapos statisztikát készíteni. Vagy tán nem azt 
akarta tenni a miniszter ur az által, hogy Európa 
előtt bebizonyítsa azt, miszerint Magyarország
ban csak magyarok laknak ? Ez által nem tu
dom, mit akart volna a miniszter ur elérni; de 
annyit tudok, hogy a népszámlálás ily végrehaj
tása által semmit sem fog elérni, hanem csak a 
nagy költséget, mely reá 150,000 forintig meg
szavaztatott. Mindezeknél fogva bátorkodom te
hát ugy politikai, valamint tudományos szem
pontból miniszter úrhoz két kérdést intézni. 
Még azt is föl akarom említeni, hogy ezen in
terpellatiot nem tettem volna a miniszter úr
hoz, ha épen az utasítás értelmében, melynek 
58-ik pontja ezeket mondja : „Ha valamely 
megye, kerület, vidék, szék vagy város helyi 
viszonyainál fogva, ez utasításokra nézve némely 
módosításokat hozna javaslatba, szabadságában 
áll, a törvény életbelépte napjától számított 
négy hét alatt eziránt a földmivelési, ipar- és 
kereskedelemügyi miniszterhez felterjesztést tenni, 
ki ezen fölterjesztés megbirálása után eziránt 
végleg intézkedik." Ezen ügyben Zaránd megye 
közönségétől felterjesztés történt a miniszter úr
hoz, e felterjesztés tekintetében mind e mai 
napig semmi intézkedést nem tett a minisz
ter ur. 

M a j l á t l h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Hodos-
siu József interpellatióját:) 

,,1-ör. Mi indította miniszter urat arra, hogy 
a népesség különböző részletes viszonyai közé 
a lakosság nemzetsége felvételét nem rendelte el? 

„2-or. Szándékozik-e a miniszter ur aziránt 
intézkedést tenni,' hogy a népszámlálásnál a kü
lönböző részletes viszonyok közé az ország lako
sainak nemzetisége is felvétessék V 

E l n ö k : Közöltetni fog a miniszter úrral. 
I v á n k a I m r e : Már régen vártam az 

alkalmat, melyben szerencsés lehetnék a minisz
terelnök, s honvédelmi miniszter urat a házban 
tisztelni: a véletlen azonban ugy akarta, hogy 
az nem lehet s hogy az igazságügyminiszter ur-
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hoz sincs szerencsém. Azonban oly interpellatióm 
van, mely halasztást nem szenved, mivel az ujon-
czozás ismét legközelebb bekövetkezik; a miért 
is én azt ezennel beterjeszteni bátorkodom, kü
lönben pedig követni akarom azon jó példát, 
melyet előttem Szentpály képviselő ur adott : 
miszerint minden indokolást mellőzvén, fölkérem 
a jegyző urat, hogy interpellatiómat fölolvasni 
szíveskedjék. 

M a j l á t l h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Ivánka 
Imre ínterpettatióját:) „A múlt országgyűlés végső 
napjaiban az igazságügyi miniszter által be
adott katonai bíróságok hatásköréről szóló tör-
vényczikk tárgyalása alkalmával 1868. deezember 
3-án beadtam a következő indítványt: 

„1-ör, utasitassék a minisztérium, hogy az 
országgyűlés elé tőrvényjavaslatot terjeszszen, mely
ben azon megszorítások, melyek a védtörvényben 
alapuló nyilvántartás szükségébői folynak, sza
bályozva, s a kimérendő büntetések meghatá
rozva legyenek; 

„2-or, ugyanakkor terjesztessék a ház elé 
törvényjavaslat, mely „a katonai bűnöket és 
vétségeket* kijelölvén, az azokra mérendő bün
tetéseket szabályozza; 

„3-or, ugyanakkor terjesztessék a ház elé 
tőrvényjavaslat, mely „a hadbírósági hatáskör 
kiterjesztésének eseteit" szabályozza ; végre 

„4-er „a katonai bíróságok hatásköréről" 
rendelkező törvényjavaslat a fenébb! három tör
vényjavaslattal egy időben terjesztendő újra a 
képviselőház elé, hogy e szorosan összetartozó 
négy törvény együttesen tárgyaltassék. 

„Azóta már kétszer, ma-holnap harmadszor 
ujonezoznak. Kérdeni : 

„mikor fogja az igazságügyminiszter e tör
vényjavaslatokat a ház asztalára letenni? 

„E törvények a védtörvények kiegészítő 
részét képeznék, és ha a védtörvények iránt 
imitt-amott ellenszenv mutatkozik, avagy másutt 
még azon jótékony rendelkezéseit hasztalan vár
ják, ennek legfőbb oka az alkalmazási törvények 
vagy czélszerü rendelkezések hiánya ; s ezzel 
kapcsolatban kérdem, a jogegyenlőség elvét szem 
előtt tartva a miniszterelnök honvédelmi mi
nisztert : történt-e már az iránt valami, hogy a 
védbörvény azon jótékony rendelete, mely szerint 
minden 32 évet meghaladt férfi többé hadszol
gálatra nem köteles, a határőrvidékre is kiter
jesztessék 1" 

E l n ö k : Közöltetni fog a miniszter urakkal. 
M a j o r o s I s t v á n : Interpellatióm van a 

közmunka- és közlekedési miniszter úrhoz. (Föl-
kiáltások : Hangosabban! nem halljuk!) A jerikói 
trombita hangjára volna itt szükség, hogy az 
embert meghallják. Interpellatiót nyújtok be azon 
ügyben, melyben már annyi panasz hallatszott, 

t . i. a tiszavölgyi vizgátak és átmetszések ügyé
ben, és azon kéréssel végzem interpellatiómat, 
hogy a kormány erre több figyelmet fordítani 
méltóztassék. Nem akarom ezúttal ezen inter
pellatiót hosszasabban indokolni, nehogy az el
nök ur által rendreutasittassam, hanem egysze
rűen kérem azt fölolvastatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Majoros 
István interpelláüóját) : „Tekintettel arra, hogy 
az összes tiszavölgyi védgátak és átmetszések a 
legnagyobb részben felületesen, minden biztos 
ajap és technikai szabályok nélkül késziitetvék, 
mely állításomnak igazolásául szolgál a lefolyt, 
sok millió frtra ment károk összege, és most 
legújabban is a felső Tisza partjairól naponkint 
részint magán, részint a hírlapok által hozott 
kebelrázó tudósítások; 

„ Tekintettel arra , hogy a tiszavölgyi összes 
társulatok főfelügyelésére kormányilag kinevez
tetni szokott biztos még a múlt 1866-ban lett 
a provisorium által az egész Tiszavölgy nem ke
vés kárára oda kinevezve, ki is életrevalóságá
ról egyebet e mai napig felmutatni nem tud, 
mint azt, hogy évenkint 4000 frt rendes és 
2600 frt járulékkal és így összesen 6600 ír t tal 
van az állampénztár terhére, végre 

„Tekintettel arra, hogy a Tisza völgy szabá
lyozásánál Bach-Schmerling korszakban alkalma
zott technikai s így az összes mérnöki osztályt 
lehet legfőképen kárhoztatni, kik is már kezdet
től fogva annyi sok millió frtra menő költ
ségeket — nagy részben haszontalanokat — 
okoztak; hogy az ezen csélra fölvett kölcsönö
ket alig fogják birni letörleszthetni az illető 
tiszavölgyi birtokosok: 

„Ezek előrebocsátása után tiszteletteljesen 
kérdem a miniszter urat : 

„1-ör Van-e. szándoka a Tisza völgy azon 
részeit, hol még az árvíz nem rombolt, de a 
töltések nem eléggé biztosak, mint jelesül a 
Vl-ik főosztály vagy igazabban bácsi t. sz. tár
sulat ó-kanizsa-zentai közös töltéseket is ujabb 
póterőditések által a lehető leggyorsabban biz
tonságba helyezni ? 

„2-or Van-e szándéka a miniszter urnák a 
nem alkotmányos utón kinevezett országos köz
ponti bizottmányt, . ugy ennek kormánybiztosát, 
nemkülönben az összes technikai személyzetet, 
végre a központban, valamint az egész tiszavöl-
gyöni alkalmatos hasznavehető munkás egyének
ből alkotmányos utón — élő törvényeink világos 
parancsa szerint — újra szervezni 1 és 

„3-or A tisza völgyi társulatok nagy gyűlé
sét szándékozik-e összehívni és mikor?" 

E l n ö k : Közöltetni fog a miniszter úrral. 
T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! Mai 

napon kezdődik az 1870. évi budget tárgyalása. 
17* 
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(Halljuk!) Miután ez iránt a t. ház már a múlt 
alkalommal intézkedett, és én akkor elmondtam 
nézeteimet a fölött, hogy az ily modorú tárgya
lást részemről helyesnek nem tekintem, most a 
tárgyalás módozatához többé szólani nem aíía-
rok; de igenis akarom és kivánom azt, hogy 
jövendőben ne történhessék meg, hogy az évi 
költségvetés oly időben tárgyaltassék, midőn 
egyfelől azt teljes alapossággal már bevégezni 
nem lehet, és midőn másfelől — mint már 
mondám — a képviselők igen nagy része azon 
kényszerű helyzetben van, hogy e legfontosabb 
tárgyalásokban nem vphet részt. Ez indok ellen 
a képviselői kötelesség érzetre történt hivat
kozás. Meghajlok előtte, hisz majd meglássuk 
minő teljes házban fognak folyni a tárgyalások; 
de mondom, egyátalában nem akarom, hogy jö
vőre ez megtörténhessék, és épen azért bátor 
vagyok egy törvényjavaslatot benyújtani, kér
vén, hogy a t. ház, ugy ennek, mint amannak 
kinyomtatását elrendelni, azt napirendre tűzni ós 
majd az osztályokhoz utasítani méltóztassék. (He
lyeslés.) 

A törvényjavaslat szól az államköltségvetés 
előterjesztéséről. (Olvassa) : „Hogy az államkölt
ségvetést ezentúl alapos tárgyalás után kellő 
időben megállapítani lehessen, rendeltetik: 

„1. §. hogy a minisztérium az állam jöve
delmeinek és szükségleteinek kimutatását, vagyis 
az állam bevételeire és kiadásaira vonatkozó 
előirányzatot teljesen és minden mellékletével 
együtt az előző év első negyedében, vagy ha az 
1867-ik évi X. törvényezikk értelmébeni felosz
latás jönne közbe, az előző év szeptember l-ig 
a képviselőház asztalára letegye. 

„2. §. Ezen törvény végrehajtásával az ösz-
szes minisztérium bizatik meg." 

Fentartva magamnak bővebb indokolását 
akkorra, midőn napirendre lesz kitűzve, most 
egyszerűen megujitom a kinyomatás és napi
rendre tűzés iránti kérelmemet. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Fel levén olvasva a törvényja
vaslat, a t . ház elrendeli kinyomatását és mi
dőn parancsolni fogja, napirendre tűzetik. 

S z a l a y S á n d o r : Debreczen város előt
tem szóló érdemes képviselője élénken ecsetelte 
a napirendre tűzött tárgy fontosságát. Fontos
nak tar tom én is, a legfontosabbnak, mely va
lamely ország szabad parlamentjében tárgyalás 
alá jöhet, annyival inkább minálunk, kiknek 
csak most nyílik legelőször alkalmunk a kor
mány számadását, a budgetet tárg}ralás alá 
venni. Nem akarom hosszasan indokolni, t. ház, 
annak szükségét, hogy ezen nevezetes és fontos 
tárgy megvitatása tekintetéből minő intézkedé
seket kívánok életbe léptetni: egyszerűen bátor 
vagyok határozati javaslatot és ennek kapcsában 

törvényjavaslatot benyújtani a t. házhoz. Kérem azt 
felolvastatni, napirendre és tárgyalásra kitüzetni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa): „Ha
tározati javaslat. Beadják Szalay Sándor és La-
tinovics Vincze. * (Derültség.) „Tekintettel arra, 
hogy a karácsonyi ünnepek a keresztény vallási 
szertartások egyik legmagasztosbbika, olyannyira, 
hogy az európai polgárosodott népek és orszá
gok mindegyike ezen ünnepek magasztosságát 
felfogva, parlamenti üléseiket szüneteltetik, 

„ Tekintettel arra, hogy a görög keleti egy
ház ezen ünnepeket, ugy az ezt követő uj évet 
és három királyok ünnepét velünk hason mérv
ben üli meg és ezt maga a parlament eddigi 
gyakorlatával megerősítette. 

„Tekintettel arra, hogy a nemzet képvise
lőinek legnagyobb része a földbirtokos osztály-

I hoz tartozván, a küszöbön álló uj év a munkán 
| sok változásának időszaka, mely a családfő hon-
| létét majd nélkülözhetlenné teszi. 
j „Tekintettel végre a napirendre tűzött 
| tárgy fontosságára, mely a parlamenti tárgyalás 

modorában elkerülhetlenül szükségessé teszi, 
hogy a megkezdett munkálatok rendszeresen 

j folytatva, megszakítás által akadályt ne szen-
i védjenek, mert a megszakítás által az összeköt-

tetésben levő számadások, a rnégis szünetelni 
| kellő ünnepek alatt nem lehet, hogy rendszere-
| sen befejeztessenek: 

Alólirottak a következő határozati javasla
tot terjesztik a képviselőház elé : Mondja ki a 
t. ház, hogy folyó hó 23-tól 1870-ik évi január 
hó 10-ig szünetel." 

(Olvassa továbbá Szalay Sándor törvényjavas
latát): „1. §. Addig is, mig az 1870-ik évi ál
lamköltségvetés törvényhozási tárgyalás utján 

j meg állapíttatnék ; felhatalmaztatik a pénzügymi
niszter, hogy a magyar korona országaiban fen-
álló összes adókat az 1865/8 XVIII. és XXVIII. 
törvényezikkek értelmében 1870 évi január 1-ső-
től kezdve ugyanaz évi márczius hó 31-ig be
szedhesse és az állam kiadásait az 1870-ik évi 
beterjesztett államköltségvetés és a pénzügyi 
bizottságnak erre vonatkozó jelentése alapján 
fedezhesse. 

„2. §. E törvény végrehajtásával a pénz
ügyminiszter bizatik meg." 

E l n ö k : A beadott határozati és törvény
javaslat ki fog nyomatni és ha a t. ház paran-

• csolni fogja, napirendre fog kitüzetni. (Felkiáltá
sok : Hétfőn!) 

K o v á c h L á s z l ó : T. ház! A napirend-
j hez kívánok szólani és bátor vagyok felkérni a 

t. elnök urat, (Halljuk!) hogy a háznak kegyes 
' beleegyezésével méltóztassék az ülést fél órára 

azon okból felfüggeszteni, mert számosan vannak 
a házban, kik mint elhunyt hazánkfia Luzsénsz-
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ky Pál tisztelői, annak temetésén jelen lenni 
kivannak. Ezen végtisztelet megadása egy ne
gyed óra múlva fog bekövetkezni. Ezen időmu
lasztást azzal hozhatjuk helyre, hogy az illető 
tagok visszajövetele után az ülést tovább foly
tatjuk. (Átalános helyeslés.) 

Z s e d é n y i E d e : A Tisza Kálmán és 
Szalay Sándor által beadott javaslatok iránt 
akarok szólani. Az ünnepek itt levén, és az el
halasztás is indítványba hozatván, jó volna ezen 
indítvány tárgyalását siettetni, s azt hiszem, 
holnap osztályüléseket lehetne tartani, a jelen
tés pedig hétfőre beadatván, a tárgyalást hét
főn vagy kedden napirendre lehet tűzni. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : A kinyomatás, mint épen most 
értesülök, holnapig megtörhetik, és igy 12 órakor 
ülést lehet tartani. De a szabályok szerint elő
ször azon kérdést kell eldönteni: vajon kivánja-e 
a ház a javaslatok tárgyalását % 

T i s z a K á l m á n : Az indítványt, melyet 
Kovách László t. képviselőtársam tett, magam 
részéről is pártolom, mert elfogadása által kü
lönben is idő veszítve nem lesz, minthogy — a 
mint ő is monda — az ülést azután két órán 
tul lehet folytatni. Csak azt vagyok bátor meg
jegyezni, hogy mivel még most csak 11 az óra, 
a tegnap elfogadott törvényeknek végleges meg
szavazása még most megtörténhetnék. Azután 
fölfüggesztethetnék az ülés és visszajövetelünk 
után belekezdhetünk a budget-vitába. (Helyeslés.) 

E l n ö k : En is arra akartam kérni a t. 
házat, hogy a három törvényjavaslatot még ol
vassuk fel és szavazzuk meg. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a pénz
ügyi törvényszékek fentartásáról szóló törvényjavas
latot.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t ház a törvény
javaslatot? (Elfogadjuk!) E szerint el van fo
gadva és a inéit, főrendekhez át fog küldetni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a he
tyegsz abályok érvényének meghosszabbításáról szóló 
törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a felolvasott 
törvényjavaslatot ? (Elfogadjuk!) E szerint el van 
fogadva, és szintén át fog küldetni a mélf. fő
rendekhez. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a pénz
intézetek, részvénytársulatok és egyletek üzletére vo
natkozó bélyeg- s ittetékszahályozásról szóló törvény
javaslatot.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a felolvasott 
törvényjavaslatot? (Elfogadjuk!) E szerint el van 
fogadva és a niélt. főrendekhez át fog küldetni. 

Még a mai ülés jegyzőkönyvének ezen tör
vények elfogadására vonatkozó pontja fog hite
lesíttetni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a jegy-r 
zokönyv illető pontját.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyző
könyv hitelesítve van. 

A végleg megszavazott törvényjavaslatokat 
Bujanovics Sándor jegyző ur fogja átvinni a mélt. 
főrendeknek. 

Most 12 óráig az ülést felfüggesztem. 
(Egy órai szünet múlva:) 

A mentelmi bizottság jelentése fog felolvas
tatni. 

H o f f m a n n P á l e l ő a d ó (olvassa a 
mentelmi bizottság jelentését a királyi ügyek igazgató
jának, mint közvádlónak, Momán Sándor képviselő 
ujabb sajtépörbe foghatása végett beadott kérvénye 
tárgyában:) „A t. képviselőház véleményét jelen
téstétel végett a mentelmi bizottsághoz áttévén 
a kir. ügyek aligazgatójának ebbeli kérvényét, 
miszerint Román Sándor képviselő, mint a „Fe-
deratiunea" czimű folyóirat felelős szerkesztője 
és kiadótulajdonosa ellen, egy ezen lap f. évi 
június 18-ki 68. számában közzétett ezikk miatt 
indítandó sajtóügyi vizsgálatra és megtorló ke
resetre engedély adassék, ezen bizottság a mel
lékelt ügyiratokból kitetsző ténykörülmények meg
fontolásával véleményét következőkben terjeszti 
a t. ház elé: 

„Minthogy a „Pederatiunea" említett szá
mának élén olvasható, Bukarestből 1868. évi 
június 1-jéről keletkezett és „D—s Sándor M. P. „ 
aláírással jegyzett vezérczikket, mely a szándékolt 
sajtóügyi vizsgálat és kereset tárgyát képezi, Ro
mán Sándornak 4 ./• alatt mellékelt tanuvallo-
mánya szerint, bizonyos Domonkos Sándor, a 
kérdéses ezikk megjelenésekor Bukarestben tartóz
kodó, jelenleg ismeretlen tartózkodásu egyén 
irta; 

„minthogy továbbá az 1847/8-ki 13., 18., 
és 33-ik §§. szerint sajtóvétségért legközelebb 
egyedül a szerző büntethető, a kiadótulajdonos 
és a felelős szerkesztő pedig csak az esetben, ha 
a szerző nem tudatik; 

„minthogy végre a kir. ügyek aligazgatójá
nak kérvényével bemutatott iratokból kitetszik,. 
hogy az eljáró sajtóbirósági közegek a Román 
Sándor, mint szerkesztő és kiadótulajdonos által 
a kérdéses ezikk szerzőjéül megnevezett Domon
kos Sándor felelősségre vonhatása végett semmi
féle törvényes eszközt nem alkalmaztak, hanem 
a sajtótörvény idézett szabványainak ellenére 
azonnal és közvetlenül a szerkesztő ós kiadó lap
tulajdonos Román Sándor ellen akarnak vizsgá
latot és keresetet indítani: 

„Mindezeknél fogva a mentelmi bizottság 
anélkül hogy az ügy érdemére kiterjeszkedett 
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volna, a kért engedélyt megtagadandŐnak véli." 
{Helyeslés.) 

E l n ö k : A jelentés ki fog nyomatni. 
K a u t z G y u l a e l ő a d ó : T. ház! Az | 

állaudó pénzügyi bizottság részéről van szeren
csém egy tiszteletteljes jelentést előadni. (Olvassa 
a pénzügyi bizottság jelentését:) „A pénzügyi bi
zottság az 1849-ik évtől 1867-ik évig tettleg 
fenállott központi kormányközegek nyugdijait 
Magyarországra nézve törvényeseknek el nem 
ismerheti ugyan: tekintve mindazáltal, hogy az I 
1868-ik XLVII. törvényezikk politikai és méltá
nyossági szempontokból indulva ki, az emiitett 
nyugdijakat nem csak a folyó évre folyókká té- J 
tetni rendelte, hanem egyszersmind a miniszte- j 
riumot a nyugdijaknak jövőben mi módon leendő fe
dezésére nézve is, javaslat előterjesztésére utasította; 
tekintettel továbbá azon körülményre, hogy kü
lönben ő felsége többi országaira a múlt sajnos-
időkből hátramaradt egész nyugdijösszeg nehe
zülne : a bizottság nem a közös nyugdijakat él
vező egyének, hanem ő felsége emiitett többi 
országai iránti méltányossági tekintetből ezen 
nyugdijak szükségletének fedezéséhez a miniszte- j 
rium javaslata értelmében 23%-kal való hozzá- j 
járnlást ajánlandónak tartja. 

„A részletekre vonatkozólag a bizottság a 
tisztelt képviselőháznak következő módosításokat 
ajánl: 

„a törvényjavaslat czime helyesebben kö
vetkezőleg volna szövegezendő: Törvényjavaslat ! 
az 1849-ik évtől az 1867-ik évig tettleg fenál
lott központi kormány közegeinek nyugdijairól." 

Az i-ső §. ekként volna módosítandó: 
„1. §. Az 1849-ik évtől 1868. évig tettleg 

fenállott központi kormánynál alkalmazott tiszt
viselők és szolgák,' ugy szintén ezek özvegyei és 
árvái által élvezett nyugdijakra nézve az 1868 . ! 
XLVII. törvényezikk értelmében következők ren-
deltetnek." 

A 2-ík §. bevezetése a fenébb! módosítás 
következtében így hangzanék: „Az idézett tör
vényezikk értelmében ezen nyugdijélvezők közé 
tartoznak" stb. 

i 

A 3-ik és 4-ik §§-ra nézve a bizottság a 
következő szövegezést ajánlja: 

„3. §. A 2-ik §-ban elősorolt központi kö- ! 
•/egek Magyarországra nézve törvényesek nem I 
levén, nyugdijaik a magyar korona országait 
jogilag nem terhelhetik ugyan, mindamellett ezen 
nyugdijak szükségletének fedezéséhez Magyaror
szág ő felsége többi országai iránti politikai és 
méltányossági tekintetekből 23%-nyi részben 
hozzájárult." 

,4 . §. A 3-ik §-ban megállapított nyugdij-
részlet 1870. évtől kezdve a magyar államkölt
ségvetésbe vétetik fel azon összegben, melyet az 
életben levő nyugdijélvezőknek illetményei éven-
kint igénylenek, mely czélból az élö és jogosult 
nyugdijélvezők jegyzéke a pénzügyminiszter ré
széről folyvást nyilvántartandó lesz." 

Végre: „Az utolsó §-ból az ,m. k." betűk 
kihagyandók." 

E l n ö k : Ezen jelentés is ki fog nyomatai. 
Következik a napirenden levő tárgy: a pénz

ügyi bizottság átalános jelentésének tárgyalása 
az államkőltségvetés tárgyában. 

S z e n t i v á n y i K á r o l y : A napirendhez 
kívánok szólni. Igaz, határozatilag kimondta a 
ház, hogy a budget tárgyalása a mai napon fog 
megkezdődni: de a közbejött körülményeknél 
fogva czélszerüuek látnám, ha a t. ház bele.-
egyezni méltóztatnék, hogy a tárgyalás a jövé 
hétfőn kezdődjék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : T. ház! A t. képviselő ur bizo
nyosan azon incidenst értette, hogy az elnapo
lásra nézve határozati javaslat adatott be, és 
igy, ha a t. ház a most előadott indítványba 
beleegyezik, a budget tárgyalása talán nem hét
főig, hanem addig függesztetnék föl, mig a ház 
a beadott emapoiási határozati és törvényjavas
lat fölött határoz. (Helyeslés.) Ha ugyanis a ház 
azt határozza el, hogy elnapolja magát, ós ma 
belemennek a tárgyalásba: azon anomália követ
keznék be, hogy ma 4 — 5 képviselő szólana a 
tárgy érdeméhez, és a tárgyalás azután elsza.-
kittatván, az elnapolás után folytattatnék. Czél-
szerünek tartanám ennél fogva, ha a költségve
tés tárgyalása jelenleg felfüggesztetnék addig, 
mig a t. ház ez ügyben határoz. (Helyeslés.) 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i « 
n i s z t e r í Midőn e javaslatok beadattak, ugy 
emlékezem, a t. elnök ur holnap 12 órára mél
tóztatott országos ülést kitűzni. (Egyes felkiáltá
sok : Osztályülést!) 

E l n ö k : Országos ülést tűztem ki holnap 
délelőtti 12 órára, melyben a fölött fogna a t. 
ház határozni: vajon tárgyalás alá kivánja-e 
venni az elnapolásra vonatkozólag beadott javas
latokat ? és ha igen, a nyilvános ülés után azon
nal osztályülések fognának tartatni. 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Ily értelmezés mellett semmi észre
vételem. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház előterjeszté
semet? (Elfogadjuk!) E szerint határozatilag ki-
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mondom, hogy a t. ház a mai ülés napirendjére 
kitűzött tárgy fölötti tárgyalást mindaddig fel
függeszti, mig az elnapolásra vonatkozólag be
adott javaslatok iránt intézkedett. (Helyeslés.) 

Ennek kimondása után a mai ülést felosz

latom, kérvén a t. képviselő urakat, hogy a hol
nap déli 12 órakor tartandó ülésre teljes szám
mal méltóztassanak megjelenni. 

As ülés végződilc d. u. ÍS1/^ órakor. 

89. országos ülés 
1869. deczember 19-dikén 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Hivatalos átirat és kérvények bemutatása. Ocskay Rudolf szabadsága meghosszabbittatik. Éder 
István tiszaszabályozási ügyben interpellálja a kormányt. A főrendek üzenik, hogy a ezukor-, a bor- és husfogyasz-
tási, a ház-, jövedelmi- és személyes kereseti adóról, a dohányjövedékről, a horvát-szlavón miniszter 1869-dik évi 
költségeiről, a király keleti útjára megkívánt póthitelről, a mácsa-ecskendi s valkó-szentlászlói birtokrészek meg
vételéről e a hirlapbélyeg eltörléséről szóló törvényjavaslatokat elfogadták. Szalay Sándor törvényjavaslata az adó-
ssedési s költségfedezési fölhatalmazásról az osztályokhoz utasittatik, ugy szintén Szalay Sándor és Latinovics Vincze 
határozati javaslata a karácsonyi s újévi szünidő iránt tárgyalás alá vétetni határoztatik. Békés-Csaba .lakosainak 
kérvénye elintéztetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Eötvös József b., Goro-ve István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 12 órako r. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni s a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a de-
cze'ftiher 18-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel a jegyzőkönyv 
ellen, az hitelesítve van. 

Van szerencsém a főrendi ház elnökének át
iratát bejelenteni, melyben értesít, hogy három 
szentesitett törvény, nevezetesen: „az 1868-ik 
évi VH-ik törvényezikk ,* „a szerb fejedelemség
gel 1868-ik évi deczember 14-én kötött pósta-
szerződés" 1870-ik évi ujonezjutalék meg
ajánlásáról" szóló törvényczikkek eredeti dísz
példányaikban az országos főlevéltárba letétettek, 
miről a levéltárnoknak erre vonatkozó elismerése 
is átküldetett. Ezen elismervény a képviselőház 
levéltárába fog letétetni, 

Ocskay Rudolf képviselő kéri a tiszt, házat, 
hogy súlyos betegsége miatt szabadságidejét négy 
héttel meghosszabbítani méltóztassék. A kérvény 
eléggé indokolva levén, azt hiszem, a tiszt, ház 
megadja a meghosszabbítást. (Megadjuk!) Meg
adatik. 

Bogyó Sándor képviselő bemutatja Mindszent 
község folyamodását, melyben a nevezett község 
a királyi törvényszéknek Hódmezővásárhelyre 
leendő elhelyezését kéri. 

M á t t y u s A r i s z t i d : Tiszt, ház! Molnár 
József somogymegyei Falubidvég községbeli lako
sának kérvényét van szerencsém átnyújtani, mely
ben boldogult édes atyja 1849-ben a magyar 
állam részére kiszolgáltatott 1032 font salétrom 
vételárának megtérítését kéri. 

K o l l á r A n t a l : Tiszt, ház! Hasonló tar-
I talmu kérvényt van szerencsém a t. ház aszta-
I iára letenni, melyben Hermán János esztergom

városi lakos az 1848—49-ik évben a magyar 
hadsereg részére kiszolgáltatott 226 pár bakancs 
árának 753 frt 20 kr. pengőpénzben megtéríté
sét kéri. 

E l n ö k : Mindkét kérvény a kérvényi bi
zottsághoz utasittatik. 

É d e r I s t v á n : T. ház! A közmunka- és 
közlekedésügyi miniszter úrhoz van interpella-
tióm. Egy töltés van Csongrád és Szentes váro
sok között, mely a víz lefolyását gátolja; ezen. 
töltésnek szétbontását annál is inkább óhajtanám, 
a mennyiben már a helytartótanács is annak 
eszközlését elrendelte; de az még mindeddig fo
ganatba nem vétetett: azért vagyok tehát bátor 
a t. közlekedésügyi miniszter urat ebbeli száji-
déka iránt interpellálni. Nem akarom hosszú to-
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pographicus leirással fárasztani a t. ház figyel
mét , és minden további indokolást mellőzve, 
kérem a jegyző urat interpellátióm főlolvasására. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa): „Az 
egymástól két mértföld távolságra fekvő Csong
rád és Szentes mezővárosok közötti térségnek 
fele utján folyik keresztül a Tisza-folyam; s a 
pest-arad-szebeni országút ezen térségen halad 
Szentesre a Tisza jobb partján V* mértföldnyi 
hosszaságban, közvetlen a folyó partjáig, magas 
és erős töltésen; a folyó bal partjától közvetlen 
nyúlik ezen országút szintén töltésen, egész Szen
tesig, mindenütt oly kiöntési tereken, a hol töl
tés nélkül a közlekedés teljes lehetetlen lenne. 

„A folyó jobb partján , vagyis a csongrádi 
oldalon levő töltés jelenleg is ""az országutat ké
pezi, de egyszersmind ez idő szerint mintegy 
4000 hold föld mentőgátjául szolgál. Ellenben a 
szabályozási müveletek folytán a folyó bal part
jától Szentesre vezető töltés s egyszersmind ut 
elenyészett, abból a folyótól kezdve egész a Ti
szaszabályozási töltésekig, mintegy 500 öl ma
radt meg közlekedési használatra. 

„E szerint a folyó két partját közvetlen 
érintő két töltés a föláradt viz ellen erős sar
kantyút képezvén, a folyót 110 öl korlátok közé 
szorítja össze, s igy itt még megállítván a kellő 
sebes folyását az egész víztömegnek, mely Ug 
községtől rendes medrén kívül négy átmetszésen 
siet lefelé Csongrád alatt, és felsőbb vidékein 
több mértföldnyi óriási álló vízzé, úgyszólván 
tengerré idomítja, mely eddig nem tapasztalt 
magasságra duzzadt, nem csak, sőt évek óta itten 
évek ótai megcsendülése következtében, a magá
val hozott nagymennyiségű iszapot is lerakván, 
a folyó medrét feltűnően fölemelte, annyira, hogy 
az 1855., 1860. és 1864-ki árvizek Csongrád, 
várost magát ós környékét elöntéssel fenyegette, 
s igy minden árviz alkalmával a várost, de úgy
szólván egész határt mértföldekre terjedő rögtön
zött töltésekkel kell ótalmazni; de ezen óriási 
munkának is eddig nem a mű maga, hanem a 
véletlen s talán isteni gondviselés adott sikert. 

„E szerint Csongrád városa bizonyosan be-
következőnek tartván egy szerencsétlenséget, már 
1861 -ik évben folyamodott a helytartótanácshoz, 
hogy a Szentes felőli tiszaszabályozási tölté
sektői, a Tisza partjáig folyó, már emiitett da
rab töltés, mely nem csak a Tiszaszabalyozással, 
de minden vizszabályozással ellentétben áll, szét-
hányassék , s a víznek kellő sebességbeni lefoly
tatására szabad és kellő tér engedtessék. 

„A helytartótanács, Csongrád megye akkori 
alispánja elnöklete alatt, küldöttséget nevezett 
ki, mely építészeti és vizszabályzati hivatalno
kok közreműködésével a panaszolt töltést meg
vizsgálván, annak elkordatását és helyében egy 

állandó hídnak fölállítását hozta javaslatba, sőt 
a töltés lerombolása meg is kezdetett, lehányat
ván annak koronájából körülbelül egy lábnyi, 
de a munka tovább nem folytattatott, a hídépí
tés pedig egészben elmaradt, és az ezután bekö
vetkezett száraz időjárás feledékenységbe hozta 
ezen idő közben nem érzett, de azért létező bajnak 
orvoslását eszközlésbe vétetni. 

„Azon meggyőződésben, hogy a föloszlott 
helytartótanácsnak erre vonatkozó iratai a ma
gyar királyi közlekedési miniszter ur által lettek 
átvéve, és a mostani nagymérvű esőzések, árvi
zek és még nagyobbak bekövetkezése miatti té
lelemtől ösztönözve, azon kérdést intézem a t. 
közlekedési miniszter úrhoz: 

„1-ször. Van-e tudomása azon hivatalos vizs
gálati eljárásról, melyet fölebb körvonaloztaml 

„2-szor. Csongrád városának ezen panaszára 
van-e végleges elhatározás 1 és milyen 1 

3-szor. Ha van végleges elhatározás, mikor 
szándékozik ennek foganatot adni és minőt? 

„4-szer. Ha nincs elhatározva, fölkérem ezen 
körűiirt ügyállást rögtön megvizsgáltatni, és gyors 
intézkedés által ama veszélyes töltés elhárítását 
foganatosíttatni." 

E l n ö k : Közöltetni fog a miniszter úrral. 
A főrendi ház jegyzője üzenetet hozott, 
Teleki Ede gróf főrendi jegyző 

(az elnöki szék elé járul)): Méltóságos elnök! tisz
telt ház! A méltóságos főrendek megbízásából van 
szerencsém a czukor-adóról, a dohányjövedékről, 
a bor- és husfogyasztási adóról, a ház-, jövedelmi 
és személy kereseti, a horvát, sziavon és dalmát 
miniszter egész személyzetének 1869-ik évi szük
ségeinek fedezéséről, a mácsa-ecskendi és valkó-
szent-lászlói birtokrészek megvételéről, végre a 
hirlap-bélyeg eltörléséről szóló törvényjavaslatok 
jegyzőkönyvi kivonatát, melyek szerintié törvény
javaslatokat a főrendek eredeti alakjukban elfo
gadták, a ház asztalára letenni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a fő
rendi ház jegyzőkönyvi kivonatait.) 

E l n ö k : A ház tudomásul veszi a főren
deknek ezen törvényjavaslatokhoz való hozzájá
rulásukat, ós azok szentesítés végett szokott mó
don ő felségéhez fognak fölterjesztetni. 

Következik a napirenden levő tárgy : Sza-
lay Sándor képviselőnek az államköltségvetésről 
szóló törvényjavaslata. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Szalay 
Sándor törvényjavaslatát.) 

S z a l a y S á n d o r : T. képviselőház ! Mi
dőn e törvényjavaslatot szerkesztettem, két szem
pont lebegett szemem előtt: egyik, hogy a tár
gyalást mostanában az idő rövidsége miatt to
vább folytatni már nem lehet; a második pe-
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dig, hogy az állam gépezete a szőnyegen forgó, 
nagy jelentőségű és fontosságú, mindnyájunkat 
egyaránt érdeklő budget-vita által hátramaradást 
ne szenvedjen. Alapul vettem az 1870-ik évre 
beterjesztett budgetet és egyúttal a pénzügyi 
bizottságnak erre vonatkozó jelentését. Megval
lom, a népnevelés és honvédelmi ügy némileg 
tüzetesebb intézkedést igényelt volna; azonban 
ugy hiszem, a törvényjavaslat maga magát in
dokolja, és azért ajánlom azt a t. ház figyel
mébe. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Első kérdés, hogy a t. ház ki-
vánja-e a törvényjavaslatot tárgyalni ? (Fölkiál
tások : Kívánjuk!) Miután a ház ezt kívánja, sza
bályszerűkig az osztályokhoz kell utasítani. {He
lyeslés.) 

Következik Latinovics Vincze és Szalay 
Sándor határozati javaslata a ház szüneteléséről. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a ha
tározati javaslatot.) 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház ezen határo
zati javaslatot tárgyalni1? (Fölkiáltások: Kívánjuk!) 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház! Bátor vagyok megjegyezni, 
hogy ezen határozati javaslat elfogadása vagy 
elvetése attól függ : mi sorsa lesz az imént az 
osztályokhoz utasitott törvényjavaslatnak? Néze
tem szerint tehát most idő előtti volna, ez iránt 
határozni ; s azt hiszem, ha az emiitett törvény
javaslat a házban tárgyaltatott , akkor lesz he
lyén az elnapolás iránt határozni. (Helyeslés.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! 
E l n ö k : Bocsánatot kérek: napirenden 

van azon kérdés eldöntése: vajon a ház a be
adott határozati javaslatot akarja-e tárgyalni 
vagy nem? Ehhez azt hiszem, szava nincs sen
kinek, hanem a ház egyszerű szavazattal dönti 
el a kérdést ; (Helyeslés) s egyszersmind ki
mondja , mikor kívánja tárgyalni. Tehát kérdem, 
kivánja-e a t. ház ezen határozati javaslatot 
tárgyalni? (Kívánjuk.!) Ha tárgyalni kívánja: 
méltóztassanak elhatározni, most kívánják-e tár

gyalni, vagy azután, midőn a törvényjavaslat 
fölött az osztályok jelentése beadatván, határozat 
hozatott? (Fölkiáltások: Akkor! Most!) A kik most 
kívánják tárgyalni, méltóztassanak fölkelni. (Meg
történik.) A nagy többség a határozati javaslatot 
nem akarja most tárgyalni, s így annak tár
gyalását a t. ház akkorra halasztja, midőn a 
törvényjavaslat iránt intézkedett. 

Egy kérésem van még. (Halljuk!) Ezen 
most kimondott határozat után legezélszerübb 
volna, ha a t. ház mindjárt osztályokra oszol
nék (Helyeslés) és ot t a törvényjavaslatot szo
kott szabályszerű tárgyalás alá venné. (Helyes
lés.) Mihelyt az osztályok jelentéseiket beadják, 
azonnal kötelességem lesz a központi bizottsá
got összehíni és oda hatni, hogy ennek jelen
tése rövid idő alatt beadassék. 

Egyetlen egy jelentésem van még, tisztelt-
ház. (Halljuk!) Igen jelentékeny kérvény elinté
zése sürgettetvén tegnají, méltóztattak megen
gedni, hogy azt az elnökség akkor tűzze napi
rendre, a mikor alkalmasnak találandja. (He-
lyeslés.) Én tehát ezt most tűzvén napirendre, 
kérek rá határozatot: csak öt perczbe fog ke
rülni a felolvasás és határozat hozatal. 

Ü r m é n y i M i k s a e l ő a d ó (olvassa a 
kérvényt bizottság jelentését Békés-Csaba városa 
kérvényéről, az örök váltság utáni kamatok és 
más számtani arány megállapítása iránt.) A kér-
vényi bizottság tiszteletteljes véleményezése az ; 
hogy ezen kérvény a bel- és igazságügyminisz-
teriumhoz utasittassék. Kérem a t. házat, mél
tóztassék ezt határozatilag kimondani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ezen kérvény tehát oda fog uta
síttatni, 

A mai ülés tárgyai ki vannak merítve. 
Hogy mikor lesz a jövő ülés, azt ma meg

határozni nem lehet; mihelyt a központi bizott
ság elkészül jelentésével, azonnal megteszem a 
hirdetést. 

Az ülés végződik d. u. 12]/g órakor. 

KÉPV H. NAPLÓ 18$-f IV. 18 
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Somssich Pál elnöklete a la t t . 

Tárgyai: Fodróczy Sándor visszavonja szabadsági kérvényét. Kérvények bemutatása. Khédey István gr. 
inegbizó levele benyujtatik. Sopronyi Török Sándor törvényjavaslatot nyújt be országos iparműegyetem fólállitásáról, 
Dietrich Ignácz pedig az erdei úrbéri haszonvételekről s a szőlőváltságról. Ivánka Imre vasúti ügyben interpellálja 
a kormányt. A pénzügyi bizottság beadja zárjelentését az 1870-diki államköltségvetésről, s jelentést tesz a miniszté
riumokban fölállitandó horvát osztályok költségeiről. A központi bizottság jelentést tesz Szalay Sándor törvényja
vaslatáról az adószedési s költségfedezési fölhatalmazás iránt. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr.; később Andrásy Gyula 
gróf. 

Az ülés kezdődik dél előtti J0'/< órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfoglalni 
s a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a de
czember 19-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

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

Fodróczy Sándor [képviselő, miután egészsége 
javult, beadott szabadság-kérvényét visszavonja. 

Van szerencsém bemutatni: 
Szabad királyi Debreczen városa közönségé

nek kérvényét, melyben a fővárosi kisajátítási 
eseteket szabályozó törvény érvényének az or
szág nagyobb városaira leendő kiterjesztését tör
vénybe igtatni kéri; 

ugyancsak Debreczen városa közönségének 
kérvényét a fiumei kerület mielőbbi bekeblezése 
iránt; 

Mellyes Belizár marosvárosi jegyző, mint a 
galádi pusztán települni szándékozók fölhatalma
zott megbízottja, alázattal folyamodik a magas 
kormánynak a galádi puszta eladhatására fölha
talmazás iránt. 

Bars megye közönsége Buda főváros Fiúmé
nak Magyarországhozi visszacsatolása iránti kér
vényét pártolja. 

Hevesmegyei Adács helységbeliek folyamod
nak a hatvan-miskolczi vasút által elfoglalt föld
jeik kárpótlásaért. 

Mindezen kérvény a kérvényi bizottság
hoz utasittatik. 

Van szerencsém bemutatni Rhédey István 
gr. Marosszék alsó kerületében megválasztott 
képviselőválasztási jegyzőkönyvét. Az állandó iga
zoló bízottsághoz tétetik át. 

N y á r y P á l : Van szerencsém bemutatni 
Taksony, Csepel, Sziget-Szt.-Miklós, Haraszti köz
ségek kérvényét, melyben a hűbéri korból fen-
maradt regálékat megszüntetni, egyszersmind a 
folyamok és partok tulajdonjogának törvényhozási 
utón rendezését kérik. Emlékeztetve igazságügy
miniszter urat adott Ígéretére, kérem e kérvényt 
a kérvényi bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : Áttétetik a kérvényi bizottsághoz. 
B o g d á n V i n c z e : Van szerencsém be

mutatni Torontál megyébe kebelezett Száján és 
Vilmatér községek kérvényét, melyben a regale 
jogokat, valamint a folyamok és partok tulaj
donjogát mielőbb törvény által rendeztetni kérik. 

T ö r ö k S á n d o r (soproni) : Van szeren
csém bemutatni Kis-Marton szabad királyi város 

i közönségének kérvényét, Kis-Marton városában 
fölállitandó királyi törvényszék iránt. 

E l n ö k % Áttétetnek a kérvényi bízott
sághoz. 

K e m é n y I s t v á n b . : Enyed városa fo
lyamodványát van szerencsém tisztelettel benyúj
tani, melyben nevezett város kéri, hogy a több 
mint 80 év óta benne székelő törvényszék to-
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vábbra is meghagyassék. Nincs bizonyára az 
egész magyar birodalomban, a ki előtt ismeretes 
ne volna azon nagy katastrófa, mely Enyed vá
rosát érte; de azért ezen város nem a kiszenve
dett kín emlékéből indul ki, hanem a szükséges 
törvényekből. Ugyanis elegendő épülete van 
az államnak törvényszékek befogadására, Fehér
megyében körülbelül 200,000 ember lakik, kik 
közül 60,000 ember csak a hetivásárokra bejár 
Enyedre. IS50-ig Erdélyben a törvényszékeknek 
nem volt állaadó székhelye; hol a főispánok lak
tak, ott volt a közigazgatás , a törvényszékek 
a főispánt kisérték, ez idő óta a törvényszék 
folyton Enyeden van. Nem akarom fölemiiteni, 
hogy a Bach-korszak hat évre Enyedről elvette 
a törvényszéket, mert akkor oly időket éltünk, 
midőn még a vasutakat is a politikai tekintetek 
irányozták. Ezeket előrebocsátva s fentartva a 
jogot, midőn ez ügy előkerül, ahhoz tüzetesen 
szólhatni, kérem e kérvényt a kérvényi bizott
sághoz utasítani. 

E l n ö k : Ezen kérvény is a kérvényi bi
zottsághoz tétetik át. 

T ö r ö k S á n d o r (soproni): Tiszt, ház ! 
Azon alkalommal, midőn szerencsés voltam egy 
országos műegyetem fölállítására vonatkozó ha
tározati javaslatomat a t. háznak benyújtani, 
s azon alkalommal i s , midőn ezt visszavontam, 
azon kijelentéssel tevém azt, hogy a költségve
tés tárgyalása alkalmával fogok tüzetesebben e 
tárgy érdeméhez szólani. A költségvetési tárgya
lás bekövetkezésének órái, a mint tudjuk, ez idő 
szerint meg vannak számlálva; de mert kíván
nom is kell, hogy árnyéka is eloszlassák an
nak, mintha a törvényhozás e fontos ügyet el 
akarná odázni, és miután miniszteri előterjesztés 
e tárgy iránt előttünk nem fekszik, bátor va
gyok ezennel egy országos iparnrűegyeteni föl
állítása, tárgyában törvényjavaslatot letenni a 
ház asztalára. 

A házszabályok értelmében csak rövid indo
kolás előzheti meg bármely indítvány megtéte
lét. (Felkiáltások : Igás!) de a fenebbiek tekin
tetéből legyen szabad kérnem a t. házat, (Moz
gás) hogy részletes elemzésébe bocsátkozhassam 
(Zaj. Fölkiáltások: Nem szabad!) azon indokok
nak, (Nem szabad!) melyek engem ezen törvény
javaslat beadására bírtak. 

Minden rendszer-változásnak józan és he
lyes czélja nem lehet egyéb, mint a nemzet szel
lemi életének fejlesztéséhez, szabadságának, füg
getlenségének biztosításához és anyagi gyarapo
dásához a kellő módokat és eszközöket kijelölni: 
(Zaj) mert hiszen épen a rendszer-változásnak 
csak a korábbi rendszer elégtelensége vagy ká
ros volta volt az okozója. (Folytonos zaj.) Ily 
rendszerváltozásnak tartom részemről a 67/68-ki i 

kiegyezkedés művét, (Ingerült félbeszakítások: Nem 
szabad most ily indokolásokba bocsátkozni!) mely 
politikai és társadalmi nagy fontossága mellett, 
még különösen a magyar fai egyéni kifejlődését 
is biztosította. (Fölkiáltások: Halljuk az elnököt!) 

E l n ö k : Méltóztassék a t. képviselő ur a 
szabályok értelmében beadni törvényjavaslatát. 
Az ki fog nyomatni, és ha a ház tárgyalás alá 
veszi, akkor joga lesz a képviselő urnák a tör
vényjavaslatot indokolni. (Élénk helyeslés.) 

T ö r ö k S á n d o r (soproni): Csak néhány 
rövid szóra kérem ki még a t . ház figyelmét. 
(Fölkiáltások: Eláll!) Azt hiszem, hogy magára a 
képviselőházra nézve is nérni árnyékot vetne 
azon körülmény, ha a dolog fontosságát teljes 
mértékben méltányolni nem tudná. (Nevetés.) Én 
ellenkező meggyőződésben vagyok, és azért bá
tor vagyok a t. háznak törvényjavaslatomat be
nyújtani. (Atalános éljenzés) 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa soproni 
Török Sándor törvényjavaslatát): „1. §. Budapesten 
egy országos iparműegyetem fölállítása elhatá-
roztatik. 

„2. §. Ezen országos műegyetem, mint a 
hazai ipar- és kereskedelemmel kapcsolatos köz
munka- és közlekedési ügyeknek organikus fejlő
désével összefüggő szakintézet, közvetlen a ma
gyar királyi közmunka- és közlekedésügyi minisz
térium felügyelete alá helyeztetik, s fölállításának 
költségösszege, valamint jövőben rendes évi költ
ség előirányzata is, a nevezett minisztérium évi 
költségvetésébe veendő föl. 

„3. §. A jelen törvény végrehajtásával a 
magyar királyi pénzüg}d és közmunka- és köz-
lekedésügjd miniszterek bízatnak meg." 

E l n ö k : Ki fog nyomatni , és midőn a t . 
ház elrendeli, napirendre tűzetni. 

I v á n k a I m r e : T. ház! Szándokom volt 
interpellatiomat, melyet a pénzügyi és közleke
désügyi miniszter urakhoz vagyok bátor intézni, 
kissé hosszasabban indokolni; de okulva az előt
tem épen történt példán, nem kívánom igénybe 
venni a ház türelmét, és igy csak igen röviden 
emlékeztetek arra, a mit Kemény István b. kép
viselő ur mondott, ki nem beszélt ugyan a mos
tani időről, de azt mondta, hogy a vasúti con-
cessiók politikai jutalom gyanánt osztogattattak. 
Bátor vagyok interpellatiomat egyszerűen felol
vasni. (Olvassa): „Miután a törvényhozás 1860-
ban a nyíregyház-ungvári vasút építését meg
rendelte ; 

„miután az 1868. XLDL törvényczikk 2, 
§-a a nyiregjmáz-ungvári gőzmozdony-vaspályát 
azok közé sorozta, melyek a vasutak és csator
nák építésére felvett kölcsönből mértföldenkint 
100,000 frtig segelyezhetök : 

18* 
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„miután a képviselőház 1868-ban deczember 
havában elfogadta a közlekedési miniszter abbeli 
határozati javaslatát, hogy a minisztérium több 
rendbeli vasutakra nézve a tárgyalást megkezd
heti, engedélyezési okmányt köthet stb., oly for
mán, hogy az ily kötéseket, a mennyire lehetsé
ges, a jelen országgyűlés kezdetén alkotmányos 
elintézés végett bemutassa; 

„miután a f. é. Julius 13-án tartott 50-ik 
országos ülésben 539. sz. a. hozott azon hatá
rozata a képviselőháznak, miként a nyiregyháza-
xmgvári vasút kiépítését szükségesnek tartja, és 
azt az előbb idézett XLIX. törvenyczikk 2. §-ában 
körülirt segélyezési mód mellett mindeddig biz
tosítani nem lehetett, elvben helyesli a nevezett 
törvenyczikk 2. §-ának oly módosítását, mely 
szerint a vállalkozók az általuk befektetett tőke 
jövedelmezősége iránt előlegesen biztosíttassanak ; 
kétségtelenné teszi azt, hogy a nevezett vasút 
kamatbiztositás mellett is kiépíthető; 

„miután az 1868. XLIX. törvényczikkben 
említett kedvezmény daczára még eddig, eliogad-
ható föltételek alatt, kamatbiztositás nélkül vál
lalkozó nem akadt; 

„miután az állam segélyezésének birtokában 
levő magyar észak-keleti vasútra nézve életkér
dés, hogy a nyiregyháza-ungvári vasútvonalnak 
forgalma az ő forgalmával együttesen kezel
tessék ; 

„miután a dolog természete ugy hozza ma
gával, hogy e két vasútvonal forgalmának egye
sítése által a miskolcz-hatvan-pesti állam-vasut 
forgalma bízvást szintén növekedni fog: 

„bátor vagyok a pénzügyminiszterhez és a 
közmunka- és közlekedési miniszterhez a követ
kező kérdéseket intézni : 

„Mi felvilágosítást adhatnak az iránt, hogy 
mindamellett, miként az állam segélyén felül a 
vidéki birtokosok is tetemes kedvezményeket 
ajánlottak, eddig még sem sikerült a nyiregy
háza-ungvári vasút kiépítésére vállalkozót elfo
gadható föltételek alatt — kamatbiztositás nél
kül — találni? 

„Es ha ez igy van: hajlandó-e a miniszté
rium a m. észak-keleti vasút engedélyeseivel, mint 
a nyiregyháza-ungvári vasút természetes követe
lőivel, kamatbiztositás mellett, oly alapon alkura 
lépni, a mely az államra nézve az eddigi ajánla
toknál kedvezőbb, vagy legalább is hasonló ér
tékű ? — Es ha igen: 

„Szándékozik-e az engedélyesek ebbeli be
adványát még ez évben az idézett 539. számú 
határozat értelmében a képviselőház elé terjesz
teni? vagy pedig kész-e a minisztérium ugyanaz 
idézett határozat szavaival élve: „a vállalkozók
kal a törvényhozás jóváhagyásának fentartása 
mellett szerződésre lépni?" 

Csak még egy pár szót engedjen a t. kép
viselőház, 

Nem alkalmatlankodtam volna interpellá-
tiommal, mert ismételve sürgetvén e vasutat az 
észak-keleti vasuttársulat részére a kormánynál, 
vártam mindig azt az időt, hogy az be fog kö
vetkezni, hogy tudniillik az a minisztérium által 
tervezett módon építtetni nem fog, s akkor jö
vök a kamatbiztositás-kéréssel. Most azonban, 
mint igen jó kutforrásból vélem tudni, a tisza
vidéki vasút több egyént küldött ki ezen szárny-
vasút kiépítésére alkudozni, és miután az, ha a 
tiszavidéki vasút nyerné meg a nyiregyháza-
ungvári vasút kiépítését, nem jelentene mást, 
mint az észak-keleti vasút forgalmának igen 
nagy részbeni elvonását, vagyis nem jelentene 
mást, mint azt, hogy oly vasút, mely már kün 
van a kamatbiztositásból, elvonja a forgalmat 
olyan vasúttól, mely még igen soká fogja igénybe 
venni az állam segélyét, tovább felszólalásomat 
nem halaszthattam. Ez a tényállás. Itt sürgős 
intézkedést javasol ugy az országos érdek, mint 
a vidék és a társulat érdeke. 

Azért interpellátiómat a miniszter urak és 
a t. ház becses figyelmébe ajánlom. 

E l n ö k : Közöltetni fog az illető miniszter 
urakkal. 

D i e t r i c h I g n á c z : Van szerencsém 
Blaschier Caesar pécsi lakos kérvényét benyúj
tani az állam részére 1849-ben lefoglalt és át
vett 654 Va akó bora s ugyanannyi akó hordája 
fizetetlen árának, vagyis 6184 frt lefizetése iránt. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit-
tatik. 

D i e t r i c h I g n á c z : Ezenkívül két tör
vényjavaslatot vagyok bátor előterjeszteni. 

Midőn a bírói hatalomról szóló törvényja
vaslat a házban tárgyaltatott, azon ügyben én 
is felszólalván, nyomatékosan jegyeztem meg, 
hogy a törvényeket együttesen kell alkotni. 
Mert ha nem alkottatnak a törvények együtte
sen, akkor megtörténhetik, hogy valamely ügy
ről azok nem gondoskodnak, a miről gondos
kodni kellett volna. Így vagyunk a birói hata
lom gyakorlásáról szóló törvényjavaslattal. Benne 
az van mondva, hogy a biró csak törvény 
alapján hozott rendeletek és a törvényes 
szokás szerint ítélhet. Vaunak az országban igen 
fontos ügyek, ilyen ügyek az úrbéri erdei ha
szonvételt szabályozó ügyek, a melyekre nézve 
sem hazai törvényeink nem léteznek, a melyek 
ily módon rendelnék az erdők megosztását és 
szabályozását, és sem alkotmányos szokás nem 
létezik, ugy hogy ezen ügyek még most is az 
1853. márez. 2-dikán kelt császári pátens szerint 
intéztetnek el. Még nagyobb baj az, hogy van
nak olyan ügyek, a melyekben az illetők igé-
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nyeiktöl elmozdittatnak. Ezeknek jogorvoslat áll 
ugyan nyitva, de csak a bécsi 1858, miniszteri 
rendelet alapján. Most azon bíróságok, a melyek 
előtt ezen ügyek folyamatban vannak, nagy za 
varban lehetnek, mittevők legyenek. A pátens 
szerint nem ítélhetnek, a bírói hatalom gyakor
lásáról szóló törvény után. De azok, a kik jog
orvoslatot keresnek, szinte nem hivatkozhatnak 
a Bécsben 1858-ban kiadott miniszteri rende
letre. Hogy e hiányt pótoljam, bátor vagyok egy
nehány rövid szakaszban az erdei úrbéri haszon
vételek szabályozása tárgyában törvényjavasla
tot beterjeszteni. Kérem annak kinyomatását. A 
fölolvasás el is maradhat. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A törvényjavaslat fölolvasottnak 
tekintetvén, ki fog nyomatni, a tagok közt ki
osztatni és, ha a t. ház kívánja, napirendre tű
zetni. 

D i e t r i c h I g n á c z : Még egy másik tör
vényjavaslatom is van. 1868. végén az ország
gyűlésen egy törvény alkottatott, melynek hiá
nyait lehetetlen hogy a jogász be ne lássa. Ez 
a szőlődezsmavaltsagi törvény. Nem akarom 
hosszasabban indokolni, mert úgyis indokolást 
terjesztettem melléje. Ebből a t. ház be fogja 
látni ezen törvénynek hiányait. 

E l n ö k : Az indokolással együtt kinyomat
ván, ki fog osztatni és napirendre kitüzetni. 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : T. ház! Van 
szerencsém az állandó pénzügyi bizottság részé
ről tisztelettel jelenteni, hogy a pénzügyi bizott
ság az államköltségvetés tárgyalását teljesen be
fejezte, zárjelentését van szerencsém ezennel a 
ház asztalára letenni. Minthogy a jelentés kissé 
terjedelmes, csak a mérleget leszek bátor fölol
vasni. {Halljuk! Olvassa:) „Az 1870-iki állam
költségvetés mérlege következőkép áll : 

., 1. Rendes szükséglet: 153.815,531 forint; 
rendes födözet: 147.335,264 frt; marad hiány: 
6.480,267 írt. 

„2. Rendkívüli szükséglet: 36.722,077 frt; 
rendkívüli födözet: 35.541,505 forint; hiány: 
1.180,572 frt. 

„E szerint az összes szükséglet 1870-ben 
igy állana: 190.536,158 frt; összes födözet: 
182.876,769 frt; összes hiány: 7.660,839 frt," 

Bátorkodom továbbá jelenteni, hogy az ál
talunk készített egyes jelentésekben a sietős 
nyomdai munka miatt, számtalan értelemzavaró 
sajtóhiba maradt ben; ezeket bátor voltam a 
zárjelentésben röviden összeállítva előterjeszteni, 
hogy a képviselő urak a tárgyalás alkalmával 
azokat figyelembe vehessék. {Helyeslés.) 

Van még egy másik rövid jelentésünk a 
minisztériumok kebelében felállítandó horvát-szla-
von-dalmát ügyosztályok életbeléptetése folytán 
felmerülő költségek tárgyában. Ezen jelentés ér

telmében négy minisztérium költségvetésében a 
következő tételek fordulnak elő: a pénzügymi
nisztérium központi szükséglete 8268 frt, a köz
lekedésié 7248, a kereskedelmié 7858, a honvé
delmi minisztériumé 7440 írttal nagyobb lesz. 
Ez egyébiránt a felolvasott mérlegbe már felvé
tetett, és ugy a tárgyalás alkalmával tekintetbe 
vehető. 

E l n ö k : A jelentés ki fog nyomatni és 
kioszatni. 

Következik a napirenden levő tárgy: az 
osztályok előadóiból alakult központi bizottság 
jelentése fog felolvastatni. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó {olvassa a köz
ponti bizottság jelentését Szalay Sándor fölhatalma
zást törvényjavaslatairól^ 

E l n ö k : T. ház! A szabályok értelmében 
a jelentések kinyomatandók és három nap köz
bejöttével, a, rendkívüli esetet kivéve, napirendre 
tüzendők. Én a dolog sürgősségénél fogva a ki-
nyomatást azonnal megrendeltem, a jelentés a 
törvényjavaslattal együtt a t. képviselő uraknak 
kezében van. Az, hogy mikor vétessék fel tár
gyalás végett, a t. háztól fog függeni. 

S z e n t i v á n y i K á r o l y : T. ház! A ház 
szabályainak 108. §-a ezt mondja: „A központi 
bizottság jelentése az Írásban beadott külön véle
ményekkel együtt a ház asztalára letétetvén, 
kinyomatik és, rendkívüli eseteket kive've, leg
alább három nap közbevetésével napirendre tű
zetik ki." Ha van ily rendkívüli eset, az bizo
nyosan most állt be, midőn a szóban levő tör
vényjavaslat és a központi bizottságnak a felett 
beadott és felolvasott jelentésének tárgyalása 
kerül napirendre. En azt hiszem, a ház szabá
lyait nem sértjük, sőt épen a házszabályok szel
lemében intézkedünk, ha e törvényjavaslatot és 
jelentést most mindjárt tárgyalás alá veszszük. 
Bátor vagyok tehát indítványozni, hogy ezen 
törvényjavaslat és jelentés rögtön vétessék tár
gyalás alá. {Élénk helyeslés a jobb oldalon.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Elismerem, 
hogy a házszabályok értelmében lehet rendkívüli 
körülmények közt a három nap megtartása nél
kül tárgyalni valamely központi bizottsági jelen
tést; de hogy az ily jelentés rögtön, t. i. azon 
perczben, midőn bejelentetett, a nélkül, hogy 
előre napirendre tüzetett volna, tárgyaltassék, 
egyátalában helyesnek nem tartom. {Helyeslés a 
bal oldalon.) Méltóztassanak továbbá figyelembe 
venni, hogy ez parlamenti életünkben oly veszé
lyes praecedenst teremthetne, melynek igen fáj
dalmas következései lehetnének. {Élénk helyeslés 
a bal oldalon.) 

En tehát nem kívánom magam sem a há
rom nap megtartását; de kérem a házat, hogy 
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a jelentést holnapra napirendre tűzni méltóztassék. 
(Élénk helyeslés a bal oldalon) 

Z s e d é n y i E d e : Részemről pártolom 
Szentiványi Károly ur indítványát, hogy t . i. a 
ház rögtön határozzon a szóban levő tárgy fe
lett. Az elnök ugyanis már tegnap kimondotta, 
hog}r ma a központi bizottság jelentése fog a 
ház határozata alá kerülni. A háznak hozzájá
rulása nem is fog nehézségekbe ütközni, miután 
a központi bizottság szövege bizonyára nem tar
talmaz semmi olyat, mi különös gondolkozási 
időt tenne szükségessé. (Zaj. Ez egyéni vélemény!) 
Engedelmet kérek : a dolog érdemére nézve mind
nyájan tájékozva vagyunk, miután a tárgy az 
osztályokban mindenki tudomására jutott . Magam 
is azt tartom, hogy, ha van rendkívüli eset, áz 
bizonyára jelenleg létezik. Pártolom azért Szent
iványi Károly ur indítványát. (Helyeslés. Ellen
mondás.) 

S z e n t i v á n y i K á r o l y : T. ház ! (Zaj. 
Fölkiáltások : Nem szabad kétszer szólani!) 

E l n ö k : A házszabályok értelmében az 
indítványozót illeti a végszó. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! 
S z e n t i v á n y i K á r o l y : Ha még töb

ben akarnak szólani, akkor főntartom magamnak 
a szabályok értelmében, mint indítványozó, az 
utolsó szót. (Helyeslés.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Ha a házsza
bályokat veszszük zsinórmértékül, kétségtelen, 
hogy a jelentés beadása s a tárgyalás között 
rendes esetekben három napnak kell közbejönni; 
de a rendkívüli eseteket a házszabályok kiveszik 

ezen szabály alól. Én megvallom, hogy ha lehet 
valamit rendkívülinek nevezni, én rendkívülinek 
tartom a jelen esetet, midőn a minisztérium négy 
évi költségvetést akként és oly időben terjesz
te t t a ház elé, hogy tárgyalására nem marad 
idő. (Helyeslés és derültség a bal oldalon.) Ennél
fogva a központi bizottságnak az e tárgyban elénk 
terjesztett jelentése fölötti tárgyalást is rendkí
vülinek kell ta r tanom; és arra a rendes esetek
ben megkívántató három napi közbejövetel 
bályok értelmében nem szükséges; mindamellett 
véleményem az, hogy a központi bizottságnak 
szövegezése oly dolgokat tartalmaz magában, 
melyeket azok is, kik a legjobb szándékkal van
nak e törvényjavaslat iránt, egészen figyelmen 
kivül nem hagyhatnak. A házszabályok azt kí
vánják, hogy minden módositvány Írásban adas
sék be; ha tehát a jelentés most rögtön vétet
nék tárgyalás alá, ezen módositványok átgondo
lására elég idő nem volna. E szerint, ha a t . 
ház azt kívánja, hogy egyrészt a tárgy el ne 

halasztassék, és mindamellett azon czél is eléres
sék, miszerint mindenki családja körében tölt
hesse a karácsonyi ünnepeket, talán czélszerü 
volna,. ha délután 5 órakor tar tanánk ülést, 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Figyelmeztetem a t. házat, hogy 
arra, miszerint valamely törvényczikknek szen
tesítése megtörténhessék, következők szüksége
sek: mindenekelőtt i t t részletesen tárgyal ta t ik ; 
azután 24 óra mnlva végmegszavazás végett 
harmadszor felolvastatik; akkor átküldetik a fő
rendekhez, onnan ismét visszajön, és ha e két 
törvényhozási tényező egyetért, a törvényjavas
lat fölterjesztetik ő felségének szentesítése alá. 
Ha már most ma ezen törvényjavaslaton keresz
tül nem megyünk, holnap a harmadik fölolva
sást nem eszközölhetjük. Azért kérem a tisztelt 
házat : méltóztassanak, ha már nem is rögtön, 
legalább délután a szóban levő jelentést tár
gyalni. (Helyeslés. Fölkiáttások: Most!) 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház! A dolog sürgőssége megkí
vánja, hogy a törvényjavaslat mielőbb tárgyal-
tassék; miután azonban a t. ház tagjai közt 
akadnak mégis, a kiket megnyugtatna az, hogy 
a törvényjavaslat csak most osztatván ki, leg
alább némi csekély idő közbejötte után tárgyal-
tassék: méltányos volna délutánra tűzni a tár
gyalást. (Fölkiáltások: Holnap! Most!) 

E l n ö k ; Két véleméiry van: az egyik, 
hogy most rögtön tárgyaljuk; a másik, hogy 
délután 5 órakor: melyiket fogadja el a t . ház? 
(Felkiáltások: Holnap! Most!) A kik most kíván
ják tárgyalni, méltóztassanak fölkelni. (Megtörté
nik.) Most, kérem, álljanak fel azok, kik délután 
5 órakor kívánják tárgyalni. (Megtörténik.) A 
többség oda szavazott, hogy délután legyen a 

S z e n t i v á n y i K á r o l y : Legyen sza
bad, mint indítványozónak, még egyszer nyilat
koznom, (Halljuk!) hogy három nap közbejöve
tele csak a rendes esetekre van kiszabva; ellen
ben a reudkivüli esetekre nézve a házszabályok
ban nincs ha tá rnap; következésképen — véle
ményem szerint — rendkívüli eseteknél mindig 
a t . ház akaratától függ: mikorra tűzze ki a 
tárgyalást? (Felkiáltások: Most!) Én azt indítvá
nyoztam, hogy most tárgyaljuk a jelentést; 
azonban nem találok valami nagy különbséget 
abban, ha nem most rögtön, hanem délután 5 
órakortárgj raltatik. (Fölkláltások: Most!) Ha t . i . e 
csekély elhalasztás némelyeknek megnyugtatásul 
szolgál, akkor én, mint indítványozó, szívesen 
ráállok, hogy délután 5 órakor tárgyaltassék. 
(Felkiáltások: Most! Holnap!) 
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tárgyalás. (Jobb felől fdUáltások: Kisebbség! Zaj.) vajon délutáni 4 vagy 5 órakor tartassék-e az 
Én többségnek találtam, és a határozatot e sze- ülés? (Felkiáltások: 5-kor!) Tehát d. u. 5 órakor 
rint ki is mondtam; ha kételkednek benne, szám- lesz az ülés. 
láljuk meg a szavazatokat. (Fdkiáltás jobb felől: 
Maradjon a határozat!) Abban van még eltérés: • Az ülés végződik d. e. 11 órákor. 

91. országos ules 
1869-dik évi deczember 20-án 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Szalay Sándor törvényjavaslata az adószedési és költségfedezési fölhatalmazásról tárgyalás alá 
vétetvén, a központi bizottság szerkezete szerint megállapíttatik. A főrendek üzenik, hogy a pénzügyi törvény
székekről, a részvénytársulatok és egyletek üzletére vonatkozó bélyeg- és illetékekről, a bélyeg- és illetékszabályok 
érvényének meghosszabbításáról, végre a tőzsdebiróságokról szóló törvényjavaslatokat, az utóbbit módosítással, elfogadták. 

A kormány részéről jden vannak: Andrásy 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, Gorove István, Hor
vát Boldizsár, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. u. 5 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni és a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
délelőtti ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Nincs ellene észrevétel? 
D i e t r i c h I g n á e z : T. ház! Midőn reg

gel a szőlőváltságról szóló törvényjavaslatot elő
terjesztettem : a t. elnök ur azon határozatot 
mondta ki, hogy a törvényjavaslat indokaival 
fog kinyomatni, miután hosszasabb indokolás 
mellett terjesztettem elő a törvényjavaslatot; a 
jegyzőkönyvben azonban csak az van mondva, 
hogy a törvényjavaslat kinyomatik. Kérem te
hát hozzátétetni, hogy az indokolásával együtt. 

E l n ö k : Ki fog igazíttatni. Egyéb észre
vétel nincs ? (Szünet múlva:) Tehát a jegyző
könyv hitelesítve van. 

Következik a napirenden levő tárgy: a 
Szalay Sándor képviselő által beterjesztett tör
vényjavaslat és a központi bizottságnak rá vo
natkozó jelentése. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Sza
lay Sándor törvényjavaslatát.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (olvassa a köz
ponti bizottság jelentését. Azután szól:) Engedje 
meg a t. ház, hogy mint a központi bizottság 
előadója röviden körvonalozzam azon álláspontot, 

melyet a központi bizottság e törvényjavaslat 
megítélésében elfoglalt. (Halljuk!) 

Midőn a t. ház tegnapi ülésében e törvény
javaslatot az osztályokhoz utasította, elvben el
fogadta és szavazatával mintegy szentesitette 
azon nézetet, hogy az 1870-ki államköltségvetés 
tárgyalásába, az idő rövidségénél fogva épen 
azért, mert felette bővebben, behatóbban, rész
letesebben kivan tanácskozni a f. év még hát
ralevő és amugyis ünnepek által megszakasztott 
napjaiban nem kivan bocsátkozni. 

A központi bizottság midőn véleményét a 
törvényjavaslat felett a tisztelt háznak bemu
tatja, mindenekelőtt kénytelen kimondani azt, s 
én vagyok szerencsés annak nevében kiemelni, 
hogy nem marad egyéb hátra a központi bizott
ság nézete szerint a kérdés jelen stádiumában, 
nehogy az állam szükségletei fedezet nélkül ma
radjanak, nehogy az államháztartás felzavarásá
val az álamgépezet megakadjon, nem marad, 
mondom, egyéb hátra, mint indemnity által fölha
talmazni a minisztériumot, hogy az állam költsé
geit és kiadásait fedezze. 

A központi bizottság a törvényjavaslat tár
gyalásánál az indemnity megajánlásában két 
utat látott : az indemnityt vagy az 1869-ik évi 
költségvetésre fektetni, vagy azt a pénzügyi bizott
ság által előterjesztett és 1870-re praeliminált 
államköltségvetésre alapítani. 

Midőn a törvényjavaslatot a központi bi
zottság elfogadta, ugyanakkor a második mód 
követését ajánlotta a t. háznak, és tette azt 
teljes meggyőződése szerint azért, mert az 1869-ki 
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államköltségvetésbe való alapitása az indemnity-
nek a központi bizottság előtt igen nagy nehéz
ségekkel és igen nagy kiviteli akadályokkal já
rónak tűnt elő; tette azért, mert a 69-ki és 
?'0-ki költségvetés közt lényeges kölönbséget lá
tott, s épen e különbség volt fő indoka annak: 
miért javasolja az indemnityt az 1870-ki költ
ségvetésre fektetni. Az 1870-re előirányzott költ
ségvetés ugyan még koránsem normális, és nor
mális budgetről addig nálunk nem is lehet szó, mig 
a reformok, legalább legfőbbjein, az igazságszolgál
tatás, biróságok, megyék rendezésén keresztül 
nem esünk; de bizonyos irányban tagadhatlan, 
hogy az 1870-ki költségvetés előirányzata, ugy, 
a mint előttünk fekszik, közelebb áll a normális 
budgethez mint az 1869-ki. Az 1869-ki bud-
getre nem alapitható az indemnity a központi 
bizottság véleménye szerint már csak azért sem, 
mert a honvédelmi tárcza, hacsak az oly jó si
kerrel megindult honvédség reorganisatióját fél
beszakítani nem akarjuk, az 1869-ki költségve
tés alapján egy napig sem látható el a szüksé
ges költségekkel; vannak azon kivül tárczák, 
melyeknek előirányzata annyira különbözik a 
69-ki előirányzattól, hogy a legnagyobb zava
rok nélkül és az adminisztratio megakasztása nél
kül valósággal nem szorithatók vissza a 69-ki 
költségvetés keretébe. Ilyen a közlekedési és 
közmunka, ilyen a közoktatási minisztérium 
költségvetése. De ezenkívül a többi minisztérium 
1870-ki költségvetéseiben is annyi változás tör
tént — hasonlítva a 68-ki költségvetéshez — hogy 
lényeges közérdekek veszélyeztetése és a közad-
minisztratió nagy kára nélkül alig volnának 
ezen különbözetek figyelmen kivül hagyhatók. 

Azért, t. ház, a központi bizottság egyhan
gúlag azon nézetben volt, hog}~ az 1870-ki ál
lamköltségvetés azon alakban, a mint azt a 
pénzügyi bizottság előterjesztette, lehet egyedül 
azon alap, melyre helyesen fektethető az adandó 
felhatalmazás. 

De volt még más indoka is a központi bizott
ságnak. Többek közt különösen a helyes ellen
őrzés és elszámitás szempontja is egyik indok 
volt, mely a központi bizottságot elhatározásá
ban vezérelte. A központi bizottság a helyes el
számolás lényeges akadályait látta abban, ha az 
év első részében oly alapon kezdetik meg az el
számolás, melyet a másik részben meg kell 
szüntetni. 

Igaz, hogy a képviselőház a költségvetés 
részletes tárgyalásánál módosításokat tehet és 
valószínű, hogy fog is tenni; a központi bizott
ság ezt jól tudta ; de miután mégis azon keret, 
melyben a tárgyalás mozog, ugyanaz marad, ez 
lényegileg fog különbözni azon alaptól, melyen 
az év első részének költségvetése tárgy altatott. 

Ez a központi bizottságot nem tántorította 
meg meggyőződésében, s azért van szerencsém a 
törvényjavaslatot ugy a mint azt a központi 
bizottság szövegezte, a t. háznak ajánlani. (He
lyeslés jobb felöl.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! (Halljuk!) Mi
előtt a szőnyegen levő tárgyra nézve részle
tezném nézeteimet, legyen szabad annak kijelentése 
után, hogy én a törvényjavaslatot ugy, a mint 
azt a központi bizottság előterjesztette, el nem fo
gadom, legelőször is az igen t. előadó ur beszé
dére kell tennem egy pár észrevételt. 

A t. előadó ur azt monda, hogy a képvi
selőház annak kimondása által, hogy ezen tör
vényjavaslatot tárgyalni akarja, azt elvben már 
elfogadta. Én, részemről, egyszerűen és csak a 
jövőre való tekintetből akarom erre megjegyez
ni, hogy nem fogadhatom el azon magyarázatot, 
mely szerint azon körülmény, hogy a ház vagy 
bárki valamely törvényjavaslatot tárgyalni akar, 
már annyit jelentene, hogy annak elveit magáévá 
teszi. Mert igen sokszor lehet és kell óhajtanunk, 
hogy valamely tárgy megvitattassék a házban, és 
épen azért tárgyalni kívánunk valamely tör
vényjavaslatot, a nélkül, hogy ez által már az 
elvet, melyet az magában foglal, elfogadtuk 
volna. 

Az igen t. előadó ur indokolásában felhozta 
az ellenőrzési szempontot, azt mondván, hogy 
az 1870. évi költségvetést kell alapul venni, 
mert ez által az ellenőrzés könnyebben lesz telje
síthető; míg, ha az 1869-i vétetnék alapul, az 
év egyik részében egy, másik részében más rend
szer szerint kelletvén eszközölni a könyvezést, az 
ellenőrködés nagyon meg volna nehezítve. Ki
mondta azon nézetét is, hogy, ha teljes normá
lis budget a reformokig nem lehet is, de min
denesetre az 1870. évi budget sokkal közelebb 
áll egy normális budgethez, mint az 1869. évi; 
tehát már ennélfogva is erre kell az általa úgy
nevezett indemynitit alapítani. 

A mi az elsőt illeti, a két eset közül egy 
állhat : vagy az, a mi, hitem szerint, csakugyan 
ben van a törvényjavaslatban, a mint előter
jesztetett, hogy ezen javaslat által az ország
gyűlés saját kezeit megköti a jövő 3/4 évre is; 
vagy nem. Ha ez foglaltatik benne, akkor 
egyforma vezetése a könyvezésnek, igaz, biztosít
va van, de a háznak alkotmányos joga meg van 
csorbítva. (Helyeslés a bal oldalon.: Igaz!) Ha nem 
ez foglaltatik benne, akkor nem látom át, hogy 
a könyvezés tekintetében minő könnyebbség ho-
zatik létre. De egyátalában ezen szempont én 
előttem irányadó nem is lehet, mert e szerint 
nem arról lehet szó, hogy az ellenőrködés köny-
nyebb vagy nehezebb legyen ; hanem csakis ar
ról, hogy a finánczminiszterium közegeinek ke-
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vesebb vagy több dolguk legyen. Mert ha az 
1869. budget fogadtatik el alapul és addig, mig 
az 1870. évi meg nem állapittatik, e szerint tör
ténnek a könyvezések , annak csak egy követ
kezéselehet: az, hogy midőn az 1870. évi budget 
is meg lesz állapítva, a mikor különben is — ha
csak a ház nem akarja saját jogait megcsorbi-
tani — az addig történt bevételek és kiadások 
az utólagosan megszavazott budget keretébe 
majd bele illesztetnének, ezek addig mint ide
iglenesen történt kiadások s bevételek fognak 
könyveztetni ugy, mint a megszavazott budget 
szerint könyveztetniök kell. 

A mi azt illeti, hogy nem normális budget 
a 70-ki is, de közelebb áll egy normális budget-
hez, mint az 1869-ik évi: először is azt jegyzem 
meg, hogy, ha meggondolom, hogy a reformok 
irányában mennyire gyengén nyilatkozik — ak
kor, midőn azok valósításáról komolyabban van 
szó — a hajlam: attól kell félnem, hogy, ha a 
reformok keresztülvitelétől teszszük függővé egy 
normális budget lételét, évtizedek fognak eltelni, 
mig normális budgettel birni fogunk. 

De megjegyzem mellékesen még azt is, hogy 
én legalább nem hiszem, hogy a t. ház, midőn 
azon nézetből indult ki, hogy az 18 70-ki budge-
tet tárgyalni alaposan ideje nincs, már most elő
re, a nélkül, hogy azt tárgyalta, hogy azzal 
foglalkozott volna , kimondhassa azt , hogy ez 
helyesebben van szerkesztve, mint az 1869-ki bud
get. Mert ezt csak akkor fogjuk kimondhatni, ha 
a budgetet tárgyalni fogjuk. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

A mi magát a dolgot illeti, én, részemről, 
szomorú dolognak tartom, hogy most, midőn 
már közel három éve, hogy felelős minisztérium 
kezeli az ország ügyeit, ismét oly helyzetben va
gyunk, hogy még azon részleteire nézve is az 
államháztartásnak, melyekre nézve a kiegyezési 
törvények még épen tar tot ták a képviselőház 
jogait, a helyett, hogy a költségvetés helyesen 
és alkotmányosan rnegállapittatnék, ismét meg
hatalmazásról kell szólni. Oka ennek természete
sen igen egyszerű ; oka rejlik nem az átme
net nehézségeiben, mert a sokszor emiitett 24 
óra rég elmúlt, hanem rejlik abban, hogy a t. 
minisztérium teljesen elhanyagolta az országgyű
lés határozatát, azon határozatát, melyet a ház 
saját beleegyezésével alkotott a múlt évben. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Most mi lehet a teendő ? Nem tagadhatom, 
legószszerübb vagyis leglogikaibb volna azt 
mondani, hogy a mely minisztérium ily módon 
hanyag volt oly kötelesség teljesitósében, melyet 
saját maga vállalt magára — mert az 1868. évi 
3002, számú végzés a minisztérium hozzájárulá
sával alkottatott — az a képviselőház bizalmát 
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nem érdemli meg, és igy számára nem kell 
megszavazni a költségvetést. (Helyeslés bal fe
lől. Felkiáltások jobb felől: Kegyes engedelmével meg
szavazzuk !) 

Egészen és teljesen őszinte leszek. (HaU-
Ijuk!) Én ily modorú inditványnyal elő
lépni nem akarok. (Jobb felől: Kár!) Ne 
méltóztassanak találgatni , megmondom az 
okát. Nem állok ilyennel elő azért, mert, mint 
ma a képviselőháznak állását ismerem, ily 
inditványnyal nem eszközölnék egyebet, mint 
a z t , hogy nagy diadalt aratna a miniszté
rium épen azon perczben, midőn arra legkevésb-
bé érdemes. (Élénk helyeslés a bal oldalon.) 

Nem akarva ily inditványnyal előlépni; nem 
akarva és nem akarhatva — valamint ezt már a 
t. ház kebelében többször mondottam is — azt sem, 
hogy az államháztartásban zavar álljon be, 
most nincs egyéb hátra, mint arra törekednünk, 
hogy, ha már az államháztartás zavarnélküli fen-
állásának szempontjából szükséges a jövő év 
első negyedére, vagy legalább bizonyos részére 
felhatalmazás utján intézkedni; e felhatalmazás 
ne csak a kellő korlátok közt adassék, hanem 
az alkotmányosság és a parlamentalismus fogal
mainak is minél inkább megfeleljen és foglal
jon magában intézkedést az iránt is, hogy ezen 
idő minél rövidebbre tétessék. 

Ezen szempontok által vezéreltetve, én a 
törvényjavaslatot, ugy a mint az beterjesztve 
van, részemről nem fogadom el. Nem fogadhatom 
el, mert, először: nem tar tom lehetgségesnek, 
hogy e felhatalmazás egy bizottsági vélemény 
alapján adassék, mely a házban tárgyalva nem 
volt, és mely még alaposan nem ismertetik; de 
nem tar tom lehetőnek továbbá azért sem: mert, 
mig lehetségesnek tartom, vagyis nem lehetségesnek 
tartom, hanem kényszerítve érzem magamat arra, 
hogy egy felhatalmazásba bizonyos feltételek mel
lett beleegyezzem, addig ahhoz, hogy kiadásoknak 
és bevételeknek megállapítása, megszavazása a 
70-ik évi költségvetés alapján történjék, nem fo
gok részemről soha hozzájárulni ; nem fogok 
pedig azért, mert megszavazni egy, e házban 
nem tárgyalt bizottsági vélemény alapján a 
bevételeket és kiadásokat, nem tenne mást, mint 
megszavazni legalább három hónapra a költség
vetést tárgyalás nélkül, a mi pedig ismét nem 
tenne mást, mint ezen szavazás által és —• kény
telen vagyok ismételni — a tisztelt miniszté
rium hibája miatt bekövetkezett esetben, a fe
lelősséget e rendkívüli helyzetért a miniszter 
vállairól levéve, azt a képviselőházra ruházni á t ; 
vagyis a felelősséget, mely a miniszter iránt 
még valósitható, áthelyezni olyanokra, a kik irá
nyában azt valósítani nem lehet. 

19 



146 91. országos Bíés deczember 20. 1863. 

Én azt tartom, t. ház, hogy a felhatalma
zást más alapon, mint az 1869-ki költségvetés 
alapján, a háznak nem lehet megadni. 

Az mondatik — vonatkozott reá az igen 
tisztelt előadó ur is — hogy ily módon sok, igen 
fontos költség nem lenne teljesithető. Előhoz
ta a honvédelem költségeit, a népnevelés költ
ségeit , a közlekedés és a közmunka költségeit, 
értve hihetőleg ez utóbbiak alatt a Tisza-szabá
lyozásnak épen a képviselőházban is fölmerült 
költségeit is. En, t. képviselőház, nem hiszem, • 
hogy, ha az 1869-ki alapon szavaztatik is meg a I 
fölhatalmazás, és kimondatik, hogy a bevételek 
és kiadások egyébiránt az 1870-ik évi költség
vetés keretébe lesznek beül esztendők, hogy ez 
által azon szomorú eset, a melyet a t. előadó 
ur is emiitett, jelesül, hogy a honvédségnek meg
kezdett szervezése ebben félbeszakadna, szükség
kép bekövetkeznék. 

En, részemről, mind a parlamenti kormány
nak, mind az indemnitynek eszméjét ugy fogom 
föl, hogy, ha a rendkívüli körülmények azt igény
lik, hogy rendszeres, szabályszerű módon a költ
ségvetésről gondoskodni nem lehet, ebből nem 
az következik, hogy a képviselőház a nélkül, 
hogy azt alaposan tárgyalta volna, magára ve
gye a felelősséget; hanem igenis az, hogy a mit 
az állam szükségei, a mit a fenálló törvények, 
mint például a honvédségről szóló törvény, ki
vannak, azt addig, mig a rendszeres megszavazás 
megtörténik, saját felelőssége alatt teljesítse a 
minisztérium , (Bal felől helyeslés; jobb felől ellen
mondás) kérvén, hogy a képviselőház annak ide
jében azokat a budgetbe vegye föl, és ez által 
tényleg neki az indemnityt adja meg. 

Meglehet, azt fogják mondani, hogy ez több, 
mint a mennyit kívánnak , hogy ez több, mint 
a mennyit elfogadnak. Én nem azt tartom hogy 
ez több, hanem azt tartom, hogy kevesebb. 
Mert mi az, a mit önök most kivannak? és mi 

mit én ezen általam most elmondottak 
szerint megadni akarok? Önök azt kívánják, 
hogy a képviselőház, a nélkül, hogy tárgyalhatta, 
megfontolhatta volna a tételeket, előre hatal
mazza föl a minisztériumot azon kiadások meg
tételére, és igy hatalmazza föl, a nélkül, hogy 
meglátta volna, hogy igazában miről van szó, 
és mentse töl a minisztériumot a felelősség alól. 
És mit akarok én? Azt, hogy ha a képviselő
ház oly helyzetbe hozatott, hogy teljes alapos
sággal nem állapithatja meg a költségvetést, 
maradjon meg ótalmául az alkotmányos jogok
nak a miniszteri felelősség, azon minisztereknek 
felelőssége, kiket lesz a háznak alkalma felelős
ségre vonni azért, ha olyasmit tettek, a mit 
nem kellett volna tenniök, vagy pedig, ha nem 
tették azt, a mit tenniök kellett volna. Ily mó- i 

don megóvatnak a parlamentálismus elvei, meg
marad a miniszteri felelősség, mig máskép a kép
viselőház oly kiadások iránt, a melyeket alapos 
tárgyalás után nem állapithatott meg, leveszi a 
minisztériumról a felelősséget, és előlegesen fel
menti a minisztériumot, a mely a késedelemnek 
is oka volt, és ily módon a felelősséget és par-
lamentálismust kfjátsza. 

Én tehát, t. ház, az 1869-ik évi költségve
tés alapján kívánom a meghatalmazást meg
adatni; kívánom kimondatni, hogy minden kia
dás és bevétel az utólag megszavazandó 
1870-ik évi költségvetés keretébe beilleszten
dő, és kívánom kimondatni, hogy, ha az 1870-ik 
évi költségvetés, a mint én ezt hiszem és re
ménylem, 1870-ik évi marczius 31-ikénél előbb 
megálapittathatik, ezen fölhatalmazás érvénye 
azon perczben megszűnik. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Az természetes! 

T i s z a K á l m á n : Sok van, a mi ter
mészetes, de ha tisztán a törvényben ki nem 
mondatik, nem ugy történik, sőt sokszor, ha 
tisztán kimondatik is, még sem történik meg. (Fel-
Máltások a bal oldalon: Ugy van!) 

Ezen nézetből kiindulva, én részemről ellen-
inditványt vagyok bátor a ház asztalára letenni, 
mely kimondja annak okát: miért hozza a ház 
ezen határozatot s miért intézkedik akként, a 
mint előadott nézetem szerint intézkedni kell? 
(Olvassa) : „Törvényjavaslat az állam bevételeinek 
és kiadásainak az 1870-ik évi január 1-től mar
czius 31-kéig terjedő kezelése iránt a miniszté
riumnak adott fölhatalmazásáról. Az 1868-ik év 
L-ik törvényczikk érvénye folyó hó 31-én lejár
ván, s a minisztérium által az 1868-ik évi 3002. 
számú határozat ellenére elkésve beterjesztett 
költségvetés tárgyalása addig befejezhető nem 
levén : 

„1. §. A minisztérium fölhatalmaztatik, hogy 
az állam bevételeit és kiadásait az 1870-ik év 
január 1-től marczius 31-kéig, a mennyiben 
ujabb törvények mást nem rendelnek, az 1869-ik 
évre megszavazott költségvetés értelmében ke
zelhesse. 

„2. §. Minden ezen idő alatt erre közlendő 
bevétel és kiadás az 1870-ik évre megsza
vazandó költségvetés keretébe lesz beillesztendő. 

„3. §. Ha az 1870-ik évi költségvetés az 
1. §-ban kitett idő eltelte előtt állapittatik meg, 
ezen fölhatalmazás hatálya azonnal megszűnik. 

„4. §. Ezen törvény végrehajtásával a pénz
ügyminiszter bizatik meg." 

T. ház! Midőn ezen ellenjavaslatomat elfo
gadás végett a t. háznak ajánlanám, még két 
megjegyzést vagyok bátor tenni. (Ralijuk!) 
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Egyik megjegyzésem vonatkozik egy argu
mentumra, melyet specifice az előadó nr föl nem 
hozott ugyan, de a melyet az osztálytanáeskozá-
sokban sokszor hallottam említtetni. Azt állítják 
ugyanis sokan, hogy már csak azért is az 
1870-ki költségvetés alapján kell megadni a föl
hatalmazást, mert abban a nyugdijak, a pénz
ügyi bizottság véleménye szerint, már^ szűkebb 
körre vannak szorítva, mint 1869-ben. Én ugyan 
nem tudom, hogy az 1870-ki költségvetés alap
jára fektetett meghatalmazás az emiitett érte
lemmel bírna, de részemről határozottan taga
dom azt, hogy midőn mi azt mondjuk ki, hogy 
a minisztérium fölhatalmaztatik arra, hogy a 
kiadásokat az 1869-ki költségvetés alapján ke
zelhesse, ez által oda volna utasítva, hogy a 
nyugdijakat azon nagyobb mérvben, melyben az 
1869-ki költségvetésben foglaltatott, tartoznék 
kiadni. Ily értelemmel azért sem birna a fölha
talmazás, mert midőn azt mondjuk, hogy a ki
adások az 1870-ki költségvetés keretébe lesznek 
beillesztendők, ez által elérendjük azon ezélt, 
hogy az óvatos és felelőssége érzetében eljáró 
minisztérium tartózkodni fog attól, hogy a nyug
dijakat oly mérvben szolgáltassa ki, minőben 
azok az 1869-ki budgetben előirányozva voltak. 

Másik megjegyzésem ez. Nem tagadhatja 
senki, hogy azon eljárás , melyet most indit-
vánjdm hozunk, nem egészen rendszeres, nem 
teljesen alkotmányos és helyes eljárás. De a 
helyzet olyan, hogy bár — annak nehézségeivel 
számítva — magam is bátor vagyok a ház asz
talára egy javaslatot letenni, teljes őszinteséggel 
kimondom, miszerint nincs ember, ki oly javas
latot képes lenne a jelen helyzetben tenni, mely 
az alkotmányosság igényeinek teljesen megfe
lelne. (Helyeslés a bal oldalon.) De ha már e hely
zetben vagyunk, én azt hiszem, hogy inkább oly 
eljárást kell követnünk, mely azon lehetőséget 
megnehezítse, miszerint akár a jelen, akár más 
minisztériumnak ilyen kényszerhelyzetet ismét 
előidézzen, nem pedig oly eljárást, mely ezen le
hetőséget megkönnyítse. (Helyeslés a bal oldalon.) 
Már pedig, ha ezen helyzetbe jutva, oly intézke
déseket teszünk, melyeknél fogva positiv alapo
kat adunk a minisztériumnak, és igy leveszszük 
vállairól a felelősséget és a magunkéra teszszük, 
akkor a minisztériumnak megkönnyitjük az ily 
eljárást mindenkorra; mig, ha ugy intézkedünk, 
hogy a minisztérium helyzete ez időközben kel
lemetlen legyen, és hogy érezze a rá nehezedő 
felelősség súlyát, akkor mind a jelen, mind egy 
más minisztérium óvakodni fog hasonló helyzetet 
előidézni. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Ezen okoknál fogva én az indítványhoz nem 
járulhatok, s ajánlom elleninditványomat. (Élénk 
helyeslés a bal oldalon.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (újra fölolvassa 
az élleninditványt, valamint aláíróit, úgymint) : 
„Tisza Kálmán, Ghyczy Kálmán, P. Szathmáry 
Károly, Horváth Sándor, Eördögh Frigyes, Sala
mon Lajos, Plachy Tamás, Dobsa Lajos, Szomjas 
József, Hajdú Ignácz , Huszár Imre, Szontagh 
Pál (csanádi)." 

E l n ö k : Mielőtt a szőnyegen levő tárgy 
fölötti vitát folytatnók, engedje meg a t. ház, 
hogy a felsőház épen megjelent jegyzője átad
hassa üzenetét. (Halljuk!) 

Csáky Gyula gr. főrendi jegyző 
(as elnöki szék elé járul): Mélt. elnök! tisztelt ház! 
Van szerencsém az 1869-ik év deczember 20-án 
tartott főrendi ülés jegyzőkönyvének kíséretében 
a pénzügyi törvényszékek ideiglenes fentartásáról, 
a pénzintézetek, részvónytársulatok és egyletek 
üzletére vonatkozó bélyeg és illetékek szabály
zásáról szóló, a főrendiház által elfogadott tör
vényjavaslatokat, továbbá a pesti áru- és érték
tőzsde és a vidéki termék- és gabonacsarnokok 
bíróságai fölállításáról szóló törvényjavaslatot, 
az ez irányban tett módosítások szövegezésével 
együtt, a t. háznak alkotmányos tárgyalás és 
szíves hozzájárulás végett átnyújtani. 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház ezen törvény
javaslatokat most fölolvastatni, vagy talán a 
holnapi ülésben? (Holnap!) Tehát a holnapi 
ülésre halasztatik el; most pedig folytatjuk a 
szőnyegen levő tárgy fölötti vitát. 

S z a l a y S á n d o r : Tiszt, ház! A központi 
bizottság előadója, Széll Kálmán tiszt, barátom 
által beterjesztett törvényjavaslatban az állítta
tik, hogy a központi bizottság az általam be
nyújtott törvényjavaslatot elvben elfogadta. En 
azonban azt mondom, hogy a központi bizottság 
jelentése az én törvényjavaslatomat lényegéből 
kiforgatta. (Halljuk!) 

Mert az általam beterjesztett törvényja
vaslat főelve abban áll, hogy — a t. pénzügymi-
miniszter ur által elkésve beterjesztett budget 
tárgyalása a már igen előrehaladott idő miatt 
nem levén lehetséges — hatalmaztassék föl a mi
nisztérium, hogy az 1870-ik év első 3 hónapjá
ban az 1868-ki XVHI-ik és XXVIII-ik törvény-, 
czikkei értelmében a magyar korona országaiban 
az összes adót beszedhesse és felelőssége mellett 
kezelhesse. A központi bizottság t. előadója ál
tal beterjesztett törvényjavaslatban pedig az áll, 
hogy ezen adók három hónapra minden tárgyalás 
nélkül szavaztassanak meg. 

En, t. ház, habár itt az ellenzék soraiban 
ülök, nem tartozom azon férfiak közé, kik min
denkor és minden áron opponálnak . . . (Éljen
zés a jobb, zaj a bál oldalon.) 

T i s z a L á s z l ó : Senki sem opponál min
den áron! 
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S z a l a y S á n d o r : . . . de a jelen eset
ben ki kell jelenteném a t. túlsó oldalnak, hogy 
a beterjesztett költségvetésből tárgyalás nélkül 
egy garast sem fogok megszavazni. (Hosszas de
rültség a bal oldalon.) Mivel pedig a budget tár
gyalása a mai ülésre nincs kitűzve, hanem ki 
van tűzve az a fölötti tanácskozás, vajon 
a pénzügyminiszter fölhatalmaztassék-e arra , 
hogy három hónapig kezelhesse az állam jöve
delmeit vagy nem ? és miután továbbá az álta
lam beterjesztett törvényjavaslathoz az ellenzék 
részéről, Debreczen városa képviselője Tisza Kál
mán t. képviselő ur által beterjesztett törvény
javaslat közelebb á l l , mint a központi bizottság 
javaslata : ennélfogva ón az előbbit pártolom. 
(Élénk helyeslés a bal oldalon.) 

M á r i á s s y B é l a : T. képviselőház! Az 
államköltségvetés meghatározása az országgyű
lésnek legfontosabb, leglényegesb joga, és én 
megvallom, nem szeretném ezen jogot sem fölü-
letesen gyakorolni, sem nem szeretném, hogy 
ezen jog gyakorlásában bármily pressio által 
akadályoztatnám. T. képviselőház! É n , mint a 
pénzügyi bizottság egyik tagja, két hónapig fog
lalkoztam az 1870-ik évi budgettel, és meg va
gyok győződve, hogy ezen budgetet a ház több
sége el fogja fogadni. (Zaj bal, tetszés jobb felől.) 
Nem azért fogja pedig elfogadni, mintha azt va
lami különösen hasznavehető vagy a legjobb 
budgetnek tar taná, ós azt sem állitom, hogy 
azt maga a pénzügyi bizottság is kitűnő bud
getnek tar tot ta volna; hanem azért, miután 
mindaddig, mig ezen nehézkes döezögős ós hiá
nyos gépezetből egy szöget sem lehet kivenni, 
tehá t valószínűleg el fogja fogadni ezen indok
nál fogva a ház többsége az 1870-ik évi bud
getet. (Bal felől: De nem fogjuk elfogadni!) Ezen 
föltevés azonban nem visz engem arra, hogy 
már most e tekintetben bármi pressiót megen
gednék részemről, miután ezen 1870-ki budget 
elfogadás esetén 3 hónapra már előre megadtuk 
volna a sanctiót; ez pedig, az én nézetem sze
rint, pressió volna a budget leendő tárgyalására. 
De másodszor a ház olyasmit fogadna el, mit 

. még nem tárgyalt , a mit részemről mind az al
kotmányossággal, mind a parlamentális eljárás
sal, ellenkezőnek tar tok; (Helyeslés bal felől) an
nálfogva én Tisza Kálmán indítványát pártolom. 
(Élénk helyeslés bal felől.) 

I r á n y i D á n i e l : Miután Szalay Sándor 
t . képviselőtársunk indítványát visszavette . . . 

S z a l a y S á n d o r : Nem vettem vissza! 
I r á n y i D á n i e l : . . . annálfogva nem 

marad egyéb há t ra , mint a központi bizottság
nak szövegezése egyrészt, másrészt pedig azon 
elleninditvány, melyet t. képviselőtársam Tisza 
Kálmán benyújtott. 

En sem tartozom azok közé, kik a kor
mánynak mindenkor és mindenben oppositiót csi
nálnak, és nem tartozik azok közé a bal oldal
nak egyik tagja sem, (Élénk helyeslés bal felől) 
ezt számos esetben megmutattuk, midőn a 
kormány oly indítványokkal lépett elénk, melyek, 
véleményünk szerint, az alkotmány terén mozog
tak, akkor egyhangúlag hozzájárultunk azokhoz; 
(Ettenmondásők jobb felől) mindazáltal nem fogad
hatom el azon törvényjavaslatot, melyet most a 
központi bizottság terjesztett elő: nem fogadha
tom el pedig azér t , mert oly költségvetésnek 
kívánja előleges megszavazását, melyet a ház, 
úgyszólván, nem ismer, és mindenesetre nem 
tárgyalt, (ügy van! bal felől) és meg nem álla
pított , mely költségvetésben oly uj tételek for
dulnak elő, melyekhez hozzájárulni soha és sem
mi esetre sem fogok, nevezetesen a nyugdijak és 
azon t i tkos költségek, melyeket „rendelkezési 
alap" névvel keresztelt el a miniszterelnök. (He
lyeslés bal felől.) 

Másrészt azonban sajnálattal kell kijelente
nem, hogy nem fogadhatom el a t . képviselőtár
sam Tisza Kálmán ur által benyújtott ellenin-
ditványt sem: mert az 1869-ki költségvetésben 
is foglaltatnak, részint a bevételek, nevezetesen 
az adók, részint a kiadások tekintetében téte
lek, mint például a már emiitett nyugdijak, a 
melyekhez nekem megegyezésemet adnom nem 
lehet; és én nem osztozhatom tiszt, barátomnak 
azon aggodalmában, miszerint, ha a kormánynak 
sem az egyik, sem a másik költségvetés szerinti 
eljárásra fölhatalmazást nem adunk, s igy irá
nyában egy nemét a bizalmatlanságnak nyilvá
nítjuk, akkor a kormánynak azon dicsőséget sze
rezzük, miszerint magának a többség által uj 
diadalt fog szerezni. Én attól tartok, hogy ezen 
eredmény különben is be fog következni: mert 
ugyanazon többség, mely a minisztériumtól azon 
bizalmatlansági szavazatot elhárítaná, azon tisz
telt barátom által indítványozott, az 1868-ki 
költségvetésre alapított fölhatalmazást — félek 
— szintén nem fogja elfogadni, s ez által a kor
mány iránt bizalmat szavaz. (Helyeslés a szélső 
bal oldalon.) De nem tartok attól sem, hogy ez 
által az államgépezet megakadna: mert, föltéve 
— a mivel, fájdalom, nem kecsegtetem maga
mat — hogy az én nézetem nyerne többséget, 
ebből nem az következnék, hogy az államgépe
zet fölakadna; hanem következnék az , hogy a 
jelen minisztérium visszalépne s azon esetben az 
uj többségnek alapján fölváltatnék oly kormány 
által, mely azon uj többségnek bizalmát birva, 
találna módot arra, hogy a jövő évre az állam
gépezet meg ne akadjon. (Helyeslés a szélső bal 
és jobb oldalon.) 

En tehát, tiszt, ház, sem egyik, sem másik 
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alapon nem vagyok hajlandó fölhatalmazást adni 
oly kormánynak, mely iránt előbb sem, de a 
legújabb tapasztalatok után sem viseltethetem bi
zalommal; a mely kormány annyiban sem telje
sítette kötelességét, miszerint ugy az 1868-, 
mint az 1867-ik évi számadásokat oly időben és 
oly alakban nyújtotta volna be, hogy azokat a 
ház felülvizsgálhatta volna. 

Én az indemnityt a bizalom egy nemének 
tartom, s az ily kormány irányában bizalom-
nyilvánitásra nem érzem magamat följogosítva. 
Midőn ekképen nyilatkozom, egyúttal — hogy 
leggyengédebb kifejezéssel éljek — kénytelennek 
érzem magamat sajnálatomat fejezni ki azon, 
hogy a kormány, nem csak hogy kellő időben 
nem nyújtotta be a költségvetést, hanem, hogy 
az egyes miniszter urak nem is tar tot ták szük
ségesnek kimenteni magokat ezen törvény- és 
alkotmányellenes mulasztásért. 

Valamint beszédem elején, ugy befejezésül 
is kijelentem, hogy én a központi bizottság ál
tal szövegezett törvényjavaslatot, valamint a Ti
sza Kálmán t. barátom által benyújtott ellenin-
ditványt sem fogadhatom el tárgyalás alapjául. 
(Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

P u l s z k y F e r e n c z : Ha már tökéletesen 
rendes állapotban volnánk és parlamentális kor
mányunk rég idő óta fönállana, ha normális 
budgetünk volna, szóval, ha még nem volnánk 
a szervezés igen nehéz munkájával elfoglalva: 
akkor természetesnek találnám, hogy a tavalyi 
budget alapján hatalmaztassék föl a minisztérium 
arra, hogy kezelje a legközelebbi három hónap 
a Jatt is az ország bevételeit és kiadásait; (Bal 
felől ellenmondásolíj hanem igen jól tudjuk, hogy 
nem vagyunk ítyen rendes állapotban, hogy a 
szervezés munkája még folyvást foly, igen jól 
tudjuk, hogy ezen állapotból ki akarunk bonta
kozni. Ha — mondom — mindez nem volna, 
akkor lehetne a rendes működéshez kezdenünk ; 
de most azon eljárást nem követelhetjük semmi
kép, melyet a túlsó oldalon inditványoznak, 
hogy t. i. az 1869. évi budget alapján ad

junk fölhatalmazást a minisztériumnak: mert ezen 
budgetben ott vannak még pl. a dicasteriális 
kiadások is, holott azokra az idei budget sze
rint nem volna semmi alap, melyből azokat 
flzetnők. Igen jól tudjuk továbbá, hogy a hon
védelmi minisztérium szükségleteinek födözése 
végett két millióra volt szüksége ; ez idén 
azonban körülbelül négy milliót vesz igénybe. 
Ha már most egy negyed évre egy millió
ra van szüksége, nem látom át, hogy jőjön ki 
a minisztérium, ha lelkiismeretesen akar el
járni, 500 ezer forinttal? Ez áll a közlekedési 
minisztériumról is. A kereskedelmi minisztéri
umban — csak egy esetet vegyünk fel — mil

liókat adtak ki azon czélra, hogy a hatvan-mis-
kolczi vasutat kiépítsék. Kérdem már most, va
jon ugyan ezen összeget most másodszor is ad
juk k i? (Derültség jobb, ellenmondás bal felől. 
Nagy zaj.) 

A tanácskozást nyugton folytatni nem lehet: 
kérem az elnököt, méltóztassék azokra is (a 
bal oldalra mutatva) csöngetni, ne csak mi reánk. 
(Hosszas derültség.) 

E l n ö k : Csendet kérek. 
P u l s z k y F e r e n c z : Ez idén egészen 

más szükségek fordulnak elő, s lehetetlen a régi 
keretet az uj keretbe beletenni. 

Azt mondja Tisza Kálmán, hogy a mennyi
ben a régi költségvetés nem alkalmazható, fön-
marad a minisztérium felelőssége, mert hiszen 
— ugy mond — a minisztérium felelős mind 
azért, a mit tesz, mind azért, a mit nem tesz, 
akár tesz, akár nem tesz, felelős lesz. (FölMáltá-
sok: Ez kétségen kiviil áll!) Igenis, a minisztérium fe
lelős, akár van budget, akár nincs, mindenért, a 
mit tesz, mindenért, a mit mulaszt. Ezen fele
lősségre mindenütt a világon mindig a többség 
vonja a minisztériumot, nem a kisebbség. Miután 
pedig mi, kik többségben vagyunk, e felelősség
re vonhatást szem előtt tar tot tuk, egyszersmind 
megszabtuk pontosan azon alapot is, melyre 
a minisztérium eljárását fektetni akarjuk. 

A különbség köztünk bal oldal közt az,hogy 
a bal oldal sokkal tágabb kört enged a miniszteri-
riumnak, mint mi. (Ugy van! jobb felől.) 

Mindenesetre, akár így veszszük, akár ugy, 
mint ő akarja : az kétséget nem szenved, hogy ily 
felhatalmazás, milyen most szóban forog, csak a 
bizalom alapján adható meg. Mi a bizalom alap
ján megadjuk ezen felhatalmazást, megadjuk 
pedig, ámbár igen sajnáljuk, hogy az, ki a leg
első indítványt tette, most azt találja, hogy kö
zelebb áll ehhez Tisza Kálmán indítványa mint a 
központi bizottságé; {Derültség a bal oldalon) de 
mi elfogadjuk azon alapon, melyet az indítványozó 
élénk terjesztett, t. i az 1870. költségvetés alapján. 
0 ugyan azt találja, hogy azon fogalmazás, mely 
most előttünk fekszik, annyira eltér tőle, hogy 
még az 1869-et is közelebb állónak látja az 
1870-nél {Derültség jobb felől); de én megvallom, 
ezt át nem láthatom, és csak azt látom, hogy. 
a stylus másforma, hanem a lényeg ugyanaz. 

Mi bizalommal vagyunk a minisztérium 
iránt, mert a mi meggyőződésünk szerint, mint 
legjobbak közülünk emelkedtek ők azon polezra, 
melyen jelenleg ülnek. Nagyon természetes, hogy 
a kiknek előbb sem volt bizalmok, most sincs. 
Irányi képviselőtársam világosan kimondta, 
hogy nincs bizalma, s épen azért nem is csodál
kozom, hogy ellene van és nem akar ezen tör
vényjavaslatra szavazni. Tisza Kálmán képviselő 
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ur ezt máskép fogalmazza: t. i. megrovást fo
galmaz a törvényjavaslat bevezetésében, és azt 
akarja, hogy ily megrovással együtt fogadja el 
a minisztérium a felhatalmazást. Nagyon termé
szetes, hogy ugyanoda czéloz, hová Irányi kép
viselőtársam, s azért csodálkozom, hogy ketten 
mégis egymás ellen szavaztak: (Derültség) mert 
ha Tisza Kálmán javaslata keresztül menne, nem 
hiszem, hogy lenne miniszter, ki ily feltétel mel
lett a felhatalmazást elfogadja. (Helyeslés jobb 
felől) r 

En azt hiszem, ha van bizalmunk, mond
juk ki tisztán, hogy van; ha pedig nincs bizal
munk, mondjuk ki világosan, hogy nincs; (He
lyeslés jobb felől) ez oly kérdés, hol hijába való 
a szőrszálhasogatás. Mindenki tudja, hogy itt 
nem egyébről van szó, mint arról : bizzunk-e 
a minisztériumban vagy nem? akarjuk-e, hogy 
az ország háztartása meg ne akasztassák, vagy 
nem? 

Mert hogy az 1869-ki költségvetéssel a ház
tartás mindenesetre megakad ; azt mindenki át
látja. Például még fölemlitem, hogy a Tisza ki
öntésre nincs a tavalyi költségvetésben külön 
összeg megszavazva; (Derültség) honnan fedezze 
a közlekedésügyi miniszter ezen tételt ? Jól tud
juk, hogy a honvédség költségei nincsenek a ta
valyi költségvetésben előirányozva ; honnan fe
dezze ezeket a honvédelmi miniszter? Tudjuk, 
hogy a megyékre nézve az idén egészen más 
költségvetés van, mint tavaly volt: meg lesznek-e 
elégedve a megyék, ha ismét csak annyit adunk 
mint tavaly ? (Zaj bal felől.) Jól tudjuk, hogy a 
vallás és közoktatásügyi miniszter szintén több
féle javaslatot tett, hogy pl. az idei budgetben 
a népnevelésre sokkal több fordittatik: azt akar
ják-e hát önök, hogj7 ez megszűnjék, hogy három 
hónap e részben elveszszen? vagy azt akarják-e, 
hogy a kereskedelmi miniszter a tavalyi budget 
szerint rendezze kiadásait, holott pedig a ló
tenyésztés az idén egészen máskép áll mint tavaly ? 

Mindenkinek át kell látni, hogy most, a 
szervezés stádiumában, midőn a budget eszten-
dőrül esztendőre változik, lehetetlen egyik esz
tendő budgetjét a másik esztendőbe átvinni. 

Egészen másként fog a dolog állani, ha 
majd administrátiónk tekintetében normális ál
lapotba jövünk, ha rendes budgetünk lesz. 

I v á n k a I m r e : Mikor lesz az ? 
P u l s z k y I m r e : Hogy mikor lesz ? Meg

mondom őszintén: 4—5 év múlva, mert előbb 
nem lehet. (Derültség.) Igen, ha a külfölddel és 
fináneztudományokkal bővebben foglalkoztak vol
na, akkor tudnák, hogy nem egy esztendei, ha
nem csak 5 — 6 esztendei zárszámadás után le
het tudni, hogy átlag véve, miből állanak az 
ország bevételei és miből kiadásai, Azért,ameny-

| nyire lehet, minden nemzet oda működik min
dig, hogy a kiadások is consolidált kiadások le
gyenek, hogy tudniillik az egyik esztendőben 
annjn és oly kiadás legyen csak, mint a másik- • 
ban, s legfelebb csak csekély legyen a különb
ség és változás, a mi különben, ha az administrá-
tió rendszeresítve van, nem nehéz. (Helyeslés 
jobb felől.) 

Átmegyek még más szempontokra. Jól tudjuk, 
hogy csak a tavalyi országgyűlés utolsó napjaiban 
jött létre a kiegyezés Horvátországgal s ennek 
tolytán átvettük a Dunának kezelését Eszéktől 
Orsováig, átvettük a Dráva és Száva kezelését, 
átvettük az államutakat, Horvátországban ha-
soníag. Ezek mind oly dolgok, melyek még nem 
voltak az 1869-iki költségvetésben figyelembe 
véve. Avagy el akarják talán kedvetleniteni a 
horvát testvéreket, kik ide jöttek? (Bal felől: 
Oltó!) Azt akarják, hogy mondhassák, miszerint 
önök három hónapra ismét elhalasztották a dol
got, csak hogy ott ne történhessék semmi, mert 
nem adtak fedezetet arra, a mi mulhatlanul 
szükséges. 

Jól tudjuk, hogy a múlt évben — csak hogy 
a deficitet elkerülhessük — az utakkal igen mos
tohán bántunk saját országunkban is. Az utak 
elromlottak: a megyéknek nem voltunk képesek 
megadni azon pótlékokat, melyeket számukra 
már meg is szavaztunk volt, és az utolsó pilla
natban kitöröltük a már megszavazott összege
ket is, csak hogy a mérleg egyensúlyát fe'n-
tartsuk. 

Avagy tán oly helyzetbe akarjuk-e juttat
ni a minisztériumokat, mint tavaly, hogy a mi
niszter a számára megszavazott öszszeggel ki 
nem jöhetett, póthitelt kellé kérnie, mit mi meg 
is szavaztunk 1 Ismét azt akarjuk, hogy ezen 
rendszer, mely eddig fenállott, még három hó
napig tartson ? 

En részemről megvallom, annak practicabili-
tását, hogy a múlt évi budget szerint, csak rö
vid időre is fedezzük az 1870. évi háztartás ki
adásait, és igy vigyük tovább is, egy át alán át 
nem látom, és azért a központi bizottsági tör
vényjavaslatra szavazok. 

S c h v a r c z G y u l a : A központi bizott
ság által elénk terjesztett törvényjavaslat, mi
után Szalay Sándor képviselő ur a magáét visz-
szavonta, (Nem vonta vissza!) tehát, mondom, a 
központi bizottság által elénk terjesztett törvény
javaslat szomorú világot vet hazai alkotmányos
ságunk jelen stádiumára. 

Daczára annak — miként mondatott — hogy a 
ház határozata tisztán, világosan elrendelte, mint 
ezen tárgyalás folyamában már előhozatott, hogy 
a minisztérium szept. közepéig beterjeszsze az 
összes jövő évi előirányzati javaslatot, nem tette ;. 



91. országos ülés deczember 20. 1869. 151 

hanem az egyes füzeteket, miként szintén említ
te te t t , közrebocsátani kezdte november végével, 
és azok közrebocsátását csak néhány nappal ez
előtt fejezte be ; minisztérium lehetetlenné 
te t te az államköltségvetési előirányzatnak tör
vényszerű tárgyalását s megszavazását. Uraim, 
önök ott a túlsó oldalon gyakran hivatkoznak 
Angliára, (Felkiáltások: Dehogy hivatkozunk!) na
gyon sokszor hivatkoznak pedig kivált oly ese
tekben, midőn politikájuk támpontját keresen
dők a különben csodálatra méltó angol alkot
mányosság aristokratikűs kinövéseire hivatkoz
hatnak. Engedjék meg önök, hogy én is hivat
kozzam Angliára, de nem aristokratikűs kinövé
seire, melyekkel élethal ál-tus át ví az angol nép 
közvéleménye, a radicalismus, de hivatkozhassam 
az angol alkotmányosság azon vonásaira, melye
ket bármely democratikus államférfin kész volna 
átültetni bármely pillanatban, bármely államba, 
a hol még valódi parliamentárismus nem tenyé
szik. Vajon lehetséges volna-e Angliában ilyesmi, 
hogy a költségvetési előirányzatot az év vége 
előtt egy pár héttel terjeszsze elő a miniszté
rium ? Ilyesmi ott nem lehetséges; de igenis le
hetséges az, hogy az év folytán négy költségve
tési előirányzatot is terjeszt a minisztérium a 
ház elé. így történt 184:8-ban, midőn Lord John 
Russel volt miniszterelnök, s midőn Sir Charles 
Wood volt a kincstár kanczellárja: a miniszté
rium február 18-án — följegyeztem magamnak 
— adott be egy előirányzati javaslatot, és mi
után a ház többsége ellene nyilatkozott, február 
28-án egy másodikkal lépett elő, de ez sem volt 
oly szerencsés, hogy a ház többségének tetszését 
megnyerhette volna; mi történt? Sir Charles 
Wood a kincstári kanczellár előterjesztett június 
30-án egy uj előirányzati javaslatot, és ez is el
esvén, végre augusztus 16-án terjesztette elő a 
negyediket, mel}? azután meg is szavaztatott. 
Ezt nevezem én azután a budget megajánlási 
jog valódi gyakorlásának, ezt valódi parliamen-
tárismusnak. Es e példa nem egyedüli Angliá
ban. Ott van loixl Liverpool minisztériumának 
esete 1816-ból. A franczia háborúk kimerítették 
a kincstár forrásait, a jövedelmi adót a minisz
térium kiterjesztetni kérte, oly mérvben, melyben 
az a megelőző években volt megszavazva; a ház 
többsége ellene nyilatkozott és ime mit csinált ? 
Azt tet te , hogy még a malátára kivetett hadi 
adót is önkényt visszavonta, jóllehet az ez által 
okozott diíferentia, mely nem kevesebb mint 
12,000 font sterlingre rúgott, az állami költség
vetést egészen fölforgatta, más szavakkal, a mi
nisztérium vissza volt kénytelen venni javaslatát 
és ujat dolgozott ki. Ott van a közelebbi idők
ből Grladstone minisztériuma. 1863-ban beter
jesztett egy javaslatot, mely által a clubbokra 

és jótékony intézetekre, kivánt jövedelmi adót 
vetni; lát ta, hogy a ház többsége ellene van, 
visszavette, és ujat terjesztett be ezen megadóz-

j ta tás nélkül. Es miért történhetik Angliában 
ilyesmi1? Azért, mert a minisztérium megtartja, 
a mit a törvény parancsol; sőt arra is ügyel, 
hogy ott se lépje át a valódi parlamentalismus 
korlátját, hol a törvény határozottan nem szól. 
Mindig azzal állanak elő önök, hogy ez egy át
meneti korszak, melynek nehézségei vannak. Bo
csássanak meg, én megmondom önöknek, mik az 
én nézetem szerint a nehézségek. Ezen nehézsé
gek egyfelől azon nyomás, mely önökre Bécsből 
a közös ügyek folytán nehezedik, s másfelől azon 
nyomás, illetőleg azon tekintetek, melyeket önök
nek itt-ott az országban ki kell elégiteniök, 
hogy magukat többségökben fentarthassák. (He
lyeslés a szélső bal oldalon.) Tavaly ugyanazon 
kormány ült a miniszteri padon, mely jelenleg, 
és mi történt 1 A helyett, hogy mihelyt a ki-
egyezkedés létrejött elkészítették volna az adóre
formra vonatkozó javaslatokat, és intézkedéseket 
tettek volna a házban egy államszámvevőszék 
fölállítására, mely nélkül zárszámadásokat meg
vizsgálni modern alkotmányosság szerint nem 
lehet, mit tet tek önök uraim ? Az ülésezések 
végső napjaiban keresztül hajtották a katonai 
bíróságokra vonatkozó javaslatot. Ezt kellett 
tenniök, mert ezt kívánták Bécsben. Mit tet tek 
ez idén1? A helyett, hogy az ülésszak elején elő
léptek volna a költségvetéssel, keresztülhajtot
ták az aratás idejében a birói hatalom gyakor
lásáról szóló törvényjavaslatot; azért, mert lát
ták, hogy pártjuk bomladozik és hogy azok, a 
kik önöket a múlt választások alkalmával még 
támogatták, nagyon számítanak it t-ott legalább 
hivatalos kinevezésekre. Tették ezt valószínűleg 
csakis azért, mert a bíróságok szervezését nem 
is terjesztették a ház elé. Csak egyet mondok 
még. A mnlt országgyűlés végével megszavaz
ta t ták a népoktatási törvényt. És a törvény 
végrehajtására mikor tették önök az első lépé
seket ? Tán rögtön, a mikor lehetett volna, a szen
tesítés után? Nem. Bevárták a választásokat. 
Miért? Mert szükségök volt a papságra, mint 
kortesekre. (Ilosgás.) Tudták, hogy ha végrehajt
ják a népoktatási törvényt, ha kinevezik a tan
felügyelőket, akkor a közös iskolák kérdése elő
térbe lép és akkor nem számithatnak a pap
ságra a választásoknál. Mikor nevezte ki a mi
nisztérium a tanfelügyelőket ? Kinevezte több hó
val a választások után. Mutatja ez is az önök 
nehézségeit, uraim! 

És ha én be is látom, hogy önök nagy ne
hézségekkel küzdenek, engedjék meg, hogy én 
még se fogadjam el a központi bizottság által 
beterjesztett javaslatot. (Jól teszi! jobb felől) El-
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fogadnám a Tisza Kálmán képviselő ur által be
nyújtott javaslatot azon esetben, ha azon meg
rovó passust, mely benne előfordul, alkalmaz
hatnám módositványkép azon indemnity-javas-
latra, melyet nem képviselő nyújtana be, hanem 
a minisztérium kérné a háztól. Sajátságos való
ban, hogy a minisztérium szükségesnek nem is 
tartja a ház elé járulni ezen kéréssel. 

Én részemről nem aggódom a felett, hogy 
mi történik azon esetben, ha az indemnity nem 
adatik meg a minisztériumnak. Azt hiszem, hogy 
mindazon ellenvetések megszűnnek, a melyek 
felhozhatók azok irányában, a kik elismerik, 
hogy megtörténhetik, hogy az indemnity nem 
fog megadatni. Én részemről tudom ugyan, hogy 
a parlamentalismus nem mathematikai discip-
lina, de tudom azt is, hogy a mennyiben vala
mire valószínűséggel számítani lehet, annyiban 
lehet előre megmondani, hogy a többség meg 
fogja adni az indemnityt. (Fölkiáttásók jobb felől: 
Igenis meg fogja adni!) Es épen azért, mert meg 
íogja adni: nem tehetek mást, mint, hogy őszintén 
kifejezést adok meggyőződésemnek. E meggyő
ződésemet nem azon ezélból nyilvánítom, hogy 
azt a ház elfogadja, mert arra nem számítha
tok, de nyilvánítom azért, mert szomorúnak ta.r-
tanám, ha valaki elő nem állhatna a parlament
ben oly meggyőződéssel, melyről nem meri föl
tenni, hogy a többség azt elfogadja. Az én meg
győződésem pedig az, hogy erkölcsi kötelességem 
mint képviselőnek, nem a t. pénzügyminiszter ur 
felett, mert elismerem én is és mind, mindnyá
jan ismerjük tevékenységét, buzgalmát, (Éljenzés 
jobb felől) de az egész minisztérium eljárása felett 
határozott roszalásomat fejezem ki azon kése-
delmezés miatt, melylyel bennünket ily kényszer
helyzetbe döntött. En részemről indemnityt adni 
nem fogok, és miután az indemnityt nem a mi
nisztérium kéri a háztól, még azon javaslatot 
sem vagyok szerencsés elfogadhatni, melyet Tisza 
Kálmán képviselő ur beadott és melyhez külön
ben határozottan csatlakoznám. 

Meglehet e szavaimat nem fogják komo
lyaknak venni a túlsó oldalon": nem t. i. objec-
tiv értelemben; azaz nem azon csekély becsnél 
fogva, melyet önök egy csekély töredék képvise
lőjének tulajdonítanak: de a magam részéről 
lelkiismeretemet megnyugtatom, mert tudom, 
hogy az indemnity megajánlása ily roszalás ki
fejezése nélkül oly praecedenst alkotna, melynél
fogva a budget-jog valódi gyakorlása nem évekre, 
hanem évtizedekre fogna Magyarországtól el
odáztatok 

Részemről Irányi Dániel felszólalásához csat
lakozom. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : T. ház! (Zajgás, 
morgás.) Ne tessék rósz néven venni, ha várok 

egy kissé, mert az ajtónál az ember bereked és 
rósz az ülés, de várom a csendet. 

Hallottam sok hivatkozást és bölcs beszéde
ket, — mert, természetesen, mindenki azt hiszi, 
hogy az övé a legbölcsebb — hallottam Szalay 
Sándor képviselő ur indítványát, rá is szólhat
nék, valóban volna rá okom ; hanem mindezeket 
mellőzve s a dologra térve, azt vagyok bátor 
mondani, hogy itt az egész dologban, bár mit 
beszélünk is, a fő dolog az, hogy karácsony jő és 
haza kell mennünk, mert karácsony van . . . (Átalános 
derültség.) En azonban ezt sem pártolom, mert 
azt hiszem, hogy a mit Szalay Sándor képviselő 
ur mondott, hogy t. i. a magasztos karácsony 
ünnepekre haza kell mennünk, nem annyira nyo
matékos : mert ha Rómában levő püspökeink nem 
tartják ez ünnepet oly magasztosnak, hogy haza 
jöjjenek, nekünk sem kell azt olyannak tartani. 
(Átalános derültség.) Sajnálom, hogy a közokta
tási miniszter ur nincs itt, mert e tárgyban 
hozzá interpellatiót akartam intézni. (Derültség.) 

A dologra térve, csodálkozom, hogy mi most 
nem a központi bizottság jelentését tárgyaljuk, 
melyet Széll Kálmán jegyző ur felolvasott s az 
elnök ur tárgyalásra kitűzött. Pulszky képviselő 
ur — kivel egyidőben Amerikában nagy repub
likánusok voltunk — mondom, Pulszky képviselő 
ur hosszasan beszélt a pénzügyi bizottság mun
kálatáról, de nem tudom, a tisztelt elnök ur ne
kem is megfogja-e engedni, hogy azt tárgyalás 
alá vegyem, és én is arról beszéljek ? En azt hi
szem, jogom van arról beszélni: mert bár nem 
volt napirendre kitűzve, de önök beszédjeik által 
szőnyegre hozták ezt is; jogunk van tehát mind
nyájunknak hozzászólni; pedig, ha erről elkez
dünk beszélni, akkor bizony karácsonyra haza 
nem megyünk. (Derültség.) 

Egyébiránt nem fogok hosszasan beszélni, 
csak egy pár sort fogok fölolvasni a pénzügyi 
bizottság jelentéséből. 

A pénzügyi bizottság ezt mondja: „Először 
is sajnálattal kényszerül a bizottság fölemlíteni 
azt, hogy a költségvetési előterjesztés nem egy
szerre és az egészet összefoglalókig, és nem a 
kellő időben történvén, a bizottság a kellő ala
possággal nem járhatott el." Ez szóról szóra benne 
van. Már kérem alásan, midőn maga a bizott
ság nem járhatott el benne: hogyan akarunk mi 
oly hamar eljárni? 

Azt hittem, hogy a t. pénzügyminiszter ur 
erre a bizottságra újra meg fog haragudni, és 
újra megteszi a hét vágást, mint a múltkor, 
(Derültség) és újra kinevez hét bátor férfit, hogy 
csapja el azokat. Én valóban azt hittem, hogy 
ezt fogja tenni, mert ez oly boszantó, mikor a 
végén azt is mondja a bizottság, hogy a mos
tani költségvetés mégis valamivel jobb, mint a 
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tavalyi volt. Ha megró valaki, azt nem bánom, 
hanem ha azt mondják, hogy kezdek javulni, és 
ugy classifikálnak, mint a gyermeket, azt nem 
szeretem. (Derültség.) 

Tovább menve, itt kaptam valamit, a mi
ről nem tudom, ügyelt-e rá az előadó ur, ő 
irta-e vagy ki; de mindenesetre furcsa, mert 
ebből azt látom, hogy a jobb oldal buzgóságá
ban többre ment, mint kellett volna, tudniillik 
ezt mondja szóról szóra a központi bizottság: 
„Á. minisztérium felhatalmaztatik, hogy azon ki
adásokat, melyek a képviselőház pénzügyi bizott
sága által tett előterjesztésben javaslatba hozat
tak, az 1870-ik évi január 1-től kezdve ugyan
azon évi márezius hó 31-ig folyókká tehesse." 
Ebben tisztán az van, hogy a minisztérium az 
első negyedévben elköltheti mindazt, a mit a 
bizottság egész évre oda tett. (Derültség.) Ugy 
van kérem, és pedig oly tisztán, hogy ezt a 
gyermek is megértheti, ha tud magyarul. Itt az 
van, megírva, hogy az indemnity három hónapra 
meg van adva az egész évi költségre. Ennyire 
ment a buzgóság. (Derültség.) Azt mondja a fran-
czia: „Ce n'est que le premier pas qui coute," 
vagyis: csak az első lépés nehéz. 

Bátor vagyok még egyet megjegyezni. 
Pulszky képviselő ur nagy dolgot mondott, 

mert azt mondta, hogy a felelősségről ne beszél
jen más, csak a többség, és nekünk semmi dol
gunk a felelősséggel. Pulszky ur ezzel rendje 
szerint azt mondta, hogy: az urak kimehetnék, 
itt nincs helyök, itt nem beszélhetnek; körülbe-
lől legalább annyit tesz. 

Még tovább megy Pulszky képviselő ur és 
azt mondja, hogy 4—5 évig mi ne is várjunk 
rendes számadást. (Fölkiáltás jobb felől: Nem ad 
mondta!) De igen, azt mondta, hogy 4—5 évig 
nem is lehet rendes budgetünk. (Fölkiáltás jobb 
felől: Az már más!) E szerint a miniszter urak
nak igen jó dolguk van, mert 4—5 évig csinál
hatnak, a mit akarnak. 

Én egyébiránt oly dologba nem ereszkedem, 
a melyet nem tudok; minthogy pedig oly költ -
ségvetést, melyet maga a bizottság hiányosnak 
talál, csakugyan helyesen megbirálni nem tudok, 
nem is ereszkedhetem annak tárgyalásába. Ab
ban pedig, hogy oly költségvetésc, melyet tár
gyalni nem akarunk, idő hiánya miatt s mert 
haza akarunk menni, egyszerűen megszavazzuk, 
a nélkül, hogy tárgyalnék: én ebben logikai kö
vetkezetlenséget látok. 

Végül annyit vagyok bátor kijelenteni, hogy 
valamint a múlt években történt, hogy szám
adás mellett az indemnity megadatott, az 1869-ki 
költségvetés alapján most is megszavazom, mert 
hiszen ezzel senki sem mondja ki, hogy ne le-
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hessen megszavazott költségekre nézve a felelős
ség fentartva. 

Nem tudom, hogy midőn mindent megte
hetett a miniszter, kiben oly nagy a bizalom, 
miért kívánja most határozatra emelését annak, 
a mit mi még nem tárgyaltunk? En mint képvi
selő olyat, a mi e házban nem fordult elő, a mi 
nem tárgy altatott, a mi itt nem hataroztacott, ami 
nem törvény: bár a legnagyobb tisztelettel vi
seltessem is, nem vagyok 'képes logice elfogadni. 

Ennélfogva kijelentem, hogy Tisza Kálmán 
képviselőtársam indítványát pártolom, megje
gyezvén, hogy a hazamenetelre nézve, ha ez na
pirendre kerül, majd elmondom mondandóimat: 
mert ahhoz is lesz egy pár szavam. (Derültség.) 

G o n d a L á s z l ó : T. ház ! Nem tartom 
különös szerencsének, hogy nem rég a t. pénz
ügyminiszter ur által beterjesztett több rendbeli 
törvényjavaslat tárgyalása alkalmából egy mű
szót találtam fel helyzetünkre vonatkozólag, mi
dőn kényszer, vagy tán kinszer. törvényjavasla
tokról szólottam. Annyival inkább leverőleg 
hat reám az, hogy ime most az összes magyar 
államháztartás ismét kinszer állapottal van szem
közt. Mint a hegyről alászakadó lavina, mely 
által lesodortatni fölöttébb könnyű, előle kitérni 
bajos, irányában visszaterelni lehetetlen. Meg
vallom teljes tisztelettel az alkotmányosság fo
galmai iránt, hogy én ezen szőnyegen levő tör
vényjavaslat alkalmából kénytelen vagyok azon 
meggyőződésre jönni, mintha itt e szó alkot
mányosság nem is vétetnék elég komolyan, nem 
valódi értelmében. Csak kevés előzményre kell 
hivatkoznom. így az 1867/69. évről szóló zár
számadásokat megvizsgálatlanoknak, sőt megvizs-
gálhatlanoknak mondta maga a pénzügyi bizott
ság; annyi legalább bizonyos, hogy a sárgabori-
téku könyvek közül egy harmadik darab máig 
sincs kiosztva. Igaz, hogy találkozott hét oly 
bátor térfiu, kik a számadások megvizsgálásának 
könnyű munkáját, akár szembekötve, elvégezni 
készek. És csakugyan könnyű is nekik e munka. 
Hiszen nincs egyetlen roszaló ellenzéki nyilatko
zat, mely megzavarja helybenhagyó itéletöket, 
mert az ellenzék tagjai nem kívántak ezen mű
tétben résztvenni. Hanem még ennél is leverőbb 
az, hogy az 1869-ik esztendőben nem szavaztat
hatott meg az 1870-iki költségvetés. E második 
lépés hatása egészen destructiv azokra nézve, 
kik a legfontosabb jognak tartják a költségvetés 
alapos megvitatását. És itt van mellékletül ama 
nyugdijasok jegyzéke, melynek mint nyilvános
ságra jött, ezen alakban elfogadását ugy tudom 
nincs párt, mely ajánlani merné. S a szomorú 
drámának két felvonása után kifejlődött a leg
szomorúbb, a harmadik. Nem elég, hogy élnem 
készülhetett alkotmányos utón a jövő évi köít-

20 
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ségvetés, most az jön, hogy meg kell azt sza
vazni három hónapokra látatlanban, in spe. előre, 
azon jegyzékek szerint, melyeket a pénzügyi bi
zottság 11 füzetben arra tett. Megvallva az iga
zat, félve léphet a magyar képviselő mivelt nyu
gateurópai képviselő színe elé, mert azt találja tőle 
kérdezni: hogy értik nálatok az alkotmányossá
got? játék-e az, vagy komoly valóság? Talán 
•ezt is azon sors éri, mint a katonaságot, mely
nek volt egyszer magyar hadsereg neve is, az
után még honvédség sincs. A központi bizottság 
jelentésében és a t. előadó előadásában egyik 
főok, az 1870-iki költségvetésnek indemnitás 
utján megajánlására az, hogy a honvédségre na
gy obbszerü költség kívántatik. Igen is; annyi 
igaz belőle, t. képviselők, hogy adunk katonát 
és tartunk, de vele nem parancsolunk. Fizetünk 
adót borura derűre, számolnak róla, mikori Ha 
majd tetszeni fog. Mikép? Ugy, mint tetszeni 
fog, s azoknak, kik a hatalom élén állanak, és 
folyvást kérdésben lebeg felőlük: mikor cserélik 
fel a hatalom érvét az igazság érvével? Ha már 
most az államháztartás ügye ugyanazon állapotra 
jutand, mint a quondam hadseregnek ügye: félő, 
hogy az alkotmányosság lényegéhez nem fog 
annyira hasonlítani, mint a pohárban diszlő le
szakított virághoz, mely hamar elhervad és ki-
dobatik. Vajon miért kívántatik jutalmazás a 
minisztérium részére? Talán azért, inert köteles
ségét mulasstá ? vagy azért, mert bizik abban, 
hogy ide bent a házban annyira bizonyos a 
többség? Hát oda kint a hazában? 

En tehát a mondottak alapján nem csak 
nem csatlakozhatnám a központi bizottság véle
ményéhez, hanem még ahhoz sem, hogy az 
1869-iki költségvetés folytatása szavaztassák meg. 
Ellenkezően ezennel bizalmatlansági nyilatkozatot 
mondok ezen eljárás iránt, mely nem több. nem 
kevesebb, mint az alkotmányosság megsértése. 

S z o n t Á g h P á l (csanádi): Ha a központi 
bizottság által előterjesztett törvényjavaslatot . . 
(Halljuk! Zaj.) 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfoglalni 
és csendesen lenni, mert igy lehetetlen a szóno
kot hallani. 

S z o n t á g h P á l (csanádi): Ha a t. ház 
méltóztatik a központi bizottság által előterjesz
tett törvényjavaslatot elfogadni, az — az én 
igénytelen nézetem szerint — nem tesz egyebet, 
mint hogy a ház az egész 1870-ki költségvetést 
megszavazza *. mert, ha a központi bizottságnak 
1870-ről szóló javaslata szerint 3 hónapra meg
szavazza a költségvetést, sokkal nehezebb fel
adat lesz a költségvetéseknek némely magasítá
sán, bizonyos hivataloknak újra teremtésén, szó
val: mindazon tételeken, melyekben az 1870-ki 
az 1869-kitől eltér, későbbeni vita által segíteni, 

sőt azt tartom, hogy teljes lehetetlen is lesz. 
Én megvallom, hogy talán időkímélés tekinteté
ből és talán könnyebben is áteshetünk rajta, t. 
i. a tárgyaláson, ha a t. ház azt kimondja mái 
most, hogy elfogadja az 1870-ki költségvetést, 
mert a központi bizottság javaslatának ered
ménye ugy is csak az, s eképen egyidejűleg és 
egv fáradsággal esnek át azon. (Élénk helyeslés 
bal fdS.) 

T. ház! T. barátom Nógrád megyének egyik 
képviselője méltóztatott megemlíteni a distric-
tualis táblát. Figyelmeztetem a t. házat, hogy 
erre nézve a költségvetés épen nem mutatja azt, 
mintha ez intézm ényvégkép megszüntettetett vol
na; de van e helyett más intézmény, csak egyet 
említve — e pluribus unum— mely az 1870-ki 
költségvetésben létezik, a nélkül, hogy törvény-
hozásilagmegállapittattak volna; ott vannak pél
dául a kerületi vegyes bíróságok — van-e tudo
mása a t. háznak ily intézmény létezéséről Ma
gyarországban? Ez tisztán és merőben ez idő 
szerint törvénytelen intézmény. Tehát törvényte
len intézményekre nézve is fogunk előleges költ
séget megszavazni, olyanokra nézve, melyekről 
a háznak hivatalos tudomása nincsen, hogy lé
tezett volna valaha. (Helyeslés bal felől. Zaj.) 

De bátor vagyok felhívni a t. ^ház figyel
mét még egy más körülményre is. Észrevettük 
részint olvasás, részint hallomásból, hogy a felső
ház mintegy életrevalóságát tanúsítani akarván, 
hogy ugy mondjam, kezdi magát „érezni", (De
rültség bal felől) az látszik cselekvéseiből kitűnni, 
hogy nagyobb • bátorsággal bírálja már meg, 
mint eddig tévé, a képviselőház javaslatait, és 
jónak látja a legújabb időben azokra nézve ész
revételeket- tenni és azokat megváltoztatás vé
gett vissza is küldeni. Ha már most a felsőház
ban, melyről csakugyan nem lehet mondani, hogy 
csak primis labiis is megvizsgálta volna a bud-
getet — hacsak privát szorgalom gyümölcseként 
nem teljesítette volna azt — mert hivatalos tudo
mása csakugyan nem lehetett az egész budget-
ről, mert hiszen még a képviselőház is eltekint 
a tari* yalás szükséges voltától, scrupulusok tá
madnának, pedig ha csakugyan igazolni akarnák 
azt, hogy élnek, hogy ők szükséges intézményt 
képeznek, meglehet, hogy ily észrevételeket te
hetnek és a képviselőházhoz visszaküldenek ezen 
javaslatokat, mi történnék ? 

De mindezeket csak mellékesen említve, 
eszembe jut nógrádi egyik képviselőtársamnak 
azon mondata, hogy ezen egész kérdés bizalom
kérdés, s ebben tökéletesen igaza van. Tökélete
sen igaza van! Azt is mondotta ugyanő, hogy 
logikailag tisztább azok állása, kik nyiltan ki
mondják, hogy nincs bizalmunk ezen miniszte-
rinmban, tehát semmi szin alatt ós semmi tekin-
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tétben ennek költségeket meg nem szavazhatunk. 
De bátorságot veszek magamnak figyelmeztetni 
a t. házat, hogy a bizalomnak még egy másik 
nemére is van szükségünk. Bizalmat kell gerjesz
tenünk a parlamentális intézmény iránt, és bi
zalmat kell gerjesztenünk a 'miniszteri felelősség 
helyes értelmezése iránt. (Helyeslés hal felől.) Ha 
a t . ház három hónapra előleg elfogadja ezen 
költségvetést, és ha jól emlékezetbe veszszük, 
hogy ennek az osztályokban még czime is más
kép volt fogalmazva, mint it t van, az intentió 
világosan ál l : azaz, elfogadtatni három hónapra 
azon költségvetést, melynek elfogadása által az 
egésznek alapos megvitatása, vagy annak csak 
megvizsgálása is lehetetlenné válik, s ekképen 
megszavaztuk már implicite az egész 1870-iki 
költségvetést, mind a miniszteri feleiősség eszméje, 
merő illusió, s a parlamenti kormányzat rend
szere merő káprázat. Ha nem fogadtatnék el a 
t . ház által, azon mondhatnám egyetlen szaba
duló ut , melyet Debreczen városa t. képviselője 
Tisza Kálmán indítványozott: az által e két 
alap ingattatnék meg az emberekben, t. i. a 
bizalom először a miniszteri felelősség iránt, mert 
én azt hiszem, csak hogy ha Tisza Kálmán ja
vaslata fogadtatnék el, mutatná meg férfias ön
megtagadással, igaz, de megmutathatná a mi
nisztérium azt, miszerint neki a többség e tekin-
tetbeíi dajkálkodására szüksége nincs, és meg
tenné a maga felelősségére azt, miért utóbb, 
mint egy második Cicero állhatna helyt a ház 
előtt; (Tetszés bal felől) de megingatná ez to
vábbá a parlamentális intézmény iránti bizalmat 
is: mert ha a nép előtt — és i t t , nyiltan ki
mondom, nem ily intelligens és magas mivelt-
ségü testületet értek, hanem értem a nép 
nevezete alatt, a leggazdagabb embertől a leg
utolsó polgárig, az összességet — a parlamen
tális intézmény mintegy játékszerül, mintegy 
pénzmegszavazási gépül tűnnék fel, akkor a 
népben bizalom nem fog gerjesztetni, és ha a 
központi bizottság szerint elfogadhatóbbnak lát
szó phraseologiával előterjesztetik, is e törvény
javaslat : nem lesz megfizetve azon kár , mit 
e házon kivül okozunk azon kényelemmel , a 
mit ez utón a minisztériumnak nyújtunk i t t 
belül!. 

Én megvallom, hogy biztam egy ideig mi
nisztereink férfias őnmegtagadásában, biztam 
emelkedett leikül etökben, és hittem, hogy Tisza 
Kálmán barátomnak habár talán nem épen hí
zelgő alakú javaslatához hozzájárulnak: mert ab
ban mind a felelősségi elv, mind a parlamenti 
kormányrendszer eszméje tisztán megóva, míg a 
központi bizottmányéban fel van adva. 

Azonban igen gyakran hallottam mondani 
egyik-másik képviselőtársam részéről, hogy én 

idealista vagyok; elismerem, hogy e tekintetben 
visszautasittatásom esetében idealista volnék, de 
nagyon szeretném, ha csalatkoznám, és kérem a 
t. többséget, ne méltóztassék a központi bizott
mány javaslatához ragaszkodni, hanem fogadja 
el Tisza Kálmán t. képviselőtársam javaslatát. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! két tőr vény
javaslat áll a t. ház előtt, t . i. a központi bi
zottmány által beterjesztett törvényjavaslat és 
azon ellentörvényjavaslat, melyet Debreczen váro
sának t. képviselője terjesztett elő, az eredetileg 
benyújtott törvényjavaslatot az indítványozó visz-
sza vonván. 

A ki az ezen törvényjavaslatok felett támadt 
vitát eddig hallotta, okvetlenül azon meggyőző
désben lehetne, hogy a nagy többség Debreczen 
város t. képviselőjének javaslatát fogadja el : 
mert egyetlenegy szót kivéve, a központi bizott
ság törvényjavaslata mellett sem jobb, sem bal 
oldalon egy szó sem emeltetett. 

Azon egy szó, mely emeltetett ezen tör
vényjavaslat mellett — t. i. Pulszky Ferencz 
képviselő úré — bizalomra alapítja ezen törvényja
vaslatnak megszavazását. Az a kérdés — azt mond
j a — bizunk-e a minisztériumban, vagy nem 
bizunk? ha bízunk, akkor szavazzuk meg, ha 
nem bízunk, akkor ne szavazzuk meg a törvény
javaslatot. Azonban megvallom, ha magát a tör
vényjavaslatot tekintem, abban nem a miniszter 
irányábani bizalom foglaltatik, sőt inkább azt 
félretéve, foglaltatik bizalom a pénzügyi bizott
ság irányában. Nem az javasoltatik, hogy a mi
niszter általi előterjesztést fogadja el a t . ház, 
hanem az, hogy nem bízván a minisztériumban, 
fogadja el a ház azt, mit a pénzügyi bizottság 
kijavítva előterjesztett. Ha tehát bizalomról van 
szó, az bizonyosan nem a minisztereket illeti, 
hanem illeti a pénzügyi bizottság tagjait, kik
nek eljárásával pedig a minisztérium nem igen 
volt megelégedve mindenkor. 

Azt mondja Pulszky Ferencz t. képviselő úr, 
hogy ha tökéletesen rendezett állapotban volnánk, 
akkor várhatnánk normális budgetet. En meg
vallom, ebben kevés vigasztalást találok, mert 
attól félek, hogy, ha ezen kormány még soká 
megtartja állását, soha sem fogunk azon rende
zett állapotba bejönni. A haladás oly lassú és 
oly sebes léptekkel történik a visszamenés, hogy 
ha az év végével megmérjük, hogy mennyit men
tünk előre, inkább azt fogjuk találni, hogy hátra-
csusztunk egy kissé, mint azt, hogy haladtunk. 
Ez tehát részemre csekély vigasztalás. Hanem 
én nem is tartom szükségesnek minden reform
nak keresztülvitelét arra, hogy normális rendes 
budget terjesztethessék a ház elé. Én normális 
rendes budget alat t azt értem, hogy állapítsuk 
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meg, mint lesz akkor, mikor alkotmányunk már 
tökélyre fejlődött; hanem azt akarom, hogy álla
pítsuk meg a költséget és kiadást az állani mos
tani kellékei és követelései szerint, állapítsunk 
meg éppen annyit, a mennyi szükséges, és jelöl
jük ki azon jövedelmeket, melyek legkevésbé 
válnak terhére a nemzetnek; ez pedig akár fog 
valami reformkérdés keresztülvitetni, akár nem, 
mindig lehetséges, erre a reform-kérdések ke
resztülvitele épen nem szükséges. 

Azt mondja Pulszky úr, hogy, ha meg nem 
szavazzuk a budgetet, elkedvetlenítjük a horvá
tokat, mert a közlekedési minisztérium nem fogja 
a Dunának egy részét, nem fogja a Drávát sza
bályozni, nem fogja az ő gőzhajózásukat és vas-
utaikat létesíteni. En azt hiszem, ha Pulszky 
úrnak igazán lelkén fekszik az, hogy a horváto
kat ne kedvetlénitsük el, legjobban^ 'cselekszik, 
ha oda törekednék minden befolyását intézni, 
hogy a mi közlekedési minisztériumunk a hor
vátok dolgaiba ne avatkozzék, mert különben 
bizonynyal el fogná kedvetleniteni. 

Egyébiránt, t. ház, hogyan keletkezett ezen 
törvényjavaslat, mely a központi bizottság által 
benyujtatik 1 En ugy tudom, legalább az osztály
ülésben, a melyben én voltam, igy történt, azon 
törvényjavaslat, mely a ház előtt beterjesztetett 
és a ház rendelete folytán kinyomatott, felolvas
tatok ; arra egy jobb oldali képviselő kihúz a 
zsebéből egy ellen-törvényjavaslatot, melynek 
elfogadása előtte oly bizonyos volt, hogy kinyo-
matásáról már előre gondoskodott, bizonyosan 
saját költségén (Derültség.) és azon furcsa dolog 
történt, hogy a mig én nem tudtam róla semmit, 
az osztályban minden kormánytagnak már kezé
ben volt egy ilyen törvényjavaslat; azt hallot
tam, hogy ez igy történt a többi 9 osztályban 
is. (Derültség.) T. ház! En a csodáknak nem va
gyok nagy hivője, hanem én simpliciter ugy fo
gom föl a dolgot, hogy azt a törvényjavaslatot 
a mint az az osztályokban benyujtatott, nem az 
a képviselő, ki a VH-ik osztályban kihúzta, hanem 
a miniszter maga javasolta. 

Megvallom, ha megnézem az eredeti szöve
get, meglátszik rajta a mester gyakorlott keze: 
nem akar semmi felelősséget vállalni a kormány, 
hanem föl akar hatalmaztatni a kiadások telje
sítésére és a jövedelmek beszedésére és azok oly 
módoni elköltésére, a mint az meg nem szavaz-
tatik és a törvényhozás által meg nem vizsgált 
budgetben foglaltatik, azon kevés módosítással, 
melyet a pénzügyi bizottság tett. Ez nem fölha
talmazás rendkívüli esetben, oly megakadás jővén 
közbe, mely a törvény szigorú teljesítését lehet-
lenné teszi, hanem teljes fölhatalmazás, a bud-
get megszavazása a nélkül, hogy azt a törvény
hozás megvizsgálta volna. 

Ha a minisztérium valami rendkívüli költ
séget szükségesnek lát tenni, vagy mint ezen 
budgetben van, oly költségeket akar tenni, me
lyek a tavalyi tőrvényhozás által megalapított 
budgetben nem foglaltatnak, ha azon költsége
ket elkerülhetlen szükségek parancsolják, vagy 
pedig ha azok már meghozott törvényeken ala
pulnak, akkor a minisztérium teljesítse e kiadá
sokat saját felelősségére! A miniszteri hivatal 
felelősséggel jár, tollba beszélve az íródeák is 
tud irni, arra nem kell miniszter; a minisztéri
um oly állás, melylyel saját felelősséget kell 
vállalni. Ha az országgyűlés nem levén együtt, 
az ország ellenség által támadtatnék meg, az or
szággyűlést fogják tán előbb összehívni, hogy az 
ellenség visszaverésére szükséges költségeket meg
szavazza 1 az ily költségeknek saját felelősségre 
teljesítéséhez a minisztériumnak bátorságának 
kell lenni, jőjön azután a törvényhozás elé és 
mondja: igazolom magamat, én e költségeket 
teljesítettem, mert törvényesek és szükségesek 
voltak, most kérek adjál íölmentést; ily költsé
gekhez az országgyűlés a fölmentést mindig meg 
fogja adni; ily költségek azok, melyek a már 
meghozott törvények végrehajtására szükségesek; 
ilyen például a honvédelmi törvény és az ország
gyűlés nem fogja megvonni a fölmentést a mi
nisztériumtól, ha saját felelősségére ezen czélra 
annyi költséget fordított, a mennyit e törvény
nek végrehajtása magával hozott. De ha a mi
niszter úr nem akarja magára vállalni a felelős
séget, akkor engedje meg nekem, hogy én sem 
akarom magamra vállalni a felelősséget megbi-
zóim irányában, az ország népe irányában, hogy 
oly kiadásokra hatalmazzam fel a minisztert nem 
a magam zsebéből, hanem a nemzet zsebéből, 
melyeknek szükséges megvizsgálásába be nem 
folytam, melyeknek szükségességéről meggyőződ
ve nern voltain. 

Ha a miniszteri állás felelősséggel jár : a 
képviselői állás is azzal jár; és mert én ezen 
felelősséget erősen érzem, én részemről semmi 
oly kiadás teljesítésére a minisztert fel nem ha
talmazom, melynek szükségességéről meg nem 
győződtem; annál fogva én semmiféle indemni-
fyre nem szavazok. (Tetszés a szélső hal oldalon.) 

P a t a y I s t v á n : T. ház! Vannak esetek, 
melyekben hallgatni bűn, de fölszólalni köteles
ség. En ily helyzetben látom magamat a jelen 
esetben. 

A túl oldalon sincs senki, ki a miniszterialis 
elmulasztást palástolni kívánná. Itt is hallottam 
már többszőr, de különösen az osztályok tanács
kozásaiban kimondották tisztán, hogy, ha az in-
demnityt megadjuk is, incorrect lesz az eljárás. 
En, ki minden ügyben őszintén és tisztán szok
tam eljárni, sem a miniszteri elmulasztást palás-
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tolni, sem pedig állásomat mint képviselő incor-
reet eljárással elhomályosítani nem akarván: 
sem a központi bizottság törvényjavaslatát, sem 
a követtársam által beadott inditványt el nem 
fogadhatom, a felelősséget pedig azon kárért, 
mely az indemnity megszavazása által a hazára 
háromolhatik, az azt megszavazó miniszteriális 
többségre ezennel ünnepélyesen átruházom. (Föl-
kiáltások jobb felől: Elfogadjuk!) 

K i s s J á n o s : T. képviselőház! (Zaj. Sza
vazzunk!) Pulszky Ferencz képviselőtársunk azon 
szavait, hogy a felelősségre vonás a majoritás 
köréhez tartozik, felébresztették bennem azon 
felelősséget, melylyel én mint képviselő először 
megbízóim és másodszor hazámnak tartozom és 
melynél fogva nem tehetem, hogy a tárgyalás 
alatti kérdésben ne nyilatkozzam. 

Az indemnity tárgyában Szalay Sándor kép
viselőtársam által beadott törvényjavaslat vissza 
lévén vonva: most már csak a központi bizottság 
javaslata és Tisza Kálmán képviselőtársam javas
lata áll tárgyalás alatt. 

Valóban az 1867-ben alakult kormánytól a 
nép mindig várta, hogy a reá sulyosodó terhe
ket, melyekről 1861-ben az akkori országgyűlé
sen épen a t. kormány férfiai által kijelentetett, 
hogy azok a nép vállaira elviselhetlenül . súlyo
sodnak, könnyíteni fogja, és most már 3-ik éve, 
hogy az ő terheiken semmi nem könnyített, sőt 
midőn az ország költségeiről van szó, oly tör
vényjavaslat terjesztetik elő a központi bizottság 
által, mely szerint a képviselőháznak ajánltatik, 
hogy oly költségvetést fogadjon el alapul, melyet 
soha nem tárgyalt, és hogy ez által a képvise
lőház magára nézve tegye jogérvényessé azon 
javaslatot, melyet csak majdan fog tárgyalni és 
hogy már ab anticipando törvényesítse azt. 

En részemről ezen központi bizottság javas
latát az alkotmányba ütközőnek találom, és azért 
a központi bizottság javaslatát, mint az alkot
mányba ütközőt és a nép jogait sértőt egyátalában 
el nem fogadhatom. 

De más oldalról a Tisza Kálmán t. képvi
selő úr által előterjesztett törvényjavaslatot sem 
pártolhatom, a mennyiben azon törvényjavaslat 
szerint nem lehet kikerülni azt, hogy a nemzet 
előtt oly igen gyűlöletes nyugdijak a jövőre ki ne 
szolgáltattassanak azoknak, kik 1848-ban a haza 
ellenségeit behozták, kik eszközéül szolgáltak a 
hatalomnak a nép elnyomására. Egyébiránt ha 
ezt ki lehetett volna a szerkezetben kerülni, pár
toltam volna azt, de ily szerkezetben Tisza Kál
mán javaslatát sem pártolom és kereken meg
tagadom az indemnityt, pártolva Irányi Dániel 
képviselőtársam véleményét. 

C s e r n a t o n y Lajos: T. ház! A jelen 
vitatkozás nézetem szerint azért van, a jelen 

nem egészen correkt alapon, mert a miniszté
rium nem tette azt, a mit hasonló körülmények 
közt Európában minden minisztérium megtesz. 
Épen ebben a pillanatban van hasonló eset Olasz
országban ; nem ugyanazon ok miatt, mint mi, 
hanem épen oly szükségesség folytán, mint a 
milyen szükségben vagyunk mi, hogy indemni
tyt kell adnunk. Olaszországban minisztervál
tozás van ós a minisztériumnak, mely most Sella 
ur kormányelnöksége alatt megalakult, legelső 
lépése a kamara előtt az volt, hogy előterjesztette 
azon javaslatot, melyben szóról szóra kijelenti, 
hogy felhatalmazást kér az ország képviselőitől 
felvehetni provisorie az adókat az első évne
gyedre. Ezt minden minisztérium megteszi, mely 
kötelességét érti a nemzet és miniszteri felelős
ség irányában és a keltendő hitellel szemben. A 
mi minisztériumunk ezt nem tette, sőt ellenkezőt 
tett. Midőn itt néhány nap előtt átalánosan nyilt 
titok volt, hogy erről az oldalról proponáltatni 
fog indemnity a kormány részére — vagyis nem 
indemnity, mert ez helytelen szó a jelen körül
mények közt , hanem felhatalmazás az adó 
szedésére és kiadások megtételére —• rögtön meg
volt a másik oldalról az elhatározás, ós csak 
azért, mert a kezdeményezés innen történt, azt 
indítványozták, hogy a miniszternek bizalmi sza
vazat adassék, és a mi javaslatunk elvettessék. 
Ezért jöttünk ezen impasseba, ezen zsákutczá-
ba, melyben jelenleg vagyunk. Ha a miniszter 
azt mondta volna, hogy ime itt van az idő, 
melyben már a költségvetést alaposan nem tár
gyalhatjuk és én nem akarom erre szorítani a 
házat, s nem is kívánhatom azt, hogy a ház a 
költségvetést alaposság nélkül tárgyalja, mert 
épen ugy van saját hitelem kérdésben, mint az 
ország érdeke, következőleg hatalmazzatok fel 
engem, hogy beszedhessem saját felelősségemre 
3 hónapig az adót, — minden rendben lett volna, 
mert ez esetben az ellenzék, legalább azon párt, 
melyhez én tartozom, bizonyosan nem akarta 
volna megakasztani az állam háztartását, hanem 
megszavazta volna a miniszternek a mit kivan, 
mint megszavaz minden alkotmányos ellenzék 
minden országban hasonló kivánatot, kivévén ha 
valahol már odáig ment a dolog, hogy azt mond
ják, hogy a minisztériumban nem csak hogy nem 
bizunk, hanem árulással vádoljuk, akkor persze 
az ily minisztériumnak nem szavaznak meg sem
mit; de, mint mondom, minden alkotmányos el
lenzék megszavazza a minisztériumnak hasonló 
kivánatát azon egyszerű okból, mert hazája megy 
legelöl, azután következik minden egyéb. (He
lyeslés a bal oldalon.) Miután azonban a miniszter 
nem igy járt el, és a mi részünkről beadandott 
propositio eléje vágatott, a mint hogy nem is 
tétetett propositio, mert tudtuk, hogy az elvet-
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tet ik, most előállott a kérdés, hogy tehát mi 
történjék? Mert tárgyalni nem lehet a költség
vetést, i t t vannak az ünnepek, mindenki haza 
akar menni, majd nem lesz ház, tárgyalni sem 
lehet. Pedig i t t van az újév eleje. Ekkor elő
állott Deus ex machina két tagtársunk, és pro
ponálja, mint egy ember, hogy az indemnityt 
ajánljuk meg, és ekkor is nem az fogadtatott el, 
a minek el kell fogadtatni, vagy ha még roszul 
lett volna fogalmazva, jobbra módosíttathatott vol
na, hanem azon propositió bizalmi demonstratióra 
használtatott fel, midőn itt nincs bizalomról kér
dés; mert Pulszky képviselő ur téved, midőn azt 
hiszi, hogy ez bizalmi kérdés: ez szükségkérdés, 
nem bizalmi kérdés, ez az államháztartás mene
tének lehetségesitésére vonatkozó kérdés. A he
lyett, hogy a minisztérium azt mondta volna, 
nem engedem, hogy a házból bárki jogaimat 
usurpálja s kötelességem teljesítésének elejét ve
gye, hanem használom jogomat, teljesítem köte
lességemet s én magam teszem e kérdést a ház
hoz, még eddig legalább nem adta semmi jelét, 
hogy neki indemnity kell. 

A központi bizottság javaslata áll előttünk, 
és e felett vitatkozunk most; e javaslattal szem
ben áll előttünk az ellenzék egy javaslata. En 
csak azért szólalok fel. hogy szavazatomat indo
koljam. 

Tisza t. barátom bebizonyította javaslatá
val, hogy ez ellenzék, melyhez szerencsém van 
tartozni, nem gyerekeskedik, ha nem fogadtatik 
el mit proponál; hanem elfogadja azt ak
kor is, ha visszavettetett először, nem ugyan a 
házban, de mint nyilt titok mindenki előtt, a 
pár t conferentiájában. És épen azért, mert kö
vetkezetesek akarunk maradni magunkhoz, eresz
ben is nem vonakodtunk részünkről sem gátot 
vetni annak, hogy az ország költségei ne fedez
tessenek, és igy részemről szavazok Tisza Kál
mán inditvánj^ára. (Helyeslés a bal oldalon,) 

E l n ö k : Nem levén többen a szólásra fel
írva, az átalános tárgyalás bezáratik. Az indít
ványozó és előadó urakat illeti még a vég szó. 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! (Moz
gás. Halljuk!) Azon kellemes helyzetben vagyok, 
hogy megígérhetem és meg is tarthatom, hogy 
igen rövid leszek, (Halljuk!) a mennyiben csakis 
azok közül némelyekre, a miket Pulszky képvi
selőtársam felhozott, kell felelnem s ennek kap
csában a t. ház figyelmét egy körülményre fel
hívom. 

Az igen t. képviselő ur azt mondotta, hogy 
ha normális budgetünk volna, akkor lehetne a 
múlt évi budget alapján megadni a felhatalma
zást, de miután még normális budgetünk nincs, 
és átmeneti s szervezkedési korszakban élünk, 
ezt tennünk nem lehet. Először is ő ugy lát

szik azt hiszi, hogy a hol normális budget van, 
ott nincsenek a múlt évben kifizetett tételek, a 
mennyiben más részről azt hozza fel indítvá
nyom ellen, hogy azért nem lehet azt elfogadni, 
mert annak értelmében a mi 69-ben kifizette
tett , azt 70-ben ujolag ki kellene fizetni; azt 
mondta azonban, hogy normális budget mellett 
ezt lehetne a múlt évi szerint megszavazni. Te
hát ebből az következik, az ő hite szerint, hogy 
normális budgetnél soha sem fizetne ki semmit. 
(Ellenmondás és derültség bal felöl.) De még egyre 
kívánom a t. ház figyelmét felhívni. Hogy ha 
meggondoljuk azt, a mi 1868-ban történt és a 
mostani politikának eredményeit igen szépen 
mustrálja, Pulszky képviselő ur, midőn azt mondja, 
hogy most nem lehet a múlt évi rendszer sze
rint megszavazni a bevételeket és kiadásokat; 
mert nincs normális budgetünk: mert ha mon
dom, meggondoljuk a 68-ik évben történte
ket, Pulszky képviselő ur elismeri ez által azt, 
hogy most a helyett, hogy haladtunk volna a 
normális helyzetben, hátra mentünk, mert nem 
lehet megtenni azt, a mit 1868-ban megtettünk. 
Az 1868-ik évi X. törvényczikk ugyanis, mely 
az 1868-ik évi kiadások és bevételek kezeléséről 
szól Julius hó 1-től september SO-káig, azon 
kezdvén, hogy a minisztérium által beterjesztett 
budgetet tárgyalni addig, míg az az előtti tőr
vény érvénye lejár nem lehet, felhatalmazást 
ad a minisztériumnak az állam bevételeinek 
kezelésére, de nem a beterjesztett budget sze
rint, hanem előtt megszavazott mód sze
rint és hasonlag felhatalmazást ad a kiadásokra 
nem a ' beterjesztett budget szerint, hanem a 
háznak előbb hozott megállapodásai és határo
zatai szerint. Ha tehát ez akkor lehetséges volt, 
és most nem. ugy látszik, hogy akkor normáli
sabb volt a helyzet, mint most, és ugy latszik, 
hogy ezen politika oda visz bennünket, hogy 
napról napra kevésbé normális lesz a helyzet. 
(Ellenmondás jobb felől.) 

Azt mondja a t. képviselő ur, hogy a mi
niszteri felelősségről beszéltem, de tudnom kell, 
hogy a minisztériumot felelősségre csak a több
ség vonhatja. Tökéletesen igaz, a mennyiben a 
kisebbség híjába akarja felelősségre vonnia miniszté
riumot, ha a többség nem akarja, mint a melynek 
egyedül áll hatalmában felelősségre vonni a mi
nisztériumot. De e közt. és a közt, a mi most 
czéloztatik, hogy a többség már előre lemond
jon arról, hogy a minisztériumot felelősségre 
vonhassa, nagy különbség van. Már pedig midőn 
előre megszavazzák önök a meg nem vizsgált 
tó te le te t , előre lemondanak arról, hogy a mi
nisztériumot feleletre vonhassák. Szó sincs róla, 
nemcsak felelősségre vonhatja a többség a mi
nisztériumot ; de a budgetet is csak a többség 
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szavazhatja meg, és minden törvényt egyátalá-
ban csak a többség alkothat, mert a kisebbség
nek éhez nincs módja. De ón mindamellett, hogy 
ezt tudom, és mindamellett, hogy a mai több
séghez nem tartozom, mindamellett a parlamen-
talismus iránti szeretetből óhajtom és kivánom, 
hogy a többség ha nem él is jogával és hatal
mával, de éljen legalább a parlamentalismus el
vei szerint, éljen ugy, hogy mielőtt megszavazza 
a tételeket, vizsgálja meg azokat és szavazza 
meg alapos megvitatás utján és ne szavazza 
meg úgyszólván bizalmi lázban, a mely bizalmi 
nyilatkozatok utoljára is igen messze vezetnek, 
mert ezt addig lehet vinni, hogy nincs is miért 
tárgyalni, nincs is miért törvényt alkotni, bízni 
kell a minisztériumban. 

A mi illeti, hogy, ha az én indítványom fo
gadtatnék el, akkor nem lehetne gondoskodni 
Horvátország szükségeiről, nem lehetne gondos
kodni sok más egyébről: erre nézve azt kérdem 
a t. képviselő úrtól, hogy Horvátország 69-ki 
szükségeiről lett-e vagy nem gondoskodva, bár 
ez a 69-ki budgetben nem is áll és erről nem 
volt semmi felhozva, de igen is tudjuk, hogy 
gondoskodva lett, mert utólag a minisztérium 
ez iránt javaslatot terjesztett elő. Egyátalában 
nekem erős meggyőződésem, a mit röviden előbb 
is említeni bátor voltam, hogy, ha egyszer a 
rendkívüli helyzetbe belejöttünk, akkor nem azt 
kell tennünk, hogy megszavazzunk oly budgetet, 
ha csak 1/i évre is, amit nem tárgyaltunk, hanem 
megszavazzuk azt, a mi a ház által tárgyalva 
volt, bizva a miniszteri felelősségre azt, hogy a 
mennyiben az ország okvetlen szükségei kíván
ják és a mennyiben mint Horvátországra, a hon
védségre és más hasonlókra nézve a törvény in
tézkedik, arra nézve teljesítse saját felelőssége 
alatt kötelességét: mert a minisztériumnak fel 
lehet és fel kell tennie a magyar alsóházról egész
ben véve . de bizonynyal a többség, melyhez tar
tozik, még nem adtott semmi okot arra, hogy 
róla föl ne tegye, hogy oly kiadásait, melyek a 
törvényen, az ország szükségén alapulnak, utol
jára is el ne fogadja. 

A t. képviselő ur azzal biztat, hogy 4—5 
év múlva lesz normális budgetünk. Négy-öt év 
kissé sok idő bizonyos tekintetben; de még sem 
hittem, hogy a t. képviselő ur a jelen minisz
térium életét ily rövidnek tartsa: mert, az ed
digi tapasztalás szerint legalább, azt mondani, 
hogy normális budgetünk lesz 4—5 év múlva, 
annyit tesz, mint az, hogy a jelen minisztérium 
4—5 év múlva nem lesz meg. (Derültség a jobb 
oldalon.) 

Es miután a képviselő ur azzal indokolja 
javaslatom el nem fogadhatását, hogy abban a 
minisztérium iránt megrovás foglaltatik, én ré

szemről kész vagyok kinyilatkoztatni, hogy mél
tóztassék azt külön elfogadni, akkor a megrovás 
kihagyásába szívesen beleegyezem. 

Ajánlom a t, ház figyelmébe indítványomat. 
(Mélyedés bal felől.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Méltóztassék megengedni, 
hogy a szavazás előtt nem annyira a szőnyegen 
levő tárgyhoz szóljak, mint inkább némely reá 
vonatkozó felvilágosító észrevételt tegyek: (Hall
juk !) mert valóban helyesen jegyezte meg egy 
előttem szóló képviselő ur, hogy ezen törvény
javaslatot nem a minisztérium hozta a ház elé, 
sőt a minisztérium ily törvényjavaslatot a ház 
elé terjeszteni nem is kívánt. 

Ezen állítást a létező tények bizonyítják. 
Méltóztassék elhinni, hogy a minisztériumra 
nézve, mely felelősséggel tartozik és ennélfogva 
reá nézve az kívánatos a költségvetési törvény 
végrehajtásánál, hogy az államkölfcségvetés rendes 
országgyűlési tárgyalás után minden részletében 
megállapittassék, az ettől eltérő felhatalmazás, 
vagy az államköltségvetésnek csak bizonyos időre 
szorított megszavazása tehát kívánatos nem le
het, s csakis a bekövetkezett körülmények kény
szerűsége indíthatja arra, hogy midőn az évnek 
már utolsó hónapja ennyire haladt, a jövő év 
első negyedére kilátásba helyezett felhatalmazást, 
illetőleg a költségvetésnek ezen időszakra való 
megszavazását mint szükséges rendkívüli rend
szabályt elfogadja. 

Minő körülmények folytán vált ez szüksé
gessé: kideríteni nem volna nehéz. Debreczen 
városa tisztelt képviselőjének nézete szerint min
den hibának a minisztérium az oka, s igy az 
évi államköltségvetés megszavazásának elmulasz
tása ÍR egyedül a minisztériumnak rovandó fel. 
Hogy a t. képviselő ur a kérdést igy fogja fel, 
azt természetesnek találom, miután ez felel meg 
saját álláspontjának. Legyen szabad azonban 
erre megjegyeznem, hogy azon hiba, melyet 
Debreczen városa érdemes képviselője most már 
3-ad ízben vet szemére a minisztériumnak, és 
mire már más alkalommal a szükséges felvilágo
sítást megadtam, hogy t. i. az 1868. évi de
czember 5-én hozott országos határozat, mely 
szerint az 1867-ik évi költségvetés szemptember 
15-éig lett volna a ház elé terjesztendő, azért 
nem mehetett teljesedésbe, mert az országgyűlés 
szeptember eleje helyett csak október közepe tá
ján kezdte meg üléseit,, és igy a költségvetés 
elébb elő sem terjesztethetett; nem kezdődött meg 
pedig az országgyűlés szeptember elején, mert az 
1867. XII. törvényezikk értelmében a delegatiók 
a nyári időszakban működtek. (Mozgás a bal 
oldahn.) Annak bizonyítására, hogy a miniszté
rium igyekezett ezen feladatnak megfelelni, ki-



160 91. országos ülés december 20. 1869. 

vatkozom arra, hogy az országgyűlés megnyitá
sának első napjaiban, ha nem csalódom, már a 
2-ik ülésben volt szerencsém a költségvetés leg
fontosabb részét, t. i. az összes bevételekre, azaz 
a fedezetre, és a pénzügyminiszteri kiadásokra 
nézve az előirányzatot minden részletében a t. 
háznak benyújtani, mely alkalommal a minisz
terelnökség és az ő felsége személye körüli mi
nisztérium költségvetése is bemutattatott. Igaz, 
hogy a többi minisztériumok költségvetése leg
inkább nyomtatási nehézségek folytán részleten-
kint adattak be; de azért a pénzügyi bizottság 
munkálatait 6 héten keresztül fenakadás nélkül 
folytathatta. A pénzügyi bizottság e hó elején, 
ha nem csalódom, ez előtt 8—10 nappal fejezvén 
be minden minisztérium költségvetését, a minisz
térium azon meggyőződésben volt, hogy még 
elegendő idő lesz a pénzügyi bizottság által rész
letesen tárgyalt költségvetést a törvény által 
megszabott határidő alatt országgyülésileg meg
állapítani, és ezt méltán is várta a miniszté
rium, miután a t. ház az 1869-ik évi költség
vetést, mely az ülésszak kezdetén benyújtva a 
pénzügyi bizottság által több hónapi tárgyalás 
után a ház elé terjesztetvén, az ülésszak végéig, 
mely már deczember 10-én következett be, ké
pes volt megállapítani. 

Ha részrehajlatlanul vizsgáljuk azon okokat, 
melyek következtében az 1870. évi államköltség
vetés jelenben meg nem állapíttathatott, ugy 
találjuk, hogy az nem egyedül a költségvetés 
mikori beterjesztésének tulajdonitható, hanem 
azt nagy részt az átmeneti korszak nehézségei 
és bekövetkezett rendkívüli körülményei okozák. 
Ezen hónap kezdetén a minisztérium még azt a 
reményt táplálta, hogy ha az országgyűlés foly
vást és fenakadás nélkül a költségvetés megál
lapításával foglalkozandik, azt az évnek végéig 
be is fejezheti annyival inkább, miután az 1867. 
példája mutatja, hogy az országgyűlés az évnek 
utolsó napjáig, Sylvester estéig együtt maradt 
és az akkor tárgyalt fontos ügyek miatt magát 
az ünnepek alatt el nem napolta. Hasonló eljá
rást remélt a minisztérium ezen évben is. 

Hogy mindez igy nem történt, közremű
ködtek más okok is. 

Engedje meg a t. képviselő ur, hogy ugy, 
mint ő előadásában monda, hogy őszinte kivan 
lenni az elkövetett hibák vizsgálatában, én is 
hasonló őszinteséggel nyilvánítsam azt, hogy az 
elkövetett hibák közé tartozik az is, hogy or
szággyűlési tárgyalásaink még nem állanak par
lamentáris tárgyalás színvonalán, mert minden 
jog kötelességgel jár; s azon fontos jogok gya
korlására nézve, melyek a magyar törvényhozást 
megilletik, szükséges, hogy a tanácskozás módja 
és rendje czélszerübben szabályoztassék és néze

tem szerint e tekintetben is reformra van szük
ségünk. (Ugy van! jobb felől.) Engedje meg a t. 
képviselő ur, ha azon észrevételt teszem, hogy 
ha a hibákat, melyek eddig elkövettettek, min
den oldalról keressük és vizsgáljuk, mi volt oka 
annak, hogy eddig a törvényhozási reformok te
rén nem történt annyi, mennyinek történni kel
lett volna — részben az ellenzék azon hibás 
eljárásának is tulajdonítható, hogy nem ugy 
mint az angol parlamentben történik, hol az el
lenzék egyes nagy kérdésekben tartja feladatául 
csatát vivni, hanem ezen eljárással ellenkezőleg 
a mi ellenzékünk minden kis kérdésnél is csatá
rozást kezd és igy az időt szükség nélkül elfor
gácsolja. (Élénk helyeslés a jobb oldalon.) Tehát 
ha hibákról szólunk, ismételvén, hogy a minisz
térium is követhetett el egy vagy más tekintet
ben hibákat, az átmeneti korszaknak is meg
vannak a nehézségei, melyek akadályozólag hat
nak; de engedje meg a t. képviselő ur, hogy 
őszinte legyek és nyilvánítsam, hogy az elköve
tett hibáknak egy része az ellenzéknek általam 
emiitett eljárásában is fekszik. (Helyeslés és tetszés 
a jobb oldalon, ellenmondás a bal oldalon.) 

Előre bocsátottam, t. ház, hogy a felhatal
mazásról szóló indítvány tételét és annak meg
szavazását a minisztérium nem kívánta, minek 
tanúságául szolgál, hogy az indítvány maga nem 
a minisztérium vagy a jobb oldal részéről, de az 
ellenzék egyik tagjától származott. Simonyi Ernő 
képviselő ur a tárgyalás alatt levő javaslatot 
szeretné miniszteri javaslatnak tekinteni, és hogy 
ezt bizonyítsa, hivatkozott az osztályokban tör
téntekre, mondván, hogy meglepte őt, hogy 
mind a kilencz osztályban a Szalay képviselő 
ur által benyújtott javaslat helyett egy egyenlő 
ujabb javaslat adatott be, melyre nézve egyéb
iránt megjegyzem, hogy a központi bizottság 
által elfogadott javaslat semmi más, mint Sza
lay képviselő ur indítványának czélszerübb for-
mulázása; — meglepte őt, hogy tudakozódása 
folytán arról győződött meg, hogy mind a kilencz 
osztályban ugyanazon módosítási javaslat ter
jesztetett elő. Engedje meg t. képviselő ur, hogy 
erre viszont én is megjegyezzem, hogy azon 
osztályban, melynek tagja vagyok, az ellenzék 
részéről egy fogalmazott s írásban foglalt javas
lat terjesztetett elő, és én is tudakozódván, hogy 
a többi osztályokban mi történt, hasonló ered
ményre jutottam mint ő, t. i., hogy az ellenzék 
részéről mindenütt egyenlő Írásbeli javaslat ter
jesztetett elő. (Berültség.) Tehát, ha egyetértés 
volt az eljárásban a jobb oldal részéről, hasonló 
egyetértés mutatkozott az ellenzéknél is. Hanc 
veniam damus, petimusque vicissim. (Berültség.) 

Miután a minisztérium azon kényszerhely
zetbe jutott, hogy a jelen körülmények közt a 
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három hónapra terjedő felhatalmazást elfogadni 
kénytelen, és ezen felhatalmazás iránt két javas
lat van a ház előtt: az egyik a központi bizott
ságé, a másik Tisza Kálmán képviselő uré. En
gedje meg a t. ház, hogy a két indítvány közti 
különbség felett elmondjam nézetemet. 

Azt tartom, minden javaslatnak első fel
adata az, hogy gyakorlatilag kivihető legyen. En
gedje meg Tisza Kálmán t. képviselő ur, hogy 
indítványára vonatkozólag kijelentsem, hogy azt, 
ha többször olvasom is, gyakorlati értékkel bíró
nak nem tekinthetem; mert mi ezélja van a 
költségvetés megállapításának : szóljon-e az egy 
egész évre, vagy három hónapra ? Czélja nem le
het más, mint, hogy a törvényben megszabott ha
táridő alatt minden az állam bevételeire és ki
adásaira vonatkozó tétel határozottan megálla-
pittassék ; ily határozott megállapítást azonban 
a képviselő ur javaslata nem tartalmaz. 

Javaslata így szól: „A minisztérium fel-
hatalmaztatik, hogy az állam bevételeit és 
kiadásait az 1870-ik év január 1-étől márezius 
31-éig, a mennyiben ujabb törvények mást nem 
rendelnek, az 1869-ik évre megszavazott költség
vetés értelmében kiadhassa." 

T i s z a K á l m á n : Kezelhesse! 
Lónyay Menyhért pénzügymi

n i s z t e r : Tehát „kezelhesse.* Mit jelent ez? 
Nézetem szerint mást nem jelenthet, mint, hogy 
az 1869-ki költségvetésben megállapított min
den egyes tétel érvényes legyen az 1870-ik év 
három első hónapjára, és igy ezen javaslatnak más 
értelme nem is lehet, mint, hogy csak azon költ
ségeket teheti a minisztérium 1870. évre folyóvá, 
melyek 1869-re megállapittattak. 

N y á r y P á l : A mennyiben a törvény 
nem változtatja. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Helyesen jegyzi meg a képviselő ur, 
mert csakugyan javaslata ugy szól: „A meny
nyiben a törvény nem változtatja;" de ne fe
ledje, hogy itt egy budgettörvényről van szó, 
mely minden fejezetre és ezimre bizonyos össze
get állapit meg. Ennek értelme tiszta és vilá
gos ; ennélfogva képviselő ur javaslata: miszerint 
a minisztérium az 1870. évben minden egyes J 
költségvetési tételt csak az 1869-ki előirányzat j 
értelmében tehessen folyóvá. Ily értelmezés egye- j 
zik meg az alkotmányos fogalmakkal. Ha javas
latát ily értelemben veszszük, mert más értelem
ben venni nem is lehet, a javaslat nélkülöz 
minden gyakorlati kivihetőséget, sőt ilyen eljá
rás ellentétben állana több rendbeli, az 1869-ki 
költségvetés megállapítása óta hozott törvény
nyel. Számos példával lehetne ezt bizonyítani, 
melyek megczáfolnák Tisza Kálmán képviselő urnák 
azon állítását, melyet az imént említett, hogy 

KÉPV. H. NAPLÓ. 18ff rv. 

„előre nem mentünk.* A már eddig elért ered
mények is igazolják, hogy állítása nem áll: mert 
nem mentünk vissza, de bizonyos tekintetben 
előre. Például, az országgyűlés meghozta a bon
védelmi törvényt, és annak érvényesítése neve
zetes pénzösszeget igényel; korántsem elegendő 
tehát a jövő év első negyedére azon összeg, 
mely az 1869. évre elegendő volt, miután, ha az 
1869-ki összegek szavaztatnának meg, a minisz
térium a honvédelmi törvény végrehajtását nem 
eszközölhetné. De hogy nem mentünk hátra, ha
nem bizonyos tekintetben előre, bizonjdtja a nép-
nevelésről hozott törvény is, mely ismét nagyobb 
kiadásokat igényel, és igy ha ezen törvénynek ér
vényt kívánunk szerezni, bizonyára a jövő év 
első negyedére nem lehet az 1869-ki költségvetést 
megállapítani, ha csak azt nem akarnók egy
szersmind kimondani, hogy a népnevelés tárgyá
ban hozott törvény a jövő év első negyedében 
ne érvényesíttessék. Hogy nem mentünk hátra, 
hanem előre, annak egyik nevezetes bizonysága 
a horvát kérdésnek megoldása. Senki sem fogja 
tagadni ezen társországgali kiegyezésnek erköl
csi fontosságát, és ha ezen törvény erkölcsi fon
tossággal bir, és mert törvény, azt minden kö
vetkezményeiben teljesíteni is kell, azt azonban 
az 1869-ki költségvetés alapján teljesíteni lehe
tetlen. 

De alig található fel az 1869-ki költségve
tésben tétel, mely az 1870-ki előirányzatban más 
fejezet és czim alatt ne foglaltatnék: minden mi
nisztériumnál nevezetes különbség fordul elő. Igy, 
hogy többet ne említsek : a belügyminisztérium 
a megyék nélkülözhetlen kiadásaira és a városok 
törvénykezési költségeire, hogy a nyilvánult ki-
vánatoknak és a szolgálat igényeinek megfelel
hessen, nagyobb költséget volt kénytelen felvenni. 

A közlekedésügyi minisztérium is több ne
vezetes munkának foganatosítását hozta javas
latba, mely az 1869-ki költségvetésben előirá
nyozva nem volt. 

Hasonló esetek vannak a pénzügyminiszté
rium költségvetésénél is. Engedje meg a t. ház, 
hogy e tekintetben csak egy körülményt emiit-
sek meg. Nemde Tisza Kálmán képviselő ur, 
midőn indítványában mindenekben az 1869-ki 
költségvetésben való alkalmazkodást követeli, nem 
kívánja azt kiterjeszteni egyszersmind a pénzügy
minisztérium által előirányzott jövedelmekre is; 
miután nem fogja kedvezőtlen körülménynek te
kinteni, hogy a pénzügyminisztérium 1870-re kö
rülbelül 5.000,000 írttal nagyobb jövedelmet volt 
képes előirányozni, mint 1869-ben; ámde, ha 
azt kívánjuk, hogy többet vegyünk be, meg kell 
egyszersmind adni azon szükséges eszközöket is, 
melyek a nagyobb bevételt eredményezik. 

Hogy teljesítse a pénzügyminisztérium ezen 
21 
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feladatot, ha az 1869-ki költségvetéshez köteles 
magát mindenekben tartani, melyben ezen na
gyobb jövedelmek eszközlésére szükséges kiadási 
tételek nem foglaltatnak. Megvenni akarni a mi
nisztériumtól ezen kiadási tételeket annyit tesz, 
mint lemondani az előirányzott nagyobb jövedel
mekről. Hogy több esetet ne említsek, csak 
egyet kívánok jellemzésül felhozni, remélvén, 
hogy ezen körülmény Tisza Kálmán t. képviselő 
ur előtt nem lesz ismeretlen, miután felteszem, 
hogy azon pár napot, melyet indítványa folytán 
a ház a pénzügyi bizottság javaslatának tanul
mányozására adott, és melylyel későbben kezdő
dött a költségvetés iránti vita, a pénzügyi bizott
ság javaslatának tanulmányozására fordította, — 
talán nem kerülte el figyelmét, hogy a sójöve-
déknél 1870-re 1.443,000 ír t tal nagyobb jöve
delem fordul elő az előirányzatban, mint a múlt 
évben, s hogy ezen nagyobb jövedelem bejöjjön, 
a kiadásoknál bizonyos összegeket sószállitásra, 
árulásra és sóházak felállítására kellett felvenni. 
Ha a képviselő ur javaslata fogadtatik el, mind
ezen intézkedéseket azonnal be kell állítani, al
kotmányos minisztérium nem is járhatna el 
máskép. 

Miután a két javaslat közül kell választani, 
természetes, hogy Tisza Kálmán képviselő ur 
javaslatát el nem fogadhatom, és inkább járulok 
a központi bizottság javaslatához, mely az első 
pontban a pénzügyi bizottság által javaslatba 
hozott tételeket fogadván el a jövő év első negyedére, 
megadja a kormánynak azon eszközöket, melyek 
a jövedelmek czélszerü kezelésénél igényeltetnek 
és a hozott törvények végrehajtására nélkülöz-
hetlenek; ámbár ezen javaslat számokat nem 
fejez ki, de számokra hivatkozik, melyeket irány
adóknak kér tekinteni. 

Engedje meg Simonyi Ernő t. képviselő ur, 
hogy előadására még egy megjegyzést tegyek. 
Azt monda ugyanis, hogy a pénzügyi bizottság 
által javaslatba hozott tételeknek elfogadása a 
minisztériumra nézve bizalmatlansági, a bizott
ság iránt pedig bizalmi szavazat. E tekintetben 
megjegyzem, hogy a jelen évben is ugy, mint a 
múlt évben minden az államköltségvetési elő
irányzatban a pénzügyi bizottság által javaslatba 
hozott változás az illető minisztérium, illetőleg 
az összes minisztérium beleegyezésével történt, 
mert közösen és közös egyetértéssel állapíttattak 
meg az egyes tételek; és miután ezen eljárás 
folytán a pénzügyi bizottság által javaslatba 
hozott tételek egyszersmind a minisztérium által 
elfogadott tételeknek tekintendők: ha ezen ja
vaslat elfogadását képviselő ur bizalmi nyilatko
zatnak tekinti a pénzügyi bizottság irányában, 
ugy hasonló értelemben kell azt vennie a mi
nisztérium irányában is. 

Végre még egy észrevételt akarok tenni 
Tisza Kálmán képviselő ur indítványára. A köz
ponti bizottság előadójának azon állítása ellen, 
hogy, ha az 1869-ki költségvetés állapíttatnék 
meg, czélszerü elszámolási rendszer keresztülvi
hető nem lenne, Debreczen város érdemes képvi
selője felszólalt és ezen állitásnak helyességét 
tagadta ; én ellenben azt hiszem, hogy teljesen 
igaza volt a központi bizottság előadójának : mert 
a rendes számvitel megkívánja, hogy mindjárt 
az év kezdetén a megszavazott összegek fejezet 
és czim szerint elősoroltassanak és annak alap
ján történjenek az utalványozások. És ez a szám
viteli rendszer elve szerint máskép nem is tör
ténhetik ; s hogy ez ekép történjék, már azon 
körülmény is kívánja, mert csak ennek folytán 
gyakorolhatja a törvényhozás azon ellenőrködést, 
mely a törvények által reáruháztatott . Ha ellen
ben az 1870. év kezdetén az 1869-ki költségve
tés fejezetei és czimei szerint történnék a köny-
vezés, akkor a minisztérium által benyújtott 
1870-ki előirányzatot czélszerüen tárgyalni sem 
lehetne, mely esetben kénytelen volna a minisz
térium az 1870-ki költségvetést az lS69-ki költ
ségvetés berendezése szerint újra átalakítani, a mi 
ismét — a mellett, hogy alig lenne czélszerü — 
oly hosszú munkába kerülne, hogy, ha ezen újon
nan átdolgozott költségvetés a pénzügyi bizott
ság hosszadalmas tárgyalásain is megint keresz
tül menne: ugy a három hónapra adott felha
talmazás a költségvetés tárgyalására bizonyára 
nem lenne elegendő. 

Ha a vita folyamát tekintem , ugy lá
tom a központi bizottság javaslata elleni felszó
lalások közt egyedül Irányi Dániel tisztelt kép
viselő ur foglalta el az ellenzék részéről a he
lyes álláspontot. Ő nem szavaz meg semmit, 
mert a minisztérium nem birja bizalmát, azon
ban ezen nyilatkozatához hozzáteszi, hogy azért 
abból nem következik, hogy az államháztartás 
1870-re fenakadást szenvedjen, mert,] ha a mi
nisztériumnak a költségvetés meg nem szavazta-
tik, annak egyenes következménye az, hogy ki
sebbségbe jővén, lelép és az uj többségből ala
kult minisztérium veszi el a kormányzatot, és 
ezen minisztériumnak, mely iránt az uj többség 
bizalommal viseltetik, megadja a kívánsága sze
rinti felhatalmazást, — és miután a jelen mi
nisztériumot a többség bizalmával támogatja, ezen 
a t . képviselő ur által emiitett helyes parlamenti 
elvből kiindulva hiszem, hogy a többség a kivánt 
felhatalmazást a kormánynak meg fogja szavazni. 
(Zajos tetszés és helyeslés a jobb oldalon.) 

E l n ö k : Be levén fejezve az átalános 
vita, a t. ház hivatva van a felett határozni: va
jon elfogadja-e a Szalay Sándor képviselő által 
beadott törvényjavaslatot átalánosságban ? (Fölki-
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állások: Szalay visszavette törvényjavaslatát!) Az 
már nem övé: a ház elfogadta s magáévá tette 
és rendesen tárgyalta. Tehát elfogadja-e a t. ház 
a törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alap
jául vagy nem ? (Nem ! A központi bizottságét fo
gadjuk el!) Második kérdés az : elfogadja-e a t. 
ház általánosságban a részletes vita alapjául a 
központi bizottság által beterjesztett törvényja
vaslatot 1 A kik elfogadják, máltóztassanak fel-
állani. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Következik a részletes tárgyalás. 
S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (olvassa a 

törvényjavaslat czimét.) 
E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a czimet? 

A kik elfogadják, méltóztassanak fölállani. (Meg
történik.) A többség elfogadja. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (olvassa az 
1. §-Q 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? A kik elfo
gadják, méltóztassanak fölállani. (Megtörténik.) 
A többség elfogadja. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (kezdi olvasni 
a 2. §-t. A karzaton egg liölgy megszólal és nyug
talankodik.) 

E l n ö k : Csendet kérek a karzaton. 
S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (folytatólag végig 

olvassa a 2. §-t.) 
S i m a y G e r g e l y : T. ház! Nem szóla

nék a jelen tárgyhoz, már csak a jelen idő igen 
értékes volta miatt sem, ha a központi bizottság 
által beterjesztett ezen törvényjavaslatnak 2-ik 
§-ában oly sérelmet nem tapasztalnék, melyet 
szó nélkül nem hagyhatok. Méltóztassék az igen 
t, háznak az igen t. miniszter urat fölhatal
mazni, hogy az ország közkívánatának teljesíté
sére egy naponta tűrhetetlenebbé váló terhet 
megszüntessen, az 1870-ik évre előterjesztett ál-
lamköltségvetésről szóló törvényjavaslatban an
nak 60-ik lapján az ut- és hidvámokból e tételt 
az államjövedékek közé bevenni, és ez által ha
tározottan jelezni azt, miszerint eltökélett szán
déka, e terhet 1870-ik év január 1-ső napjától 
fogva megszüntetni, a miért is én azt hiszem, 
az összes haza igen nagy köszönettel és elisme
réssel fog tartozni a pénzügyminiszter urnák; 
de másrészről nem lehet igen kedvezőtlen meg
lepetés nélkül megszemlélni, hogy a központi bi
zottság ezen terhet ismét a jelen javaslat 2-ik 
§-a által jövő évre is — nem tudom, mi okból 
— megszüntetni nem ajánlja. T. ház! En azt 
hiszem, képviselői kötelességünk azt tartja, hogy 
az ország terhein a lehetőségig könnyitsünk és 
teljességgel nem az, hogy indemnitást adjunk 
egy oly tehernek további fentartására, melynek 

megszüntetésére az időt eljöttnek már maga a 
pénzügyminiszter ur is kimutatta. Ennélfogva 
én minden további indokolást szükségtelennek 
tartván, bátor vagyok indítványozni: miszerint 
a törvényjavaslat 2-ik §-ának 7-ik sorában elő
forduló e szavak, „valamint az ut- és bidvámok" 
egyszerűen kihagyassanak. Kérem a t. házat, 
méltóztassék ezt elfogadni. 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : A központi bizottság a képviselő ur 
által emiitett szavakat az 1869-ki költségvetési 
törvényből vette át, midőn ezen törvénynek a 
fedezetről szóló 6. §-át szóról szóra a javaslatba 
bevette. Legyen megnyugodva a képviselő ur, 
hogy miután a jövő év kezdetén, januáriusban 
meg fognak indulni a költségvetési tárgyalások, 
azon alkalommal az utvámok méltányos és 
igazságos szabályozása iránt is fog törvényjavas
lat a ház elé terjesztetni, még pedig azon irány
ban, hogy a jelenben fenálló, ós különösen Er
délyre nézve hibás alapokon nyugvó és nem 
méltányos utvámok iránt a sérelmek megszün-
tettessenek. Miután 3 havi felhatalmazásról és 
nem egy egész évi költségvetés megállapitásáról 
van szó, a jelenben törvényesen fenálló közter
heket és ezek közt az utvániokat a javaslatból 
rövid utón kitörölni nem lehetett. 

B e t h l e n S á n d o r g r . : Elismerem, hogy 
az állam szükségleteinek fedezeteire kénytelenek 
vagyunk oly forrásokat is használni, melyeket 
szívesen hagynánk érintetlenül, és hogy ezen 
források érintetlen hagyására idő kívántatik; 
de mégis első sorban megszüntetendőknek tartok 
oly forrásokat, melyeknek táplálásához verítékünk
kel nem egyenlő arányban járulunk. Ily forrás
nak tartom én a némely vidékeken még fenálló 
utvámokat : azért kérem a t. házat, méltóztas
sék ezen aránytalanul és igazságtalanul sújtó 
terhet már január l-jével megszüntetni. (Marad
jon !) Reménylem, a t. pénzügyminiszter ur nem 
fog ragaszkodni ezek fentartásához. (Maradjon!) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : Mint a köz
ponti bizottság előadója, csak azt vagyok bátor 
megjegyezni előttem szólott érdemes két képvi
selőtársam módosításaira, miszerint a központi 
bizottság azon nézetből indult ki, melyet a t. 
pénzügyminiszter ur is jelzett, hogy mindaddig, 
míg valamely adónemnek mint jövedelmi forrás
nak eltörlésére törvényjavaslat nem terjesztetik 
elő, a központi bizottság, mint olyan, nem érez
heti magát hivatva, az eltörlést a háznak java
solni, és azért kötelességének ismerte ezen tör
vényjavaslatban mindazon adónemeket megne
vezni, melyek eddig törvény által megszüntetve 
nincsenek. (Helyeslés.) 
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E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 2-ik §-t ? 
(Elfogadjuk!) Tehát el van fogadva. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (olvassa a tör
vényjavaslat 3-ik szakaszát) 

E l n ö k : Gondolom, ezt is elfogadja a t. 
ház? (Elfogadjuk!) 

Ekként a törvényjavaslat részleteiben meg le
vén állapitva és el levén fogadva: a holnap 10 
órakor tartandó ülésben fog harmadszor fölolvas
tatni és végleg megszavaztatni. Holnap fog tár
gyaltatni Szalay Sándor szünetelési javaslata is. 

Az ülés végződik esti 8 órakor. 

92. országos ülés 
1869. deczember 21-dikén „ 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgayi." Lónyay József megbizó levele és kérvények mutattatnak be. Benedikty Albert a revindicált hava
sok tárgyában, Perényi Zsigmond b. vasuti ügyben interpellálják a kormányt. A könyvtárbizottság működésre 
hivatik. Az adószedési s költségfedezési fölhatalmazásról szóló törvényjavaslat végleg elfogadtatik. Latinovies Vincze és 
Szalay Sándor határozati javaslata a szünidőről tárgyalás alá vétetvén, mellőztetik, s a ház elhatározza, hogy 
ünnepek előtt már uj tárgyat nem vesz -föl, az 1870-diki állam-költségvetés tárgyalását pedig január 14-én kezdi 
meg. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a postajövedéki póthitel iránti törvényjavaslatról. A kormány törvényjavas
latot nyujt be a vegyes királyi bíróságokról. A kormány felel Ivánka Imrének vasutügyi, továbbá Salamon Lajosnak 
fogyasztási adót és Simonyi Ernőnek a még be nem adott pénzügyi kimutatásokat illető interpellátióira, mit a ház 
tudomásul vesz. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovícs 
Kálmán, Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni és a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a de
czember 20-án d. u. 5 órakor tartott ülés jegyző
könyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyző
könyv hitelesítve van. 

Van szerencsém bemutatni Bereg megye 
munkácsi kerülete képviselőjének, Lónyay József
nek megválasztásáról szóló jegyzőkönyvét. Ki-
adatik az állandó igazoló bizottságnak. 

Bemutatom továbbá Győr város közönségé
nek föliratát, melyben a Buda város által Fiúmé
nak visszacsatolása iránt Magyarországhoz a kép
viselőházhoz nyújtott kérvényt pártolja. 

Kézsmárky képviselő ur benyújtja Veszprém 
megyébe kebelezett, vörös-berényi uradalomhoz 
tartozó Padra község lakosságának kérvényét, 
melyben kérik az uradalom ós a volt jobbágy 

község közt lefolyt úrbéri perben okozott több 
rendbeli sérelmeik orvosoltatását. 

Fromm Antal pesti lakos folyamodását, 
melyben egy állami kereskedelmi akadémia föl
állítását kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottság
hoz tétetnek át. 

Az elnökségnek több jelentése nincs. 
T h e i l I s t v á n : Bátor vagyok bemutatni 

Segesvár városa képviseletének folyamodását, 
melyben emiitett városban egy elsőfokú törvény
szék fölállítását kéri. Bátor vagyok e kérvényt 
minden indokolás nélkül a tiszt, ház figyelmébe 
ajánlani. 

B i n d e r L a j o s : Megy esszékben fekvő 
Nagy-Sínk mezőváros közönségének kérvényét 
van szerencsém bemutatni, melyben egy, az er
délyi közalapítványok egyikéből kapott kölcsön 
megengedéséért kérvényez. 

V i d a c s J á n o s : Van szerencsém bemu
tatni Stettner Venezel pesti polgár és bérkocsis 
kérvényét, melyben az 1848 —49-ki hadjáratban 
okozott 506 frtnyi kárát országos alapból meg
téríttetni kéri. 

E l n ö k : Ezen kérvények is áttétetnek a 
kérvényi bizottsághoz. 
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B e n e d i k t y Albert: T. ház! Vagyok 
bátor a t . belügyminiszter úrhoz egy interpellá-
tiót intézni. Nem akarom azt hosszasan indo
kolni, hanem kérem annak fölolvastatását. 

Majláth I s t v á n j e g y z ő (olvassa): „Te
kintetbe véve az t , hogy ő felségének 1851-ik 
év január 22-ről, valamint 1861-ikév augusztus 
hó 27-ik és 28-ról kelt legkegyelmesebb kézira
tai , a föloszlatott erdélyi volt román határőrvi
déki ezredeknek száz évi hű és vitéz szolgalat
juk elismeréséül, illetőleg megjutalmazásaul, mind
azon ingó és ingatlan javakat, melyeket fegyver-
beni szolgalatjuk ideje alatt birtak, (egy harma
dik személy jogigényeinek fentartása mellett) 
véglegesen birtokukban hagyatni vagy adatni 
rendeli; 

„tekintetbe véve továbbá, hogy mindezen 
birtokok, úgymint a revindicált havasoknak őket 
illető részei, több községben levő volt katonai 
épületek, úgyszintén a ruházati pénzalap tény
leges birtokukba mindeddig még át nem adattak: 

„bátor vagyok a t. belügyminiszter úrtól 
tiszteletteljesen kérdezni: 

„1-ször. Mi az oka, hogy az erdélyi határ
őrvidéki román ezredek kívánalmait megnyugtató 
1861 -ik év augusztus 27-ik és 28-ról kelt leg
kegyelmesebb intézkedésekkel szemben álló aka
dályok mind e mai napig még el nem hárit tat-
hat tak? 

„2-szor. Szándékozik-e a t. belügyminiszter 
ur lehető rövid idő alatt lépéseket tenni az iránt, 
hogy az emiitett magas rendeletek valósítását 
gátló nehézségek elenyésztetvén, lehetővé váljék 
ő felségének ezen többször emiitett rendeleteit 
végrehajtatni?" 

E l n ö k : Az interpellátió közöltetni fog a 
belügyminiszter úrral . 

J á m b o r P á l : T. ház ! Van szerencsém 
Szeghegy község elöljáróinak kérvényét benyúj
tani, melyben 31,061 frtnyi összegnek, melyet a 
volt kormány közegei utalványoztak az árva
pénztárból, és mely behajthatlanná vált, megté
rítését kérik. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog uta
síttatni. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! A házszabá
lyok VlII-ik fejezete, mely összesen 5 szakasz
ból áll, az iránt intézkedik, hogy a ház könyv
t á r t állítson föl, melynek számára azon könyvek, 
nyomtatványok vagy egyéb kiadványok szerez
tessenek meg, melyek a törvényhozási munkál
kodásnál szükséges adatokat tartalmazzák. E fe
jezet 2-ik szakasza azt mondja, hogy az időnkint 
szükségesnek találandó könyvek és nyomtatvá
nyok jegyzékét az elnök a jegyzőkkel egyetértve 
készíti el. En azért voltam bátor fölszólalni, t. 
ház, hogy végre megtudjuk, miben áll a ház 

ezen könyvtárának ügye? (FŐlUaltásoh: Nincs!) 
Ugy emlékszem, már a múlt országgyűlés is kül
dött ki bizottságot ily könyvtár alapítására. 
Most már 4 esztendeje, hogy az országgyűlés 
ülésez, és akár egy törvénykönyvre, de csak 
egy naptárra is legyen szüksége valamely kép
viselőnek, azt megtalálni nem lehet. En tehát 
kérem a tiszt, házat, méltóztassék intézkedni az 
iránt, hogy ezen könyvtár minél előbb fölállit-
tassék. Talán az elnök ur képes lesz fölvilágosí
tást adni az iránt, miként áll ezen könyvtár 
ügye? Emlékszem, hogy a ház összeülése alkal-
kalmával egy bizottságot nevezett ki, de ugy 
vagyok értesülve magán-uton, hogy ezen bizott
ság tagjai közül egyik sem érezvén magát föl
jogosítva a r r a , hogy a többieket összehívja, 
idáig ülést nem tartott . Talán a ház elnöke lenne 
szives őket e kényes helyzetből kiszabadítani és 
összehívná a bizottság tagjait. 

E l n ö k : A könyvtár ügye abban áll, hogy 
az épületben nincs helyiség, hova az elhelyezhető 
lenne. Meg volt tehát bizva a ház elnöksége ak
kor, midőn bizottság választatott a beszerzendő 
könyvek lajstromának elkészítésére, hogy helyi
séget keressen, és az elnökség nagynehezeo a 
szomszéd múzeum épületében szobát talált, mely
ben mégis talán eirea 5—600 könyvet el lehetne 
helyezni; ebbe már a szekrények is elkészültek, 
és épen ma akartam a t. háznak jelentem, hogy 
itt az ideje, hogy a bizottság megalakuljon és 
a beszerzendő könyvek lajstromát elkészítve adja 
be; mert van már helyiség, hova a könyveket 
elhelyezni lehet. Az ülés végével akartam ezt 
bejelenteni; miután azonban most szóba hoza
tott , kérem a bizottság tagjait, legyenek szíve
sek összeülni és megalakulni. (Helyeslés.) 

P e r é n y i Z s i g m o n d b . : A közleke
désügyi minisztert kívánnám interpellálni. A deb-
reczen-szatmár-szigeti vasútvonalnak 1870. évi 
október l-jén kellene kiépítve lenni, a forgalom
nak átadatni. Mindazok azonban, kik a nevezett 
vasútvonalnál érdekelve vannak, már rég lemond
tak azon reményről, hogy e vonal a kiszabott 
időre a forgalomnak átadathatnék, látva a mun
kálat lassú folyamát. Ki itt a hibás, nem tu
dom; de kárára lesz mégis közvetlenül azon vi
déknek, és közvetve az országra nézve. Továbbá 
nevezetesen Ugocsa megyében e vonalon, melynek 
egy része a debreczeo-szigeti, másik része 
a csap-tekeházi, a földmunkálatok részben elké
szültek, és az illető tulajdonosoknak, kik föld
birtokaikat az egyes vasutvonalak számára át
engedni kénytelenek voltak, nagy része már ez 
év tavaszától meg vannak fosztva földjeik hasz
nálatától, a nélkül, hogy a kisajátítási árt a mai 
napig akár becsű, akár enyesség utján megkap
hat ták volna. Ez oly visszaélés, mely leginkább 
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azon szegényebb sorsú egyéneket éri, a kik kis 
terjedelmű földjeik műveléséből voltak kénytele
nek eddig is megélni, és ime most földjeiket 
nem munkálhatják. Mind ez okok kötelességemmé 
tették interpellátiómat benyújtani. Van szeren
csém azt írásban beadni. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa): „A 
debreezen-szatmár-szigeti vasútvonalnak 1870-ik 
év október l-jén kellene kiépítve a forgalomnak 
átadatni. Van-e tudomása a miniszternek arról, 
hogy e vasútvonal mily lanyhán épül, és hogy 
Tekeházától Szigetig földmunkálat még alig té
tetett ? 

„Tudomására van-e, hogy nevezetesen Ugo-
csa megyében, mind a szatmár-tekeházi, mind 
pedig a csap-tekeházi vonalon, melyek földmun
kái már részben elkészültek, s mely vonalak ha
tósági bejárása is már eszközöltetett, az illető 
tulajdonosok, földjeik használbatásáról, némelyek 
már a jelen év tavaszától meg vannak fosztva, 
a nélkül, hogy a kisajátítási árt mai napig 
akár becsű, akár egyezség utján megkapták 
volna ; fog-e a miniszter ur e sérelmet illetőleg 
gyorsan intézkedni?" 

E l n ö k : Közöltetni fog a közlekedési mi
niszter úrral. 

A napirenden levő tárgy: harmadik felolva
sása a tegnap részletesen megszavazott felhatal
mazási tőrvényjavaslatnak. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a most fel
olvasót tőrvényjavaslatot végképen'? (El! Nem!) 
A kik elfogadják, méltóztassanak felkelni. (Meg
történik.) A többség elfogadta. 

Elkészülvén erről a jegyzőkönyv is, hitelesí
tés végett fel fog olvastatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (felolvassa a 
jegyzőkönyv illető pontját.) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesítve levén, 
azt a hozzácsatolt törvényjavaslattal és a pénz
ügyi bizottság átalános jelentésével Széll Kálmán 
jegyző a mélt. főrendekhez ma 12 órakor tar
tandó ülésökbe át fogja vinni. 

A főrendeknek tegnap átküldött, de akkor 
fel nem olvasott üzenete fog most felolvastatni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (felolvassa a 
főrendek deczember 20-án tartott ülésének jegyző
könyvi kivonatát a pesti áru- és értéktőzsdére vonat
kozó törvényjavaslat tárgyában.) 

E l n ö k : Ezen törvényjavaslathoz a mélt. 
főrendek nem járultak egész terjedelmében, ha
nem a részletekre nézve módosításokat tettek. 
Ezek ki fognak nyomatni s annak idejében napi
rendre tűzetni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
főrendek deczember 20-án tartott ülésének jegyző

könyvi kivonatát a pénzügyi törvényszékek ideiglenes 
fentartásáról, a pénzintézetek, részvénytársulatok és 
egyletek üzletére vonatkozó bélyeg- és illetékek szabá
lyozásáról:, és a bélyegilletékekre és dijakra nézve fen-
álló szabályok érvényének meghosszabbításáról szóló 
törvényjavaslatok tárgyában.) 

E l n ö k : A mélt. főrendek által elfogadott 
törvényjavaslatok, névszerint a pénzügyi törvény
székek ideiglenes fentartásáról, a pénzintézetek, 
részvénytársulatok és egyletek üzletére vonat
kozó bélyegilletékek szabályzatáról, továbbá a 
bélyeg, illetékek és dijakra nézve fenálló szabá
lyok érvényének meghosszabbításáról szóló tör
vényjavaslatok mindkét ház által elfogadtatván, 
a szokott módon szentesítés végett ő felségéhez 
felterjesztetnek. A negyedik, t. i. a tőzsdebiró-
ságok s termény- és gabonacsarnokhoz választott 
bíróságainak visszaállításáról szóló törvényjavas
latot a mélt. főrendek csak módosítással fogad
ták el. Ez ki fog nyomatni és kiosztatván, napi
rendre tűzetik. 

Napirenden van Szalay Sándor és Latinovics 
Vincze képviselő urak határozati javaslata a szü
netelésről. 

Jámbor P á l j e g y z ő (olvassa a hatá
rozati javaslatot.) 

S z a l a y S á n d o r : T. ház! Mint már in
dítványom indokolásában volt szerencsém kijelen
teni, a budgettárgyalás komoly megfontolást igé
nyel, megkövetelik ezt polgártársaink tőlünk. 
Tehát e tárgy tanulmányozására hosszasabb 
időre volna szükségünk, s ugy hiszem, legna
gyobb szorgalom s kitartás mellett is a budget-
tárgyalást ez évben be nem végezhetnők. Hatá
rozati javaslatom értelmében tehát mindezen 
okoknál fogva bátor vagyok ajánlani, hogy a 
legközelebbi ülés napjául január 10-ike tűzetnék 
ki, addig a ház nem ülésezne. 

P u l s z k y E e r e n c z : Kern akarok, tisz
telt ház, az elnapolás kérdésének mélyébe eresz
kedni ; nem akarom vitatni: kinek van joga a 
ház üléseit elnapolni? mint volt ez szokásban? stb., 
csak arra figyelmeztetem a t. házat, hogy midőn 
ünnepek miatt rövid időre elnapoltuk magunkat, 
soha külön határozatot nem hoztunk, s én azt 
hiszem, most is szükségtelen ilyen praecedenst 
alkotni. (Helyeslés.) Ez ideig az elnök jogaihoz 
tartozott az ülés idejének meghatározása: ő jól 
tudja, mikor lehet a legközelebbi ülést összehíni. 
Azt kimondhatják, hogy január 10-ikén össze 
fogunk ismét jönni, kimondhatjuk, hogy akkor 
napirendre tűzzük a budgetet, s hogy akkor majd 
folytatjuk a munkát, melyre most rá nem ér
tünk; de hogy ezt külön határozat által speeia-
lisáljuk, azt tökéletesen szükségtelennek tartom. 
Bízzuk meg egyszerűen az elnököt, hogy hívjon 
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bennünket össze az ünnepek után, január 10-ére. 
(Helyeslés.) 

I v á n k a I m r e : Azon ritka szerencsében 
részesülök, hogy valamely tárgyra nézve Pulszky 
képviselőtársammal egy véleményben lehetek. 
Csupán a határnapra nézve van észrevételem: t. 
i. január 13-ikán lévén a görögök uj esztendője, 
tehát 14-ikére kellene kitűzni az első ülést. (He
lyeslés hal felől.) 

K o v á c h L á s z l ó : T. ház! Csatlakozva 
Pulszky t. barátom előadásához, bátor vagyok 
megjegyezni, hogy az elnapolás, illetőleg szüne
teles megkezdésére sem kívánnék határidőt tűzni, 
és pedig annál kevésbé, mivel a most megszava
zott törvényjavaslatnak előbb a főrendiház által 
kell elfogadtatni, azután onnan ismét visszake
rülni. Evégett okvetlenül szükséges lesz még ülé
seket tartamunk, melyekben ugyan teljes szám
mal jelen lenni nem szükséges. Ennélfogva csat
lakozom Pulszky képviselőtársam indítványához, 
mely szerint január 9 ikén a budget tárgyalását 
megkezdenék, s ezen ülés kitűzése az elnökre 
bízatnék. 

A mi illeti Ivánka indítványát, felfogásom 
szerint, lehetséges a görögök uj esztendején, te
hát egy napon ülést nem tar ani, de azért kár 
volna három napot elvesztegetni. (Helyeslés a jobb 
oldalon.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! En is azon 
nézetben vagyok, hog}r az ünnepekre való elna
polás vagy szünetelés nem külön határozat dol
ga ; az mindig szokásban volt, hogy az elnök 
javaslatba hozza és a t. ház egyszerűen elhatá
rozza, és nem is kétlem, hog}7 az indítványozó 
— mint tegnap is mikor jobban értesült — ma 
is azt fogja tenni, a mit tegnap tett, hogy t. i. 
indítványát visszaveszi. (Derültség.) Azonban nem 
vagyok egy értelemben Kovách László képviselő 
úrral, mert a karácsonyünnepekre való elnapo
lást egyik vagy másik törvénjiavaslat eldönté
sétől feltételezni vagy felfüggeszteni — ugy hi
szem — nem lehet. Ez olj ünnep, mely a ke
reszténységben mindenkor és mindenütt megtar
tatott; hogy az alól kivétel tétessék, vajon ezen 
ünnep megtartassék-e vagy nem, ez csak azon 
esetre jöhetne kérdés alá, és a kormány csak 
azon esetben kívánhatná a képviselőháztól, hogy 
ezen ünnepeket ne tartsa meg, ha valamely ve
szély fenyegetné a hazát, ha rendkívüli eset fo
rogna fen, a mely oly következéseket vonhatna 
maga után, melyeket sem a képviselőház, sem 
a minisztérium magára vállalui nem akarna. 
Most ily eset nem fordul elő, mi a rendes ke-
rékvágásbnn vagyunk, (Jobb felől: Csakhogy elis
meri ! Derültség) a béke nincs veszélyeztetve: en
nél fogva én azt vélném, hogy függetlenül min
den feltételtől szólítsa fel az elnök ur a házat, 
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hogy tegye javaslatba, mennyi időre és mikor 
kezdve kívánja a ház az elnapolást vagy a szü
netelés megkezdését. 

T i s z a K á l m á n : En, t. ház, részemről 
is azon meggyőződésben vagyok, hogy nem volna 
helyes, ha az elnapolásra nézve határozat hozat
nék. Azonban az eljárás módjára nézve némi
leg eltérek azoktól, amiket az előttem szólók 
mondottak. En jelesen azt óhajtom, hogy a t. 
elnök ur azt mondaná ki, hogy az ünnepek előtt 
más tárgy felvétetni nem fog, hanem hogy ülés 
legfölebb csak akkor fog még tartatni, ha a fő
rendi háznál tárgyalás végett levő törvényjavasla
tok vissza fognak érkezni, vagy pedig szentesi
tett törvényjavaslatok kihirdetése lenne szük
séges; a költségvetés pedig január 14-re tűzes
sék ki. (Felkiáltások jobb felől: 10-ikére!) 

E l n ö k : T. ház! A házszabályok azt mond
ják, hogy az elnök hivja össze az üléseket a 
ház akarata szerint. En a t. ház akaratát tu
dom és értem; méltóztassanak tehát megengedni, 
hogy az utolsó ülésben az ünnepek előtt — 
mert a mostani ülés még nem az utolsó — le
szek bátor a t. tíáz akarata szerint kimondani, 
hogy a legközelebbi ülés január 10-én lesz. (Fel
kiáltások bal felől: 14-ikén!) 10-én már azért le
het, mert a görög-keleti szertartásuak ünnepei 
már 8-án lesznek befejezve; igy tehát — véle
ményem szerint — már január 10-én lehetne 
ülést tartani. (Helyeslés jobb felől) 

P a p p Z s i g m o n d ; T. ház! Jan. 13-ika 
a görög-keleti szertartásnak az, a mi a római 
katholikusoknak január elseje. Ha tehát azon 
szempontból indulunk ki, hogy a ház újévkor 
nem ülésezhet, méltányosnak tartom, hogy épugy 
üljük meg mi január 13-ikát; miután pedig, ha 
ezen napot otthon töltjük, 14-én nem lehetünk 
még mindnyájan a fővárosban: bátor vagyok in
dítványozni, hogy a szünetelés egész jan. 15-ig 
tartson. (Helyeslés és ellenmondás.) 

E l n ö k : Azt gondolom, t. ház, nyugodtan 
kimondhatom a nagy többségnek határozatát, 
(Zaj. Halljuk!) miszerint az ünnepek alatt ujabb 
tárgy fel nem vétetik; (Helyeslés) azonban be fog 
fejeztetni a már felvett tárgy, a mennyiben t. i. 
az a főrendektől, illetőleg szentesítés után visz-
szaérkezik. Most már az a kérdés, hogy az ün
nepek után január 10-én vagy 14-én jőjjön-e 
össze a ház ? (Felkiáltásvk: 10-én ! mások: 14-én !) 
Azt fogom kimondani, a mit a többség paran
csol; azonban igy nem tudnám meghatározni, 
melyik véleményen van a többség. Méltóztassa
nak azok, kik 10-ikére akarják fölkelni. (Meg
történik. Felkiáltások bal felől: Kisebbség!) Most 
méltóztassanak felkelni azok, kik a 14-et akar
ják. (Megtörténik. Felkiáltások az állók részéről: 
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iVogy többség!) A többség január 14-ét kívánja 
összejöveteli napul kimondatni. 

Most jelentése van a pénzügyi bizottságnak. 
I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Egy 

rövid jelentést leszek bátor az állandó pénzügyi 
bizottság részéről bemutatni. (Halljuk elébb Bus
mant! Zaj.) 

H á z m á n F e r e n c z : T. ház! Miután a 
szünetelési végzés a t. elnök ur által kimonda
tot t . . . (Zaj. Elnök csenget.) bátor leszek csak 
egy rövid észrevételt terjeszteni elő. (Halljuk!) 
Méltóztattak deczember 6-án egy hét tagból álló 
bizottságot kiküldeni oly végből, hogy az 186 7-iki 
pénzügyi kimutatást és az 1868-iki számadást 
vizsgálat alá vegye, és a törvények értelmében 
jelentését még ezen évben nyújtsa be. Miután 
azon észrevételek következtében, melyek e tárgyra 
vonatkozólag i t t a házban felhozattak, talán 
menthető, hogy, a bizottság e komoly ügyben 
nem járhatot t még el teljesen; bátor vagyok 
ezen mai végzés következtében azon tiszteletnél 
fogva, melylyel a ház határozata iránt a bizott
ságnak minden egyes tagja tartozik, fölkérni a 
t. há^at, hogy bennünket ama deczember 6-án 
hozott határnap alól felmenteni, és megengedni 
méltóztassék, hogy a jövő évnek oly idejében, 
midőn a t . ház határozatképes lesz, mutathassuk 
be jelentésünket. (Helyeslés.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó (ol
vassa az állandó pénzügyi bizottság jelentését a pos
tajövedék 1869. évi kiadásainak fedezésére szolgáló 
póthitel megajánlásáról szóló törvényjavaslat tárgyá
ban.) 

E l n ö k : E jelentés ki fog nyomatni s a 
képviselő urak közt kiosztatni. 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y 
m i n i s z t e r : T. ház! A múlt ülésszak alatt a 
szőlőtized megváltása tárgyában hozott törvény
ben a törvényhozás felhatalmazta a kormányt 
azon felebbviteli bíróságoknak felállítására, me
lyek e szölőváltságdijak megállapítása tárgyában 
fognak eljárni; a polgári perrendtartási 1868: 
LIV. törvónyczikk zártételónek A) pontja külö
nösen az igazságügyminisztert bizta meg, hogy 
a bírói illetőséget a megszüntetett kerületi táb
lákhoz tartozott sajtóperekre nézve a törvénj^-
hozás további intézkedéséig ideiglenesen szabá
lyozza. E czélból lettek a királyi ideiglenes 
egyes bíróságok felállítva, noha ez országgyűlési 
meghatalmazás alapján tör tént ; mindamellett, 
miután az 1869: IV. törvényczikk a birói ha
talom gyakorlásáról kimondja azon elvet, hogy 
a törvényhozás által fölállított bíróságokon kí
vül más kivételes bíróság nem állittathatik fel: 
alkotmányos kötelességemnek tartottam, ezen 
ideiglenes vegyes bíróságokat a törvényhozásnak 
bejelenteni; annál inkább szükségesnek ta r to t tam 

ezt, mert ezen vegyes királyi bíróságokhoz uta
síttatnak oly ügyek is, melyekről a törvényhozás 
annak idejében nem gondoskodott. Ugyanis az 
1869: XXVIII. törvényczikk 49-ik §-a az állam
kincstárnok kereseteit a pénzügyi törvények és 
rendeletek végrehajtása körüli mulasztásokból 
eredő keresetekre nézve a kerületi táblákhoz 
uta l ta : azonban a polgári perrendtartást tár
gyaló 1868: LIV. törvényczikk a kerületi táblá
kat feloszlatván, a pereknek ezen nemei elsőfo-
lyamodásu bíróság nélkül kimaradtak. A kor
mánynak tehát kötelessége volt ezen hézag be
töltéséről gondoskodni, s a kereseteket ideiglen 
a törvényhozás intézkedéséig, a felállított királyi 
ideiglenes vegyes bíróságokhoz tet te át. Ennél
fogva kérem a t. házat, méltóztassék ezen ideig
lenes egyes királyi bíróságokat, melyek valószí
nűleg már a jövő évben megszüntethetők lesz
nek, mihelyt a királyi bíróságoknak szervezése 
törvényhozás által megállapítva és életbeléptetve 
lesz, méltóztassanak addig is törvénybe igtatni, 
s az erre vonatkozó törvényjavaslat kinyomatá-
sát s alkotmányszerü tárgyalását elrendelni. (He
lyeslés.) 

E l n ö k ; Ki fog nyomatni s a képviselő 
urak közt szétosztatni. 

M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i 
n i s z t e r : T. ház! Ivánka Imre t . képviselő ur 
tegnap egy intepellátiót intézett hozzám. „Mi 
felvilágosítást adhatnék az iránt, hogy mindamel
lett, miként az állam segélyén felül a vidéki bir
tokosok is tetemes kedvezményeket ajánlottak, 
eddig még sem sikerült a nyiregyháza-ungvári 
vasút kiépítésére vállalkozót, elfogadható föltéte
lek alatt, kamatbiztositás nélkül, találni? És ha 
ez így van: hajlandó-e a minisztérium a magyar
északkeleti vasút engedélyeseivel, mint a nyíregy
háza-ungvári vasút természetes követelőivel — 
kamatbiztositás mellett — oly alapon alkura lépni, 
a mely az államra nézve az eddigi ajánlatoknál 
kedvezőbb, vagy legalább is hasonló értékű ? és 
ha igen: szándékozik-e az engedélyesek ebbeli 
beadványát még ez évben az idézett 539. számú 
határozat értelmében a képviselőház elé terjesz
teni 1 vagy pedig kész-e a minisztérium — ugyan 
az idézett határozat szavaival élve — a vállalko
zókkal, a törvényhozás jóváhagyásának fentartása 
mellett, szerződésre lépni 1" 

Erre válaszolhatom, hogy még most is van
nak vállalkozó ajánlkozók, kikkel a tárgyalások 
folytat tatnak; ez azonban, nézetem szerint, nem 
áll ellen annak, hogy a magyar-északkeleti vas
út meg ne tehesse a maga ajánlatát, és ezen 
ajánlatok minőségéből fog kitűnni, hogy az az 
államra mennyire kedvező vagy hátrányos, hogy 
azok közt választhasson. (Helyeslés.) 

A mi az utolsó kérdést illeti, hogy a mi-
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niszterium még az idén a szakjelentést megtegye, 
ez az idő rövidsége miatt, ha akarnók, sem volna 
lehetséges. (Helyeslés,) 

I v á n k a I m r e : T. ház! Az igen t. köz
lekedési miniszter ur válaszának legutolsó része 
olyas, a mi ellen valóban nem lehet szólani, 
mert csakugyan lehetetlen a jelentést a képvi
selőháznak eloszlása előtt megtenni; de ez csak 
egyik része e kérdésnek ; a másik rész azt mondja, 
hogy: „hajlandó-e a miniszter a tárgyalást meg
kezdeni és azután az eredményt jóváhagyás vé
gett, a törvény értelme szerint, a képviselőház
nak bemutatni?" erre pedig — azt hiszem — 
akadálylyul nem szolgálhat, az hogy az ország
gyűlés nincs együtt s a tárgyalások megkez-
dettethetnek és folytattathatnak. A t. ház és kü
lönösen a kormány figyelmét hogy el ne kerülje, 
a tényállás ugy, a mint én előttem tudva van, 
kötelességemnek tartom figyelmeztetni. A jelen
legi pályázók közt azok, a kik az előbbi alapon 
kívántak megalkudni, magántársulatok; ezen 
társulatok sokkal nagyobb praemiákat kivannak, 
mint a minőket a kormány az 1868. XLIX. tör
vény ezikk 2. szakasza szerint megadhat. Ez az 
egyik tény. Jelenleg két társulattal: a tiszavidé
ki és az éjszak-keleti vasut-társasággal folynak 
a tárgyalások. Á tiszai társulat azon kedvező 
helyzetben van, hogy Aradtól Kassáig Magyaror
szág egész éjszaki és keleti forgalmát magába 
fölvévén, a kamatbiztosit ásón már rég kivül esett 
és e szerint a jó rentier állapotában5: van, ki eou-
ponjait lemetszvén, a jövedelmet zsebre rakja. 
Az éjszak-keleti vasút még kezdő gazda, és mint 
ilyent az állam segélyzi. Már most kérdés: 
méltóztatik-e a képviselőháznak akarni, hogy 
azon vonal, mely e társulatnak természetes ki
egészítő részét képezi, az ungvár-csap-nyiregyházi 
vasút, mely nem más, mint a keleti vasútnak 
két szárnyvonala, az észak-keleti vasúttól elvétes
sék ? minek folytán a tiszai vasút meg fogja ölni 
a csap-szerencsi vonalrészt, és e szerint az állam 
az észak-keleti vasútnak 10 —15 évvel tovább 
fogja fizetni a biztosítékot, mint ellenkező eset
ben. De ha e vonal az éjszak-keleti vonalnak 
engedtetik át, nemcsak ezen előny fog az ország
ra hárulni, hanem az, hogy az éjszak-keleti vas
út a forgalmat a miskolez-pesti államvonalra 
fogja átterelni, míglen a tiszai társulat saját vo
nalát fogja használni Debreczen, Czegléd felé. 
Ennélfogva bátor vagyok még egyszer megkérni 
a miniszter urat, hogy a 3-ik kérdés második 
része szerint a tárgyalást méltóztassék még az 
idén megkezdeni, és jelentését annak idején a 
háznak benyújtani. (Helyeslés minden oldalról.) 

E l n ö k : A ház tehát tudomásul veszi a 
miniszter ur feleletét. 

Lónyay Menyhért pénzügymi-
EÉPV. H. NAPLÓ 18 54IV . 

n i s z t e r : Fölvilágositásul mondhatom a t. kép
viselő urnák, hogy a kormány igen óhajtja, hogy 
e vonalra nézve a tárgyalások mielőbb befejez
tessenek, annyival inkább, miután a kormány az 
ungvári uradalomban nevezetesen van érdekelve 
és nem fogja elmulasztani komolyan tanulmá
nyozni a szünidők alatt mindazon javaslatokat, 
a melyek tétettek, s. a kormány e részbeni 
előterjesztése a pénzügyi és vasúti bizottságban 
s e házban is fog annak idején tárgyaltatni. 

I v á n k a I m r e : Köszönettel fogadom ezen 
nyilatkozatot. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Ha méltóztatnának megen
gedni, (Halljuk!) miután ez évben valószínűleg 
nem lesz többé alkalmam a t. ház előtt nyilat
kozni, némely hozzám intézett interpellátióra vá
laszolnék, melyeket még ez évben kívánnék el
intézni. (Halljuk!) Természetesen csak azon eset
ben válaszolnék, ha az illető képviselő, ki az 
interpellátiót hozzám intézte, jelen van, nehogy 
azt mondhassák, hogy az utolsó napra hagytam 
a feleletet, hogy az illető képviselő ur ne nyi
latkozhassak. (Helyeslés.) 

Itt van-e Török Sándor képviselő urf 
(Nincs itt!) Hát Kollár Antal ur ? (Az sincs! 
Fölkiáltások: Azért csak halljuk! A háznak szól, 
nem egyes képviselőnek!) Ha nincs jelen az illető 
képviselő ur, még sem találom méltányosnak. 
(Helyeslés.) 

Hanem itt látom Salamon Lajos képviselő 
urat; ha tehát méltóztatnak megengedni, egy 
pár szóval fogok feleletet, illetőleg felvilágosítást 
adni azon kérdésre, inebyet hozzám intézett. 
(HaUjuk !) 

A képviselő ur Vály község érdekében fel
szólalt: mikép történhetett az, hogy Vály közsé
gének, mely a fogyasztási adót három esztendőre 
szerződés mellett átvette, most egy évi szerző
dés után a szerződés felmondatott? 

Az erre vonatkozó tárgyalásokat megtekint
vén, a következő felvilágosítást adhatom: (Hall
juk!) A fogyasztási adókra nézve kötött minden 
szerződésben,, ha három évre köttetett is a szer
ződés, a pénzügyminisztérium fentartja maga szá
mára azon jogot, hogy bizonyos határidő alatt 
a szerződést elébb is felmondhassa. 

Talán nem szükséges indokolnom: miért szük
séges ez? Szükséges ez azért, mert az adók 
évenkint szavaztatnak meg, és igy természetes, 
hogy ha három évre köttetik is a szerződés, a 
kormánynak a felmondás jogát maga részére a 
szerződésben fentartania kell. De van még más 
körülmény is, mely ezt javasolja; t. i. ha egy 
vagy más község, mely szerződést kötött, a kö
telezett fizetések teljesítésében hanyag: a kincs
tár érdekei megkívánják, hogy más bérlőről gon-
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doskodjék a kormány; a harmadik ok, miért ; 

ezen fentartást a szerződésbe beletenni kell, az, 
hogy idő folytán bebizonyulhat, miszerint a kincs
tárra nézve a bérlet kedvezőtlen. 

Ezen okok indították a minisztériumot arra, 
hogy a fogyasztási adó iránt kötött minden szer
ződésben ezen tentartást maga számára kikötötte. 

Hogy Vály községénél ez iránt különös oka 
is volt a minisztériumnak a szerződés felmondá
sára, arra nézve következőket jegyzem meg: 
Vály községe a fogyasztási adót 1865-től fogva 
birta bérben; sajnos azonban, hogy a nevezett 
község annyira hanyag volt a fizetésben, hogy 
1867 óta mit sem fizetett, (Derültség) minélfogva 
fogyasztási adótartozása felszaporodott. 

A kormány tehát, miután erre a szerződés 
értelmében a kikötött határidő előtt is föl volt 
jogosítva, Vály községének, mint rósz fizetőnek, 
a szerződést fölmondotta és a fogyasztási adó 
bérbeadása iránt november 13-án nyilvános ár
verést tartott, melynek eredménye az lett, hogy 
mig Vály község eddig 521 írtért birta bérben 
a fogyasztási adókat, most a nyilvános árverés 
utján 1031 írtért adattak bérbe ugyanazon adók. 

Azt hiszem, ez is indokolja, hogy a kincs
tár kötelességét teljesítette, és én megvizsgálván 
az illető iratokat, bátran kimondhatom, hogy az 
illető pénzügyi igazgatóság egészen a szabályok 
értelmében járt el. (Helyeslés jobb felől.) 

S a l a m o n I a j o s : Az adott felvilágosí
tás után is azon kérdést vagyok bátor intézni a 
tisztelt pénzügyminiszter úrhoz: van-e tudomása 
arról, hogy midőn Vály községének a szerződés 
felmondatott, tudatták vele, hogy a fogyasztási 
adók csak egy évre fognak bérbe adatni, 1869. 
april l-jétől 1870. márczius 3l-ig? A hivatalos 
lapban szintén egy évre volt hirdetve ezen bér
beadás, és ennek ellenére a budai pénzügyi igaz
gatóság 3 évre adta bérbe a fogyasztási adókat? 
Interpellatiómnak egyik fősulypontja az volt, 
hogy, miután csak egy évre volt a bérbeadás 
hirdetve, mégis 3 évre adatott ki. Ebben láttam 
a törvénysértést, annál inkább, mert a miniszter
nek csak egy évre van adóbeszedési joga. Itt te
hát a minisztérium egyenesen a törvénynyel el
lenkezően járt el: mert az igazgatóság tudatta, 
hogy 1871, 72 és 73-ra adta ki a fogyasztási 
adót, holott azt sem a hirdetés után, sem a tör
vény értelmében egy évnél továbbra nem ad-
hatá ki. Ebben látom a törvénysértést és túl
kapást : mert ha egy évre szólott a hirdetés^ ak
kor 3 évre nem lehetett azt kiadni; ez legalább 
az én jogi fogalmam és meggyőződésem. Továbbá 
még abban látok törvénysértést, hogy a község
nek tudtára adatott, miszerint ezen árverésben 
részt sem vehet. E kettő sérelmes; és azt hi
szem, a törvényhozás a minisztériumnak adott 

arra jogot, miszerint az emiitett adónemet bérbe 
adhassa, de hogy ezen bérbeadásból valamely 
községet kitilthasson és ezen község nyilvánosan 
ne árverezhessen, azt tagadom. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Előttem szóló képviselő urnák utóbbi 
nyilatkozatára csak azon megjegyzésem van, 
hogy a hirdetés mindenütt ugy szokott történni, 
a mint az itt történt, és hogy, az átalános sza
bály szerint, a kincstár föntartotta magának itt 
is minden évre a fölmondást. Az is pénzügyi 
szabály, hogy a késedelmezők, kik akármily bér
letre nézve szerződést kötnek és meg nem tart
ják, nehogy a kincstár netalán megint azon 
helyzetbe jusson, hogy ők ismét ne fizessenek: 
az átalános szabályok szerint az ujabb árverez-
hetésből ki vannak zárva. (Helyeslés, derültség.) 

E l n ö k : Tudomásul veszi a t. ház minisz
ter ur feleletét ? (Fölkiáltások: Tudomásul veszssük!) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! A hozzám intézett interpel-
látiók között, legalább a mennyire a jegyzéket 
áttekintettem, nem látok egyet se, melyre nézve 
még válaszolnom kellene. 

Egy van, a mely az összes minisztériumhoz 
intéztetett Simonyi Ernő igen t. képviselő ur ré
széről, és melyben a nevezett képviselő ur mind
azon miniszteri kimutatásokat elősorolja, melye
ket birni óhajt. Ha méltóztatnak megengedni, 
megadom erre a feleletet! (Halljuk!) ámbár, ugy 
hiszem, eddig már részben meg lett nyugtatva 
a t. képviselő ur, mert ugyanakkor, mikor a t. 
képviselő ur ezen interpellátiót tenni méltózta
tott, ugyanazon nap a kimutatások legnagyobb ré
sze már ki volt nyomatva, és ugy hiszem, még 
ugyanaz nap ki is osztatott. 

Egyedül a központi igazgatásra vonatkozó 
kimutatás van még a minisztériumnál. 

A mi továbbá az 54. szám alatti kimuta
tást illeti, ez már közöltetett, a selmeczi bánya 
és erdészeti akadémiára vonatkozó költségkimu
tatás hasonlag megvan; az államvagyon költsé
geire vonatkozó kimutatás, valamint az alapít
ványok és járulékok költségeinek kimutatása, a 
nyugdijköltségek kimutatása, a közmunka- és 
közlekedési minisztérium kimutatása, hasonlókép 
a földmivelés, ipar és kereskedelmi minisztérium 
számadása s mindezen kimutatások megvannak, 
a földtehermentesitési kimutatás hasonlag nyom
tatás alatt van és eddig talán már ki is osz
tatott. 

A rendkívüli bevételek kimutatása hasonlag 
megvan. 

Egy tárgy van csupán, melyre nézve válaszolni 
nem hozzám tartozik, miután ezen alap nem az 
én ressortomba tartozik, t. i. a vallás- és közokta
tási minisztérium számadásai az alapítványi ja-
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vak jövedelméről. Az e tekintetben történt elő
irányzat, a mennyiben az a pénzügyminisztérium
hoz tartozik, a zárszámadásba fölvétetett és a 
szükséges mellékletekkel kinyomatott. Egyébként 
pedig azt hiszem, ez iránt t. collegám a vallás-
és közoktatási miniszter ur fog válaszolni. Saj
nálom, hogy jelenben nincs itt. 

Végre ezeket mondja képviselő ur az utolsó 
pontban: „hiányzik az 1867-ki XIII. törvény-
czikk meghatalmazása folytán íölvett vasúti köl
csönnek mibenlétéről és hovafordításáról az idé
zett törvényczikk rendelete szerint évenkint be
nyújtandó számadás." Erre nézve már elébb volt j 
szerencsém válaszolni azt, hogy azon tételek, 
melyek a bevételek és kiadások közt foglaltat- J 
nak, az 1868-ik évre csakugyan előfordulnak a 
zárszámadásban ; csakhogy átalánosságban van
nak megemlítve. 

A mi illeti a vasúti kölcsönről szóló jelen
tést, méltóztatnak emlékezni, hogy a múlt év 
deczemberében az ez iránti leszámítolás nem i 
volt berekesztve, mindamellett kötelességem- | 
nek ismertem a háznak a kölcsön akkori álla
potáról jelentést tenni, s az ezt nem csak tudo
másul vette, hanem átalában a beterjesztett je
lentés kinyomatván, kiosztatott. 

Most másik év következik be ; az ez évben 
történt minden fizetés az 1869-iki zárszám
adásban foglaltatik; megjegyzem azonban, hogy 
az ez iránti intézkedések mind a pénzügy-, mind a 
közlekedésügyi minisztérium részéről megtétettek, 
ugy, hogy miután az 1869. év folytán a vasúti köl
csönnek alapul szolgáló nevezetesebb munkák nagy 
részt befej ez vék — értem a kölcsön biztosításául 
szolgáló hatvan-miskolczi, zákány-zágrábi és pest-
losonczi vonalat —ki van mutatva, mennyi ada
tott ki e vonalakra, és mennyit jövedelmeznek. 
Megjegyzem ez alkalommal, hogy azok szép jö
vedelmet hoznak, mert közel kilencz- százalékot 
jövedelmeznek. Tehát megtörténtek az intéz
kedések, hogy 69 végével mindezen beruházások 
iránt a számadások a közlekedési minisztérium
nál bezárassanak, és én erre nézve megjegyzem, 
hogy mihelyt a hovaforditásról szóló számitá
sok teljesen befejezve lesznek, szerencsém lesz 
ama törvényczikk értelme szerint az 1869. év vé

gén levő állapot irántikimutatást elkészíteni s a 
t. háznak benyújtani. (Helyeslés.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház ! Feltéve, hogy 
ezen vasutkölcsönről szóló kimutatás azon időben 
kezünkben lesz, midőn a költségvetés tárgyal
tatni fog — a mely költségvetéssel e kimutatás 
annyiban van összeköttetésben, a mennyiben ott 
a szükséges összegek utalványoztatnak, és a mi-
miniszteriumnak hitel nyittatik a tekintetben, 
hogy a vasúti kölcsönre további kiadások tör
ténjenek — mondom, ezt föltéve, a miniszteri vá-
Iaszszal tökéletesen meg vagyok elégedve. 

Megvallom azonban, szeretném a vallás és 
közoktatási minisztertől hallani : mit szándékozik 
tenni az alapítványi javak jövedelmeinek kimu
tatására nézve ? Nekem 2.—3 ízben volt már 
alkalmam megemlékezni a házban e javakról, 
a mennyiben az ebbeli számadásokat sürgettem, 
habár nem is intéztem egyenesen a minisztérium
hoz interpellátiót ez ügyben, de incidentalite r 
más kérdéssel egybekötve, fölhoztam többször 
ebbeli óhajomat; de mindeddig a közoktatás
ügyi minisztérium részéről erre nézve egy szót 
sem hallottam. Azt hiszem, kétség nem lehet az 
iránt, hogy bármely tagja a kormánynak kezel
jen oly javakat, melyek akár a nemzet, akár 
más magánosok tulajdona, s melyek reá mint 
az ország miniszterére bízattak, az azokról a 
háznak számot adni tartozik. (Helyeslés.) En te
hát szeretném, ha a közoktatási miniszter el
végre nyilatkoznék arra nézve; mi szándéka van 
az alapítványi javak számadásai előterjesztésére 
nézve ? 

E l n ö k : Miniszter ur válaszát a t. ház tudo
másul veszi. 

A mostani ülés napirendé ki lévén me
rítve, kérem a bizottságokat, különösen a könyv
tár iránt kiküldött bizottságot, szíveskedjenek 
az elnöki szobában egybegyűlni. Ez utóbbi bi
zottság tagjai a kővetkezők : Horváth Mihály, 
Hoffmann Pál, Kautz Gyula, Pulszky Ferencz, 
Somossy Ignácz. A gazdasági bizottság tagjait 
is kérem, hogy szíveskedjenek itt maradni. 

Délután i-kor ülés lesz. 

Az ülés végződik d. e. ll2/* órakor. 

22* 
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1869. deezember 21-dikén 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvény bemutatása. A főrendek üzenik, bogy az adószedési és költségfedezési törvényjavas
latot elfogadták. 

kivonatot, mely szerint a méltóságos főrendek a 
törvényjavaslatot eredeti alakjában elfogadták, 
tisztelettel bemutatni. (Éljenzés.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (felolvassa a 
E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfoglalni j jegyzőkönyvi kivonatot.) 

A kormány részéről senki sincs jelen. 

Az ülés kezdődik d. u. 4T/4 órakor. 

és a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 
M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 

délelőtti ülés jegyzőkönyvét.) 
E l n ö k : - Észrevétel nem levén, a jegyző

könyv hitelesíttetik. 
Van szerencsém bemutatni Újbánya szab. 

kir. város kérvényét, melyben a garanvölgyi vas
útvonal pártolását kéri. 

A mélt. főrendiház üzenetet küldött át. 
T e l e k i Ede gr . főrendi jegyző 

(az elnöki szék elé lép): T. ház! A mélt. főrendi ház 
megbízásából van szerencsém az 1870-ik év ja
nuár l-jétől ugyanazon év márczius 31-éig 
viselendő közterhekről és fedezendő kiadásokról 
szóló törvényjavaslatra vonatkozó jegyzőkönyvi 

E l n ö k : Tudomásul vétetik és a törvény
javaslat szentesítés végett ő felségéhez még ma 
fel fog terjesztetni. 

Á szentesítés remélhetőleg holnap estére 
megérkezik: felkérem tehát a t. képviselő urakat, 
hogy a kihirdetés végett holnap esti 6 órakor 
ülésre megjelenni méltóztassanak. 

A jelen ülés jegyzőkönyve fog hitelesítés 
végett felolvastatni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
jegyzőkönyvet.) 

E l n ö k : Nem levén észrevétel, a jegyző
könyv hitelesíttetik. 

Egyéb tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 

Az ülés végződik d. u. 4x/2 órakor. 



94. országos ülés 
1869. deczember 23-dikán 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Az adószedési és költségfedezési fölhatalmazásról, a király keleti útja költségeiről, a pénzintéze
tek, részvénytársulatok és egyletek üzletére vonatkozó bélyeg és illetékekről, a bélyegszabályok érvényének meg
hosszabbításáról, a bor- és husfogyasztási adóról, a doliányjövedékről, a ezukoradóról, a ház-, jövedelmi és személyes 
kereseti adóról, a horvát-szlavón miniszter és segédszemélyzete 1869-dik évi költségeiről s végre a mácsa-eeskendi és 
valkó-szent-lászlói birtokrészek megvásárlásáról szóló törvények szentesittetvén, kihirdettetnek. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrásy 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, Gorove István, Hor
vát Boldizsár, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10'/4 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfoglalni. 
A múlt ülés jegyzőkönyve már hitelesítve van, 
s a mai ülésnek egyetlen tárgya a szentesitett 
törvények kihirdetése. Kérem a miniszterelnök 
urat, szíveskedjék azokat bemutatni, miután elő
térj esztésökkel eddigi szokás szerint ő volt meg
bízva. 

Andrásy Gyula gr. miniszter
e l n ö k : T. ház! ö felsége az 1870-ki január 
l-jétől márczius 31-ig viselendő közterhekről és 
fedezendő kiadásokról, ő es. és apóst. kir. felsége 
keleti útja költségeinek fedezéséről , a pénz
intézetek, részvénytársnlatok és egyletek üzletére 
vonatkozó bélyeg és illetékek szabályozásáról, a 
bélyeg és illetékek, valamint a dijak iránt fen-
álló szabályok érvényének meghosszabbításáról, a 
bor- és husfogyasztási adóról, a dohányjövedék
ről, a ezukoradóról, a ház-, jövedelem- és sze
mélyes kereseti adóról, a horvát-szlavon-dalniát 
miniszter és segédszemélyzetének 1869-ik évi 
szükségleteinek fedezéséről, a hirlapbélyeg eltör
léséről, végre a mácsa-eeskendi és valkó-szent-
lászlói birtokrészek megvételéről és a korona
javak állományába sorozásáról szóló törvény-
czikkeket időközben szentesíteni méltóztatván, 
van szerencsém azokat a t . háznak azon kérés
sel benyújtani, hogy közhirré tételőket elrendelni 
méltóztassék. 

Szél l K á l m á n és J á m b o r P á l 
j e g y z ő k (fölváltva fölolvassák az elősorolt törvé
nyeket.) 

E l n ö k : A most kihirdetett 11 szentesi
tett törvényezikket hódoló tisztelettel veszi a t. 
ház, és ezeket törvény szerint kihirdetvén, ha
sonló ezélból a méltóságos főrendeknek át fogja 
küldeni. 

Az eddig hozott határozatok szerint a mai 
ülésnek egyéb tárgya nem lehet. A legközelebbi 
ülés január 14-én reggeli 10 órakor lesz, és 
napirendjére tűzetik a pénzügyi bizottság átalános 
jelentése az 1870. évi költségvetésről. 

(Föláll.) Mielőtt ezen határozatok jegyző
könyvbe vétetnének, engedje meg a t. ház, hogy 
kifejezést adjak azon érzelmeimnek, melyek e 
perezben keblemet eltöltik. Ezen érzelmek a 
tisztelet, melylyel a t. ház iránt átalában, s a 
szívesség . illetőleg barátságos hajlam, mely
lyel egyes tagjai iránt viseltetem. Ezeknél fogva 
tiszta kebellel kívánom, hogy a bekövetkezendő 
ünnepek alatt családi körüknek legszebb örömeit 
élvezhessék, hogy a küszöbön levő újévet sze
rencsésen megkezdve, annak egész folytán Isten 
legjobb áldásával és jótéteményeivel dicsekhesse-
nek, hogy midőn a szünet alatt kipihenve, e 
téren újult erővel megjelennek, hol még annyi 
teendő vár reánk, hol a haza oly sokat remél 
tőlünk, üdvösen folytathassák müködésöket. 

Még egy kérésem van : méltóztassanak a 
bekövetkező újévben csekély személyemet ugyan
azon szívességben, gyámolitásban és jó indulat
ban részesíteni, mely a múlt évben lelkemnek 
legnagyobb örömét képezte. 
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Ezek után kivánom, hogy aa Isten a mi 
felséges urunkat és családját szép hazánknak 
boldogitására és fölvirágoztatására sokáig tar tsa 
meg. (Lelkes éljenzés.) 

(Leülve.) Méltóztassanak még a mai jegyző
könyvet meghallgatni. 

S z é l l K á l m á n jegyző" (olvassa as 
ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Hitelesítve van. 
Ezzel az ülést berekesztem. 

Ae ülés végződik d. e. 103/4 órakor. 

95* országos ülés 
1870. január 14-dikén 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Pest városa fenyítő törvényszéke Berszenczey Lászlónak kettős házasság és 
csalás, továbbá Eákóczy Jánosnak váltóhamisítás miatt kihallgathatását és esetleg pörbe foghatását kérvén, e két ügy ja
vaslattétel végett a mentelmi bizottsághoz utasittatik. Bömches Frigyes megbízó levele benyujtatik. Trefort Ágoston, 
Cséry Lajos, Samassa József és Berzenczey László végleg igazoltaknak nyilváníttatnak. A még el nem intézett inter-
pellatiók, határozati és törvényjavaslatok teljes jegyzéke bemutattatík. A keleti vasút engedély-okmányának sajtóhibája 
megigazitására vonatkozó határozat a főrendekhez utasittatik. A számvevőszékről szóló törvényjavaslat az osztályok tár
gyalása alá bocsáttatik. Gonda László törvényjavaslatot nyújt be a hírlapok kiadása ügyében. A fiumei országos bizottság 
benyújtja vég jelentését. A kormány benyújtja a Nagy-Britanniával kötött pótszerződést s törvényjavaslatokat a tölgyfa
kivitelről s a közös magyar-horvát törvények kihirdetéséről. Bezerédj László a sónak Francziaországban használatos de-
naturalizálásának meghonosítása iránt interpellálja a kormányt, mely is azonnal válaszol, mit a ház tudomásul vesz. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrásy 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, Eötvös József b., 
Gorove István. Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, 
Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 órakor. 

E l n ö k : Legutóbbi ülésében elhatározta a 
t. ház, hogy a mai napra ülést hirdessek. E ha
tározat következtében ülést hirdetvén, azt ismé
telt üdvözletem mellett van szerencsém az új
évben megnyitni. 

Miután a jegyzőkönyv már a múlt ülésben 
hitelesíttetett, jelenleg az ülést az elnöki elő
terjesztésekkel kezdjük meg : minthogy pedig ezek 
igen nagy számmal gyűltek össze : méltóztassanak 
megengedni, hogy a szabályok értelmében éljek 
jogommal, hogy azokat a jegyző urak által fölol
vastassam. (Halljuk !) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa:) Hont 
megye közönsége Buda főváros által Fiúménak 
Magyarországhoz visszacsatolása iránt a kép
viselőházhoz terjesztett kérvényét pártolja. 

Hont megye közönsége Békés megye közön
ségének az alföld-fiumei vasútvonal kiépítését 
szorgalmazó kérvényét pártolja. 

Hont megye közönsége Ung megyének a 
szomorú múltból átvett pénzügyi institutiók 
megszüntetése iránti kérvényét pártolja. 

A Jászkun kerületek közönsége Liptó megye 
közönségének a zárdák s kolostorok eltörlése 
iránt a képviselőházhoz nyújtott kérvényét pár
tolja. 

Komárom szab. kir. város közönsége Buda 
város közönségének Fiume város és kerületének 
Magyarországhoz visszacsatolása iránt a képvi
selőházhoz intézett föliratát pártolja. 

Nyitra megye közönsége Buda város közön
ségének föliratát Fiume és kerülete visszacsato
lása iránt pártolja. 

A Jászkun kerület közönsége az 1868. XLIX. 
törvónyczikkben kiépíttetni rendelt hatvan-jász-
berény-szolnoki vasutat sürgeti. 

Alsó-Fehér megye állandó képviselő-bizott
mánya Nagy-Enyeden egy első biróságu királyi 
törvényszék fölállítását kéri. 

Székes - Fehérvár város közönsége Bihar 
megye közönségének a birói hatalom gyakorlásá
ról szóló törvény módosítása iránt beadott kér
vényét pártolja. 

Abauj megye közönsége Bihar megye kö-



95. országos Illés január 14. 1870. 1^5 

zönségének a birói hatalom gyakorlásáról szóló 
törvényjavaslat és az esküdtszékek fölállítása 
iránt beadott kérvényét pártolja. 

A Jászkun kerületek közönsége Fiume város 
és kerülete Magyarországhoz mielőbb leendő 
visszacsatolását kéri. 

Nagy-Bánya szab. kir. bányaváros közön
sége Buda szab. kir. főváros közönsége által 
Fiume város és kerületének Magyarországhoz 
visszacsatoltatása tárgyában intézett föliratát 
pártolja. 

Mármaros megye közönsége Buda város 
Fiume városnak és kerületének visszacsatolása iránti 
kérvényét pártolja. 

Mármaros megye közönsége az alföld-fiumei 
vasútvonal eszék-sziszek-károlyvárosi részének mi
előbbi kiépittetését kéri. 

A Jászkun kerületek közönsége Békés me
gyének az alföld-fiumei vasút eszék-sziszek-ká
rolyvárosi részének mielőbbi kiépítése iránt tett 
feliratát pártolja. 

Csongrád megye közönsége Békés megyének 
az alföld-fiumei vasutvonalrész eszék-sziszek-ká
rolyvárosi részének mielőbbi kiépittetése iránti 
kérvényét pártolja. 

Nagy-Bánya szab. kir. bányaváros közön
sége Debreczen város közönségének f. évi novem
ber 3-án intézett kérelmét pártolva, a törvény
hatóságok mielőbbi rendezését kéri. 

A Jászkun kerületek közönsége a teljes 
vallásszabadság iránt mielőbbi törvény alkotását 
kéri. 

Körmöez szab. kir. főbányaváros közönsége 
a garamvölgyi vasút kiépítését a kamatbiztositás 
megajánlása által lehetségesiteni kéri. 

Csongrád megye közönsége a törvényszékek 
és bíróságok szervezésénél egy ilyennek Hód-Mező-
Vásárhetyen leendő fölállítását kéri. 

Mármaros megye közönsége a kolostorok és 
zárdák rendszabályainak átvizsgálását, s a kor
szellemhez és felvilágosultsághoz képesti szabályo
zását kéri. 

Komárom megye közönsége Buda város kö
zönségének Fiume és kerülete visszacsatoltatása 
iránti kérvényét pártolja. 

Udvarhelyszék közönsége egy incompatibili-
tási törvény mielőbbi alkotását kéri. 

Sáros megye közönsége Buda szab. királyi 
város közönségének Fiume és kerülete visszacsa
toltatása iránt beadott kérvényét pártolja. 

Kraszna megye közönsége a zárdák és ko
lostorok eltörlését és azok vagyonuk közoktatási 
czélokra leendő fordítását kéri. 

Kraszna megye közönsége Buda város kö
zönségének Fiume és kerülete visszacsatoltatása 
iránti kérvényét pártolja. 

Baranya megye közönsége az Eszterházy-
képtár államköltségen leendő megvásárlását kéri. 

Csik-Somlyó város közönsége Bihar megye 
közönsége kérvénye azon részét, mely az esküdt
székre és a törvényhatóságok mielébbi rendezé
sére vonatkozik, pártolja. 

Nyitra megye közönsége Bars megye kö
zönségének az Eszterházy-képtár országos költ
ségen leendő megvásárlása iránti kérvényét pár
tolja. 

Nyitra megye a megyék rendezése körüli 
nézeteit kifejti, azt a megyék i'endezése alkal
mával figyelembe vétetni kéri. 

Pécs szab. kir. város közönsége Bars megye 
közönségének az Eszterházy-képtár államköltsé
gen leendő megvétele tárgyábani fölterjesztését 
pártolja. 

Mosony megye közönsége Fiúménak Magyar
országhoz visszacsatoltatását kéri. -

Mosony megye közönsége az Eszterházy-
képtár államköltségen leendő megvásárlását kéri. 

Nyitra megye közönsége a katona beszállá-
solási és tartási teher viselését mielőbb törvény 
által szabályoztatni kéri. 

Eger város közönsége a rendezett tanácsú 
városokat és igy köztük Eger városát is első 
fokú iparhatósági joggal felruháztatni kéri. 

Nyitra megye közönsége a bíróságok ren
dezése alkalmával Nyitra, Szenicz, Pöstyén és 
Privigyében törvényszékeket felállíttatni kér. 

Szatmár-Németí szab. kir. város közönsége 
az incompatibilitás tárgyában mielőbb törvényt 
kér alkottatni. 

Szatmár-Németi szab. kir. város közönsége 
az Eszterházy - képtár államköltségen leendő 
megvásárlását kéri. 

Szatmár-Németi szab. kir. város közönsége 
az 1868-ki LYI-ik tőrvényezikk érvényét több 
szab. kir. és kiválóbb fontosságú városra kiter
jesztetni kéri. 

Szatmár-Németi szab. kir. város közönsége 
Debreczen városának 7986. sz. a. 140,000 írtnyi 
közvagyonnak jogtalan kiszakitása tárgyában az 
országgyűléshez intézett kérvényét pártolja. 

Békés megye közönsége az árvizek által 
szenvedett roppant károkat leirva, kéri a közle
kedési minisztériumot felhatalmaztatni, hogy az 
országos vízépítési czélokra megszavazott összeg
ből egy megfelelő részt a Kőrös-Berettyó folyók 
szabályozására fordíthassa. 

Buda szab. kir. város közönsége a Margit
sziget ügyét tárgyalás alá vétetni s határozati-
lag kimondatni kéri, hogy az Buda főváros te
rületéhez és hatóságához tartozik. 

Kraszna megye közönsége a bíróságok szer
vezése alkalmával Szilágy-Somlyón megyei tör
vényszék állandósítását kéri. 
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Sáros megye közönség© Udvarhelyszék kö
zönségének az incompatibilitás tárgyában a kép
viselőházhoz intézett kérvényét pártolja. 

Szatmár-Németi szab. kir. város közönsége 
Buda városának Fiume visszacsatoltatasa iránti 
kérvényét pártolja. 

Győr város közönsége az Eszterházy-képtár-
nak országos költségen leendő megvételeért folya
modik. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (folytatólag 
olvassa) : Demko András czimzetes kanonok és 
plébános beküldi a megyebeli rom. kath. hivek 
által aláirt, a képviselőházhoz intézett kérvényét 
a Liptó megye bizottmánya által a zárdák el
törlése és a javadalmaknak a köziskolákra for
dítása iránt a képviselőházhoz intézett kérvénye 
ellenében. 

A XVI szepesi városi tankerület iskolai 
tanácsa kéri a népoktatási törvény YHI-ik feje
zetének és 32. §-ának módosítását. 

A tolnai molnár-czéh az eddigi ideiglenes 
határozványok megváltoztatását a malmokra vo
natkozólag kéri. 

Pfaff József nagy-kanizsai lakos, sütő-mester 
által 1848—49-ben a magyar hadsereg számára 
kiszolgált 2472 darab egész kenyér alku sze
rinti árának 529 frt 27 kr. kifizetésének elren
delését kéri. 

A szegedi m. kir. pénzügy-igazgatóság szám
vevő-osztálya a pénzügyminisztériumhoz fizeté
seik emelése iránt fölterjesztett kérvényét pár
toltatni kéri. 

Nyir község elöljárósága az iskola földjei 
után járó adókat a közjövedelemből födözhetni és 
az e végett lefoglalt tanítói jövedelmet kifizet
tetni kéri. 

Szatmár megyei Dengelyeg község elöljárói 
a regale-jogok megszüntetését kérik. 

Torontál megye délkeleti részében fekvő 
négy szolgabírói kerület lakossága a bírói hata
lom gyakorlásáról szóló törvény megalkotása 
folytán, Módos mezővárosában egy közügyi, bűn
vádi, gyámhatósági és telekkönyvi osztályokkal 
ellátott törvényszék felállítását kérik. 

A Vukovics Sebő urat választó fiumei sza
badelvű magyar párt meghatalmazottjai kérik a 
képviselőházat, a kérvényi bizottságot oda uta
sítani, miszerint azon kérvényt, — melyet folya
modók 1869. május 29-én a kisebbség jelöltjét 
Ciotta János urat érdeklő törvényellenes képvi
selőválasztás tárgyában a m. t. képviselőház elé 
terjesztettek — előzetes tárgyalás alá vévén, 
érdemleges jelentését a képviselőház elé ter-
jeszsze. 

Nagy-Maros mezőváros közönsége a regale-
jogok megszüntetését kéri. 

Arad megye törvényszéke birái az 1868 és 

1869. évi fizetéseiknek az országos költségvetés
hez képest, egészben leendő kiadatását kéri. 

Kevermes község összes lakosai telepitvé-
nyes községük megörökítését kérik. 

Marosszékben fintaházi volt úrbéres Nagy 
László, Nagy Miklós, Per a György, Magas Illés, 
Moldován János és Nyisztor Anna (képviselve 
Bárhi Gábor által Fintaházán) az erdélyi föld-
tehermentesitési alapigazgatóság közvetítésével 
székelyföldi vesztett urbériségekért leendő kár
pótlásait kérik. 

Fiedler Mária, előbb Kolbenhayer Mihályné 
bártfai lakos az 1849. évben a magyar honvéd
sereg számára lefoglalt s fordított és még ki 
nem fizetett vászonáru becsértékének 4090 frt 
87 krnak megtérítését, illetőleg ennek kegyesen 
leendő kieszközlését kéri. 

Paus József pesti polgár mint volt magyar 
álladalmi szállító az 1848. évi forradalmi idő
szakban a magyar kormány parancsára eszköz-
lőtt szállítások alkalmával szenvedett, s mintegy 
17,776 frt 9 kr. p. p. rugó, mind ez ideig meg 
nem téritett kiadásainak kegyes kieszközlését 
kéri. 

Marosszéki Buzaháza községi lakos Jánosi 
József mint érdektársai képviselője, a maros-
széki tűzkár-egylet elnöke által lett méltatlan 
rovatalokkal terheltetésök alóli fölmentésöket 
kéri. 

Subaric Simon a tetszhalottak mimódoni 
megismertetése ügyében tesz előterjesztést. 

Miava községe Nyitra megyében kebelében 
törvényszék fölállítása iránt folyamodik. 

E l n ö k : Mindezen kérvények, melyeket 
egyenkint figyelemmel kisértem, a kérvényi bizott
sághoz utasitandók. 

Van ezenkívül két kérvénye szab kir. Pest 
város fenyitő-törvényszékének, Berzenczey László 
és Rákóczy János képviselő urak ellen, melyben 
az ellenök intézett vádak folytán kéri a képvi
selő házat, engedje meg e képviselő uraknak 
kihallgatását, azután — ha szükségesnek bizo
nyulna — ellenök a per megindítását. Gondolom 
e két kérvény a mentelmi bizottsághoz utasí
tandó. {Helyeslés.) 

Bömches Frigyes Brassó város és kerülete 
részéről újonnan megválasztott képviselő megbízó 
levelét van szerencsém a t. háznak bemutatni. 
Az állandó igazoló bizottsághoz utasittatik. 

Négy képviselő, kik már ideiglen igazolva 
voltak, letelvén a szabályszerű 30 nap, most 
végleg igazoltaknak jelentetnek ki. Ezek: Trefort 
Ágost pápavárosi , Cséry Lajos naszód-vidéki, 
Samassa József aranyos-maróti , Berzenczey 
László maros-vásárhelyi képviselők. Ezek már 
be vannak osztva az osztályokba, most végleg 
igazoltatnak. 
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Van szerencsém benyújtani a szabályok ér
telmében, mint e hónap első ülésében azon inter-
pellatiók indítványok, határozati és törvényja
vaslatok jegyzékét, melyek eddig beadattak és 
még el nem intéztettek. Ezúttal ki van nyo
matva valamennyi, a mi csak az országgyűlés 
kezdetétől fogva beadatott s elintézve még nincs. 
Kérem a t. képviselő urakat, méltóztassanak e 
jegyzéket megőrizni; van benne egy rovat, 
melybe az ügyek idónkinti stádiumát tel lehet 
jegyezni, mert a jövő hónapokban csak az ujab
ban beérkezett indítványok fognak kinyomatni. 
(Helyeslés.) 

A t. képviselőház 1001. számú határozatá
ban Mikó Imre gr. közlekedési miniszter ur 
által a magyar keleti vasút engedély okmányá
ban foglalt sajtóhibának kért kiigazítását helyes
nek találván, szükséges e határozatot a méltó
ságos főrendekkel is közölni, a kiknek hozzájáru
lása e határozathoz szükséges. A mélt. főrendek
kel az eredeti okirat fog közöltetni. 

A pénzügyi bizottságnak az államszámvevő
székre vonatkozólag deczember 17-én kelt jelen
tésére még nem mondatott ki, hogy az osztályok
hoz utasítandó; de mivel a szabályok azt rende
lik, gondolom, a t. ház akaratát jelentem ki, ha 
azt mondom, hogy ez az osztályokhoz utasítandó. 

D e á k F e r e n c z : Ezen annyira óhajtott 
törvényjavaslatban foglalt tárgynak, melyet 
mint tudom, a pénzügyi bizottság elkészített, 
és be is adott, t. i. a főszámvevőszék fölállítá
sának szüksége annyira sürgetős, hogy azt ha
lasztani valóban nem lehet, és annyira analóg 
az a költségvetéssel, hogy ámbár a múlt alka
lommal azt határoztuk, hogy a költégvetés min
denek előtt felveendő tárgy és addig más tárgyak 
föl nem veendők, ezt azok közé nem érthetjük: 
miért is indítványozom — természetesen csak szó
val — adassék ki ezen törvényjavaslat az osz
tályoknak, hogy azt tanácskozás alá vegyék, 
addig is pedig, mig azok e fölött tanácskozná
nak, mi a költségvetés tárgyalásába bemehetnénk. 
A mint az osztályok és a központi bizottság 
készen lesz vele, azonnal fel lesz veendő: mert 
hiszen maga a törvényjavaslat is azt tar
talmazza, hogy január l-jén kezdi meg a főszám
szék működését, ma pedig 14-ike van ; hosszasan 
tehát a dolgot halasztani nem lehet s azért 
sürgetni kell, hogy az osztályok addig tárgyalhas
sák, és mihelyt a tanácskozások be lesznek vé
gezve, mi azonnal felvehetjük és határozhatunk 
fölötte. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A jelentés már be van adva s 
ki is van nyomatva és osztva a képviselő urak 
közt, csak határozatilag nem volt még kimondva, 
hogy az osztályokhoz utasittatik ; ez pedig, gon
dolom, azáltal lenne pótlandó, hogy ez most 
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kimondatik, és az osztályok e tárgyban utasít
tatnak. (Helyeslés.) 

Az elnökségnek egyéb előterjesztése nincs. 
Következnek az egyes képviselő urak előterjesz
tései. 

J a n k o v i c s M i k l ó s : Van szerencsém 
Pest megyében fekvő Solt mezővárosa, úgyszin
tén Apostag községe, Szalk-Sz.-Márton mező
városa, Tass községe kérelmét a t. ház asztalára 
letenni, melyben a jogegyenlőség ibgalmával 
össze nem egyeztethető regálék mielőbbi megszün
tetését kérik. 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak fog 
kiadatni. 

S z o n t a g h P á l (csanádi): Csanád me
gyei Föl-Deák községe kérvényét van szerencsém 
bemutatni, melyben szintén a jogegyenlőségnél, 
de közgazdászati tekinteteknél fogva is, a kocs
máitatás kizárólagos földesúri jogát megszüntetni 
s egyátalában a királyi kisebb haszonvételek tár
gyalását, a fölött képviselőházi határozat, illetőleg 
törvény hozatalát kérelmezi. Van szerencsém ezt 
hasonlókép szabályszerű eljárás végett a t. ház asz
talára letenni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak fog 
kiadatni. 

G o n d a L á s z l ó : Van szerencsém, t. ház, 
egy törvényjavaslatot benyújtani, melynek jegyző 
általi felolvasását kérem; egyúttal azonban bá
tor vagyok a t. ház figyelmét felhívni a kezünk
ben levő nyomtatvány 8-ik lapján foglalt azon 
határzati javaslatra, melyet múlt évi június 8-án 
voltam szerencsés szőnyegre hozni s mely szerint 
ne a történetesség, ne a véletlen vagy talán a 
munkahalmozottság mintegy kényszeritőleg pa
rancsolják a napi rendet, hanem a tárgyalandók 
sorjegyzékét egy bizottság kiküldése által lehe
tőleg előre lehetne megállapitni. Méltóztassék te
hát ezen törvényjavaslatot, mely az irományok 
35. száma alatt foglaltalik, tárgyalás alá venni 
és sorsát vagy jobb vagy bal felé eldönteni. 

E l n ö k : A t. ház azt határozta, hogy na
pirendre előre tűzessék ki a pénzügyi bizottság 
jelentése a költségvetés iránt. A határzati javas
lat tehát csak ezután vehető tárgyalás alá. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Gonda 
László törvényjavaslatát): „Törvényjavaslat az 
1848-ki XVIII-ik törvényczikknek a lapok indí
tása és nyomdák felállítása alkalmából leteendő 
biztosítéki összegek (cautio) iránt tett rendelke
zéseinek megszüntetéséről. 1. §. Az 1848-ik évi 
XVHI-ik törvényczikknek 30. §-a 2. alatti ren
delkezés az abból folyó következményekkel együtt, 
valamint a 37. §-nak a biztosítéki összegekről 
intézkedése hatályon kivül tétetik. 2. §. Ezen 
törvény végrehajtásával a belügyminiszter biza-
tik meg." 

23 
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E l n ö k : Ki fog nyomatni s kiosztatni. 
H o r v á t h M i h á l y : Van szerencsém a 

t. háznak tiszteletteljesen benyújtani a Fiume 
ügyében kiküldött országos bizottság végjelenté
sét, s azt a ház asztalára letenni. 

E l n ö k : Paranesolja-e a t. ház, hogy e 
fontos iromány most olvastassák fel vagy pedig 
előbb kinyomassák? (FŐÍkiáltásdk: Kinyomandó!) 
Tehát ki fog nyomatni. 

I f j . Rudics J ó z s e f h.t Bácsbodrog 
megyei Mélykút községe megbízott, hogy aláza
tos kérelmét tegyem le a ház asztalára. A ró
mai katholikus lelkészeknek az úgynevezett dioece-
sanus eontractus után eredő párbér fejében 
minden egyes földdel biró fél évenkint \'2 váltó 
frtot, egy pozsonyi mérő búzát, % mérő zabot, 
a földdel nem birok pedig 2 frtot fizetnek éven
kint. Ez igy volt 1852-ig, de az absolut rend
szer alatt ugyanazon rendszer mellett megma
radva , minden készpénzfizetésnél a váltópénzt 
pengőre emelte fel, a mi mai napig is f'enáll. 
A kérelmezők a t. ház által magokat ezen kö
telezettség alól aképen kérik fölmentetni, hogy 
a küszöbön álló községi rendezés alkalmával a 
lelkészi dij az igazság és méltányosság • alapján 
évenkint egy határozott összegben állapíttassák 
meg. Ajánlom a t. ház figyelmébe ezen kér
vényt, főleg azért is. mert valamint az egyház, 
ugy a hivek vallásos érzületének, sőt magának 
az államnak érdeke is azt kívánja, hogy a lel
kész és hivei közt fenálló, mondhatni többnyire 
a fenébb emiitett pénzbeli viszonyokból eredő, 
naponkint nagyobb mérvben észrevehető súrlódá
sok, a törvény által végkép megszüntettessenek. 
(Élénk helyeslés). Kérem, ezen kérvényt a kérvé-
nyi bizottsághoz áttétetni. 

E l n ö k : Oda fog áttétetni. 
G o r o v e I s t v á n k ö z g a z d a s á g i m i 

n i s z t e r : Van szererenesém az 1869-ik évi de-
czember 30-án Nagy-Britanniával kötött keres
kedelmi pótszerződést az eredeti szövegezéssel és 
az arra vonatkozó jelentéssel a t. házaak át
nyújtani ; hasonlóképen egy a külföldre szállított 
tölgyfa utáni kiviteli illeték megszüntetésére vo
natkozó törvényjavaslatot a rá vonatkozó jelentés
sel benyújtani. Kérem kinyomatni és alkotmá
nyos tárgyalás végett napirendre kitüzetni. 

E l n ö k : Ki fog nyomatni és szétosztatni. 
B e d e k o v i c s K á l m á n h o r v á t m i 

n i s z t e r : Egy törvényjavaslatot van szeren
csém az indokolással együtt benyújtani, mely a 
közös magyar-horvát törvényeknek Horvát- és 
Szlavonországokba leendő kihirdetésére vonat
kozik. 

E l n ö k : Ki fog nyomatni, szétosztatni és 
napi rendre tűzetni. 

B e s z e r é d j László: Bátorkodom a ke

reskedelmi és földmivelési miniszter úrhoz inter-
pellatiót intézni. Tudva levő, hogy az ausztriai 
kormány részéről a múlt évben 3000 frt. dij 
volt kitűzve oly módnak föltalálására, mely az 
emberi használatra szánt sót denaturizálva, azt 
gazdasági ezélokra alkalmassá tegye, de bár 
280-an pályáztak, eredménye sükertelen volt. Most 
Franeziaországban, állítják, hogy a comitée des 
árts et des manufactures-nek sikerült oly mó
dot föltalálni, mely e czélnak megfelel. Ennek 
következtében november 10-én Magne volt pénz
ügyminiszter előterjesztése folytán kiadatott egy 
császári rendelet, mely a sónak ezen készítését szaba
don bocsátja azon kikötéssel, hogy ez a császári 
gyárakban és raktárakban történjék. Miután Ma
gyarország gazdasága ugy is eléggé sújtva van, 
és most e verseny által még inkább nyomatha-
tik a marhatenyésztés; bátor vagyok a közgaz
dasági miniszter urat megkérdezni; nem volna-e 
szándéka intézkedéseket tenni, ha e találmány 
csakugyan a czélnak megfelel, miután a rende
letben részletesen el van mondva a készítésnek 
módja, a sónak ily módoni készítését Magyaror
szág gazdaságának fölsegélyezése tekintetében ná
lunk meghonosítani 1 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (felolvassa Be
zerédj László interpellatióját): „Köztudomású lé
vén, hogy Franeziaországban a sónak denatura-
lisatiója sikerült, s hogy ennek következtében e 
sónak gazdasági ezélokra leendő árultatása múlt 
évi nov. 8-án keit császári rendelet által 
megengedtetett : azon tiszteletteljes kérdést in
tézem miniszter úrhoz : nem szándéka-e e mó
dozatot a magyar birodalomban is honosíta
ni , s az amúgy is nyomasztó viszonyokban 
tengő, és ezen körülmény által még' súlyo
sabb uj concurrentiával nyomott földművelés némi 
gyámolitását eszközölni 1" 

G o r o v e I s t v á n k ö z g a z d a s á g i m i 
n i s z t e r : Van szerencsém a t. interpelláló urnák 
azonnal röviden válaszolni. Ez interpellatió figyel
memet oly intézkedésre hívja fel. melyet én a 
földművelés, különösen pedig az annyira fontos 
marhatenyésztés érdekében igen hasznosnak ta
lálok. De méltóztatik a t. képviselő ur és a t. 
ház belátni, hogy ez intézkedés foganatosítása 
csak tisztelt collegámmal a pénzügyminiszter úr
ral egyetértve történhetik, szem előtt tartva 
különösen azt, hogy ez intézkedés a fenálló pénz
ügyi intézményekkel öszhangzásba hozható le
gyen. Van még egy más tekintet is, melyet sem 
én, sem az összes kormány szem elől nem té
veszthetünk : t. i. azon viszony, mely hazánk és 
a birodalom túlsó része közt fenáll. Mindezek 
tekintetbe vételével késznek nyilatkozom azon in
tézkedések megtételére, melyek ez ügyben szük
ségeseknek fognak mutatkozni. (Helyeslés.) 
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E l n ö k : Méltóztatik a t. ház ezen felele
tet tudomásul venni? (Igen)! Tudomásul vétetik. 

Következik a napi renden levő tárgy: a 
pénzügyi bizottság államköltségvetési átalános 
jelentésének tárgyalása. Azonban akadály merült 
fel, a mennyiben a pénzügyi bizottság előadója 
súlyosan beteg. A pénzügyi bizottság eddig még 
nem intézkedett más előadó iránt, azonban meg
kértem az elnököt, hogy hivja össze ülés utánra 
a bizottság tagjait. Czélszerü volna tehát, a 

pénzügyi bizottság jelentésének tárgyalását talán 
holnapra elhalasztani. (Helyeslés). Ha tehát a t. 
ház belegyezik, a tárgyalás holnap 10 órakor fog 
megkezdődni. 

Kérem a pénzügyi bizottság és a gazdasági 
bizottság tagjait, méltóztassanak az ülés után 
itt maradni. 

A mai ülésnek több tárgya nincs. 

Az ülés végződik d. e. IP/% órdwbr. 

^J^ ^L^Fw ^S-^JEL h^wJmLM9^&^B& ^U* í^j? <StSLJfiL f̂e^ K^ 

1870. január 15-dikén 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A kir. ügyek igazgatója Miletics Szvetozár sajtópörbe foghatását kérvén, ez 
ügy a mentelmi bizottsághoz utasittatik. A M. Akadémia könyvküldeménye bemutattatik. A ház januári költ
ségvetése benyujtatik. A pénzügyi bizottságból Bethlen Farkas gr. kilépvén, a bizottság kiegészítése elhatároztatik. Irányi 
Dániel nyomtatványok utczán áruihatása iránt, Vukovics Sebő egy lelkibeteg hölgynek Bécsből Pestre tolonczoztatása 
miatt interpellálják a kormányt. Berzenczey László kéri az ellene kért bünfenyitő eljárást megengedtetni. Az 1870-iki 
államköltségvetés átalános tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért.; később Andrásy Gyula gr., Horvát Bol
dizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni és a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 

Szé l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a jan, 
14-dikén tartott ülés jegyzőkönyvét). 

E l n ö k : Nincs észrevétel ? (Nincs.') ügy a 
jegyzőkönyv hitelesítve van. 

A most felolvasott jegyzőkönyv határzata 
folytán bátor vagyok az osztályok t. előadóit 
megkérni, legyenek szívesek az osztályokat ösz-
szehíni és azokban a számvevőszék felállítása 
iránti törvényjavaslatot tárgyalni. 

Bemutatom Torna megye közönségének fel
iratát, melyben Buda szabad királyi főváros kö
zönségének Fiúménak Magyarországhoz való visz-
szacsatoltatása iránti kérvényét pártolja. 

Ugyancsak Torna megye közönségének fel
iratát, melyben Ung megyének az adóügy körüli 
reform iránt a képviselőházhoz beadott kérvé
nyét pártolja. 

Ugyancsak Torna megyének feliratát, mely
ben Liptó megyének a zárdák és kolostorok el
törlése iránti kérvényét pártolja. • 

Szabó János a királyi ügyek aligazgatója, 
mint sajtóügyi közvádló kéri, hogy országgyű
lési képviselő Dr. Miletics Szvetozár, mint a 
„Zastava" czimü lap felelős szerkesztője ellen, 
az emiitett lap 118-dik számában foglalt sajtó
vétség iránt indítandó vizsgálat és közkereset 
folyamatba tétele megengedtessék. E kérvény a 
szabályok szerint a mentelmi bizottsághoz uta
sittatik. 

A Magyar Tudományos Akadémia történel
mi osztálya a törvényhozás által engedménye-

{ zett állami segélyben részesülvén, két évi mun
kásságának eredményét 53 kötetben tisztelettel 
bemutatja a képviselőház könyvtára számára. 
Örvendetes tudomásul vétetik. 

Van szerencsém bemutatni a gazdasági bi
zottságnak jelentésót a ház január havi költsé
geiről. Ki fog nyomatni és hétfőn napirendre 
tűzetni. 

Bethlen Farkas gr. képviselő ur súlyos be
tegségben levén, magát a pénzügyi bizottságból 
kihagyatni kéri, miután kötelességének nem fe-

23* 
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élhet meg. Az ok alapos; szükséges lesz te
hát helyette más tagot választani. Kérem a kép
viselő urakat, méltóztassanak értekezleteikben 
választandó uj tag iránt megállapodni és — ta
lán a jövő keddi ülésbe — ezen uj tagra szava
zataikat behozni. 

Egyéb jelentése az elnökségnek nincs. 
G o n d a L á s z l ó : Van szerencsém bemu

tatni 49|gjbékés városi polgárnak a regálék tör
vényhozás utján mielőbb leendő eltörlése tár
gyában benyújtott folyamodását. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

V á r a d y G á b o r : Van szerencsém be
mutatni Ugocsa megye Veléte és Kiova helysége 
közönségeinek kérvényét, melyben Ugocsa me
gyéből Mármaros megyébe leendő törvénykezési 
átkebeleztetéseik tárgyában 1861 s 1866 évek
ben benyújtott s mind ez ideig elintézetlen kér
vényeik kegyes elintézését s ebből folyólag Már-

- maros megye huszti törvényszéke területébe le
endő beosztásukat kérelmezik. 

Kérem, méltóztassék e kérvényt a kérvény 
bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : Oda fog áttétetni. 
D e á k F e r e n c z : Van szerencsém benyúj

tani a tisztelt háznak Pest városa kérvényét, 
melyben a törvénykezésre fordított számos költ
ségei még eddig meg nem téritett részének meg-
térittetéseért esedezik. E tárgy szoros kapcsolatban 
van a költségvetéssel, természetes ennél fogva, 
hogy halasztást nem szenved, s akkor tárgya
landó, midőn a költségvetés. Kérelmem tehát az: 
méltóztassék e kérvényt a pénzügyi s nem a 
kérvényi bizottságnak véleményadás végett ki
adni, hogy azt a költségvetés tárgyalásakor majd 
nyelembe vehessük. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A pénzügyi bizottságnak fog ki
adatni. 

B e r z e n c z e y E á s z l ó : Marosvásárhelyi 
lakos Győri József kérvényét van szerencsém be
mutatni, melyben kéri, hogy az 184 9-ben a soro
lóbizottságnak tett munkálataiért, a magyar kor
mánytóljutalomkéntkapott, és a későbbi hivatalno
kok által visszafizetni kényszentett 122 fr. neki 
visszafizettessék. Ez összeget ö a magyar kor
mánytól természetesen Kossuth-bankóban kapta, 
az osztrák kormány pedig rajta osztrák pénzben 
vette meg. Kérem e folyamodást a kérvényi 
bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : Áttétetik a kérvényi bizottsághoz. 
B o b o r y K á r o l y : Czegléd város közön

sége csatlakozik szabad királyi Sopron városa 
azon kérvényéhez, mely múlt évi június 7-én ter
jesztetett a t. ház elé, és mely a törvényható
ságok, de különösen a városok és községek mi
előbbi rendezését tárgyazza. Vagyok bátor e kér

vényt választóim részéről a t. ház figyelmébe 
ajánlani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
I r á n y i D á n i e l : T. ház! A belügymi

niszter úrhoz kívánok a t. ház engedelmével in-
terpellatiót intézni. Ez előtt néhány nappal tör
tént, hogy Pesten több hordár, mint hallom tizen 
voltak, bezáratott és pénzbirságra Ítéltetett azért, 
mivel egy nyomtatványt, Kossuth Lajosnak a 
honvéd-menház ügyébeni levelét az utczán árul
ták. Tudakozódván: mi jogalapon történt ezen 
elfogatás 1 azon választ nyertem, hogy létezik a 
belügyminisztériumnak 1867-ik évi Julius 5-én 
kelt, és Pest városához intézett egy rendelete, 
melyben az áll, hogy ilyetén az utczán való áru
lás, a hatóság és illetőleg a polgármester enge-
delmétől tétetik függővé. Én ezen rendeletet tör
vénytelennek tartom: mert ez, véleményem sze
rint, nem más, mint az előleges cenzúrának helyre
állítása. Ugyanis lehetetlen, hogy a polgármester 
megadja az engedelmet, anélkül, hogy elolvasta 
volna az iratot, melynek áruihatása kéretik tő
le, és igy ő felállitatik censornak, oly hivatal
noknak, mely az 1848-ki törvények által el van 
törülve. Ennél fogva szabadságot veszek magam
nak, báró Wenckheim hivatali utódához azon 
kérdést intézni: fen akarja-e tartani a t. belügy
miniszter ur a hivatali előde által 1867. évi 
jun. 5-én Pest városához intézett s a nyomtat
ványoknak az utczán árulását illető rendeletet ? 
s ha igen : mire alapítja ezen rendeletet ? ha pedig 
nem.: mikor szándékozik azt visszavenni ? (He
lyeslés a szélső bal oldalon). 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (felolvassa Irányi 
Bánki interpellatióját). 

E l n ö k : Közöltetni fog a belügyminiszter 
úrral. 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : T. ház! A mit 
soha sem hittem életemben, a tegnapi napon 
megtörtént : hogy a pesti fenyítő törvényszék 
bűnvádi keresetében reám is került a sor. (Hall
juk!) Ez megtörtént. A tárgy kellemetlen, és 
pedig annál inkább, mert azt a hírlapok tovább 
szélesítették, mint a mennyire a vád czime 
megy, mely ellenem beadatott. Ezen vád ugy 
becsület, mint lovagiasság kérdése levén, és 
azon angol szavait használva, hogy becsületem 
után lovagiasságom legféltettebb férfiúi kincsem. 
Ámbár bizom abban, hogy ha a dolog a men
telmi bizottság elé kerül — bármily párt árnya
latú képviselők legyenek annak tagjai— hogy ezen 
vád alól bizonyosan feloldattatom; de ez engem 
nem elégíthet ki, miután a közbeszéd, mely ily 
dolgokat mohón kap fel, azt fogná mondani, 
hogy elsimították a dolgot, mivel a vádlott egy 
képviselő: azért bátorkodom felkérni a t. képvi
selőházat, méltóztassék ezen bűnvádi keresetnek 
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a nyilvánosság előtt szabad folyást engedni. Nem 
akarok a kérdés érdemlegességébe ereszkedni ez 
alkalommal, ezt igy per tangentem érinteni, 
ugy a ház, mint magam méltóságán alattinak 
tartom. (Jobb felől: Helyeslés!) Ne tessék kár
örömmel lenni, mert ez rendre járhatja, ez má
son is megeshetik. Bármily fájdalmasan esik is 
az embernek magán életét, különösen ha hosszas 
száműzetésből visszatér, feltárni, én kész va
gyok reá. Kérem tehát, méltóztassék a dolognak 
szabad folyást engedni, s a mentelmi bizottság 
mellőzésével az ellenem indított kereset folyta
tásába mindjárt bele nyugodni. 

J u s t h J ó z s e f : T. ház! Ha jól emlék
szem, épen ez eset fordult elő Böszörményi kép
viselő úrral, akkor a ház azon véleményben volt, 
hogy a képviselő maga sem mondhat le men
telmi jogáról. A dolgot tehát először minden
esetre a mentelmi bizottságra kell bizni, és 
azután a t. ház majd határozhat felette. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Bátorkodom egy másik praeee-
dens esetre is a t. házat figyelmeztetni. Hasonló 
eset fordult elő Miletics Szvetozár képvi
selő úrral a szerb fejedelem meggyilkoltatása 
alkalmával. Miletics ur szintén kérte a házat, 
engedje meg perbefogatását, a ház pedig azt 
mondta, hogy a mentelmi jog nem egyes kép
viselő, hanem az összes ház joga levén, előbb a 
mentelmi bizottság véleményét kell bevárni. 
(Helyeslés.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : Annyit mégis 
mindenesetre kérhetek, hogy ügyem minél hama
rabb döntessék el. 

T u k o v i c s S e h ő : T. ház! En az igen 
t. belügyminiszter úrhoz kivánok interpellatiot 
intézni. (Halljuk.) 

Az egyéni szabadság igen flagrans megsér
tését akarom fölemliteni. Egyéni szabadság alatt, 
igaz, oly jogot értünk, mely egyes embert illet, 
de mégis ezen egyes jogok, ezen unitások ösz-
szegéből áll maga a közbátorság, az ország köz
bátorsága. Ha közönynyel, vele nem gondolással 
fogadunk egyes sértéseket, akkor lassankint meg 
lesz ingatva a közbátorság. En a jelen esetre 
annyival inkább kívánom a t. ház figyelmét fel
hívni, mert ez esetben nem csak a közös bátor
ság, hanem egyszersmind a humanitás érzelmei 
is lábbal tapostattak. (Halljuk!) Nem mulasztha
tom el egyébiránt kitüntetni, mennyire bizo
nyult be ez alkalommal is azon nagy jótékony
ság , melylyel a sajtószabadság bir; mert kétség
kívül a legnagyobb jótékonyságok egyike az, ha 
a történhető kihágások napfényre hozatala és 
közrebocsátása által vizsgálat alá j u t , vajon 
igaz-e vagy sem az, mi a közhír szárnyára kel. 

Egy két szót bocsátok előre, mielőtt inter-
pellatiómat felolvasnám. Interpellatióm azon 
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hölgyre vonatkozik, ki nem rég e teremben 
szenvedő lelki állapotának jelei által ezen ház 
szánakozását vonta magára*). 

Engedje meg tehát a t. ház, hogy inter-
pellatiómat felolvassam. 

(Olvassa.;) „1. Van-e tudomása a miniszter 
urnák azon a legközelebbi napokban az uj ság
lapok utján közhírré terjedt, és a közönség ér
zelmeinek felindulását okozott esetről, mely sze
rint egy magyarországi fiatal hölgy, kin az elme
betegség jelei vétettek észre, Bécsben letartóz-
tattatott, s onnan mint egy büntevő a legdurvább 
módon az úgynevezett tolonczozás utján helyről-
helyre Pestre kisértetett, hová 14 nap utáni 
megérkezésekor a rajta elkövetett ezen kegyet
lenkedésnek következései szánandó látványt tün
tettek elő. 

„2. Ha az igen t. miniszter ur figyelme e 
híreken megállapodott, s ő vizsgálatot rendelt a 
valóság kiderítésére, volna-e szíves a közönség 
megnyugtatására jelentést tenni arról, hogy a 
kérdéses hírek valók-e vagy sem? 

, 3 . Es ha szerencsétlenségre valóknak bi
zonyulnak be, mi eljárásra merített eszközt tör
vényeinkből azon hatósági tisztviselők ellen, kik 
oly esetben, midőn az illető egyén irányában 
gond és ápolás volt a kötelesség, a személyes 
bátorság és humanitás ily flagrans megsértésé
től nem iszonyodtak. 

„4. Midőn nem lehetetlen, sőt valószínű, 
hogy a kérdéses szerencsétlen hölgynek netalán 
múló és ideiglenes elmebetegsége a leirt bánás
mód által gyogyithatlanna tétetett, s e szerint 
állandó ápolásának szüksége okoztatott, fog-e 
a miniszter ur arról gondoskodni, hogy a bün 
okozói kártételi kereset iitján pénzben is el
marasztaltassanak. 

„5. Volna-e at . miniszter ur hajlandó vizsgála
tának eredményét e tekintetben a házzal közölni, 
vajon a tolonczozás valamely magyarországi ható
ságvégzése folytában volt-e végrehajtva, vagy csak 
a bécsi autoritások által megrendelve és megin
dítva ? mely utóbbi esetben a visszaélést elköve
tett tisztviselők vétke agraválva van az által is, 
hogy idegen országbeli hatóság cselekvésének esz
közéül szolgáltak. 

„6. Végre mi biztosítást képes miniszter ur 
adni jövőre nézve a tekintetben, hogy a szemé
lyes bátorságnak és humanitásnak ilyen kiáltó 
megsértései nem fognak eszközöltetni, és jelesül, 
hogy az elmeháborodottak nem fognak mint 
bűnös gonosztevők sújtatni?" 

E l n ö k : Az írásban beadott interpellatiő 
a belügyminiszter úrral közöltetni fog. 

Következik a napirenden levő tárgy: a 

*) A 19-ik ülés vége felé. 
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pénzügyi bizottság átalános jelentése az 1870. 
évi államköltségvetés tárgyában. 

A pénzügyi bizottság elnöksége értesített, 
hogy átalános előadóul Pulszky Ferencz képvi
selő ur bízatott meg, a részleteket pedig azok 
fogják előadni, kik már a bizottságban az illető 
tárgyakkal meg voltak bizva. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (felolvassa a 
pénzügyi bizottság átalános jelentését.) 

P u l s z k y Ferencz e l ő a d ó : T. ház! 
A pénzügyi bizottság rendes előadója, Kautz 
Gyula tagtársunk nagyobb betegsége 1 ehetienné 
teszi, hogy ő ezen hivatásának megfeleljen; a 
pénzügyi bizottság ennélfogva tegnapi ülésében 
engem bizott meg helyettesítésével. Bocsánatot 
kell tehát kérnem a t. háztól, ha nélkülözni 
fogja azon szakavatott szabatosságot, mely Kautz 
Gyula előadását mindig jellemezte. 

A mi magát ezen átalános jelentést illeti, 
ez oly átlátszó tisztasággal kimondja a pénz
ügyi bizottság véleményét, hogy azt hiszem, je
lenleg minden további indokolást szükségtelenné 
tesz; azonbaD fentartom magamnak, hogy annak 
idejében, ha ellenvetések tétetnének, azokra fe
lelhessek. Ajánlom e jelentés elfogadását. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Midőn most 
az állandó pénzügyi bizottság átalános jelentése 
tárgyalásával az 1870-dik évi költségvetés tár
gyalását megkezdjük, nem szándékozom e költ
ségvetés részleteire nézve elmondani nézeteimet; 
fentartom észrevételem megtételét az egyes költ
ségvetések tárgyalásához, föl akkorra, midőn azon 
tételek, melyekre nézve különös észrevételeim 
lesznek, tárgyalás alá kerülnek. 

Ez alkalommal nem szándékom egyébről 
szólani, mint azon átalános benyomásról, melyet 
az 1870-diki költségvetés a számok hatalmánál 
fogva kell hogy mindenkire tegyen, és azon szo
morú képről, melyet hazánk pénzügyi helyzeté
ről elénk tár. S valóban, ha oly szomorú nem 
volna e kép, hivatkoznom lehetne arra, hogy az 
1870-dik évi költségvetés legfényesebb bizonyí
téka annak, mennyire igazunk volt 1867 végén, 
midőn azt mondottuk, hogy annyi terhet vállal
nak az ország vállaira, mennyit az megbírni 
képes nem lehet. (Helyeslés bal felől.) Ugyanis 
mit tüntet elénk az 1870-dik évi költségvetés? 
Előtünteti azt, hogy mellőzve most azon igen 
nagy tételeket, melyekhez a képviselőháznak a 
jelen rendszer szerint hozzászólója nincsen, leg
égetőbb szükségeinkre alig jut valami, és mégis, 
midőn némely egyes pontok kivételével, melyek 
legnagyobb részben a központi igazgatásnál for
dulnak elő, minden egyes tételnél nem azt sze
retnők mondani, hogy kevesebbet, de ha le
hetne, azt szeretnők mondani, többet adjunk, 
mégis mind a mellett, hogy mind azon terhes 

adó, melyek ellen annyiszor hallottunk egyhan
gúlag panaszkodni a múltban, nem csak fentar-
tatott, de azoknak némely része sulyosbittatott 
is: mégis a rendes kiadásoknál majdnem hetedfél 
milliónyi deficittel állunk szemben, pedig mindaz, 
a mi befektetésnek tekinthető — és ezt nem 
megrovásképen mondom — igen gondosan el-
különittetett a rendkívüli kiadások közé. Igaznak 
kellé tehát lenni annak, hogy azon teher, me
lyet mint állandó terhet a 1865-68-iki ország
gyűlés az ország vállaira vállalt, oly nagy, hogy 
az ország nem. birja meg. (Helyeslés bal felől.) 
Azt mondták akkor, s talán azt fogják mondani 
most, hogy a teher ugyan nagy,, de hogy mind 
a mellett az adók megtartása által deficit nélkül 
elbírható; de mondom, talán most is, midőn már 
kisült, hogy deficit nélkül nem birjuk, azt fog
ják mondani, hogy az átmeneti baj, melyen se
gítve lesz akkor, midőn hasznos befektetések 
folytán az ország vagyonossága s igy adóképes
sége is emelkedik. Tagadhatlan, hogy hasznos 
befektetések emelik, és kell, hogy emeljék az 
ország vagyoni erejét, s én nem kétlem, hogy 
az nálunk is be fog következni; de ugyan kér
dem, mi a módja jelen pénzügyi helyzetünkben 
hasznos befektetések tételének? Rendes bevéte
leink rendes kiadásainkat nem birják, bár azok 
a legkisebb mérvre legyenek is leszállítva; nem 
marad tehát egyéb hátra, mint mindent, a mi 
hasznos, a mi jövőre szóló befektetés lenne, vagy 
nyílt, vagy leplezett kölcsön utján teljesíteni. 
Es miután tudjuk, hogy a legczélszerübb, a leg
hasznosabb befektetések is csak évek múlva le
hetnek gyümölcsözőkké, igy kölcsön utján tör
ténvén a befektetések, mielőtt a gyümölcsözés 
elkezdődnék, már ujabb terhek kell hogy esse
nek vállainkra, melyek nem tehetnek mást, mint
hogy neveljék a deficitet és igy megyünk belebb 
és belebb az adósságcsinálás örvényébe. 

Ez azon kép, t. ház, mely elénk tárul az 
1870-ki költségvetés alapján, melynél — ismét
lem — pedig legégetőbb szükségeinkre a cse
kélynél is csekélyebb összegek vannak fordítva, 
mert hiszen, én legalább nem gondolom, hogy 
legyen valaki e házban, ki a népnevelés, a tu
dományok terjesztésének czéljaira ne adna szíve
sen öt, hat. vagy talán tízszer annyit, mint a 
mennyi a költségvetésben föl van véve (Ugy 
van! bal felől) és viszont nem hiszem, hogy le
gyen valaki a házban, ki kétségbe vonhatná, 
hogy azon összegeken kivül, melyek a rendkívüli 
költségek közt hasznos befektetésekre fordíttat
nak, ne lennének még igen szükséges befekteté
sek, anyagi czélu befektetések. Hogy ne említsek 
egyebet, hogy ne lenne pl. az országnak végte
len nagy szüksége az országutak rendszerének 
kiépítésére, (Ügy van! bal felől) melyre ismét 
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egy fillér sem jut, mind a mellett, hogy oly 
nagy deficittel állunk szemben. 

Nem szándékom, t. ház! — mert sokkal 
fájdalmasabbnak tartom, semhogy ahhoz kedvet 
éreznék magamban — ebből, a mi pár év előtt 
tett állításaink igazolására örömteljes hivat
kozást tenni. Adta volna Isten, hogy csalódjunk, 
de miután nem csalódtunk, miután ma a szo
morú valóság előttünk áll, ne vegyék nekem 
rósz néven, ha bátor vagyok figyelmeztetni, hogy 
vigyázzunk, hogy igyekezzünk orvoslást keresni 
ott, hol orvoslást lelni egyedül lehet: azon költ
ségek levonásánál ós azon költségek iránti intéz
kedésnél, melyekhez ma a képviselőháznak hoz
zászólani joga nincs, azaz; igyekezzünk oda vinni 
a dolgot, hogy, őszintén megmondva, az állandó 
hadsereg költségei apadjanak, mert saját kiadá
sainkat apasztani tovább nem tudjuk, azok ma 
is rendkívül csekélyek, és mégis, ha ezen utón 
haladunk, oda fogunk jutni, hogy midőn kama
tozni kezdenének a hasznos befektetések, akkor 
az azokra fordított tőkék, és azoknak ujabb köl
esönök által fedezendő kamatai oda nőttek? hogy 
az előállott siker ismét elégtelennek fog bizo
nyulni. (Helyeslés bal felöl,.) 

Ezeknek előrebocsátása után, a mi magát 
a pénzügyi bizottság átalanos jelentését illeti, e 
jelentésben igen sok oly észrevétel és mintegy a 
jövőre adandó utasítás áll, melyet, azt gondo
lom, hogy lehetetlen nem helyeselni; én legalább 
nem hiszem, hogy lenne valaki e házban, ki ne 
helyeselné azt, hogy a költségvetések együttesen I 
összefüggésben, összefoglaloiag terjesztessenek elő ; i 
(Helyeslés bal felől) nem hiszem, hogy lehessen \ 
valaki, ki ne kivárnia, hogy a különböző minisz
tériumok költségvetései egyöntetűek legyenek; 
nem hiszem, hogy ne kívánná, hogy ne fordul
janak elö oly. mindenesetre zavart okozó esetek, 
hogy fejezet és czim mást tesz az egyik és más: 
a másik minisztérium költségvetésében, (Ugy 
van! bal felél) és hogy ugyanez történik a „czi-
mek" és „rovatok" kifejezésekkel is. Továbbá azt 
is hiszem, nincs senki, ki ne helyeselné azt, hogy 
minden irányban brutto-budget terjesztessék elő, 
mely kívánalomnak még eddig csak némelyekben 
tétetett elég; valamint az is helyes bizonyára, 
hogy minden egyes minisztérium részletesebb 
indokolással terjeszsze elő javaslatát. 

Én tehát, t. ház, mindezeket részemről pár
tolom és óhajtom, hogy a képviselőház jegyző
könyvileg mondja ki ezen pontokra nézve, hogy 
elvárja a minisztériumtól, miszerint a jövő évi 
költségvetést már ezeknek figyelembe vételé
vel fogja beterjeszteni. 

Van azonban a pénzügyi bizottság jelenté
sében egy nagy fontosságú kiadás: a nyugdijak 
kérdése iránti javaslat. Sokkal fontosabbnak tar

tom e kérdést, semhogy azt hinném, hogy ezt 
a többi ponttal együtt egy végzés vagy határozat 
által — mintegy ezekkel összekeverve — lehetne 
eldönteni. En tehát részemről azon óhajtásomat 
fejezem ki, s ebből kifolyólag indítványozom, 
hogy a t. ház méltóztassék a nyugdijakra vo
natkozólag külön határozni; többi pontjára 
nézve pedig a pénzügyi bizottság átalanos jelen
tésének azt, hogy elvárja, miszerint jövőre ezek 
figyelembe vétessenek, jegyzőkönyvileg kimon
dani. Indítványom ennyiből állana: (Olvassa:) 
„Mondja ki jegyzőkönyvileg a ház, hogy mel
lőzve most a pénzügyi bizottság átalanos jelen
tésének a nyugdijakra vonatkozó részét, mely 
önálló határozat, illetőleg törvényes intézkedés 
tárgyát kell hogy képezze, az azon jelentésben 
foglalt többi észrevételt magáévá teszi s elvárja 
a minisztériumtól, hogy jövő évi költségvetéseit 
ezeknek megfelelőleg fogja beterjeszteni. „ 

Azt hiszem, t. ház, a nyugdijak kérdése oly 
fontos, hogy az egy önálló tüzetes tárgyalást 
megérdemel; s azt hiszem, hogy nem is fog ez 
által a tanácskozás hosszabbra nyúlni: mert, ha 
a nyugdijak kérdése külön kérdéssé tétetik, ugy 
gondolom, bog}7 a pénzügyi bizottság átalanos 
jelentésén sokkal rövidebben fogunk végig me
hetni, és azután alkalom fog nyílni, ha ugy tet
szik, rögtön utána a nyugdijak kérdését tüzete
sen, alaposan megvitatni, és ebben a tárgy fon
tosságához képest külön határozat által intéz
kedni. 

Ajánlom indítványomat. (Helyeslés a bal ol
dalon.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (újra felolvassa 
Tisza Kálmán indítványát.) 

D e á k F e r e n c z : T. ház! Nem a dolog 
érdeméhez, hanem a formára nézve szólok. A 
jelentés felolvastatván, annak átalanos tárgyalása 
van szőnyegen; elsőben tehát a többségnek azt 
kell kimondani, hogy azt átalánosságban elfo
gadja a részletes tárgyalás alapjául. Azon javas
latokat, melyeket itt a pénzügyi bizottság egyes 
tárgyakra nézve tesz, magam is helyeslem; de 
a forma azt kívánja, hogy, ha a jelentés átalános
ságban elfogadtatott, akkor annak minden egyes 
pontja külön tárgyaltassék. Ily pontot képez a 
nyugdijak kérdése. E kérdésre nézve a ház ki
mondhatja, hogy annak tárgyalását valamelyik 
utóbbi stádiumra halasztja, midőn e tárgynak 
részletes és beható megvitatása megtörténhetik. 
Én tehát azt gondolom., mindenek fölött kell 
határoznunk, hogy a jelentést átalánosságban el
fogadjuk-e a további részletes tárgyalás alap
jául? ha pedig a többség elfogadta, akkor egy
szerűen fogjuk tárgyalni annak egyes pontjait. 
Ha ekkor tetszik a többségnek, a nyugdijak kér-
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dését egy más alkalomra lehet halasztani. (He
lyeslés.) 

M ó r i c z P á l : T. képviselőház! Ha e 
költségvetés tanulmányozásával az ember véget 
ér, szükségképen vizsgálnia kell azon okokat, 
melyek a mutatkozó tetemes hiányokat elő
idézték. Azok közt mindenesetre első sorban a 
kiegyezés káros volta áll. Ez azonban már sok
szor meg levén vitatva, én ennél időzni nem kí
vánok. 

Azt hiszem, t. ház, midőn a kormány a ki
egyezést létrehozta: ugy a közös költségekben, 
valamint a házi kiadásokban kötelessége leen-
dett a szigorú takarékosság elvét szem előtt tar
tani. A közösügyi költségeknél nem követte 
ezt, — két példára vagyok bátor hivatkozni: az 
első, hogy a oközös pénzügyminiszter létezése 
csak később hozatott be, az arra fordított költ
ségeket tehát nagy részben meg lehetett volna 
gazdálkodni; a másik, hogy a delegatiők első 
ülései alkalmával a hadügyi költségvetésben te
temes törlések tétettek, melyeket a második de-
legatió egyszerűen megszavazott, — tehát ott 
sem követték a takarókosság elvét. De a legfőbb 
az, hogy házi kiadásainknál sem takarékoskod
nak ugy, a mint azt a minisztériumtól megvár
hatnék. 

Miként minden költségvetés, ugy ezen költ
ségvetés is két részre van osztva: az egyik ren
des, a másik a rendkívüli költségvetés. 

A rendkívüli költségvetésben látjuk, hogy 
460,000 frt, van előirányozva a minisztériumok 
elhelyezésére szükséges építkezésekre ; nem le
hetne-e ezt boldogabb időkre elhalasztani? ezt 
ítélje meg a minisztérium maga ; de én azt hi
szem, hogy a mi körülményeink között halaszt
hatók az ily kiadások. 

Továbbá Kis-Bér megvételére 1.750,000 frt 
van előirányozva. En igen szépnek tartom a do-
miniumok vásárlását; de államgazdászati szem
pontból nem helyeselhetem. Ez már most a har
madik uradalom, mit a minisztérium vásárolt, 
és ha többet nem veszítünk, elveszítjük azon 
adót, a mit a megvásárlandó dominiumok fizet
tek és elvonjuk a birtokot a közforgalomtól, a 
mi államgazdászati szempontból semmi esetre 
sem helyes.* Valóban, ideje volna, hogy az ily 
vásárlásoknak az ország már egyszer véget ves
sen. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Ha pedig áttérek a rendes költségvetésekre, 
szükségkép éreznem kell, hogy a háznak könyv
tára nincs, és hogy más civilizált államok költ
ségvetéseiből egyetlen példánynyal sem rendel
kezhetik a ház, igy összehasonlító észleléseket 
nem tehetünk; azonban méltóztassanak megen
gedni, hogy a szomszéd osztrák örökös tartomá
nyok budgetjével némely tóteleket összehason

lítván, az eredményt feltüntessem. Már tavaly 
tiszt, barátom Szontagh Pál fölemiitette, hogy a 
centralis költségek nálunk sokkal többe kerül
nek, mint Lajtán tul, és akkor azt hozták föl 
ellenvetésül, hogy ott vannak helyhatóságok, 
melyek sok tekintetben a minisztériumok teen
dőit végzik; de ha tekinjük, hogy Horvátország
ban szintén helytartóság, Erdélyben hasonlóul 
miniszteri biztosság létezik, — ezek szintén a 
minisztériumok terheit végezvéű, ezen ellenvetés 
értéke elenyészik. 

Méltóztassanak megengedi,hogy ehhez hasonló 
ellenvetések után szárazan a számokat összeha
sonlítsam. 

Nálunk a miniszterelnök ur központi költ
ségvetése kerül — a rendelkezési alapot ide nem 
értve — 126,200 frtba, Lajtán túl 68,919 írtba, 
tehát nálunk többe kerül 55,281 írttal. A bel
ügyminisztérium költségvetése nálunk — mindig a 
centralis költségeket értem — 365,000 frt, ott 
352,000; tehát nálunk többe kerül 13,000 írt
tal. A közlekedési és kereskedelmi minisztérium 
költségvetését külön fölvéve nem lehet- megítélni, 
mert a Lajtán tul máskép vannak ezek fel
osztva ; de a két költségvetést együtt meg le
het ítélni. E szerint a közlekedési és kereskedési 
minisztérium együtt véve minálunk 449,813 frtba 
kerül, oda át 451,000 frtba, tehát itt 46,580 
frttal többe, mint oda át. Az igazságügyminisz
ter költségvetése mi nálunk 200,400 frtba, Auszt
riában 153,820 frtba, ós igy 42,154 frttal töb
be kerül minálunk, mint oda át. A cultusmi-
niszter költségvetése — és ezt tartom legna
gyobbnak — mi nálunk 242,754 frt, oda át 
182,603 frtba kerül : a különbség tehát 42,735 
frt; holott minálunk autonóm hatóságok vannak, 
melyek sok tekintetben könnyítik a minisztérium 
teendőit. A honvédelem nálunk 249,717 frtba, 
odaát 156,000 frtba kerül, tehát a különbség 
92,717 frt. Megengedem, hogy a honvédelem 
nálunk jobban van rendszeresítve, mint oda át, 
és e tekintetben kivételt teszek, mert a honvéd
elemre szívesen áldozok. Egyedül a pénzügymi
niszter költségvetése takarékosabb szemben az 
oda át valóval. (Derültség.) Kénytelen vagyok 
ezt elismerni, mert tény. A pénzügyminiszter 
költségvetése minálunk kerül 769,000 frtba, oda 
át 838,000 frtba; a mi javunkra tehát esik 
69,000 frt. De ez, t. ház csak szám szerint 
van igy : mert ha veszszük azt, hogy Ausztriá
ban az adók összevéve tesznek 298 milliót, Ma
gyarországon 191 milliót, tehát az osztrák örö
kös tartományokban 107 millióval nagyobb a 
budget, mint mi nálunk, s ha tekintetbe vesz
szük. hogy ezen 298 millió kezelése oda át 
838,000 frtba kerül, mi nálunk pedig a 191 mil
lió kezelése 769,000 frtba: akkor a mi kezeié-
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sünk valósággal sokkal drágább, mint az oda 
á t való. 

Es most méltóztassanak összehasonlítani a mi 
adózási körülményeinket Ausztriáéival szemben-
és ezen tetemes kiadások még magasabbak
nak fognak feltűnni. 

Magyarországban földadó fejében fizettetik 
33.541,00 J frt, oda át 36.410,478 frt, tehát 
mi csak 2.869,478 írttal fizetünk kevesebbet, 
mint oda át . Méltóztassanak fölvenni nem a föld
birtokok terjedelmét, hanem azok értékét és jö
vedelmezőségét, és méltóztassanak pl. összeha
sonlítani mármarosi, beregi, zempléni erdein-
ket s az egész hegyes vidékeket a tiroli, stí
riai vagy csehországi erdőkkel rendezett erdő
gazdaság mellett , melyek vadászati, halászati 
jövedelmeikkel — hol minden egyes galy fának 
értékesítése által roppant tőkét képviselő birto
kok tetemes jövedelmet nyújtanak — és bátran 
mondhatom, hogy adózási viszonyaink szerfelett 
terhesek. 

így vagyunk a személyes kereseti adóval 
is. Nálunk fizet az ország összesen 7.306,000 
irtot, Ausztriában 7.754,542 frtot, tehát csak 
448,542 ír t tal fizetünk kevesebbet, mint Ausz
triában. Méltóztassanak már most a népességet 
és a kereseti forrásokat összehasonlítani, méltóz
tassanak tekintetbe venni, hogy Ausztriában a 
létező gyáripar hány embernek nyújt biztos ke
resetet, mig mi nálunk a népesség télen át csak 
alszik, mert foglalkozása nincs. Méltóztassanak 
továbbá az alföldre tekinteni: mig oda át a 
közlekedési eszközök jóvolta által biztosítva van 
a nép kereseti forrása egész télen át, sőt azt lehet 
mondani, hogy az erdők rendszeres kezelése mel
lett a kereset ott télen nagyobb, mint nyáron, 
nálunk pedig azért kell tartani a gazdasági cse
lédséget, teleltetni télen át az igavonó erőt, hogy 
nyáron át legyen kivel dolgoztatni. Ily viszonyok kö
zepett ugy tűnik fel előttem a minisztérium mindig 
növekvő, központi kormányzati költségével, mint egy 
fenhéjázó rósz feleség, ki gyermekeit odahaza 
rongyosul hagyva, a fővárosban azt követeli fér
jétől, hogy fényes háztartást vigyen, palotát 
építsen stb. Ily körülmények között nincs más 
teendője a férjnek, mint elegendő morális erő
vei bírván, megtagadni a kívánságokat, vagy 
pedig kimondani a bankrottot. 

De ha ez a deficitnek vége volna, nem szó
lanék, hanem ez még csak kezdete : mert ha 
felgondoljuk azt, hogy az igazság ügy miniszteri 
szervezet ez idő szerint még egészen hiányzik, 
s igy ezen költségvetésbe nem vétetet t fel; mert 
ha felgondoljuk, mi fog még kelleni börtön
rendszerre, közigazgatás javítására, a népneve
lésre, felsőbb tanintézetekre, vas utakra, és az 
ezeknek adandó subventió, és a vasúti kölcsön 
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I kamatai t ; ha felveszszük az utak építésére fordi-
| tandó költségeket, ha felveszszük a technikai 

csapatok szervezését: évenkint fog növekedni 
ezen deficit. 

Annálfogva, t. ház, midőn én az előttünk 
fekvő költségvetést a tárgyalás alapjául elfoga
dom, csak azon világos kitétel mellett teszem 
ezt, hogy mindenütt és mindenkor a lehető leg
szigorúbb takarékosság elvére fogok szavazni. 
(Helyeslés hal felől.) 

K e m é n y G á b o r » . A pénzügyi bi
zottság, t . ház, átalános jelentésében a budget 
különböző kérdéseivel foglalkozik, de magával 
az átalános országos pénzügyi állással, a bevé
teli- és kiadási mérleggel nem. 

Annak megemlítése után, hogy nem egy
szerre adattak be a minisztériumok által a bud
get különböző részei, és nem egy időben, rögtőn 
áttér arra, hogy némely minisztériumok költ
ségvetéseiben i t t-ott a fizetésekben némi különb
ségek vannak, nevezetesen a kezelési és a szolga 
személyzet fizetésére nézve. 

Tovább folytatja azután a pénzügyi bizott
ság — a mi mindenesetre inkább csak formai, 
mint elvi megjegyzés — hogy t. i. össze vannak 
zavarva némely budgetekben a fejezetek a czi-
mekkel, ós a czimek a rovatokkal. 

Ezután dicsérőleg említi fel a pénzügyi bi
zottság, hogy a jelenlegi előterjesztésekben a 
netto-budget rendszere, vagyis inkább rendsze-
retlensége — mely eddig követtetett — nem 
mutatkozik már annyira, amennyiben a kor
mány a, ha nem is egészen, de mindenesetre 
brutto-budgetre tér t át. 

Egy további formai haladás — folytatja a 
pénzügyi bizottság — rejlik abban is, hogy a ren
des és rendkívüli kiadások helyesebben vannak 
megkülönböztetve a mostani budgetben, mint 
voltak eddig, és hasonlag haladást lát abban, 
hogy a mostani előterjesztést, különösen némely 
miniszter, terjedelmes és kimerítő okadatolással 
kiséri. 

Ezután megjegyzi a pénzügyi bizottság, hogy 
kívánságai, melyeket egyes kérdéseknél kifejezni 
szükségesnek tar tot t , azon jelentésekben foglal
tatnak, melyeket az egyes minisztériumok költ
ségvetéseire te t t . 

Ez után még két megjegyzés következik, 
mely átalános szempontokra van fektetve, az 
egyik az, hogy némely központi hatóságoknál 
igen sok a hivatalnok, és hogy a virementnek 
átaiában véve nem lehet helye, csak azon kivé
teles esetekben, a hol a ház azokat egyenesen 
meghatározza. Ezek mellett legtöbb helyet fog
lal el az átalános jelentésben a nyugdijak kér
dése. Ezen kérdésre bátor leszek később vissza
térni, de mindenekelőtt azt kell megjegyeznem, 
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hogy igen óhajtottam volna, hogy a pénzügyi 
bizottság vett volna időt magának arra, hogy a 
bevétel és kiadás mérlegét, a bevételeknek 
egyes tételeit részletesen bírálta volna. Erről pe
dig majdnem szó sem említtetik az átalános je
lentésben, s a pénzügyminiszter budgetjéről szóló 
részletes jelentésben sincs szó, a miből azt lehet 
következtetni, hogy magánál a zárjelentésnél sem 
fog e tekintetben említés tétetni: mert a pénz
ügyi bizottság azt emeli ki, hogy addig, mig 
több év eredményei nem fekszenek előtte, addig 
e téren nem igen lehet előhaladni. Nem tagad
hatni ugyan, hogy sokkal biztosabban lehetne 
következtetést vonni a jövedelemre és az egész 
pénzügyi mérlegre nézve az esetben, ha több 
év eredménye feküdnék a ház s a bizottság 
előtt, mely azt ismerte volna: de némely ada
tok így is ismeretesek. És igy, miután a bevé
teli tételeket és a mérleget maga a pénzügyi 
bizottság mellőzte, mondhatni a budget fele ré
szét hagyta megjegyzés, kritika nélkül; pedig 
megjegyzendő, hogy ugyanakkor volt ideje és 
kényszerítve is érezte magát némely kiadási té
teleknél a legkisebb részletekbe menni, levoná
sokat, változtatásokat javasolni, pedig a kiadá
sokra nézve hasonlag nem állott több időről 
szóló adat a ház rendelkezésére, mint a bevéte
lekről ; és azokra nézve habár nem is sok, de 
jelentékeny támpontokat nyújt az 1868. év zár
számadása és az 1869-re szóló előirányzat kap
csolatban azon előterjesztésekkel, melyeket a 
minisztérium részéről e házban többször hal
lottunk. 

Kótségenkivül sokkal kevésbé lehet anyagi
lag és szellemileg képesítve e tekintetben, habár 
csak valamennyire is a valót megközelítő ada
tokat nyújtani, véleményt mondani, mint képe
sítve lett volna a pénzügyi bizottság; de annyira 
fontosnak tartom magát a dolgot, hogy minden
esetre bátor leszek e tekintetben néhány néze
temet a maga helyén elmondani, de ugy tartom, 
hogy annak nem most van helye: mert a pénz
ügyi bizottság átalános jelentésében — mint azt 
bátor voltam megjegyezni — számok nincsenek, 
mérleg nincs, tehát itt alig szólhatunk magukról 
a számokról, hanem egészen egyébről beszélünk, 
mint a mi a jelentésben van. 

E tekintetben eltér nézetem Tisza Kálmán 
és Móricz Pál képviselő urakéitól, kik már itt 
vették vizsgálat alá a kiadás és bevétel közti 
mérleget. Én azt hiszem, annak valódi helye, — 
miután az átalános jelentésben szó rólok nincs — 
akkor lesz, midőn a pénzügymininiszterium bud
getjéről szóló részletes vita lesz szőnyegen. 

E tekintetbeni nézeteim nyilvánítását ak
korra tartom fen, most csak annyit bátorkodván 
megjegyezni Tisza képviselő ur beszédére, hogy, 

ha azon vád állana, melyet minden fontos vita 
alkalmával njra meg újra előhoz, a kiegyen
lítés kérdését t. i., ha csakugyan oly terhet rótt 
volna magára az ország, mint ők hirdetik, ha e 
súlyos vád csakugyan állna, ez valóban igen 
súlyos vád volna. Nézetem szerint azonban az 
átalános pénzügyi helyzet nem oly fekete, mint 
a minőnek némelyek festik. 

1869-ben hasonló volt a félelem, hogy defi
cit lesz, és ki is volt számítva néhány millió frt 
deficit, u. i. 12,000,000, tehát több mint a jövő 
évre íenyegető, papíron. Az évet keresztüléltük, 
és a pénztári utalványokat, melyek kiadására a 
pénzügyminiszter fel volt hatalmazva, hála isten
nek, sehol sem találtuk. Biztos jele annak, hogy 
deficit nem volt, hogy az ország kiadásait be
vételeivel fedezni tudta, a mi mellett még meg 
kívánom jegyezni, hogy az 1869. év kiadásaira 
nézve nem tartozik a rendes évekhez. Tudva levő 
dolog ugyanis, hogy a múlt évben felállíttatott 
a honvédség, melynek felszerelése sok pénzbe 
került, valamint minden intézmény fölállítása 
drágább, mint annak fentartása. Es még sem 
volt deficit. 

Nem lesz tehát nehéz akkor, midőn egyes 
számokat fogunk felhozni, bebizonyítani, hogy 
pénzügyi helyzetünk nem oly fekete, mint né
melyek gondolják. 

Bátorkodom még azon megjegyzést tenni, 
hogy Tisza Kálmán képviselő ur egyszer azt 
mondotta, hogy a kiadások nagy részének meg
határozásáról lemondottunk, akkor, midőn a ki
egyezést megkötöttük, és mégis utána mindjárt 
ajánlja, hogy a közös hadsereg kiadásait minden
esetre reducálni kell. Erre csak azt felelem, hogy 
vagy lemondottunk a rendelkezhetésről, mint 
Tisza képviselő ur mondotta, és akkor nem re-
dueálhatjuk; vagy ha reducálhatjuk, akkor nem 
mondottunk le. Én azt állítom, hogy nem mon
dottunk le; csakhogy az országgyűlés nem köz
vetlenül, hanem a delegatio által rendelkezik. 
Es ha a delegatio szükségesnek fogja látni 
a hadügyi kiadások reductióját, azt bizonynyal 
meg is fogja tenni. (Felkiáltások bal felől: Nem látta 
szükségesnek!) 

Legyen szabad pár szóval visszatérnem a 
nyugdijak kérdésére. (Halljuk!) Megvallom, a 
nyugdijak kérdését nem vélem tisztán jogi szem
pontból megoldhatónak, és nem tartom helyes
nek azok eljárását, kik ezen kérdést folytonosan 
jogi szempontból akarják vitatni, és abból néha-
néha politikai capitalist akarnak csinálni. (Zaj 
bal felől) Helyzetünk transactión alapszik, mely 
hosszas és gondos egyezkedéseknek lett eredmé
nye. Én ezen transactiót szerencsésnek tartom. 
Valahányszor ily szerencsés transactió köttetik, 
melyben, nézetem szerint, az ország egész a lehe-
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tőség határáig megkapta mindazt, a mit főbb 
vonásokban kaphatott, ily transactió mellett min
dig lehetnek mellékkórdések , melyekben enged
ni az opportunitás helyesnek tartja. Én e tekin
tetben nem aggódom, és nem akadok fen az 
egér farkán; (Derültség) hanem folytonosan szem 
előtt tartom a főtételeket és a főirányt. Miután 
tehát nem tartom helyesnek és méltányosnak a 
nyugdijak kérdését pusztán jogi szempontból 
ítélni meg, csak azt vagyok bátor megjegyezni, 
hogy nem egy dolog van nálunk, mely a trans
actió által állandósittatott, és mely ellen nem 
szól senki. Már pedig ezek sem közvetlen folyo
mányai a 48-ki törvényeknek. Száz meg száz 
oly viszony fejlődött ki, melyeket durva kézzel 
széttépni nem lehet, a nélkül, hogy az ország 
súlyosan ne károsodnék. És az ország bele adta 
magát és elfogadta ezen intézkedéseket. Említem 
csak az úrbéri kárpótlást, az öröködési viszonyo
kat, ámbár hozhatnék fel száz meg száz ily vi
szonyt, melyeket a transactió utján szívesen el
fogadtunk. Yagyok tehát bátor megjegyezni, 
hogy én ezen. pénzügyileg nem igen fontos kér
dést lehetőleg a méltányosság szempontjából kí
vánom tekinteni, és a méltányosságot nem csak 
azok irányában kívánom szem előtt tartani, kik a 
nyugdijakat húzzák, hanem más szempontokból is. 
melyeket szintén és talán még nagyobb mérték
ben tekintetbe kell venni. (Felkiáltások bal felől: 
Halljuk azokat a szem-pontokat!) 

E l n ö k (csenget): Ne méltóztassanak a 
szólót félbeszakítani! 

K e m é n y G á b o r b . : Ezek után bátor
kodom kijelenteni, hogy átalánosságban, a rész
letes vita alapjául, elfogadom a pénzügyi bizott
ság jelentését, és óhajtom, hogy a nyugdijak 
tárgya csak, miután egyéb pontokon keresztül 
mentünk, vétessék elő. (Helyeslés jobb felöl.) 

G h y c z y K á l m á n : Én, t. ház, tüzetesen 
ugyan csak a nyugdijak kérdéséhez akarok szólni, 
azt hiszem azonban, hogy e tárgyban nézeteimet 
helyesen fejtem ki, már most is az átalános vita 
folyama alatt azon tekintetből, mert a pénzügyi 
bizottság is a nyugdijaknak minden egyes mi
nisztérium költségvetésénél előforduló kérdését 
nem tárgyalta minden egyes minisztérium költ
ségvetésénéi, hanem itt az átalános jelentésben 
összefoglalva adta elő ez iránti véleményét. Erre 
vonatkozó nézetem és észrevételeim tehát, véle
kedésem szerint, szintén itt jelzendők és emlí
tendők föl, és annyival inkább vélem ezt teen
dőnek, mert szándékom a nyugdijak kérdésében 
indítványt, illetőleg határozati javaslatot beadni. 
Azt tartom tehát, hogy ezen nagyfontosságú 
kérdés eldöntését csak siettetni és könnyíteni 

gom, ha ez iránti határozati javaslatomat ideje
korán juttatom a t. ház tudomására. ^ 

Mielőtt azonban a nyugdijak kérdéséhez 
szólanék, egy pár szót akarok mondani azokra 
nézve, miket az előttem szóló képviselő ur adott 
elő , továbbá a költségvetés tárgyalásának 
módjára nézve is óhajtanék némely átalános 
észrevételeket tenni. 

A t. képviselő ur abban hibáztatja a pénz
ügyi bizottságot, hogy a minisztérium költségve
tésének fedezeti részét nem is tárgyalta. En ugy 
tudom, hogy a költségvetés fedezeti része a 
pénzügyminisztérium költségvetésében van elő
adva. Itt a pénzügyi bizottság azt annak rendje 
szerint tárgyalta ós a ház elé terjesztette véle
ményes jelentésében. Nem olvasta tehát talán a 
t. képviselő ur ezen jelentést . . . 

K e m é n y G á b o r b . : De olvastam. 
G h y c z y K á l m á n : . . . különben egy-

átalában nem mondhatná, hogy a pénzügyi bi
zottság a költségvetésnek fedezeti részére figye
lemmel nem volt. 

A t. képviselő ur azt mondta, hogy ő e 
részben speciális észrevételeket fog előterjeszteni 
a háznak, melyek majd kitüntetik, hogy meny
nyivel tisztább és fényesebb pénzügyi állásunk 
annál, mint azt sokan vélik. Miután azonban a 
t. képviselő ur csak ily átalánosságban mondja 
el nézeteit, azokra akkor lehetend csupán észre
vételt tenni, ha a t. képviselő ur emiitett 
speciális észrevételeit elő fogja adni. Most min
den esetre kénytelen vagyok mégis megjegyezni 
azt, hogy miután a költségvetésnek fedezeti ré
szét a pénzügyminiszter ur saját hivatalos ta
pasztalatai után terjesztette a ház elé, a költ
ségvetés fedezeti részének megvitatásában a t. 
képviselő urnák leginkább a pénzügyminiszter 
úrral lesz dolga, és a pénzügyminiszter ur teendője 
lesz kimutatni azt, hogy ő nem akart kész
akarva, vagy tévedve feketébb színekkel festeni, 
mint a hogy a dolog valóban áll. (Derültség.) 

Még t. barátom Tisza Kálmánnak előadá
sára megjegyezte a t. képviselő ur, hogy — úgy
mond — nem áll az, hogy mi nem rendelkez
hetünk az állami költségvetéshez tartozó minden 
tárgyról: mert igaz ugyan, hogy közvetlenül 
nem rendelkezünk a hadiköltségekről, de rendel
kezünk a delegátió utján. Én ellenben azt tar
tom, hogy a mit valaki nem maga tesz, hanem 
más által tesz, a ki nem függ tőle, azt nem 
maga teszi. (Közbeszólás a jobb oldalon : Ez régi 
nóta!) De különben még a magyar delegátió 
sem határoz maga, hanem határoz összekötve a 
monarchia másik részének delegatiojával. Mind 
ez a magyar országgyűlés rendelkezési jogát 
— a mint ezt maga a t. képviselő ur sem 
fogja tagadni — bizonyosan nagyon korlá
tozza. 

Ezek után elmondom már most átalános 
24* 
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nézeteimet a költségvetés tárgyalásának módjára 
nézve s mindenekelőtt azokat illetőleg, a miket 
az előttem szóló képviselő ur a pénzügyi bizottság 
eljárására nézve mondott, megjegyzem : hogy 
igaz ugyan, hogy a pénzügyi bizottság jelentésé
ben maga előadja, hogy a költségvetést kellő
képen, kellő alapossággal nem tárgyalhatta, 
leginkább azért, mert az egyes minisztériumok 
költségvetései nem egyszerre adattak be, mint 
kellett volna és nem adattak be annak idejében, 
hanem egyenkint és elkésve : részemről mindaz
által azon véleményben vagyok, hogy a pénz
ügyi bizottság azzal, hogy a minisztérium költ
ségvetéseit mindemellett végig legjobb tehet
sége szerint tárgyalta, kötelességét teljesítette. 
Mert ezen költségvetések nem egyenesen a pénz
ügyi bizottsághoz adattak be, hanem beadattak 
a t. házhoz és a ház által ugy, a mint beadat
tak és akkor, mikor beadattak, utasíttattak elő
leges tárgyalás végett a pénzügyi bizottsághoz. 

A pénzügyi bizottság tehát, midőn ily állás
ban is a költségvetést előleg végig tárgyalta, 
csak azon kötelességét teljesítette, melylyel a 
ház irányában tartozik. 

De kötelességét teljesítette a pénzügyi bizott
ság azzal is, hogy őszintén kijelenti, miszerint 
az általa előadott okoknál fogva a költségvetést 
kellőképen nem tárgyalhatta. Ezzel tartozott 
maga iránt, de tartozott ezen nyilatkozattal a 
ház irányában is, azon tekintetből, hogy intéz
kedjék a ház az iránt, hogy jövőre ily hátrama
radások ne történjenek. 

Ámbár azonban az előttem szóló t. kéviselő 
ur véleményével ellenkezőleg nézetem a pénzügyi 
bizottság eljárásáról az, melyet előadni szeren
csém volt: nem titkolhatom el mégis azon meg
győződésemet, miszerint annak, hogy a költség
vetések a házban még kellő alapossággal soha 
nem tárgyaltattak és a jelenben is alig fognak 
tárgyaltatni kellő alapossággal, fő oka mégis 
a pénzügyi bizottságban rejlik. (Halljuk !) 

Nem azért, t. ház, mintha a pénzügjd bizott
ság ugy a múltban mint a jelenben nem telje
sítette volna kötelességét ugy, a mint azt telje-
siteni tartozott; hanem azért, mert átalában a 
külön pénzügyi bizottság létezik. Ugy vagyok 
ugyanis meggyőződve, hogy ezen ház az állam
költségvetést kellő időben és alapossággal tár
gyalni mindaddig nem fogja, míg : először nem 
történik meg az, mire nézve t. barátom Tisza 
Kálmán már törvényjavaslatot adott be, mig 
nem történik meg t. i. az, hogy a jövő évi 
költségvetés mindig már az előző év első negyedében 
terjesztessék e ház elé; de másodszor nem fog 
a költségvetés alaposan és idejében tárgyaltatni 
mindaddig, mig a ház a költségvetésnek tár
gyasásánál azon eljárást követi,, melyet eddig 

követett, mig külön pénzügyi bizottságot küld 
ki a költségvetés előleges tárgyalására. 

Indokolni fogom állításomat. (Halljuk!) 
Miképen történik a költségvetés tárgyalása 

jelenleg ? 
A t. ház kiküld egy 15 tagú pénzügyi 

bizottságot. Ezen pénzügyi bizottság minden 
egyes minisztérium költségvetésére előadót vá
laszt kebeléből. Az előadó érinkezésbe teszi ma
gát az illető minisztérium közegeivel, s a gond
jaira bizott költségvetést a pénzügyi bizottság 
kebelében s lehető észrevételeivel együtt előadja; 
ezen előadásnál jelen van az illető miniszter 
vagy képviselője és nem csak erélyesen védi költ
ségvetésének minden egyes tételét, hanem — a 
mint az igazság érdekében el kell ismernem — 
teljes készséggel felvilágosítást ad mindazok 
iránt, melyekre nézve kívántatik, közli mindazon 
adatokat, melyek a költségvetés egyik vagy 
másik részletének indokolására szükségesek, igyek
szik eloszlatni mindazon kételyeket, melyek a 
költségvetés egyes tételeinek helyességére nézve 
a bizottság bármely tagja által támasztatnak. 

Mindez igen helyesen és rendesen történik, 
de történik a pénzügyi bizottságban, a ház 15 
tagja előtt. És e tényből kettő következik. 

Először is 15 egyén mindig csak 15 egyén; 
tekintve pedig azon sokoldalú szakismereteket, 
melyek egy nagy ország egész költségvetésének 
megbirálására kívántatnak ; a dolog természete 
szerint lehetetlen, hogy ily szűk körben mind
azon észrevételek, mindazon megjegyzések föl
merüljenek, melyek egy nagyobb testületben, pl. 
a házban magában felmerülnének, és így a költ
ségvetésben észrevétel és megjegyzés nélkül marad 
sok olyaa, a mi különben nagyobb körben észrevé
tetett és orvoslást nyerhetett volna. 

Másodszor az következik e tényből, melyet 
emiitettem, hogy midőn a ház a költségvetést 
tárgyalás alá veszi, a minisztereken és azon 
képviselőkön kivül, kik eg3^szersmind a minisz
tériumnak is tisztviselői, összesen csak 15 egyén 
van a képviselőházban, kik közelebbről ismerete
sek azon tényekkel és körülményekkel, melyek 
a költségvetés megbirálására szükségesek. 

És igy két ut áll a ház előtt: vagy meg
bízik a pénzügyi bizottságban, és akkor csak azon 
észrevételeket és megjegyzéseket tárgyalja, melye
ket a pénzügyi bizottság tett; ha a ház ezt teszi, 
igen hamar fog haladni a költségvetés tárgya
lásában, de tárgyalása olyan lesz mint eddig 
mindig volt, t. i. igen felületes. Teheti azonban 
a ház azt is hogy egyenkint tanácskozás alá 
veszi a költségvetés tételeit, az azokra nézve 
fenforgó észrevételeket a minisztérium által a 
házban világosittatja fel , közölteti magával 
mindazon adatokat, melyek szükségesek a költ-
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ségvetés egyes tételeinek indokolására, szóval, a 
minisztérium által a ház előtt oszlattat el 
minden kételyt, mely a költségvetésre nézve 
fenforog. Ha a ház azt teszi, kétségkívül kellő 
alapossággal, behatólag fogja tárgyalni a költ
ségvetést; de akkor először is a külön pénzügyi 
bizottságnak kiküldése felesleges volt , és má-
sadszor kellő időben a költségvetés a házban 
tárgyaltatni, illetőleg annak tárgyalása befejeztetni 
aligha fog; nem azért, mintha a költségvetés
nek a ház előtt ily módon tárgyalása felette 
sok időt kívánna, felette hosszadalmas lenne; 
hanem azért, mert ugyanazon munkálat kétszer 
végeztetnék: minthogy azon tárgyalás, mely a 
pénzügyi bizottságnál is hónapokat kivánt és 
ott már kisebb-nagyobb mérvben teljesíttetett, 
a ház előtt ujolag ismételtetnék. 

Ha már most ELZ cl kérdés intéztetnék hozzám, 
hogy mikép lehet e hiányon segíteni ? minő el
járást kell a költségvetés tárgyalásánál követni, 
hogy a ezélnak megfeleljünk: én részemről nem 
tehetek egyebet, mint a mit már ismételve volt 
szerencsém tenni e házban, t. i. azon nagy 
szervezetnek példájára kell hivatkoznom, mely 
az alkotmányos élet élvezetében leghosszabb idő 
óta van, az angol alsóház példájára hivatkozom, 
mely rég időtől fogva gyakorlatában levén a 
költségvetés évenkinti megállapításának, bizony
nyal a költségvetés megállapításának legczélsze-
rübb módját is találta föl. 

Az angol alsóház a költségvetés tárgyalásá
ban egészen más eljárást követ. Az angol alsó
ház nem küld ki külön pénzügyi bizottságot; en
nél többet tesz: az összes ház alakul pénzügyi 
bizottsággá át, melynek tagja a háznak minden 
tagja, tagja minden képviselő. Ezen ; a háznak 
minden tagjából álló bizottság előtt fejti ki az
tán a pénzügyminiszter a múlt pénzügyi évnek 
eredményeit, tárja fel terveit a jövőre nézve; 
egyenkint tárgyalás alá vétetik ott a költség
vetésnek minden tétele, s a ház előtt , a ház 
minden tagja előtt világosittatnak fel az illető 
minisztérium által ; a háznak minden taeiával 
közöltetnek mindazon adatok, melyek a költ
ségvetési tételek helyességének megbirálására 
megkívántatnak. Midőn, azután a háznak minden 
tagja, ki a tanácskozásban részt venni kivan, 
kellőleg értesítve van a hozandó határozatnak 
horderejéről, ott, a hol véleménykülönbség van, 
szavazattöbbséggel határoztatik el a költségve
tésnek minden egyes tétele. E tekintetben is 
azonban az angol alsóház oly nagy óvatossággal 
jár el, hogy a ház összes bizottságának ezen ha
tározata még nem végérvényü, végérvényü csak 
akkor lesz, ha a háznak a közelebbi napokban 
tartandó rendes ülésében bejentetvén, ott ujolag 
jováhagyatik, s ez által azon nagy előny éretik el, 

hogy, ha a ház öszbizottságának határozatába 
akár tévedésből, akár elnézésből hiba csúszott 
volna be, az a ház rendes ülésében megjavítha
tó ; mig mi a költségvetésnek, a pénzügyi bizott
ság jelentésének egyszerű meghallgatása után, 
midőn a ház tagjainak nagy része a hozandó 
határozatnak horderejéről kellőleg tájékozva alig 
lehet, már véglegesen határozunk, és ha netalán 
akár tévedésből, akár elnézésből hiba csúszott 
be határozatunkba, azt megjavitni többé módunk
ban niaes. 

Ugy vagyok tehát meggyőződve, t. ház, 
hogy mindaddig, mig a költségvetés tárgyalá
sában az eddigi eljárást követjük, mig külön 
pénzügyi bizottságot küldünk ki, mig nem követjük 
a költségvetés tárgyalásában az angol alsóház
nak példáját, vagy ahhoz hasonló intézményt 
nem fogadunk el, addig költségvetéseink a ház
ban annak idejében és kellőleg aligha fognak tár
gyaltatni, és erre nézve bátor vagyok a mon
dottakat a jelen esetre is alkalmazni. Tegyük 
fel, hogy már a jelen költségvetést azon módon 
tárgyaltuk volna, mint az az angol alsóházban 
tárgyaltatni szokott, én teljesen hiszem, hogj^ 
azon két hónapnak lefolyása alatt, melyet a 
pénzügyi bizottság a költségvetés tárgyalására 
délutánonkint t a r to t t üléseiben fordított, ezen 
költségvetés i t t a házban , ha a szükség kí
vánja, délután is tartható bizottsági ülésekben 
legnagyobb részben legalább, ha nem is egészen, 
már bizonyosan tárgyaltatot t volna, és mi ma 
nem a költségvetés tárgyalásának kezdetén, ha
nem annak befejezésén állanánk. 

Nem szándékom azonban, t. ház , e tárgy
ban most határozati indítványt tenni: mert ha 
igaz ugyan, hogy az összes ház bizottságának 
intézménye nem egészen ismeretlen mi előttünk, 
kik a pozsonyi országgyűlésekben, a kerületi 
ülések tanácskozásaiban hasonló intézménynyel 
bírtunk, de nem lehet félreismernem, hogy az 
összes ház bizottságának beillesztése ügykezelé
sünkben oly mélyen bevág házszabályaink rend
szerébe, hogy ily indítvány azoknak tekintetbe 
vétele nélkül nem indítványozható, és így most 
nem is volna tárgyalható. Bocsánatot kérek 
tehát az eltérésért csupán gondolatébresztés vé
gett mondottam azokat, a melyeket előadni 
szerencsém volt; azért, hogy csekély felszólalá
sommal közreműködjem a r ra , hogy az eszme 
érleltessék, és hogy, ha később a ház akár egyik, 
akár másik oldaláról a költségvetés • tárgyalása 
módjának megváltoztatására nézve indítvány té
tetik, ezen indítvány az eszme megérlelésével 
annál könnyebben lehessen elfogadható. (He
lyeslés.) 

A mi magát ~ azon kérdést illeti, melyről 
tüzetesen kívántam szólani, t. i. a nyugdíj kér-
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dését: itt is ismét azt vagyok kénytelen meg-' 
jegyezni, hogy azon méltányossági és politikai 
szempontokra nézve, a melyeket a legnagyobb 
átalánosságban az előttem szóló képviselő ur 
felemlített, csak akkor fogok nyilatkozhatni, ha 
ő szives lesz ezen szempotokat velünk közelebb
ről megismertetni; de most azt mégis megjegy
zem, hogy higye el a t. képviselő ur, és szolgál
tassa nekünk is azon igazságot, melyet maga 
részére követel, hogy valamint ő nem akar ezen 
ügyből politikai eapitalist csinálni, hogy bizony 
nekünk sincs szándékunk azt tenni, és ha indít
ványt teszünk, teszszük ezt meggyőződésből, azon 
meggyőződésből, hogy az által a haza iránti kö
telességünket teljesítjük s a haza közjavának 
érdekében cselekszünk. (Helyeslés bal felől. Valaki 
jobb felől: Phráds!) 

P a t a y I s t v á n : Ott a phrázis, nem itt! 
(Derültség.) 

G h y c z y K á l m á n : A nyugdijak kérdé
sének tárgyalásánál nem szándékom a reerimi-
natiók terére lépni: személyekre való tekintet 
nélkül, merőben tárgyilag akarom ez iránt néze
teimet előadni. 

En osztozom a pénzügyi bizottság azon vé
leményében, hogy a fenforgó kérdés, a nyugdi
jak kérdése, a jogosság és méltányosság szem
pontjából fejtendő meg; osztozom e vélemény
ben azért, mert tiszteletben kell tartanom a ház 
határozatát, mely ugyanezt 1868-ban, ha nem 
csalódom , deezember 5-ikén tartott ülésében 
kimondá. Osztozom továbbá a pénzügyi bizottság 
azon nézetében is, hogy a jogosultság kérdésé
nek elitélésénél irányadóul azon nyugdíjazási 
szabályoknak kell szolgálni, melyek 1848 előtt 
hosszas ideig törvényes gyakorlatban voltak; 
osztozom e véleményben azért, mert ez is a kép
viselőháznak az előbb emiitett napon tartott 
ülésében határozatikig mondatott ki. Helyesnek 
tartom ennélfogva a pénzügyi bizottság azoo 
véleményét is, mely szerint a hivatalnokok azon 
kategóriáitól, melyek a jelentésben a) b) c) be
tűk alatt vannak körülírva, a nyugdíj élvezetét 
megtagadandónak véli; azt hiszem azonban, hogy 
ugyanazon okoknál fogva, a melyekből a pénzügyi 
bízottság a jelentésben foglalt hivatalnokoktól a 
nyugdíj élvezetét megtagadandónak véli, azt több 
más hivatalnoktól is meg kellene tagadni. Mert ha
bár igaz is, hogy a múlt időben életbeléptetett politi
kai rendszernek főkezelői és képviselői leginkább a 
politikai központi, közigazgatási hatóságoknak leg
főbb hivatalnokai, és a megyék, kerületek, váro
sok főnökei voltak, de ugyanezen kategóriába 
esik több más tisztviselő is, esnek, nézetem 
szerint, a politikai, központi, közigazgatási hatá
ságoknak más magasabb rangú, véleményezési, 
szavazati, illetőleg rendelkezési joggal biró hiva
talnokai is, milyenek p. a tanácsosok. Hasonló 

íkintet alá esnek továbbá a pénzügyi vezető ha
tóságoknak hivatalnokai , azon hatóságoknak 
hivatalnokai , melyek behozták az országba, 
rendszeresítették és foganatosították azon adó
kat , (Ugy van! bal felől) melyek az or
szágra a múlt évtizedekben törvénytelenül vet
tettek ki. (Helyeslés bal felől.) Es tovább, ha a ház 
határozata szerint a jogosultság kérdésének meg
ítélésénél alapul azon nyugdíjazási szabályoknak 
kell szolgálni, melyek 1848 előtt gyakorlatban 
voltak, lehetetlen, nézetem szerint, ezen nyugdíj-
szabályok szerint a nyugdijak élvezetét azoknak 
oda ítélni, kik ezen nyugdíjazási szabályok szerint 
a nyugdijak élvezetétől egyenesen kizárva voltak: 
ilyenek p. a bíróságok birói tagjai, ilyenek a 
megyei hivatalnokok. 

Azt vélem ennélfogva, hogy a pénzügyi bi
zottságnak a nyugdijak iránt adott véleménye 
több ponttal bővítendő és kiegészítendő, s én 
ezen pontokat egy határozati javaslatba szedtem 
össze, melyet bátor leszek a t. ház asztalára 
letenni. 

Azon vélekedésben vagyok ugyan, hogy a 
méltányosság, melynek szempontjából a nyugdi
jak kérdése a ház határozata szerint a jogosult
ság mellett megítélendő, nem csak a volt hiva
talnokok irányában gyakorlandó, hanem gyakor-
landó azoknak irányában is, kik ezen nyugdi
jak terhét mint adófizetők viselik: igyekeztem 
mégis jogosultság szempontjából a lehetségig 
összeegyeztetni határozati javaslatomban a mél
tányosság szempontjával. Érintetlenül kívánom 
hagyni mindazon igényeket, melyek az 1848-ik 
évet megelőző szolgálatból támadtak ; érintetle
nül kívánom hagyni azon jogos igényeket, me
lyeket a magyar dycasterium hivatalnokainak 
az 1848-ik évi III. t. ez. 25. §-a biztosit, sőt e ked
vezést — a tényállás hasonlatosságánál fogva — az 
erdélyi hason állású hivatalnokokra is kiterjesz
teni kívánom; érintetlenül kívánok hagyni min
den nyugdijat és kegyelemdijt, mely az özvegyek
nek, árváknak és szolgáknak utalványoz tátott, 
s azon nyugdijakat is, melyek az államva-
gyonának, az államot törvényesen megillető ja
vaknak, javadalmaknak , jövedelmeknek keze
lése és megőrzése által kiérdemeltettek. (Helyes
lés bal felől.) Azon elvből indultam ki, hogy a 
szigor leginkább a magasabb állású és igy na
gyobb inputatio alá eső hivatalnokokra alkal
maztassák, többiben pedig azoknak mindazonál
tal, mint már emlitém, kivételével, kiktől az 
1848-ik év előtt gyakorlatban volt nyugdijsza-
bályok a nyugdijélvezetet megtagadták, s kik 
e szerint nyugdíjra igényt nem is tarthattak; 
érintetlenül kívánom hagyni mindazon kisebb 
állású, alárendelt hivatalnokok kisebb mérvű 
nyugdijait, kik nem valamely poilitikai elvnek ér
vényesítése, hanem családjok és magok fentar-
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tása végett vállaltak hivatalokat; sőt ott, hol a 
családi nyomor enyhítést igénylene, nem akarom 
ellátás s némi segély nélkül hagyni még azokat 
sem, kikre nézve átalában érvényesíteni lehetne 
azon elvet, hogy : miután az ország érdeke és 
törvényei ellen vállaltak törvénytelen hivatalo
kat, az ország méltánylását nem igényelhetik. 
Határozati javaslatom következő: ha a t. ház 
megengedi, fölolvasom: (Halljuk! Olvassa:) „Hatá
rozati javaslat a nyugdijak tárgyában. 

„Minthogy a képviselőház 1868-ik esztendő 
deczember 5-én 3200. szám alatt hozott határo
zatában a nyugdijak kérdését a múltra nézve a 
jog és méltányosság alapján megoldatni s a jo
gosultság megítélésére az 1848-ik év előtt fen-
állott nyugdíj szabályokat alapul vétetni rendelte; 
ennélfogva a minisztériumok minden egyes költ
ségvetésében külön előforduló nyugdijakra nézve 
átalában a következő elvek állapittatnak meg : 

„1-ör. Mindazok, kik az 1848-ik év végéig, 
vagy későbben ugyan, de az 1848-ik év végéig 
tett szolgálataikért nyugdíjaztattak, ezen szol
galatjuk után nyert nyugdijaik teljes élvezetében 
megmaradnak. 

,2-or. Azok, kik az 1848-ik év april 11-én 
a magyar királyi udvari eancelláriánál, a ma
gyar királyi helytartó tanácsnál , s a magyar 
királyi kincstárnál hivatalban voltak, akkor vi
selt hivatalaik után járó egész fizetésüket meg
tartják, akár viseltek utóbb is hivatalt, akár 
nem. — Ide sorozandók azok is, kik az 1848-ik 
évben az edólyi udvari eancelláriánál, az erdélyi 
guberniumnál, s thesaurariatusnál azon időben 
hivataloskodtak, midőn ezen kormány-testületek 
a magyar kormányba beolvadtak, illetőleg az 
alá rendeltettek. 

,,3-or. Mindazon nyugdijak, kegy dijak, neve
lési, ellátási pótlékok, melyek özvegyek, árvák, 
vagy szolgák részére utalványoztattak, érintetle
nül maradnak. 

,,4-er. Mindazok, kik a központi vagy vezető 
hatóságok kebelén kivül, állami uradalmakban, 
állami erdők kezelésében, a só-jövedéknél, a bá
nyászatnak bármely ágában, a határvámoknál, 
veszteg-intézeteknél, postánál, távírdánál, az ál
lami építészetnél, út és vízépítésnél, vagy mint 
tanárok hivataloskodtak, az egész nyugdijt meg
tartják, mely számukra kirendeltetett. 

„5-ör. Azokat, kik: 
„a) a politikai közigazgatási, központi vagy 

vezető kormány testületeknél tanácsosi vagy en
nél nagyobb állásban voltak alkalmazva; 

„b) kik a pénzügyi vezető hatóságoknál, 
mint pénzügyi főtanácsosok, vagy ennél nagyobb 
állásban hivataloskodtak; 

»c) bármely fokú bíróságnak bírói tagjait, 
vagy azokat, 

„d) kik megyékben, városokban székekben, 
kerületekben kormányi kinevezésnél fogva visel
tek hivatalt : 

„nyugdíj nem illeti. 
,.6-or Minden egyéb nyugdijat illetőleg : 

azok, kik az 1848. év után tett szolgálataikért 
ez ideig nyugdíjaztattak, ha 

„a) tíz évig a magyar korona országaiban 
nem hivataloskodtak, utolsó hivatalos fizetésük 
egy évi összegével véglegesen elégitendők ki; 

»b) ha tiz évig, vagy ennél tovább szolgál
tak, nyugdijaikat megtartják, ha az a központi 
vagy vezető hivataloknál bevégzett szolgálatuk 
után négyszáz frtot meg nem halad; 

„c) ezen összegeket meghaladó nyugdijak 
élvezetében csak azok maradhatnak, kik az 
1848. év előtt fenállott szabályok szerint nyug
díjra igényt adó hivatalokban az 1848. év vé
géig már oly ideig szolgáltak, mely őket nagyobb 
nyugdíj élvezetére jogosítja. Ezek az őket a sze
rint megillető többletet megtartják; 

„d) azok, kik az e szakaszban b) alatt em
lítetteknél nagyobb nyugdíjakkal láttattak el, 
utolsó hivatalos fizetésűknek csak egy harmadát 
tartják meg, ugy hogy ezen harmad hatszáz, 
illetőleg négyszáz frtnál kisebb ne legyen. 

7-szer. Az 5-ik és 6-ik szakaszban a) alatt 
emiitetteknek különös és rendkívüli esetekben, ha 
pl. betegség vagy elöregedés következtében ke
nyérkeresetre képtelenek, segélyképen, illetőleg 
végkielégítés helyett, utolsó fizetésüknek egy 
harmada életök folytáig adományozható ; ezeknek 
jegyzéke mindazonáltal a költségvetés mellett 
évenkint külön terjesztessék elő. 

„8-or Ezen elvek alapján mindegyik mi
nisztérium által a költségvetéséhez tartozó 
nyugdijasoknak, s nyugdijaiknak a végleg kiele-
gitendőknek, és illetményeiknek jegyzéke hala
déktalanul készíttessék el. 

„9-er. Jövőre nézve a minisztérium odauta-
sittatik: hogy a nyugdíjazási szabályok iránt 
még a jelen ülésszak alatt törvényjavaslatot 
terjeszszen az országgyűlés elé." Beadja Ghyczy 
Kálmán. A házszabályok értelmében együtt alá
írják: Tisza Kálmán s. k., Salamon Lajos s. k., 
Pap Lajos s. k., Kende Kanut s. k., Kürthy 
István s. k., Majthényi Dezső s. k., Győrffy 
Gvula s. k., Szontagh Pál s. k. (csanádij, Nyáry 
Pál s. k." 

E határozati javaslatom — nézetem szerint 
— akkor lesz tárgyalandó, midőn a t. ház a 
pénzügyi bizottságnak a nyugdijak kérdésében 
beadott véleményét tárgyalni fogja; hogy ez 
megtörténhessék, bátor vagyok e határozati ja
vaslatomat azon kéréssel a t. ház asztalára le
tenni, hogy azt kinyomatni és a ház tagjai közt 
szétosztatni méltóztassék. 
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A mi egyébiránt a napirenden levő átalá-
nos tárgyalást illeti, ezt illetőleg mindenekben 
csatlakozom azokhoz, miket t. barátim Tisza 
Kálmán s Móricz Pál képviselők előadtak s Tisza 
Kálmán javaslatát határozattá emeltetni kérem. 
(Élénk, helyesles baí felől.) 

Z i c h y Nándor g r . : T. ház! Azon sze
rencsében részesülvén, hogy az ellenzék egyik 
kiváló jeles szónoka után emelek szót és veszem 
a t. háznak türelmét igénybe; és minthogy kü
lönben is minden tárgyalásnál az az elvem, hogy 
az időt megtakarítani egyik legfőbb föladatunk, 
előadásomat lehetőleg legrövidebben fogom ki
mondani. Nem szólok azon határozati javaslat
hoz, melyet Ghyczy Kálmán képviselőtársunk 
adott be, miután annak tárgyalása, mint ő is 
igen helyesen emiitette föl, nem jelenleg van 
helyén. Csak annyit jegyzek meg, hogy e kérdés, 
szerintem, tárgyánál fogva bővebb megfontolást, 
alakra nézve pedig törvényes megállapítást igé
nyel és rövid határozat által alig fejthető meg. 

Különben igen szerencsés helyzetben látom 
magamat, a mennyiben Ghyczy Kálmán és Tisza 
Kálmán t. képviselőtársunk előadásai szolgálhat
nak fonalul mindazon eszméim kifejtésénél, me
lyeket ez alkalommal képviselőtársaimnak figyel
mébe ajánlani bátor vagyok. 

Ghyczy képviselőtársam előadásában a bud-
get tárgyalásának nehézségeit és inconvenientiáit 
arra vezette vissza, miszerint csak egy pénzügyi 
bizottságban tárgyaltatik a költségvetés, és nem 
magában a házban, vagy a háznak teljes számú 
bizottságában, a mint az az angol parlamentben 
szokás. Az ő előadása szerint igy is egy-két hó
napi tüzetes megfontolást és vizsgálatot igé
nyelne magának a budgetnek megállapítása. Ha 
a t. ház figyelembe veszi azt, mily fontos és 
sokoldalú kérdések azok, melyek a háznak figyel
mét igénybe veszik, mily szükséges, hogy reform
tőrvényeink létre jőjenek; ha figyelembe vesz-
szűk azt. miszerint maga a financziális reform 
és financziális helyzetünknek javulása lényegileg 
nem annyira a budget részletei megállapításától, 
mint inkább reformtörvényeink életbe léptetésé
től függ : szerintem jelen helyzetünkben találan-
dunk indokot, miszerint a bndgetet minél rövi
debben tárgyaljuk; és épen jelenleg nem volna 
czélszerü oly tárgyalási módnak elfogadása, mely 
a háznak figyelmét és idejét hónapokig vagy 
legalább hetekig a budget tárgyalására venné 
igénybe. 

T. ház! Egyének és nemzetek a napnak 
munkásai; a budget, a bevételek és kiadások 
nem egyébb, mint a munkásságnak eredménye 
és képe. Hogyha valaki azt veszi észre, hogy 
munkásságának eredménye nem elég arra, hogy 
abból megélhessen, bizonyosan igen kellemetlen 

helyzetben látja magát; de azt hiszem, azon 
munkás igen czélszerütlenül járna el, ki akkor, 
midőn észreveszi, hogy munkájának eredménye 
nem elégséges, a helyett, hogy megkettőztetné 
munkásságát, hogy napi jövedelmét is megket
tőztesse, arra vesztegetné a nap felét, hogy fil
léreit számba vegye, azokat ide-oda forgassa. 

És ez alkalommal átmehetek Tisza Kálmán 
képviselőtársam előadására. (Halljuk!) 

Előadásában hármat constatált leginkább ~ 
először — ha jól fogtam fel — megemlítette, 
miszerint jelenlegi budgetünk szerint pénzügyi 
állapotunk felette szomorú, és sokkal roszabb 
színben tűnik fel, mint az előbbi budgetekben. 
Szerintem pénzügyi állapotunk jelenleg nem ro
szabb, hanem inkább jobb, mint akkor volt, mi
dőn az első és ezelőtti budget tárgyaltatott. 
Színleg talán jelenleg deficitet látunk ott, hol 
az ezelőtt fel nem tüntettetett. De a deficit szapo
rodása nem valóságos: mert ha azt észlelem, 
hogy a budgetben a jövedelmek szaporodtak és 
másrészt a kiadások is szaporodtak, de azért 
szaporodtak, mivel a reform terére léptünk : akkor 
a kiadások szaporodásában örvendetes jelenségét 
látom annak, hogy már a kezdeményezés első 
lépcsőjén áthágtunk; kezdtünk tenni valamit, 
hogy nagyobbak legyenek jövedelmeink és igy 
ezekhez viszonyítva nagyobbak lehessenek kiadá
saink is, (Helyeslés jobb felöl) mert kétségkívül a 
mi kiadásaink, valamint jövedelmeink még igen 
csekélyek, minthogy átalán igen szegények va
gyunk. A törvényhozás, a kormány és a nemzet 
gazdászati fejlődésének feladata átalában oda 
kell, hogy irányoztassék, miszerint a nemzetnek 
vagyonosodása által könnyittessék annak tehervi
selése is. 

Tisza Kálmán képviselőtársunk ezen leg
elébb felemütett észrevételéhez, miszerint a jelen 
budgetben nagyobb deficit büntettetik fel, azon 
másik észrevételt csatolta, miszerint pénzügjd 
heyzetünk sajnos voltát leginkább azon terhek 
nagyságának kell tulajdonítani, melyeket a trans-
actióval vettünk át. Én részemről nem a trans-
actiónak, hanem magának a helyzetnek tulajdo
nítom a mi pénzügyi viszonyaink mivoltát. Va
lamint a mi budgetünk, ugy a lajtántúli budget 
nem kedvező, s azért financziális állapotunkat 
átalában örvendetesnek mondani nem is lehet. 
Hanem akár innen, akartairól hárítsunk el vál-
lunkről azon terhekből, melyeket egyfelől vagy 
másfelől elvállaltunk; az által a két budget, s 
átalában a mi financziális helyzetünk kedvezőbbé 
nem válik; mert akkor mindazon calamitások, 
melyeket most a valuta, a bank- és hitelviszo
nyok megrázkodása miatt érezünk, már sokkal 
előbb és sokkal nagyobb mórtékben nehezedtek 
volna reánk. Akkor nem hiszem, hogy ma mond-
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hatnók, hogy financziális állapotunk javulását 
remélhetjük, hanem panaszolnunk kellene, hogy 
csakugyan elvesztettük a javulás lehetőségét. 
(Helyeslés a jobb oldalon.) 

Tisza Kálmán financziális helyzetünk ked
vezőtlen voltának azon következményeit látja, 
miszerint lehetetlen investitiók által állapotun
kon javítani. De én azt hiszem, hogy az inve-
stitiót ugy felfogni nem lehet; hogy investitió nem 
csak az, mit a kormány vagy a parlament egyik 
vagy másik irányban készpénzben beruház. In
vestitió, szerintem, szélesebb közgazdasági érte
lemben minden megtakarítása az egyesnek, a 
közgazdaságnak, a nemzetnek; a legnagyobb, a 
legczélszerübb és a legtermékenyebb investitió 
pedig azon törvényhozási reformirányzat. A szük
séges és hasznos reformokat tettlegesiteni, leg
főbb föladatunk. Ez által — nézetem szerint — 
sokkal nagyobb összegeket, lehetend a jövőnek 
megtakarítanunk és szereznünk, mint a milyeneket 
a budget-viták és kisszerű, tételszerü kiigazítások 
által elérnünk lehetne. (Helyeslés jobb felől.) 

Azonban, t. ház, meg kell vallanom: ha 
jelenleg azt mondjuk, miszerint financziális hely
zetünk nem kedvező, miszerint deficitet látunk 
magunk előtt, hogy ugyanezen kedvezőtlen álla
pot létezett már azon időben is, midőn a ma
gyar felelős kormány életbe lépett, és — sze
rintem — valamint helytelenül járnánk el akkor, 
ha azon elvet tartanok szem előtt, hogy a 
budget ugy leg3ren mindenkor berendezve, hogy 
abban deficit átalán ne legyen, ugy átalában 
hibásan járnánk el akkor, midőn az egyensúlyt 
proclamálván, azt mondanók, hogy a magyar 
budgetben nincs és nem is szabad deficitnek 
lenni, sőt átalában állapotát javitni akaró nem
zetnek lehetetlen megkezdenie haladását azzal, 
hogy megtakarításokat tegyen, hanem azzal kell 
kezdenie, hogy beruházásokat tesz. (Helyeslés jobb 
felől, ellenmondások bal felől.) Ha azon erőtetett 
egyensúly hibás elve az előbbi budgetek beren
dezésében és tételeinek feltüntetésében oly ké
peket hozott létre, melyek a valóságnak kevésbé 
feleltek meg; ha egy vagy más irányban a par
lamenti kormányt oly intézkedésekre birta, me
lyek megvonták — a merő megtakarítás szem-
eontjából — a szükségest és hasznost: akkor — 
merintem — ha lehet elvi következtetést von-
iznnk a jelen budgetből, ezen következtetés az, 
vuszerint: ne hagyjuk magunkat azon elv által 
pszéreltetni, hogy szerencsétlenség az, ha a bud
getben nem lehet mindenkor egyensúlyt fentar-
tani, hanem hogy meg kell adni azt, mi a jobb
lét megszerzésére szükséges. 

Tisza Kálmán t. képvisetőtársam harmadik 
állítása az, hogy a megtakarítások leginkább 
csak a közös kiadásokban, a közös hadsereg 
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szükségletei körül létesítendők. Szerintem a 
honvédelem, a védelmi állás, a diplomatiai állás
nak adandó nyomaték szintoly szükséges, szintoly 
fontos, mint akárminő más politikai és közgaz-
dászati intézkedés. Az pedig, hogy ez közös ügy, 
hogy ez oly ügy, melynek elintézése közös kö
telezettség, mely a delegátióra bízatott, nem oly 
körülmény, mely arra bírhatna, hogy itt a dolog 
valóságától eltérve, ne azt vizsgáljuk, mi a 
szükséges; hanem hogy ^inkább itt igyekezzünk 
megtakarítani, a mit máshol — szerintem — 
nem lenne helyes eljárás; sőt inkább az álla
mi prosperitás egyik legfőbb s leglényegesb fel
tételének az állam integritásának és más álla
mok iránti viszonyainkban való védelmi képessé
gét tartom, melynek az államméltóságnak meg 
kell felelni. (Helyeslés jobb felölj 

En, t. ház, azt hiszem, a jelen tárgyalás 
föladata : a budget iránt átalában nyilatkozni, 
részletesen pedig a bizottság előttünk fekvő je
lentése iránt nyilatkozni. Minthogy pedig e jelen
tést átalában jónak, czélszerünek és hasznosnak 
látom, azt a részletes tárgyalás alapjául elfoga
dom. (Élénk helyeslés jobb felől) 

S i m o n y i E r n ő : En ugy találom, t. ház, 
hogy az előttem szólottak némileg eltértek a sző
nyegen fekvő tárgy alapjától. Az hozatott ugyan
is szóba, hogy itt a pénzügyi bizottság átalá-
nos jelentése van tárgyalás alatt, és ha azt 
a t. ház, a részletes tárgyalás alapjául elfo
gadta, akkor pontonkint fog megszavaztatni, 
vajon a t. ház elfogadja-e e jelentést vagy sem? 
Én megvallom, ez eljárást nem értem. Mi egy 
törvényjavaslatot tárgyalunk, egy törvényt aka
runk hozni, melyre nézve a ház pénzügyi bizott
sága véleményt terjeszt a ház elé, s ezt jelenté
sében indokolja; de ha a ház e véleményt elfo
gadta, ez által még nem tett semmit, mi a 
czélhoz vezetne : mert a pénzügyi bizottság je
lentésében csupán vélemény van mondva, indo
kolva vannak azon részletes vélemények, melyek 
a költségvetés egyes tételeit módosítják. En azt 
hiszem, hogy előttünk most a kormány által az 
1870-ik évre benyújtott költségvetés van tár
gyalás alatt, (Igazi a szélső bal oldalon) és a t. 
ház, ezen átalános vitában vagy azt mondja ki, 
hogy e költségvetést elfogadja részletes tárgya
lás alapjául, vagy azt, hogy nem fogadja el. 

En részemről e szempontból fogok a tárgy
hoz szólani : nem a pénzügyi bizottság jelentésé
hez; hanem fogok szólani az elénk terjesztett 
költségvetéshez. 

A költségvetés mi módon tárgyalására nézve 
véleményem, ellenkezőleg az előttem szólott képvi
selő úréval, tökéletesen megegyez avval, mit Ko
márom városa t. képviselője előadott, és ha ő, 
nálamnál sokkal jobban, szabatosabban és he-
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lyesebben nem terjesztette volna elő, én ugyan 
e tárgyat fogtam volna felhozni a t. ház előtt 
és arra fogtam volna kérni, hogy, ha majd azon 
idő elérkezik, midőn a házszabályok módosítása 
szóba kerül, akkor a t. ház fogadja el azon el
járást, melyet Grhiezy t. képv. ur elénk terjesz
tett, és mely nem egyéb, mint a régi magyar 
országgyűlés által kivetett eljárásnak ismét újra 
meghonosítása, azon eljárásnak , melyet a 48-ik 
évben némely a franczia centralismus által exal-
tált emberek eltöröltek, behozván Franeziaország-
ból azon centralisatiót, mely ott már akkor meg
bukott, és mely ott a napokban ismét megbukott. 
A mi régi kerületi gyűléseink tökéletesen meg
felelnek azon fogalomnak, mely Angolországban 
a ház comitéje alatt értetik. A költségvetés 
tárgyalásának ezen módját annál inkább szüksé
gesnek tartom , mert sokszor lehetetlen a költ
ségvetés tárgyában nyilatkozni a nélkül, hogy 
az ember felvilágosító kérdést intézne a kor
mányhoz az iránt, hogy mikép értelmezi ezen 
vagy azon tételt, mely felvilágosítás megadat
ván, meglehet, hogy az illetőnek előbbi nézete 
tökéletesen megváltozik. Szükséges tehát, hogy 
a költségvetés tárgyalásánál kevésbbé szabatos és 
ünnepélyes eljárás követtessék, mint az ország
gyűlés rendes tárgyalásainál, melyekben minden 
képviselőnek csak egyszer van joga szólani; kívánta
tik erre comitészerü eljárás, vagy pedig oly el
járás, a milyen nálunk a kerületi ülésekben tar
tatni szokott. 

T. ház! méltóztassék megengedni, hogy mi
előtt magára a tárgyra áttérnék, néhány észre
vételt tegyek az előttem szólott t. képviselő ur 
beszédére. 

Megvallom, igen meglepett nyilatkozatának 
némely része. Mindenekelőtt csodálkoztam azon, 
hogy a t. képviselő ur nem látszik felfogni a 
budget tárgyalásának valódi fontosságát. Azt 
monda t. képviselő ur, hogy a reformkérdések 
tárgyaihatása kedvéért a költségvetést röviden 
kívánná tárgyaltatni. Azt mondotta, — nem 
ugyan épen ezen szavakkal, hanem azon érte
lemben, hogy a budget tárgyalására fordított idő 
valóságos idővesztegetés. Ez, megvallom, egé
szen uj tan. En azt hiszem, eddig legalább, ezen 
tan egy alkotmányos országban sem fogadtatott 
el; de azt hiszem, nem is lehet az országgyű
lés előtt íontosabb kérdés, inint a költségvetés 
megszavazása és megállapítása. Hiszen a költ
ségvetés képesiti a kormányt politikájának köve
tésére. Pénz nélkül a kormány tehetetlen. Abban 
áll az ország alkotmányosságának, szabadságának, 
jogai biztosításának főgarantiája, hogy a kor
mány csak annyit és csak arra költhet, a meny
nyit és a mire az országgyűlés a pénzt meg
szavazza. Ez oly fontos kérdés, különösen ná

lunk, midőn most van először szabatos tárgyalás 
alatt a költségvetés , hogy annak tulajdonképen 
minden tételét a legkomolyabb vita tárgyává 
kellene tenni) és csak ily megvitatás után 
kellene azokat megállapítani. Nem mondom 
én, hogy azon számtalan tételt, mely a költ
ségvetésben foglaltatik, képesek volnának egy 
ülésszak alatt végkép kimeríteni; de szükséges, 
hogy minden országgyűlés legalább bizonyos 
számú tételeket megállapítson, melyek, ha egy
szer jól megállapittattak, a legközelebbi költség
vetés tárgyalásánál kevesebb bajjal fognak járni. 

Azt mondta Zichy Nándor képviselő ur, 
hogy a jelenlegi pénzügyi állapot nem roszabb, 
mint volt a múlt budget tárgyalása alkalmá
val. Először megjegyzem, hogy én bizony nem 
tudom, mikor volt nálunk budget-tárgyalás, ha
nem ha azt akarja mondani a t . képviselő ur, hogy 
mai financziális állapotunk jobb helyzetben van-
mint a 69-ki és a 68-ki költségvetés beterjesz, 
tése alkalmával : megvallom, az előttem fekvő 
budgetből r kiindulva, én azt egyátalában nem 
találom. Én azt találom, hogy ámbár az ország 
jövedelmei tetemesen növekedtek, a költségek 
igen nagy mérvben szaporodtak a nélkül azon
ban, hogy azoknak hasznos beruházása, hasznos 
befektetése kimutatva lenne. Igaz, hogy számra 
nézve az ez évi költségvetés csak talán két 
millióval nagyobb a 69-kinél : 1869-ben 151 
millió kívántatott rendes szükséglet fejében; most 
pedig 153 millió kívántatik; de valósággal — 
mint alkalmam lesz a maga idejében előadni — 
nem két millió itt a különbség, hanem 8—9 
millió. 

Itt a jövedelem és költségben a különbözet 
főleg azon ágát illeti az államháztartásnak, mely 
egyedül productiv, t. i. az államvagyont, hol — 
nem tudom milyen operatió következtében — 7 
millió különbözet találtatik a bevételek és ki
adások között; ez tehát nem egyébb, mint le
szállítása a számoknak; de a valódi állás 
államvagyonnak egy cseppet sem változott, még
is a kiadás 8—9 millióval nagyobb — értem a 
rendes szükségletet, mint a mennyi volt a múlt 
évben. Hogy mennyivel nagyobb mai kiadásunk, 
mint a mennyi volt a 67-ik évben, arról később 
fogok pár szót szólani. (Halljuk!) 

Azt mondja Zichy Nándor képviselő ur-
hogy a legjobb investitio a reform. Én nem ta, 
gadom azt, hogy az ország-kormányzatnak he
lyes karba állítása csakugyan az, mit az ország
gyűlés legjobbat tehet a kormányzottak szá
mára ; de azt csak átalában oda vetve, különö
sen nálunk, a történt előzmények után el nem 
fogadhatom. Ha azt érti a t, képviselő ur a re
form alatt, a mi nálunk 3 év óta foly, akkor 
kénytelen vagyok felkiáltani: Isten mentsen meg 
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ilyen reformoktól! (Derültség a bal oldalon. Még 
nem folyt jobb felől.) 

Azt is mondja a képviselő ur, hogy a defi
cit kívánatos és ő meg nem ijedt tőle, sőt kívá
natosnak tartja. Ez, megvallom, az államgazda
ságban uj tan. Végre a deficitbe is bele nyu-
gosznak az államok, mikor más módjuk nincs; 
épugy mint a magánember is, kinek saját jöve
delmei nem elegendők, adósságcsinálásra adja 
magát; hanem mint a magán embernél is az 
adósságcsinálás, hogy ha annak mértéket, határt 
nem szab, okvetlen romlásra vezet, ugy rom
lásra vezeti az államot is. 

Ezen észrevételek után engedje meg a t. 
ház, hogy átmenjek a tulajdonképi tárgyhoz. 
(Halljuk!) 

A kormány arra szólítja fel a házat, hogy 
a folyó évi költségek megtételére hatalmazza fel 
a ház a kormányt 191 millió forintot adó és 
adósság utján felvenni és az általa előirányzott 
módon elkölteni. A ház most hivatva van ítéle
tet mondani a felett, hogy vajon a kormánynak 
ezen kívánságát a nemzet érdekeivel, az ország 
javaival megférőnek találja-e, és jogosítva s hi
vatva érzi-e magát, hogy a kormánynak ezen kí
vánságát teljesítse 1 

Az én nézetem szerint, t. ház, midőn a kor
mány arra szólítja fel a házat, az egyetlen mód, 
mely útmutatóul szolgálhatna nekünk, az volna, 
hogy kritika alá vegyük a kormánynak a múlt
ban követett eljárását és akkor azt megvizsgálva, 
kijelentsük, igen is, ily módon elköltvén az or
szág vagyonából ennyi milliót, mi lelkiisme
retesen megszavazhatjuk, vagy nem. Azonban a 
t. ház tudja, mily alkotmányellenes állapotba 
vagyunk mi helyezve az 1868. évi számadások 
megvizsgálására nézve. A t. háznak pénzügyi bi
zottsága kinyilatkoztatta azt, hogy azok meg-
vizsgálhatlanok, ugyanezeii pénzügyi bizottsága 
a t. háznak egyébiránt kinyilatkoztatta azt is, 
hogy kellő alapossággal és behatóan a költség
vetést nem tárgyalhatta. Ily körülmények közt 
szólittatik fel a ház, hogy szavazzon meg a 
kormánynak 191 millió forintot, a melyet a kor
mány a jövő esztendőben, eddig követett politi
kája szerint annak szilárdítására elkölthessen. 

Én, t. ház, nem fogom figyelmét hosszasan 
igénybe venni az iránt, hogy mily eljárást kí
vánnék én követtetni a kormány által az ország 
vagyona kezelésében, hanem elfogadom azon el
járást, melyet a pénzügyminiszter ur, nem egy 
rögtönzött beszédben, hanem két egymásután 
következő év tapasztalatai után — a t. háznak 
ajánlott. 

A pénzügyminiszter ur október 18-dikai be
szédében azt mondja: „Előrebocsátva, hogy min
denesetre előny reánk nézve az, hogy az első 

két évet pénzügyi tekintetben kedvező eredmény
nyel, hogy a harmadikat is valószínűleg impro-
ductiv adósság csinálása nélkül zárhatjuk be; de 
ebben, a mennyiben szerencse, ne bizzuk el 
magunkat, sőt tegyünk meg minden lehetőt a 
rendezett pénzügyek megszilárdítására. Ez irány
ban a teendők, nézetem szerint, a mint azt az 
első költségvetés benyújtása alkalmával már ki
jelentem : különösen három pontban foglalhatók : 
először igyekeznünk kell mindenek felett a köz
terheket arányos és igazságos felosztás, valamint 
kezelésük és beszedésük rendezése által könnyeb
ben elviseihetőkke tenni, másodszor: czélszerü 
törvényhozási intézkedések és hasznos beruházá
sok által a nemzet anyagi é,s szellemi erejét, és 
igy adóképességét lehetőleg emelni; a harma
dik pont végre: az államkiadások megállapításá
nál lehetőleg takarékosan eljárni." 

Én elfogadom ezen nézetet, s tökéletesen 
magamévá teszem azt, és ehhez mérve, ha a t. 
ház megengedi, néhány észrevételt fogok tenni 
arra nézve, hogy a kormány miképen követte 
ezen általa okvetlenül szükségesnek nyilatkozta
tott utat. Az első pont, mely két tételt tartal
maz magában, t. i. azt, hogy igyekeznünk kell 
mindenekfelett a közterheket arányosan és igaz
ságosan felosztani, a másik pedig, hogy az adó
kat kezelésük és beszedésük rendezése által 
könnyebben elviseihetőkke tegyük. 

A mi a közterhek aráuyát és felosztását 
illeti, kérdem a t. háztól, hogy már most az 
alkotmányos kormányzat harmadik évében mit 
tett a kormány ezen irányban 1 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r í Valamit csak tett. 

S i m o n y i E r n ő : Azt hallottam, hogy a 
pénzügyminiszter enquéte - bizottságokat hivott 
össze, de mi történt azon enquétekkel, én nem 
tudom, (Valaki jobb felől: Majd meglátjuk!) eddig 
nyoma nincs, munkálataiknak semmi nyomát 
nem látom. (Jobb felől: de van!) 

M a d a r á s z J ó z s e f : Gyakorlatilag leg
alább nincs ! 

S i m o n y i E r n ő : Nem látom nyomát e 
munkának, s ha az elkészül, miután az enquéte-
bizottságok alakítása nem országos, hanem párt
szempontból történt, (Ellenmondás jobb felől) va
jon kielégítők lesznek-e? 

Indítvány tétetett nem régen a házban Irá
nyi t. képviselőtársam által az iránt, hogy or
szágos enquétek bízassanak meg valamennyi adó 
átvizsgálásával, mely enquét azután a szakfér
fiakat kihallgatván, véleményes jelentést s illető
leg törvényjavaslatokat terjesztett volna a ház 
elé az egész adórendszer átdolgozására nézve. A 
ház többsége a maga bölcseségével ezt elfogad
hatónak nem látta. A pénzügyminiszter ur ak-
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kor sajnálatunkra későn jött, midőn a ház az 
indítvány elvetését már elhatározta, és azt nyil-
vánitá, hogy ez nagyon helyes; azonban, miután 
a ház az indítványt elvetette, várjuk be, mit 
fognak eredményezni az általa kinevezett en-
quétek. 

En megvallom, az adók aránytalanságának 
kérdése nem most három év múlva ötlött sze
membe, hanem akkor, midőn a jelen miniszté
rium a kormányzást átvette. 

A jelen minisztérium tagjai, és különösen 
a pénzügyminiszter ur hangos panaszokat hal
lattak. Mindenki tudja, hogy nem egyszer mon
datott el ezen teremben és a hírlapokban, hogy 
a fenálló adórendszer az ország vagyonának tő
kéjét támadja meg. Azt kellett volna várni tehát, 
hogy különösen a pénzügyminiszter urnák, ki 
olyan szép beszédeket tartott a Bach-rendszer 
idején fenállott adórendszer ellen, gondja lesz 
arra, hogy az adó-reform kérdését kezébe vegye. 

Erezte ezt, ugylátszik, maga a pénzügymi
niszter ur is és a múlt év kezdetén a válasz
tások alkalmával megígérte a pozsonyi vinczel-
léreknek, hogy mind az ő, mind más szőlőhegyes 
vidékek adóját le fogja szállítani. (Derültség.) 
Azt is mondotta ez alkalommal a pénzügyminisz
ter ur, hogy ez oly baj, melyen első sorban kell 
segíteni, és előrebocsátotta azt, hogy ő nagyon 
kárhoztatja azokat, kik választás alkalmával oly 
Ígéreteket tesznek, melyeket később beváltani 
nem képesek. (Élénk derültség.) Kérdem tehát, 
mit tesz a miniszter ur azon ígéretek teljesíté
sére, azon bajoknak orvoslására, melyeket maga 
elismert, mielőtt a minisztériumot átvette volna, 
és mit tett annak végzésére, mit jó államháztar
tás lényeges pontjának tartott, t. i. a közterhek-
nek aránylagos és igazságos felosztására nézve? 
Vajon nem vette-e át ugyanazon terhekre nézve, 
mint azoknak behajtására nézve az előbb dívott 
rendszer minden szabályát, minden §-át kivétel 
nélkül? Hol van tehát teljesítve azon első fel
adat, melyet a miniszter ur szükségesnek talált, 
hogy egy ország pénzügye jó karba helyez
tessék? 

Azt mondta akkor a pénzügyminiszter, hogy 
a földadó minden adónem között bizonyára leg-
aránytalanabb és legsúlyosabban terheli az adó
zókat. Ugyan kérem, mit tett a miniszter ur 
ezen súlyos adónemnek szabályozására, és ezen 
teher könnyebbitésére ? A 67-iki költségvetést nem 
a magyar pénzügyminisztérium készítette, hanem 
a magyar minisztérium átvévén időközben az 
ország kormányzatát, azon költségvetés szerint 
kormányzott, mely a bécsi kormány által lett 
előirányozva. Ez előirányzatban a földadóra nézve 
22 millió és néhány százezer forint — méltóz
tassanak megengedni, hogy kerek számokban 

beszélek — volt főlvéve. Azok után, miként mi
niszter ur nyilatkozata szerint a földadó ter
hességéről és aránytalanságáról vélekedik, azt 
hinné az ember, hogy mikor ő jött kormányra, 
a földadót leszállította. Már pedig azt találjuk, 
hogy 68-ban a földadó 34 millió forintra volt 
előirányozva, tehát 12 millió forinttal többre, 
mint mennyi a kárhoztatott provisorium alatt 
volt: 69-ben 34, 70-ben 34 millió, elhagyva 
a százezreket. Ez annyit tesz, mint a föld
adót 50°/0-tel magasabbra emelni, mint a provi
sorium alatt volt. Ezt tette a miniszter ur azon 
adóval, melyre nézve azt mondja, hogy bizonyára 
legaránytalanabban és legsúlyosabban terheli az 
adózókat. 

Igaz, hogy a jelen évi költségvetés beter
jesztése előtt megígérte a háznak, legalább kilá
tásba tette, hogy a mi a 29°/0-en felül van, 
azon kis töredéket, mely mégis 870 ezer frtot 
tesz, az idénre elengedi. Azonban, mint a pénz
ügyi bizottság jelentése mutatja, ott ismét vissza
vette ezen igéretét, és a földadó azon helyzet
ben van ma, mint a múlt évben volt. 

Ha a földadóra nézve igy járt el a minisz
térium, nem járt el kedvezőbben a többi adó
nemre nézve sem. 

így a házadó 1867-ben 37a millióra volt elő
irányozva, 1868, 69, 70-ben pedig 6 millióra 
van előirányozva; tehát 80°/o-al magasabban, 
mint volt a provisorium előtt. A személykereseti 
adó 47a millióról közel 77s millióra rúgott, te
hát 65°/0-al magasabb mint a provisorium alatt. 
A jövedelmi adó 2.800,000 írtról 7,049.000 frtra, 
tehát 250°/0-al nagyobbra rúgott, mint a provi
sorium alatt. 

Már most, t. ház, kérdem: mikép tett ele
get a pénzügyminiszter ur azon általa okvetle
nül szükségesnek nyilvánított feltételnek, hogy 
a közterhek aránylagosan és igazságosan osz
tassanak fel, és kezelésökre s beszedésőkre nézve 
rend álljon be? 

A második pontra nézve azt mondja a mi
niszter ur, hogy czélszerü törvénykezés és czél
szerü beruházás által a nemzet anyagi és szel
lemi erejét s igy adóképességét lehetőleg növeljük. 
Ezt is elfogadom, mint föltételt s tökéletesen 
magamévá teszem. De kérdem, mit tett a kor
mányi Mert már itt nem a pénzügyminiszter 
eljárása van csupán kérdésben, hanem kérdésben 
van az összes kormány eljárása. Mert, mikép 
azt Zichy Nándor gróf is előttem, kifejezte, a 
hasznos, czélszerü reformok csakugyan nagyon 
elősegítik a nemzet jóllétét, vagyonosságát gya
rapítják minden tekintetben. Czélszerü törvény
kezési intézkedés tehát az első feltétel. Ugyan 
kérem, miben állanak ezek? A pénzügyminiszter 
törvényeiről már nem szükséges többet szólani, 
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mondtam, hogy azokat egészen, szóról szóra át
vettük, ugy mint a provisorium alatt léteztek; 
csak az országgyűlés elhalasztásának néhány 
napjával előbb a t. ház ismét egy évre sza
vazta meg az indireet adóra nézve a régi eljá
rási módot. 

E részben tehát a pénzügyi törvényekben 
semmi sem történt. 

De tán történt más minisztériumokban ? 
Igenis történt! 

Történt például a nevelés ügyében. Beho
zatott egy törvényjavaslat, mely most a gyakor
lati életben tökéletesen hasznavehetlennek bizo
nyult be. Azt mondják, hogy hiszen itt nincs 
végrehajtható corpus. Tanfelügyelők, az igaz, ki
neveztettek, és vannak köztök rendkívüli példá
nyok, (Derültség a ssélső hal oldalon) hanem ezek
ről szólni nem akarok a jelen alkalommal. De 
maga a népnevelési törvény nem mutatkozik 
olyannak, a melytől üdvös eredményt lehetne 
várni a nevelésre nézve. De ha lehetne is, ugyan 
kérem, nem a miniszter ur maga küzd ezen törvé
nyek végrehajtása ellen? (Ugy van! hal felől.) 
Ezen törvénybe nem igtattattak-e bele a községi 
iskolák, és midőn egy helyen, a város elhatá
rozta, hogy községiskola fog állíttatni, de a hely
beli plébános megharagszik, akkor a miniszter 
nr a plébánosnak ád igazat, és a miniszter ur, 
ámbár határköréhez semmiképen nem tartozik, 
repositiót gyakorol és visszahelyezteti a plébá
nost a város ellenében. (Ugy van! hal felől.) 

De át fogja látni a t. ház, hogy részlete
sebben, hosszasan nem lehet mulatni minden 
egyes törvénynél; erre nézve alkalom lesz ak
kor, mikor az illető költségvetések lesznek tár
gyalás alatt. 

Az igazságügy miniszter által beterjesztett 
törvényjavaslatokat ismeri az egész világ, és 
tudja, hogy azok legnagyobb részben végrehajt-
hatlanok ; hogy azokkal meg van akadva a tör
vényhozás országszerte. A perrendtartás miatt 
lehetetlen a tárgyalásokat tovább vinni a me
gyéknél és megyei törvényszékeknél. A szőlő-
dézsma váltságról szóló törvény végre nem hajt
ható ; átlátta ezt maga a kormány, és most 
módositványt terjeszt be. A bírósági törvény, 
mely oly nagy sietséggel aratás idején keresztül
vitetett az országházban, végre nem hajtható. 
Nem is szándékoltatik végrehajtatni, mert az 
1870-ki költségvetésben az uj bíróságokra költ
ség nem irányoztatott elő. Ugy látszik, hogy ezen 
birák kinevezéseit épen ugy, mint a felső bíró
ságok kinevezéseit mintegy suspensóban fogja a 
kormány tartani addig, mig látni fogja, hogy ki mi
ként viseli magát az 1872-ben bekövetkező kö
vetválasztásnál. (Derültség hal felől.) De a meny
nyiben elvek mondatnak ki benne, legalább azt 

hittem volna, hogy ha azok más által nem is, 
de legalább az igazságügyi miniszter által meg fog
nak tartatni; azonban még ez sem történt, (ügy 
van! hal felől.) Az igazságügy-minisztérium első hi
vatalnoka, az államtitkár ma is három hivatalt 
visel, három állást foglal el, (Ugy van! hal felől) 
a mi ezen törvénynyel tökéletesen ellenkezik; ő 
most is államtitkár, most is képviselő, s a mi 
ezzel meg nem fér : a legfőbb törvényszéknek 
tanácselnöke. Ez iránt többször történt már fel
szólamlás, felszólaltak már a hírlapok is, de a 
törvénynyel, a törvény tekintélyével nem gon
dol senki. En megvallom, az ily eljárást rendet
lennek és illetlennek tartom. (Igás! Ugy van! 
hal felől.) 

A kereskedelmi miniszter ur is terjesztett 
be néhány törvényjavaslatot, (Halljuk!) ezek leg-
többnyire külhatalmakkal kötött kereskedelmi, 
posta-, vagy távirda-szerződésekre vonatkoztak, 
és a mennyiben azokra vonatkoztak, ugy hiszem, 
a mi miniszterünk azoknak létrehozásában oly ár
tatlan, mint a ma született gyermek. (Derültség.) 
Azonban azon törvényjavaslat, melyet ő indítvá
nyozott e házban, most van próba alatt, ez t. i. 
a népszámlálási törvényjavaslat. Óhajtom, hogy 
azon sikert elérje, melyet a minisztérium kitű
zött számára, s a mely végett a ház elfogadta ; 
de megvallom, ha tekintetbe veszem azon za
vart, mely az eszmékben e tekintetben a pro-
vinczián, a megyékben uralkodik, igen kétlem, 
ha vajon ennek végrehajtása meg fog-e felelai a 
czélnak. Mondom, óhajtom, hogy megfeleljen; fé
lek azonban, hogy ez nem fog megtörténni. 

A belügyminiszter ur lelkiismeretét nem nyom
hatja azon szemrehányás, hogy vegrehajthatlan 
törvényjavaslatot terjesztett volna elő, mert hála 
Istennek három év óta egy törvényjavaslatot 
sem terjesztett elö. (Derültség. Johb felől: Hát az 
erdélyi unió és a nemzetiség ?) 

De, t. ház, méltóztassék megengedni, hogy 
áttérjek a másik tételre, t. i. a czélszerü beru
házásokra. (Halljuk!) 

Midőn a költségvetésről általánosan szólok, 
szeretem elkülöníteni a rendes kiadásokat a 
rendkívüli kiadásoktól. (Helyeslés hal felől.) 

Hogy a rendkívüli kiadások közt miféle be
ruházásokat tettünk, azt ki-ki tudja. Reméljük, 
hogy ezek hasznos beruházások lesznek. Legna
gyobb részben — mondhatnám kizárólag — 
vasutak építése. Ezekre nézve jelenleg nincs 
szándékom szólani, mert hosszasnak kellene len
nem, s ezen észrevételeimet fentartom akkorra, 
mikor a közlekedési miniszter budgetje lesz tár
gyalás alatt. 

De veszem a rendes kiadásokat, melyek 
hasznos beruházásokra fordíttattak : ezek főleg 
a népnevelés, mezőgazdaság javítása s előmozdi-
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tásában, utak és folyók jókarban tartásában ál
lanak. 

Kérdem a t. házat: mi történt nálunk mind
eddig a népnevelésre nézve? Még most is, ezen 
évben, hol a költségvetés már magasabbra emel
tetett, mint a múlt évben volt, most is csak 
100,000 frt azon beruházás, mit az ország a 
népnevelésre teszem Én ezt elégnek nem tar
tom ; de ha czélszerüen van elköltve, legalább 
ezen kevés is, a mi ezen beruházásra előirányoz-
tatott, meg fogja hozni hasznát. Nem igy va
gyunk azon beruházásokkal, melyek a közleke
dési minisztérium által tétetnek. Ezek sem oly 
nagyok, mint azt az ország jóléte, az ország 
forgalmi eszközeiben rendkivűl hátramaradt szük
ségei megkívánnák, de azon kevés is, mi erre 
kitétetett, az én nézetem szerint a legroszab-
bul van elhelyezve. 

Egyike az ország legnagyobb szükségeinek 
az ország közlekedési eszközeinek helyreállítására 
és fentartására nem csupán vasutak építése, ha
nem a közlekedési utak jókarban tartása. Csak 
a múltkor hallottam, hogy valaki innen Kani-

marhát hajtott és míg Kanizsáról a vas
útról behajtotta a városba, 5 darab belefúlt a 
sárba. Mi haszna van tehát a vasutaknak, ha a 
közutak jó karban nem tartatnak? Ez volna te
hát az első szükség, melyre a kormánynak, a 
közlekedési minisztériumnak gondját kellene for
dítani. Tiszt, ház! A magyar kormánynak létre
jötte alkalmával Magyarországban volt 606 mért-
föld hosszú államut, ezen államutakat a német 
kormány és az utána következő provisorium 
1855-től kezdve 1866 végéig építette. Ezen épí
tésekre 15 év alatt 30.000,000 íorintot költött, 
s ezen utaknak építése, fentartása és kezelése 
egyet másba véve évenkint 2 millió 47 ezer fo
rintba került. Ha már most tekiutetbe veszszük 
a 67., 68., 69. és 70-ik évi budgeteket, mióta 
t. i. ezen ügyek a magyar kormány kezelése 
alatt vannak, méltóztassanak utána számítani, 
azt fogják találni, hogy a magyar minisztérium 
elköltött évenkint 2.860,000 forintot, tehát 8 60 
ezer forinttal többet évenkint, mint a német 
kormány, és hogy a magyar minisztérium alig 
épitett 10 mórtföldet, de a többit annyira elha
nyagolta, hogy azok is, a melyek büszkesége 
voltak a volt kormánynak és mérnökeinek, kik 
azokat építették, most már a végromíásnak in
dultak. Ezen utak fentartása most évenkint 
2.860,000 frt, de ezt a kormány mégis megsokal-
ván, ezen 606 mértföldre szánt évi költségekből 
80 niértföldet vissza kíván adni a megyéknek, 
tegyenek vele, a mit akarnak, tehát egy nyol-
czad részét ezen utaknak nem birja már tartani 
a kormány, ámbár több mint egy negyeddel 
szaporította a költségeket, melyekből azokat a 

volt kormány építette, fentartotta és kezelte. 
Tehát egy negyeddel több költség mint volt a 
német kormány alatt, a mi a kormánynak nem 
elég azoknak jókarban tartására. Szomorú álla
pot ez a hasznos beruházásokra nézve, mert jó 
utak nélkül nem lehet az ország, nem lehet 
produktív termelő erejét előmozdítani és gyara
pítani. 

Ugyanazt mondhatnám a vizek szabályozá
sáról. Azon pénz, mely a vizek szabályozására 
évenkint elköltetik, megengedem, nem nagy 
sommá, mert évenkint csak 4 egész 600 ezer 
forintot tesz, mégis mindez kárba megy, mert 
ezen költségek nem ezélszerü terv szerint adat
nak ki, hanem kiadatnak mindenféle helybeli 
kedvezmények befolyása következtében. Egyik 
következménye ezen rósz kezelésnek az, hogy a 
Tisza folyam kiöntött és az, ország föl van híva 
ismét, hogy helyrehozza azt, a mi a kormány 
hanyagsága által történt. Fölhivatik az ország, 
hogy 1.600,000 forint költséget szavazzon meg 
azon hibák helyrehozatalára, melyek a közleke
dési minisztérium hanyagságából eredtek. (Jobb 
felől ellenmondások.) A pénzügyi bizottságok je
lentése legalább azt mondja. 

A mi harmadik föltételét illeti a pénzügy
miniszternek, hog}7 t. i. az államkiadások meg
állapításánál lehetőleg takarékosan járjunk el, 
azt hinném, hogy ha e vélekedésben van a mi
niszter, akkor legelőször is ott kezdené meg a 
gazdálkodást, hogy a központi igazgatást tenné 
a lehető legolcsóbbá. 1867-ben — hivatkozom 
mindig azon számokra, vagyis inkább pénzügyi 
állapotra, melyet a pénzügyminiszter terjesztett 
a ház elé — tehát 1867-ben szigorúan véve a 
minisztérium hivatalnokainak és lakhelyeinek 
költségei összesen belekerültek 1.252,000 frtba. 
Az 1870-ki költségvetésben ezen költségek 3 
millió és tízezer forintra vannak előirányozva, 
tehát 250 perczenttel többre, mint voltak a pro
visorium alatt. Már most kérdem a tisztelt kép
viselő uraktól: méltóztassanak megmondani, hogy 
250 perczenttel jobban van-e az ország kormá
nyozva, mint volt 1867-ben? 

De, t. ház, nézzük átalánosságban az or
szág vagyonának hovaforditását és mi módon 
való kezelését. 

1867-ben az ország összes jövedelmei — is
mét a kimutatás szerint — 113 millió forintra 
mentek, 1868-ban 110 millióra van téve a zár
számadásokban, de ezen tétel annálfogva nem 
vehető itt figyelembe, mert, mint a t. ház mél
tóztatik tudni, az 1868-ki költségvetés nem mint 
kellett volna, bruttó, hanem nettó költségvetés 
formájában adatott be: ebből tehát tudni nem 
lehet, mik voltak az administratiónak költségei, 
hanem inkább az van kimutatva, mi volt az 
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ország tiszta jövedelme. 1869-ben azonban az 
ország jövedelmei 147 millió forintra tétettek és 
1870-re ismét 147 millió van előirányozva; te
hát az alkotmányos kormányzat alatt az ország 
átalános szükséglete 37 millióval szaporodott. 

Már most kérdem: hová fordíttatott ezen 
szaporodás? mert szaporodás minden budgetben 
van, de van is annak látszata. Az ember azt 
hinné, ha három esztendőn keresztül az ország 
jólétének gyarapítására, institutióinak tökélyes-
bitésére évenkint 37 millió forint költetik el, 
néhány esztendő alatt valóságos eldoradót kel
lene az országból csinálni. 

De hát mennyivel nagyobbak azon beruhá
zások, melyeket productiv beruházásoknak lehet 
nevezni, annál, mi előbb tétetett ? Én az 18 70-ik évi 
költségvetésből azt látom, hogy a közigazgatás 
3 millió öt száz és néhány ezer forinttal na
gyobb öszegben van előirányozva, mint volt 
1869-ben. Már most azt mondhatná valaki, hogy 
ezen 37a millió okvetlenül produktív beruházá
sokba fektettetett. De ha a produktív beruházá
sokat tekintem, azt látom, hogy azok nem egé
szen 3 millióval haladják meg azon produktív 
beruházásokat, melyek a múlt évi budgetben 
foglaltatnak. Ezen 3 millióban pedig benfoglal-
tatik azon 2 millió forint is, mely lótenyésztésre 
kívántatik megszavaztatni, és melynek produk
tivitása még igen problematicus, tekintve, hogy 
ezen lovak nagy részben a hadsereg számára 
neveltetnek. 

Gorove István közgazdasági mi
niszter: Egy sem! 

S i m o n y i E r n ő : Örömmel hallom, hogy 
egy sem; ezen esetre tehát produktív beruhá
zásnak veszem; és ezen produktív beruházást 
beleszámítva, 3.042,000 frttal többek ez évben 
a produktív beruházások, ide értve a vízépítések, 
hidak, népnevelés és mindenféle tanintézetek föl
segél ésére szánt költségeket. 

Tehát hova lett a 6.500,000 forint? Az 
administratio drágult annyival, de annak lát
szata nincs. 

Azt mondják: a nagyobb jövedelem nagyobb 
kiadásokat föltételez. Bizonyos tekintetben ez 
igaz; de a jövedelem nem gyarapodott oly mérv
ben, mint az administratio költségei; és én azt 
hiszem, hogy ha 1867-ben és azelőtt 1849 óta 
képesek voltak Magyarországot kevesebb költ
séggel kormányozni : az alkotmányos kormány
zatnak épen az volna föladata , hogy a közigaz
gatást olcsóbban teljesítse, mint teljesítette azon 
kormány, mely nem kaphatott az országban al
kalmas embereket, s a melynek azon felül, hogy 
a közigazgatási teendőket teljesítette , még arra 
is kellett ügyelnie, hogy közegei ellenséges nép 
közt laknak, mely hazafias erényt csinál abból, 

hogy a kormány intézkedéseit meghiusítja. Ezzel 
a mostani kormány nem találkozik, azért admi-
nistratiójának sokkal olcsóbbnak kellene lenni; 
ellenkezőleg 34 millió forinttal többe kerül a 
mostani administratio, mint került az osztrák. 

E szerint tehát, nézetem szerint, a pénz
ügyminiszter ur által okvetlenül szükségesnek 
mondott 3 föltétel közül egyiket sem teljesíthe
tem. (Halljuk!) 

Már most, t. ház, a költségvetésnek egyes 
részletei jővén tárgyalás alá, természetesen azok
hoz, akkor kell hozzá szólani; azért most meg
jegyzéseim csakis az átalánosságokra szorítkoz
nak. (Halljuk!) 

Meg kell azonban jegyeznem, hogy azon 
közel 7 millió forint deficit, mely a rendes költ
ségekben előirányozva van, és összesen talán 8 
millióra menő deficit, mely a rendes és rendkí
vüli deficitben előirányozva van, nézetem szerint 
koránsem foglalja magában az ország pénzügyé
nek valóságos deficitjét. Én ngy látom, sokkal 
nagyobb deficit van, mi e helyen különös ope-
ratiók által takargattatik. 

E deficitnek egyik tétele az mindenesetre, 
hogy az 1868. elején Parisban kötött vasúti köl
csönnek kamatai a költségben sehol elő nem 
fordulnak. Kétségkívüli, hogy ezeket a kama
tokat fizetni kell, s hogy ezek fizettettek is 
1868-ik évi júliusban, 1869-ik január 1-én, 
1869-ik Julius 1-én, és ismét fizettettek most 
1870-ik január 1-én. A pénzügyminiszter ur ál
tal beadott jelentésben a kölcsön erczpénzben 
28 millió 771 ezer forintra tétetik, ennek 7 és 
Vs°/o kamatja pedig 2 millió 157 ezer forintra 
rug. Es hozzászámítva az egy negyed százalék 
törlesztést, mely a mostani esztendőben már 
fizettetett, a sommá fölmegy 4 millió 459 ezer 620 
frtra. Ezen 4.459,620 írtnak hoonanfizetéséről a 
költségvetésben semmi nyom nincs; ez pedig 
erczpénzben van számítva, ugy, hogy ahhoz — 
ha a mostani pénzállást veszszük — 20%-ot 
hozzá kell tenni, minek folytán a sommá 5 millió 
351 ezer forintra rug. Ezen 5.351,000 forint
nak sem az előirányzatban, sem a fedezetben 
semmi nyoma. Semmi kifogásom sem lenne, ha 
az valahol másutt foglaltatnék; vagy ha a pénz
ügyi miniszter oly kölcsönöket köt, melyekért 
nem fizet kamatokat, én neki akkor szívesen 
adok szabad kezet azoknak kötésére ; (Derültség) 
de ha kamatokat fizetünk érette, és különösen 
ily drága kamatot, mint a 77//o, én nem kí
vánnám, hogy az által, hogy e kamatok sehol 
sem terjesztetnek elő, a nemzet még inkább ká
rosodjék. A pénzügyminiszter ur a múlt évben 
mondott beszédében, illetőleg jelentésében a vas
úti kölcsönre nézve ezekről szintén nem szólott, 
hanem, ha jól emlékszem, egy általam hozzá 
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intézett kérdésre szives volt olyasmit felelni, 
mit én, őszintén megvallva, nem értek, hanem 
a miből azt vettem ki, hogy azon vállalatok 
fizetik a kamatokat, melyekre a beruházás tör
tént. Igen, de ha ez igy van, akkor például a 
hatvan-miskolczi vasút, mely a napokban nyüt 
meg, s a zákány-zágrábi, mely szintén e napok
ban adatott át a forgalomnak, nem annyiba ke
rül, mint a mennyit erre az országgyűlés meg
szavazott, hanem azon sommába, melyben a be
fektetett tőke és a 2 vagy 8 évig vagy egyáta-
lában addig, a meddig a vasút kiépittetik, fize
tendő kamatok is foglaltatnak. (Természetest jobb 
felől.) Ha pedig a beruházások oly lassúsággal 
történnek, mint azok eddig történtek, a kama
tok megszaporodása olyan lesz, hogy lassankint 
megemésztik a tőkének magának nagyobb részét. 
Meglehet, hogy a miskolczi s a zákány-zágrábi, 
s a még később építendő vasutak idővel meg 
fogják a kamatokat birni, de a jelen pillanat-
baa nem szenved kétséget, hogy az, hogy e vas
utak fizetik a kamatokat, csak theoria: mert 
valóságban e vasutak nem fizetnek semmit, a 
szelvényeket pedig okvetlen ki kell fizetni; e 
pénzt tehát valahonnan elő kell teremteni. Mi
vel pedig az ország jövedelméből ez ki nem ke
rül — legalább ennek nyoma sehol nincs — 
nem lehet ezt máshonnan fedezni, mint ugy, 
hogy a tőkének nagy része fölemésztetik. De ha 
ez igy van, akkor e vasúti kölcsön kamatainak 
ára más arányban van, mint a melyben annak 
megtételére az 1867-ki XHI-ik törvényczikk a 
pénzügyminisztert felhatalmazta. 

Különben ezt is csak említeni akartam je
len pillanatban, hiszen a miniszter ur megígérte, 
hogy ez iránti számadást és jelentést nemsokára 
beadja a háznak, s majd ha e jelentés tárgya
lás alatt lesz, akkor lesz ideje ehhez bővebben 
szólani. 

Igy, t. ház, nem fogom becses türelmét to
vább fárasztani. 

A miket mondottam, azokból láthatja a t. 
ház, mi szempontból és mikép fogom én fel az 
elénk terjesztett költségvetést. Nem fognék sem 
magam, sem elvtársaim irányában következete
sen eljárni, ha azon kormánynak, melynek eljá
rására nézve az előbb mondottakat valék kény
telen nyilvánítani — mondom — ha azon kor
mány kezelésére tovább is bízandó oly neveze
tes összeg megszavazásához járulnék, mint a 
milyen az, mely a 70-ik évi költségvetésre kí
vántatik. 

Én tehát ennélfogva a jelen kormánynak 
pénzkezelése iránt bizalommal nem levén, az 
elénk terjesztett, költségvetést részletes tár
gyalás alapjául el nem fogadom, s ebez képest 

egy határozati javaslatot van szerencsém a t. 
ház asztalára letenni. 

E l n ö k : Föl fog olvastatni. 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa) : „Te

kintve a minisztériumnak az ország vagyona 
kezelése körül eddig követett eljárását s ennek 
következtében az ország pénzügyi viszonyainak 
sajnos állapotát : mondja ki határozatilag a ház, 
hogy az ország vagyonának kezelését, a jelen 
minisztériumra továbbra is bizni nem tartván 
az ország érdekeivel megegyezőnek, az általa 
előterjesztett költségvetést részletes tárgyalás 
alapjául el nem fogadja. Beadják : Simonyi Ernő 
képviselő, Irányi Dániel, Madarász József, Csa
nádi Sándor, Vidacs János, Bobory Károly, 
Körmendi Sándor, Gonda László, Vajda János, 
Madarász Jenő, Henszlmann Imre." 

I r á n y i D á n i e l : T. képviselőház! Attól 
félek, az idő előrehaladása és talán a t. ház 
kimerülése kívánatossá tenné, hogy a tanácsko
zások folytatása hétfőre halasztatnék, annyival 
inkább, mert én hosszabban kívánnék szólani. 

I v á n k a I m r e : Én szívesen átveszem 
a szót. 

I r á n y i D á n i e l : Tessék! 
I v á n k a I m r e : Ha megengedi a t. ház, 

előttem szólott Irányi Dániel barátomtól, miután 
nem szándékom hosszasan szólani, s csak néhány 
rövid megjegyzésre akarok szorítkozni, átveszem 
a szót. (Halljuk!) 

A budget átalános tárgyalását vélem azon 
egyedüli alkalomnak, midőn a magyar tőrvény
hozás a külügyi politikához és a hadügyhöz 
némileg hozzá szólhat, vagyis mintegy útmuta
tást adhat a jövő delegatiónak ; mert valóban 
nem tudom más alkalommal, mikor lehetne e 
kérdésekhez szólani. (Helyeslés.) 

Tévesnek tartom azon eljárást, melyet most 
legutóbbi időben követünk, hogy még azt sem 
kisérjük figyelemmel, a mi a legközelebb szom
szédságban, például most a miniszteri válság 
alkalmával Ausztriában történik; hanem mint a 
struczmadár jóformán homokba dugjuk fejünket, 
mignem azt látjuk, hogy katonáinkat Dal
mátiába vagy tudom is én hová küldik, és má
sok ügyetlensége és a helytelen eljárása következ
tében támadt költségeket mi is viseljük. 

Most a nagy közönség előtt fekszik a bécsi 
két miniszteri fraktio emlékirata. Az egyik a 
dolgot tisztán német szempontból tekinti, és a 
német elemnek túlnyomó hatalmat kivan bizto
sítani a többi nemzetiség fölött; a másik árnya
lat pedig jóformán vissza akarja terelni a biro
dalom túlsó felét a régi 1848 előtties állapo
tokba. Vajon nem érdekli-e ez Magyarországot? 
vajon azon viszonyok, melyek ezekből támadnak 
és támadhatnak, kőzömbösek-e reánk nézve? és 
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vajon a magyar, a dynastia azon áldozatokért, 
melyeket a német egység, a német összekötte
tés érdekében hozott a jelen században, ara
tott-e valami gyümölcsöt? Tessék a Rhein-
bundra visszaemlékezni, tessék a 66-ki hadjáratra 
visszatekinteni, és ezért a szövetségért, a mely 
a túlsó minisztérium egyik pártját olyannyira 
lelkesiti , ezért sértessenek meg azon nemze
tiségek, melyekkel a fejedelem közössége által 
összeköttetésben vagyunk és melyek töredékei
vel együtt lakunk? és sodortassunk készületlenül 
elébb-utóbb egy muszka háborúba?! Gondolom, 
ez egészen helytelen eljárás volna. Mindezekre 
tehát ezélszerünek vélem kormányunk figyelmét 
fölhívni és a jövő delegatioba küldendő tagokat 
figyelmeztetni, hogy iparkodjanak minél több 
biztosítékot szerezni, nehogy azon pénzzel, mely 
a külügy és hadsereg szükségleteire megszavaz
tatok, hasonló balul vezetett politikából szár
mazható müveletek eszközöltessenek. (Helyeslés.) 

Jövő delegatiónk működésére nézve még 
azt vagyok bátor megjegyezni, hogy. miután már 
most az átalános védrendszer életbe léptettetett, 
és mi i t t kötelességünket teljesítve a honvéd
rendszert is fejlesztjük, mely az átalános véd-
rendszernek mintegy fénypontját képezi és 
bizonyíték arra nézve, hogy mi az összes nem
zetet vedképessé akarjuk tenni ugy, hogy idővel 
az állandó hadsereg helyett az összes fegyveres 
nemzet vegye át az ország védelmét : törekedjék 
oda, miszerint a másik szerződő fél hasonló 
irányban teljesítvén kötelességét, azon roppant 
nagy költségek, melyek az állandó hadseregre 
fordíttatnak, idővel beváltassanak. (Helyeslés.) 
Ezt pedig más utón, mint a honvédelem tökéle-
tesbbitése által eszközölni nem lehet. A két 
birodalmat ugyanis védelem nélkül hagyni nem 
szabad s így előbb ki kell fejleszteni azon had
erőt, mely olcsóbb, hogy azután le lehessen szál
lítani azt, mely költségesebb. 

Ez egyik észrevételem. 
Másik az , hogy a mint méltóztatnak az 

első delegatió tárgyalásaira visszaemlékezni, az 
ellenzék volt az, mely a hadi-tengerészet költ
ségvetésének tárgyalása alkalmával elismervén 
azt, hogy a véderőnek ezen része teljesítette 
legkitűnőbben kötelességét, levonást nem indít
ványozott. Most azonban azt tapasztaljuk, hogy 
miután nagy küzdelmek után sikerült közös ten
geri lobogót megállapítani, mint biztos adatok
ból tudom, ennek vagy a magyar czimnek hasz
nálatáról a hadi-tengerészetnél szó nincs, hanem 
az a költségek közös födözését ignorálja, s az
tán osztrák véderőnek tekinti magát. Ezen 
tekintetből azon figyelmeztetéssel vélek a jövő 
delegatió tagjainak szolgálni, hogy mindaddig, 
míg hadtengerészetünk föl nem veendi a magyar 
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lobogót is, a hadtengerészet czéljaira egy garas t 
se szavazzanak meg. 

Ezen észrevételeket azért voltam bátor a t . 
ház elé terjeszteni, mert arról, hogy itthon taka
rékoskodjunk, valóban alig lebet szó. I t thon nem
csak, hogy nem lehet takarékoskodni, hanem 
az előirányzott kiadásokat sok irányban meg 
kellene toldani. (Helyeslés.) Megtakarításokat átalá-
ban csak ugy lehet eszközölnünk, ha politikánk
ban nem fogunk ugy eljárni, hogy könnyelműen 
bel- vagy külháboruba sodortassunk és más 
részt, ha a nemzeti népies haderőt fejtjük ki, a 
sorhad számát és költségeit pedig lassankint 
leszállítjuk. (Elénk helyeslés.) 

V á r a d y G á b o r : T. ház! Nem szándé-
•kom az előterjesztett költségvetéshez és a pénz
ügyi bizottság jelentéséhez átalánosságban hoz
zászólni, mert tudom, hogy az illető költségveté
sek külön-külön tárgyalása alkalmával elég idő 
és alkalom nyujtatik arra, hogy észrevételeinket és 
javaslatainkat annak helyén előadhassuk, melyekre 
nézve én jogomat már e helyütt is fentartom. 
De különben is ugy vagyok meggyőződve, t . 
képviselőház, hogy, ha méltóztatnak elfogadni t. 
barátom Tisza Kálmán javaslatát : hogy a nyug
dijak kérdése külön tárgyaltassék és hogy a 
pénzügyi bizottság jelentésében foglalt javaslatok 
a ház határozata által kimondassanak, mely 
indítványát Tisza Kálmánnak én magamévá 
teszem : akkor, mondom , ezen átalános jelen
tésnek már lesz eoncret eredménye és haszna. 

Azonban t . képviselőház! az elvbarátaim 
által elmondottak nyomán még egy intézkedés 
szükségére vagyok bátor a t. ház figyelmét 
felhívni, arra t. i., hogy az egyes minisztériumok 
költségvetéseinek minő sorrendben tárgyalását 
megállapitain már e helyütt szükséges, már 
azért is, hogy a képviselők annak idejében tájé
kozhassák magukat arra nézve, hogy az illető 
minisztériumok költségvetései körülbelő] mikor 
és minő sorrendben kerülenduek tárgyalás alá. 
Hogy mily sorrend alapíttassák meg, t. képvise
lőház, arra nem fektetek különös súlyt; csak 
bátor vagyok a t . ház figyelmét arrafelhíni, hogy 
a-pénzügyi bizottság az államköltségvetés som-
mázatának egj^beállitásánál már bizonyos sor
rendet hozott javaslatba; ezen sorrend előttünk 
fekszik; bátor lennék javaslatba hozni, hogy 
mondaná ki a t. képviselőház, miszerint az egyes 
költségvetéseket azon sorrendben fogja tárgyalás 
alá venni, a mint az a pénzügyi bizottság sum-
máriumában előadva van. (Halljuk!) Es ez által 
el lesz érve egyszersmind mit Tisza 
Kálmán t . képviselőtársam javaslatba hozott, 
hogy a nyugdijak kérdése külön tárgyaltassék ; 
mert a pénzügyi bizottság is ezen jelentésében a 
nyugdijakat egészen külön rovatba foglalja. 

26 * 
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Ezek után t. képviselőház Zichy Nándor gr. 
képviselőtársunk beszédére kellene észrevételeket 
tennem, a mely beszéd valóban igen sok észre
vételre adott alkalmat. Ezek nagyobb részére 
azonban Simonyi Ernő t. barátom megfelelvén, 
ismétlésekbe nem bocsátkozom, és csak egy pár 
állítására teszek megjegyzéseket. 

Igaza van Zichy Nándor gr. képviselő urnák, 
hogy a befektetések czéljából tervezett kiadások 
azt mutatják, hogy a reformok terén történt 
már kezdeményezés. Örvendetes volna ez, t . 
képviselőház, akkor, hogy ha a befektetések 
eredménye sokkal gyorsabban haladna előre és 
gyorsabban mutatkoznék, mint a minő gyorsan 
sülyed különösen napjainkban népünk adózási 
képessége. Nem mondotta azt Tisza Kálmán 
barátom, hogy nem szükségesek az investitiók 
és e tekintetben roszul fogta fel beszédét Zichy 
Nándor gróf. sőt azt mondotta, hogy sokkal keve
sebb az investitió és e téren még több igényel
tetik, hanem igenis azt mondta, hogy midőn az 
investitiók eredményének üdvös hatása pénzügyi te
kintetben észlelhető lesz, akkor már az államtér
nek növekedését majd ezen investitiók eredményei 
el fogják nyelni. 

A 7 millió deficitet, ezen, felfogásom szerint, 
szomorú jelenséget, igyekezett Zichy Nándor gr. 
rózsás színben előtüntetni, azt mondván más sza
vakkal, hogy egy nemzet nem akkor adja élet
jelét nemzetgazdasági életrevalóságának és elő-
haladásának, ha igyekszik bevételei és kiadásai 
közt a lehető egyensúlyt fentartani, hanem ha 
adósságot csinál. "(Derültség.) Az adósságesinálás-
nak ily módon történt kiemelése főleg nemzet-
gazdászati viszonyainkkal szemben valóban meg
lepett engem épen Zichy Nándor t. barátom 
részérő], ki a nemzetgazdászat terén capacitásá-
nak legkitűnőbb jeleit adta. 

Többi állítására nem térek ki, mert azokra-
Simonyi Ernő t. barátom megfelelt; s bátorko
dom a sorrend megállapítására nézve te t t javasla
tomat a ház figyelmébe ajánlani. (Élénk helyes
lés bal felől.) 

G u b o d y S á n d o r : Nem terjeszkedem ki 
a költségvetés részleteinek vizsgálatára, mert leg-
fölebb keserű nyilatkozattal élnék és kifejezése
ke t használnék az iránt, mily ijesztő a számolat, 
mely elénk terjesztetett, és melyet a jobb oldal 
szerzett nekünk kiegyezkedése folytán, és a fe
lett , hogy még ijesztőbbek a fedezendő összegek, 
melyeket jövedelmi forrásainkból nem fogunk 
fedezhetni. Csak arra vagyok bátor felelni, mit 
Kemény Gábor képviselő ur mondott, és a mit 
szokott mondani az ember, ha pl. én öcsémnek 
azt mondom, rósz állapotban vagy öcsém, vi
gyáz, és ő azt mondja rá, hogy: nem vagyok 
én oly rósz állapotban, mint képzeled. 

Kemény Gábor képviselő ur is azt mondja, 
hogy korántsem oly fekete a mi pénzügyi álla
potunk, mint a hogy festik; én meg azt mon
dom, hogy még sokkal feketébb, mint hinnők. 
Kötelességemnek tar tom ezt számokkal felvilá
gosítani a t. ház előtt. (Halljuk !) 

A kiadást soha sem éri el a bevétel, hanem 
lehet mondani, hogy nem is lesz, csak kiadás, 
mig számba nem vétetik a bevételekben az or
szág adóképessége. Valamely nép nemzetgazdá-
szati számításához megkívántatik mindenekelőtt, 
hogy annak, a mit szükségletén felül termeszt, 
a mi összes nyers bevétele bruttumából saját 
szükségleti fedezése után fenmarad, annak a for
galomban levő pénz becsértéke lehetőleg megfe
leljen. 

Tudjuk, hogy jövedelmében virágzó ország
ban, mint pl. Francziaországban, két negyed 
része az összes nyers bevételnek, terményekben 
és iparczikkekben, piaczra vitetik. Azon ország, 
melyben három negyed része az összes nyers ter
mékeknek használtatik fel, az már korántsem 
tartozik a gazdag országok közé. Már most ve
gyük Magyarországot ilyen szegényebb ország
nak, mely három negyed részét termékeinek fel
emészti, és ezt íörditsuk becsárban pénzre; ve
gyük, hogy van Magyarországon — oda szá
mítva ininden partes adnexaet — 14, 15 millió 
ember, tegyük mindenik összes szükségletét csak 
150 írtra, ez tesz összesen 2300 milliót, és igy 
egy negyede, mely a szükségleten felül megma
rad, 600 milliót. Az tisztán áll, hogy a pénz
forgalom kifejlődésére mindig megkívántatik, 
hogy a fenniaradt dolgok értékével legalább is 
felérő pénzösszeg legyen forgalomban; ha tehát 
olyan ország volnánk, mint más országok, leg
alább 600 millió értékű pénznek kellene forogni. 
Francziaországban aránylag 4, Angliában arány
lag 12 ennyi forog. Es most vegyük tekintetbe, 
van-e ennyi pénzünk forgalomban? Az egész bi
rodalomban sincs annyi! Pedig a pénz-surroga-
tumok hozzászámitása után sem! Ha a quóta 
arányában volna is beosztva a két fél között a 
pénzforgalom, nálunk csak 180 millió frt pénz 
volna forgalomban. De tudjuk, hogy sokkal mos
tohábban bánnak velünk, mint xiusztriával, és 
igy 180 millió sincs. Egyszer a nemzet minden 
jövedelme megfordul a cassában, ott pedig ennyi 
nem fordul meg. Az is statistice áll, hogy a 
forgalomban levő pénz egy negyed része a cas
sában improductiv elvész. Más országokban az 
adó gépezete perpetuum mobile, mely egyik rész
ről szedi az adót, másik részről adja azt át a 
népnek. Nálunk a közös pénzügyminiszter ott 
áll a zacskójával s minden harmadik forintot 
elveszi, és igy aztán 60 és egynéhány millió 
kitakarodik az országból, soha többé vissza nem 
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jövendő, kivévén ebből ujabb időben a civillista 
egy részét, mely i t t benn költetik el. Nálunk 
annyi pénz nincs forgalomban, mint a mennyi 
évi kiadásunk. Sokan mindezekre nem gondolnak 
s nagyon könnyen elütik az ilyen kérdést, mert 
hiszen megmondta Kemény Gábor, hogy pénz
viszonyaink nem olyan feketék. 

En valósággal borzadok a jövendőtől. Hátha 
még íelveszszük, hogy a belga és bécsi hitelin
tézetek utján mennyi pénz takarodik ki! Ha 
íelveszszük, hogy miután nálunk a vasutak min
dig idegen tőkékből épültek, most azt a jöve
delmet is kiviszik az országból részvényekben, 
mely eddig fuvarban és korcsmában benmaradt: 
szomorú és sötét jövendő képe táru] elénk. En 
valósággal borzadok attól, a mi történni fog 
m á r l 8 7 l - b e n : mert — a mint Simonvi Ernő bará-
tom megmondta — nem annyi a deficit, mint 
mondatik, hanem sokkal több; mert tudjuk, 
hogy azon összegek, melyek az előirányzatban 
foglaltatnak, nem positivek, hanem csak azért 
vétettek igy fel, mert valamint érdekében állott 
a minisztériumnak tavaly kisebb előirányzatot 
készíteni, az idén érdekében van nagyobb előirány
zatot terjeszteni elő, mint mennyi várható. De mi, 
kik kön lakunk a vidéken, ismerjük a szomorú 
körülményeket, tudjuk hogy pl. a dohányjövede
lem annyi sem lesz az idén, mint tavai volt; pedig 
az előirányzatban nagyobb. 

Szomorú dolog, midőn valamely országban 
a folyó adók csak egy huszadrészét képezik a 
jövedelemnek, nálunk pedig a rendkívüli adók
kal együtt 180 milliót kell behajtani. Vegyük 
tekintetbe a múlt évi nagy csapásokat, melyek
nek következtében az adóhátralékosak nagyrészt 
képtelenek lesznek az adófizetésre, ha csak 8 
millióval fog is kevesebb behajtatni, mint mennyi 
praeliminálva van, akkor már is 26 millió a 
deficzit. Tegyük hozzá még azon összeget, mely
ről Simonyi t. barátom tet t említést, a törlesz
tési kamatokat s más apróbb kiadásokat, azon
kívül 300—400 mérttöld vasútnál garantirozott, 
és 1871-ben már fizetendő, mert ezek fele sem 
fog i t t bejönni, és vegyük hozzá azon kiadáso
kat, melyek okvetlenül szükségesek lesznek, ha 
csak némileg meg akarjuk közelíteni azon ma
gaslatot, melyen más nemzetek állanak, ki fog 
tűnni, hogy már 1871-ben több lesz a deficit, 
mint a mennyi adót fizetett Magyarország mind
össze 1848-ban. 

De ezzel sajnos, ott vagyunk, hogy el kell 
fogadni átalánosságban, hanem a részleteknél majd 
alkuszunk még! En is kénytelen vagyok azt el
fogadni, ámbár nekem sincs bizalmam a jelen
legi minisztérium iránt ; kénytelen vagyok azt 
elfogadni, mert máskép a mindenféle politikai 
sarak procsolyájában fenakadnánk (Derültség); 
hanem fentartom magamnak a részletes tárgya
lásnál megtenni észrevételeimet. 

És valamint minden egyes embei, kinek 
bevételei és kiadásai az egyensúlyt elvesztették, 
magán kezdi a takarékosságot: remélem, hogy a 
t. minisztérium is magán fogja kezdeni először 
a takarékoskodást; mert az nincs helyén, hogy 
midőn a nemzet a nyomorral küzd és éhségben 
szenved, annak szolgái bőségben éljenek. (Zajos 
derültség.) Remélem és elvárom a kormánytól, 
hogy a hivatalnokok fizetésénél azt, a mit lehet, 
el fogja engedni, reménylem azt is, és megvárja 
a nemzet, hogy a feleslegeket, minők már ez
előtt kimutattattak, el fogja törölni, remélem, 
hogy tovább a nemzet boszantására nem fogja 
a sinecuristákat és az ország ellenségeit hizlalni. 
Ezek és hasonlók által, minő pl. a holt tőkék 
fentartása, melyeket józan észszel gyümölcsö
zőkké lehet tenni, és egy kis szigorúsággal talán 
mégis kimászhatunk az 1870-ik év deficitjéből. 
Jövőre pedig arra kell igyekeznünk, hogy ne 
kövessünk oly eljárást, mint az egykori ember, 
ki éhező gyermekeinek kenyér helyett to r tá t 
adott. 

Miután, mint mondám, elkerülhetlenül szük
séges, az átalános tárgyalás alapjául elfogadom 
a budgetet, de a részletes tárgyalásnál meg fo
gom tenni javaslataimat és követelni ) fogom, 
hogy a legnagyobb gazdálkodás kö vettessék. 
Egyébként nem is akartam szólni, csak a Ke
mény Gábor szavai indítottak a szólásra, mert 
ki kellett mondanom, hogy ha ő azt hiszi, hogy 
helyzetünk nem olyan fekete, mint minőre fes
tik, én részemről azt hiszem, hogy sokkal feke
tébb. (Helyeslés bal felől. Derültség.) 

E l n ö k : Mielőtt az ülést föloszlatnám, és 
jövő hétfőn délelőtti 10 órára a tárgyalás foly
tatását kitűzném, kérem az osztályokat, legye
nek szívesek holnap délelőtti 11 órakor össze
jönni és a legfőbb számvevőszék iránt a tárgya
lást megkezdeni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Barcsay Ákos és Szőcs Sándor szabadságot kapnak. Ivánka Imre a nyír
egyház- ungvár-mármarosi vasxit iránti interpellatióját megújítván, a kormány arra felel, mit a ház tudomásul vesz. 
Felel .továbbá Simonyi Lajos b. interpellatiójára az alfóld-nnmei vasút iránt, Tisza Kálmánéra a határőrvidék ügyé
ben, Urményi Miksáéra a katonaszállásolás megszüntetése iránt, s a ház mindezen válaszokat szintén tudomásul veszi. A 
ház januári költeégvetése'megállapittatik. Az 1870-iki államköltségvetés átalános tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Bedekovics Kálmán, Eötvös Józsefi., 
Gorove István, Mikó Imre gr.; később Lónyay 
Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10''u órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfoglalni 
és a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a ja
nuár 15-én tartott ülés jegyzőkönyvéi). 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel , (Nincs!) 
a jegyzőkönyv hitelesítve van. 

Időközben következő iratok érkeztek be 
hozzám: 

Turócz megye közönségének felirata, mely
ben Buda város kérvényét Fiume visszacsatolása 
iránt pártolja; 

Liptó megye közönségének fölirata:, mely
ben a törvényhatóságok rendezését népképvise
let alapján kéri ; 

Máramaros megye közönségének felirata, 
melyben Debreczen város kérelmét, hogy az 
1868. LV. törvényezikk a többi városokra is 
kiterjesztessék, pártolja ; 

ugyanazon megye felirata, melyben Bars 
megye közönségének az Eszterházy-képtár orszá
gos költségen megvásárlása végett benyújtott 
kérvényét pártolja; 

ugyanazon megye kérvénye, melyben Ud
varhelyszéknek egy incompatibilitási tőrvény al
kotása iránti kérvényét pártolja; 

Zilah szabad királyi város közönségének 
kérvénye, melyben a törvényhatóságok rendezése 

alkalmával az adóügyet is autonóm jogaink te
kintetbe vételével rendeztetni kéri; 

Komárom megye közönségének kérvénye az 
Eszterházy-képtár országos költségen leendő meg
vásárlása iránt; 

Kassa szabad királyi város közönségének 
felirata, melyben az 1868-ik évi LV. törvény -
ezikket a többi szabad királyi városokra is kiter
jesztetni kéri; 

Pest szabad királyi város közönségének föl
irata, melyben a minisztériumot utasíttatni kéri, 
hogy a köztörvényhatóságok rendezését tárgyaló 
törvényjavaslatot mielőbb a ház asztalára tegye. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottság
hoz tétetnek át. 

Barcsay Ákos Alsó-febérmegye alvinczi ke
rülete képviselője 6 heti, Szőcs Sándor Vízakna 
város képviselője pedig meg nem jelölt határú 
szabadság-időt kér, beküldött orvosi bizonyít
ványok alapján. Gondolom, megadatik 1 (Meg!) 

László I m r e : Van szerencsém Szentes 
város közönségének kérvényét benyújtani, mely
ben e város közönsége a mennyiben a kereske
delmi minisztérium által beterjesztett ipartör
vényjavaslat 101. és 102. §§-ai szerint, az első és 
másod folyamodásu iparhatósági jog gyakorla
tából kizáratnának, mély tisztelettel kéri a tisz
telt képviselőházat, hogy az érintett szakaszok 
megváltoztatásával neki, az iparhatósági jog 
gyakorolhatása tekintetéből, a szabad királyi vá
rosokkal egyenlő jog adassék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit-
tatik. 

R u d i c s J ó z s e f b . : Van szerencsém be-
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nyújtani Bács megyébe kebelezett Jankovácz 
mező városának, valamint Mélykút községének 
az összes lakosság nevében aláirt kérvényeit, 
melyekben a királyi kisebb haszonvételeknek a 
jogegyenlőség eszméjénél fogva mielőbbi meg
szüntetését kérik. 

E l n ö k : Szintén a kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

I v á n k a I m r e : Néhrány nap előtt vol
tam bátor közlekedési minisztel úrhoz, egy kér
dést intézni, ezt némileg ismétendő, nem fogom 
a t. házat hosszas előadással untatni, csupán föl
olvasom interpellátiómat: (Olvassa): „A t. kép
viselőház ünnepek alatti szünetelése előtt bátor
kodtam a közlekedési minisztériumhoz interpel-
látiót intézni, melyben a nyiregyháza-ungvári 
vasútvonal kiépítésére nézve, magyar éjszakke
leti vasút igazgató tanácsosai által beadott kór
vényt, illetőleg ajánlatot tárgyalás alá vétetni 
szorgalmaztam: eddig tudtommal ez ügyben 
nem történt semmi; ott áll a hol volt a múlt 
év végével. Miután e vasút kiépítésére 1 Vs év 
határidő van szabva, s az építkezésre nézve 
lényeges különbség az, vájjon e másfél évbe két 
nyár vagy pedig két tél esik-e ? bátor vagyok 
kérdeni: szándékozik-e a t. minisztérium a ma
gyar éjszakkeleti vasút igazgató tanácsosainak a 
nyiregyháza-ungvári vasút kiépítésére vonatkozó 
ajánlatát, az erre vonatkozó törvényjavaslattal 
együtt, még a folyó hó lejárta előtt a tisztelt 
képviselőházhoz beterjeszteni %" 

Mikó Imre gr. közlekedési mi
n i s z t e r : Az én tisztelt barátom két izben s 
egymás után rövid időközben interpellált enge
met a nyíregyház-ungvári vasút tárgyában, s a 
jelen alkalommal az ezen vasút építésére vonat
kozó kormányi előterjesztések bemutatására két 
heti rövid határidőt kívánna kitüzetni. 

Meggyőződésem, hogy semmiféle országos 
közérdek, a szóban forgó vasút létesítésére vo
natkozó adatoknak ily sürgős előterjesztését nem 
igényli, sem azt nem követeli, hogy én ezen elő
terjesztésben, csak az éjszak-keleti vasút igaz
gató tanácsosainak ajánlatára szorítkozzam. A 
közérdek — mely egyedül lehet előttem és itt 
e házban mérvadó — igényli igen is azt, hogy 
ezen másodrendű vasiít minél olcsóbban, az ál
lamnak minél csekélyebb terheltetésével hozas
sák létre. A már engedélyezett és államköltsé
gen egyszerre épülőfélben levő vasutaknak hosz-
sza oly nagy, hogy bármely másodrendű vasút
nak oly sürgősségét el nem ismerhetem, hogy 
az arra vonatkozó adatoknak előterjesztésére ne
kem két heti határidő szabassák. 

Miután pedig ugyanezen vasút építésére, 
az észak-keleti vasút igazgató tanácsosain kivül 
alkalmasint mások is kívánnak refleetálni: én 

kötelességem szerint azon ajánlatnak elfogadását 
fogom a t. ház előtt javaslatba hozni, mely, minden 
körülmény tekintetbe vételével, az államra néz
ve legelőnyösebbnek fog mutatkozni. 

Az előterjesztés idejét illetőleg pedig csak 
annyit ígérhetek, hogy a tárgyalások befejezését 
lehetőleg siettetni fogom, de határnapot erre 
nézve kitűzni képes nem vagyok. 

A közlekedési minisztérium hivatalszobái
nak gyakran van szerencséje a tisztelt képviselő 
úrhoz; ennélfegva láthatta ott mennyi munká
ba kerül egy vasút engedélyezésére megkíván
tató előterjesztésnek elkészítése , s tudhatja, 
hogy hány ily előterjesztés van ott jelenleg 
munka alatt. Kérem azért: legyen méltányos és 
ne kívánjon lehetetlenséget. (Élénk helyeslés.) 

I v á n k a I m r e : A t. miniszter ur vála
szára csak azt mondhatom, hogy igen is gyak
ran volt alkalmam meggyőződni arról, hogy. a 
közlekedési minisztériumban a munkák igen fel 
vannak halmozva. Ezt távolról sem tagadom, és 
nem is tulajdonitok a nyíregyház-ungvári vas
útnak oly túlnyomó fontosságot, hogy én az 
aziránti előterjesztést eredetileg bármikor szor
galmaztam volna. A fontosság, melyet ezen vas
útnak tulajdonitok, csak abban rejlik, hogy ha 
ezen vasút kiépítését más társulat kapja mint 
az észak-keleti vasúttársaság, ismételve bátor 
vagyok kijelenteni, hogy ez nem csak ezen tár
saságnak, hanem az "egész országnak roppant 
kárára leend. (Zaj a jobb oldalon.) E vasút ki
építését korántsem az észak-keleti vasúttársaság 
pendítette meg, hanem azon társaság csak a 
versenyzők közé lépett, és ha nem fog olcsóbban 
építeni, mint más társaság, bizonyosan nem fogja 
kívánni, hogy az ő ajánlata fogadtassák el. 

E l n ö k : Tudomásul veszi a ház a minisz
ter ur válaszát? (Igen!) Tehát a ház a minisz
ter ur válaszát tudomásul veszi. 

Mikó Imre gr. közlekedési mi
n i s z t e r : T. ház! A múlt alkalommal b. Si
monyi Lajos t. barátom azon kérdést intézte 
hozzám : „miért nem teljesítettem a képviselő
háznak múlt évi 25-ik ülésében a fiumei vasút 
iránt hozott határozatát? és mikor akarom azt 
végrehajtani ?K 

A mint az általam előadaudókból a t. ház 
meg fog győződni, a hozzám intézett kérdések 
elsejére részben már tények által feleltem. Mi
dőn ugyanis Ciotta, Fiume városi képviselő ur
nák, az alföld-fiumei vasút tárgyában hozzám 
intézett interpellátíójára adott válaszom tárgya
lásra kitüzetett, s ezen tárgyalás fojyamában a 
Várady Gábor t. barátom által beadott határo
zati javaslathoz magam is hozzájárultam: az 
alföld-fiumei vasútnak csakis az első nagyvárad-
eszéki része volt engedélyezve. Az egész vonal-
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nak további szakaszai iránt ellenben végleges 
intézkedés téve nem volt. 

Azóta ezen vonalnak legnehezebb, u. m.: 
károlyváros-fiumei szakaszának építése is bizto
síttatott, és pedig akkép, hegy annak államkölt
ségen építését egy teljesen megbízható vállalko
zókból alakult társulat árlejtés utján átvette. 
Ezen vonalnak közigazgatási bejárása a napokban 
fog megtörténni, sőt az egész vonal megnyitha-
tására legnagyobb befolyást gyakojíó — mert 
leghosszabb építési időt igénylő Skrád melletti 
— alagút már is munkába vétetett; abban két 
oldalról a, tárnák és néhány segédakna készítése 
folyamatban levén. 

A vállalkozókkal kötött szerződés értelmé
ben ezen vasutszakasz 4 óv alatt fog befejez
tetni. A vállalkozási ár 19T/2 millió frt, mely a 
vasúti kölcsönből fedeztetik. 

A mint e tényekből látni méltóztatik a t. 
ház, az alföld-fiumei vasút károlyváros-fiumei 
részére vonatkozólag a határozatnak eleget tet
tem ; a mennyiben annak építését már eddig, s 
az ország érdekeinek teljesen megfelőleg biztosí
tottam ; most tehát csak is az Eszék és Károly-
város közt fekvő szakasz építéséről kell gondos
kodni, mely a két végszakasz kapcsolását fogja 
képezni. 

Akkor, midőn az ezen tárgyban múlt évi 
Julius 8-án hozott határozathoz magam részéről 
is hozzájárultam: részemről minden intézkedés 
meg volt téve arra nézve, hogy az egész vonal 
ezen részének biztosítására vonatkozó előterjesz
téseket a t. háznak bemutathassam; mint emlé
kezni méltóztatik a t. ház, magam kijelentem, 
hogy a Várady Gábor t. képviselő ur által in-
ditványozett határozati javaslat elfogadását sem
mi sem ellenzi. 

Azóta azonban merültek fel oly átalános 
politikai kérdések, melyeknek eldöntése ezen 
vasút engedélyezésével szoros kapcsolatban áll, 
de a melyek sem technikai, sem kezelési termé
szetűek nem levén, egyéni saját hatáskörömön 
kivül esnek. A minisztérium erélyesen folytatja 
az ezen nehézségek megszüntetését czólzó tár
gyalásokat ; de épen az ügy érdekével megegyez-
tethetőnek nem tartom, hogy ezen nehézségek
nek közelebbi természete iránt és a tárgyalások
nak állásáról most nyilatkozzam. Kérem a t. 
házat, méltóztassék annyit tudomásul venni, hogy 
ezen nehézségek nem a vasútnak létesítését aka
dályozzák, hanem a kiviteli modorra vonatkoznak, 

Eészemről nem tartom ezen, csak rövid idei 
késedelmet az alföld-fiumei vasutügyre károsnak, 
azért, mert a már munkába vett károlyváros-
fiumei végszakasz építése tetemesen hosszabb 
időt igényelvén, mint az eszék-károlyvárosi sza
kasz építése, az utóbbi technikai nehézségekbe 

nem ütközvén, a Károlyváros-fiumeinál hama
rább elkészülhet még azon esetben is, ha aman
nál később vétetik munkába. 

A mi a második kérdést illeti, t. i. azt : 
mikor fogom a többször emiitett határozat ér
telmében, az alföld-fiumei vasút eszék-károlyvá
rosi szakaszának, vagyis azon utolsó szakasznak 
építésére vonatkozó előterjesztéseket megtenni, 
mely iránt intézkedéseket tenni még szükséges? 
van szerencsém kinyilatkoztatni, hogy épen a 
most emiitett határozat foganatosítása körül 
szerzett tapasztalás tanított meg arra, hogy ezt 
biztos határidőhöz nem köthetem. 

Azt azonban kinyilatkoztatöm, hogy ezen 
közbeneső szakasz az egész vonalnak egyszerre 
üzletbevételét hátráltatni nem fogja, és hogy 
részemről megtettem mindent, hogy a hatáskö
römön kivül eső nehézségek leküzdése után ezen 
vonalnak építése iránt azonnal végleg lehessen 
intézkedni. (Helyeslés.) 

S i m o n y i Lajos h.: T. ház! Az igen 
t. közlekedési miniszter ur azon kérdésemre, hogy 
miért nem tett eddig eleget a ház azon határo
zatának, mely az alföld-fiumei vasútnak kiépíté
sére vonatkozik, azt nyilvánitá, hogy ezt részben 
teljesítette az által, hogy Károlyvárostól Fiúméig 
a vasút államköltségen fog kiépíttetni és pedig 
a vállalkozók már erre meg is vannak nyerve 
bizonyos összeggel. 

Erre nézve azon észrevételem van, hogy 
- részemről nem tartom czélszerünek azt, hogy 
ezen vasút egyes részei külön társulatoknak 
adatnak ki. Egyik részét azon társulat nyerte 
meg, a mely ezen vasutat Váradtól Eszékig épiti 
ki, és, sajnos, a déli vasuttársulattal összeköti; 
a másik részt, t. i. Károlyvárostól Fiúméig, 
maga az állam építteti; a harmadikat, vagyis 
középsőt, t. i. az eszék-károlyvárosi részt, megint 
egy másik társulat fogja kivinni. 

Tudjuk, hogy a hol több társulat van, a 
kezelés költségesebb, nehézkesebb, és ez által 
nem tétetik elég az országgyűlés azon határoza
tának, miszerint az oly társulatnak adassék ki, 
a mely önállóan, függetlenül működhetik. 

Az igen t. miniszter ur megemlité azt is, 
hogy azon idő óta, mióta ezen ügy tárgynltatik. 
több. nehézség, és a többi között politikai ne
hézség is merült fel. Ez rendesen meg szo
kott történni, ha valamely ügy, melynek okvet
lenül el kell intéztetni, nem intéztetik el annak 
idejében, hanem halogattatik : mert rendesen, 
midőn a jogos kívánalmak nem teljesíttetnek, 
akkor jogtalan követelések szoktak felmerülni. 

Elismerem, hogy a jelen időszakban sok ne
hézséggel jár egy vasutat engedély utján kiadni, 
mert a pénzviszonyok változtak. De a múlt esz
tendőben, midőn ezen észrevételemet tettem, a 
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viszonyok kedvezően állottak, és most is kimon
dom azon nézetemet, hogy kár volt ezen vasútra 
nézve, mely annyira, lényeges, a Fell-rendszerrel 
experimentálni és szakértőket külföldre küldeni, 
hogy egy vasutat nézzenek meg, mert ez által 
elhaladt az idő és jelenleg ott vagyunk, hogy 
épen az összekötő része ezen vasútnak nem jöhet 
létre. 

Az igen t. miniszter urnák azon nyilatko
zata, hogy mig a Károtyváros-fiumei rész ki
építtetik, elkészül-ezen vasút is, az igaz, hogy 
megnyugtató volna; de bátor vagyok azon ész
revételt tenni , hogy Eszéktől Károly vár ősig 
igen sok akadály van, és ha a közlekedési mi
niszter ur késedelmezik azzal, hogy kiadja az 
illető concessiót Eszéktől Károlyvárosig, megtör
ténhetik, hogy a Károlyváros-fiumei vasút elébb 
lesz készen, mint az eszék-károlyvárosi vonal, 
és az egész ügy oly szinben tűnik fel, mintha 
ezen egyetlen tengeri kikötőnk érdekeit mellőz-
nők s az által előnyt nyújtanánk eg}^ más ki
kötőnek, kimondom Triestnek, mely mindig ha
talmas versenytársa lesz a magyar kikötőnek. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Egyébiránt én részemről semmiképen nem 
kételkedem a t. közlekedési miniszter ur jó szán
dékában, s óhajtom, hogy ennek érvényt is adjon 
az által, hogy ezen év első felében az engedély
okmányt a ház asztalára letegye. Erre nézve, 
azt hiszem, legczélszerübb lesz, ha a ház a t . 
miniszter ur nyilatkozatát tudomásul veszi, és 
reménylem, nem leszek kényszerülve arra, hogy 
e tekintetben még egyszer felszólaljak és hatá
rozati javaslatot adjak be, mely csupán arra vo
natkozhatnék, hogy az országgyűlésnek már ho
zott határozatát a miniszter ur hajtsa végre. 

E l n ö k : Tudomásul veszi a t. ház a mi
niszter ur válaszát ? (Tudomásul veszszük !) Ennél
fogva a ház a miniszter ur nyilatkozatát tudo
másul veszi. 

A miniszterelnök ur kivan szólani. 
A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 

n ö k : Tisztelt ház! Debreczen városa érdemes 
képviselője egy interpellatiót intézett hozzám, 
melyben a következő három kérdés foglaltatik: 
először: hogy történhetett az, hogy a horvát 
határőrvidék bekeblezése tárgyában nem csak 
hozzám, mint a magyar kormány elnökéhez, ha
nem egyszersmind az osztrák kormány elnöké
hez és a közös hadügyminiszterhez is intéztet
tek magas királyi kéziratok; és hogy mi érte
tik azon alkotmányos előterjesztések alatt, me
lyeknek kidolgozására és beterjesztésére szólittat-
nak fel az illető miniszterek 1 A második kérdés 
az : miként történt, hogy a hadügyminiszterhez 
szóló kéziratok egyike általa nem volt ellenje
gyezve? A harmadik kérdés pedig vonatkozott 

azon hirekre, melyek szerint a határőrvidéken 
némi nyugtalanságnak mutatkoztak volna jelei, 
azon kérdést intézi hozzám a képviselő u r : nem 
szándékozik-e a kormány a határőrvidék kérdé
sére nézve átalában előterjesztést tenni? 

Mielőtt ezen kérdésekre válaszolnék, köte
lességemnek tar tom engedelmet kérni a képvi
selő úrtól azért, hogy a távollétemben beadott 
interpellatióra épen távollétem és a később be
következett szünetelés miatt , csak mai napon 
válaszolhatok. 

Ezeket előre bocsátván, azt hiszem, hogy a 
mi az első kérdést illeti, miért intéztetett a ha
tárőrvidék egy részének feloszlatása tárgyában 
kézirat nem csak hozzám, hanem a lajtántuli 
müiiszterium elnökéhez is? azt gondolom, hogy, 
ha a t. képviselő ur megengedi, hogy visszaem
lékeztessem azon^körülményekre, melyek a legm. 
kéziratok megjelenését megelőzték, egyet fog ve
lem érteni abban, hogy ami történt, ugy a mint 
tőrtént, helyesen történt. 

A Magyarország és az ő felsége többi orszá
gai közt fenforgó közös terhek viselésének ará
nyára nézve kiküldött küldöttség 1867. augus-
tusában ugyanis abban állapodott meg, hogy 
számítási alapul csak az akkori állapot vétetik 
fel; továbbá, ha bármely rész területe időközben 
akár egész részek hozzácsatolása, akár közigaz
gatásilag elválasztott részek visszacsatolása által 
növekednék, helye lesz meghatározni azon össze
get, melylyel ezen rész a közös terhekhez járulni 
köteles. 

Már most, miután a magyar korona átveszi 
a határőrvidék eddig tőlünk közigazgatásilag 
elszakasztott egy részét, helye van, hogy az 
arány e tekintetben ujolag állapíttassák meg. 

Hozzájárni továbbá az, hogy a véderőről 
szóló törvény 13. §-a értelmében azon kiszámí
tásba, mely szerint járul a magyar korona a kö
zösen megállapított sereg létszámához, a határ
őrvidék lakossága, mint a mely a szolgálatot 
más alakban teljesiti, be nem volt számítva; i t t 
tehát előáll azon szükség, hogy ezen szám 
is kiigazittassék, és ez iránt is megállapodás tör
ténjék. Hogy a magyar kormány a legnagyobb 
súlyt fekteti arra, hogy minden, a két részt ér
deklő ily egyezmény mindkét rész teljes meg
nyugvásával történjék, azt mondanom sem kell. 
Már most ezen megállapodást két módon lehetett 
essközölni: vagy küldöttségek, vagy pedig a két 
minisztérium közt történendő egyezmény utján. 

A magyar kormány azon nézetben volt, hogy 
tekintve a jelen fenforgó kérdés aránylagos cse
kélységét, sokkal czélirányosabb a második ut, 
t. i. a két minisztérium utján eszközlendő egyez
mény, mely azután a törvényhozások elé lesz 
terjesztendő. De még azon esetben is, ha kül-
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dőttségekre bízatnék e kérdések eldöntése, min
denesetre meg kellett volna előzni azt a két 
minisztérium közt történendő egyezménynek. 

Erre és nem egyébre vonatkoznak tehát 
azon legmagasabb királyi kéziratok. Ez és nem 
egyéb értetik azon alkotmányos előterjesztések 
alatt, melyek annak idejében a törvényhozások 
elé hozandók. 

Hogy pedig Magyarország integritása egy-
átalában kétségbe nem vonatott, azt világosan 
bizonyítja a legmagasabb királyi kézirat szövege 
maga, mely azt mondja: „a bekebelezendő terüle
tek az illető polgári hatóság alá helyeztessenek." 
Melyik az illető polgári hatóság ? azt a kétségte
len történeti jog és a szentesitett törvények bi
zonyítják. (Helyeslés jobb felől.) 

A mi a második kérdést illeti, hogy miért 
nem volt a közös hadügyminiszterhez inté
zett kéziratok egyike a közös hadügyminiszter 
által ellenjegyezve, erre nézve, habár nem tar
toznék szorosan kötelességemhez válaszolni, de 
miután azon helyzetben vagyok, hogy azon in
dokokat, melyek a közös hadügyminisztert e te
kintetben vezették, ismerem, van szerencsém 
válaszolni. A közös hadügyminiszterhez két rend
beli legmagasabb kézirat intéztetett: az első, 
mely ő felségének azon szándékát illetőleg ren
deletét fejezi ki, hogy a katonai határőrvidék 
egy része a katonai admininistratio alól kivétet
vén, s az ezredek feloszlattatván, a polgári Hor
vátországhoz esatoltassék; a másik pedig fölszó
lítja a közös hadügyminisztert azon előleges in
tézkedések megtételére, melyeknek az átvételt 
meg kell előzni. 

Az első tehát nem volt aláírva azért, és 
egyszerűen azért, hogy annál inkább kitűnjék, 
és minden kifogás ellenében világosan álljon az, 
hogy ő felségének ezen legmagasabb kézirata, 
melyben ő mint fo hadúr a katonai szolgálat 
alól a határőrvidék egy részét kiveszi és az ez
redeket feloszlatja, nem egyéb, mint motu 
proprio. (Helyeslés jobb felől.) 

A másik kézirat pedig, mely azon részletes 
előterjesztések megtételére vonatkozik, melyek
nek mint szerencsém volt mondani, a bekebele
zést kell hogy megelőzzék, már szokott módon 
alkotmányosan lett a közös hadügyminiszter által 
ellenjegyezve. 

A mi a harmadik kérdést illeti : van-e a 
kormánynak szándékában a határőrvidékre vo
natkozó átalános előterjesztést tenni a t. ház 
elé: bátor vagyok válaszolni, hogy a mit átalá
nos előterjesztésnek lehetne nevezni, arra nézve 
a kormány jelenleg sem okot, sem alkalmat nem 
lát. Miután azonban azt gondolom, hogy a tisz
telt képviselő urnák is tulajdonkép az volt szán
déka, hogy azon hírekre nézve, melyek azon 

időben a határőrvidékről keringtek, a kormány
tól fölvilágositást nyerjen, e tekintetben szíve
sen fogom ez iránt is nézeteimet elmondani. 
(Halljuk!} 

Én azt hiszem, t. ház, kétségtelen, hogy min
den népnél, mely huzamosb ideig nagyobb terhe
ket viselt, mint a melyek őt méltányosan meg
illették volna, és mely némileg elhagyatottság
ban érzi magát, a fatalismus bizonyos neme tör 
magának utat, mely abban áll, hogy ujabb vál
tozások nyomán ritkán keletkezik valami jobb. 
Én azt hiszem, ezen fölfogás létezett, vagy léte
zik a határőrvidék némely lakosainál, s ez adott 
alkalmat azon hírekre, melyek az • interpellatió 
beadása idején keringtek; de meg vagyok győ
ződve, hogy a közel jövő a határőrvidék minden 
lakosát meg fogja győzni arról, hogy ez egyszer 
ezen hit nem alapos, s hogy a közeljövőben 
megnyugvást fognak ők találni. 

Tudomásom szerint a határőrvidék lako
sait ezen idő szerint két tárgy tartotta igen ter
mészetes izgalomban ; az egyik a határörvidéki 
erdők eladásának kérdése, s különösen az, hogy 
az ebből nyerendő tetemes összegek hova fognak 
fordíttatni; a másik pedig maga az egy rész be
kebelezésének kérdése. 

A mi az elsőt illeti: reménylem, igen rö
vid idő alatt a kormány azon helyzetben lesz, 
hogy meggyőzheti a t. házat, miszerint szorosan 
az általa vett utasítások értelmében járt el, és 
meggyőzheti egyszersmind a határőrvidéket, hog3r 

a hadügyminisztérium és a magyar kormány közt 
folytatott tárgyalások alatt mindenekelőtt és 
mindenekfelett a határőrvidék érdeke volt szem 
előtt tartva. (Élénk helyeslés minden oldalról.) 
Arról tehát meg vagyok győződve, hogy e te
kintetben a megnyugvás nem sokára be fog 
következni. (Helyeslés.) 

A mi az izgatottságnak azon nemét illeti, a 
mely talán a határőrvidéken észlelhető lett 
volna: azt hiszem, az egyéb nem volt, mint azon 
igen természetes nyugtalanság, mely mindenütt 
létezik, a hol ismert állapotból ismeretlenbe kell 
átmenni. De ha létezett vagy létezik ily nyug
talanság, erősen hiszem, hogy a mint az illetők 
meg fognak győződni arról, hogy a magyar kor
mány ő felségének abbeli magas akaratát, mi
szerint ezen átmeneti intézkedések ugy történ
jenek, hogy az által az illetőknek sem anyagi, 
sem erkölcsi érdekei legkisebb kárt se szenved
jen, sőt ellenkezőleg gyarapittassanak, (Helyeslés) 
teljesen magáévá tette; ha továbbá meg fognak 
győződni arról, hogy a magyar-horvát kormány 
nem csak maga kívánja biztosítani a bekebele
zendő részeket; arról, nogy tekintve mostani ál
lapotukat, bizonyos számú évekig, t, i. addig, 
mig a productiv erő nálok is kifejlődhetik, a ha-
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tárőrvidékre kiszabott adóknál magasabb adókat 
fizetni nem fognak; ha továbbá meg fognak 
győződni arról, hogy ezen átmeneti intézkedések 
feladata egyátalában nem az, az illetőket hazá-
joktól elválasztani, sőt ahhoz közvetlenebb kap
csok által visszacsatolni; ha meg fognak győ
ződni arról, hogy ezen intézkedések eredménye 
nem lehet az, hogy bárminemű jogtól, melylyel 
mai nap birnak, megfosztassanak, sőt hogy az 
alkotmányos jogok teljességébe lépjenek; s végre 
és főleg, ha meg fognak győződni arról, hogy a 
magyar nemzet és vele együtt a magyar kor
mány nem csak hogy nem szándékozik őket 
nemzetiségökből — mint az némely helyütt állít
tatott — kivetkőztetni, sőt Horvátország jól 
fölfogott érdekeit a maga érdekeinek ismeri: 
én teljesen meg vagyok győződve, hogy akkor 
nem csak meg fog szűnni minden, talán most 
észlelhető nyugtalanság, hanem az illetők haza
fiúi kötelességüknek fogják tartani ő felségének 
magas szándékát saját hozzájárulásukkal, és köz-
remüködésökkel is a kivitelben minden módon 
elősegíteni. (Élénk helyeslés.) 

Ezeket tartottam szükségesnek a t . képviselő 
nr interpellatiójára válaszolni. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Mindenek előtt 
köszönetemet fejezem én is ki az igen t. miniszter
elnök urnák azért, hogy interpellátiómra ily ki-
meritőleg válaszolni szíveskedett. Sajnálnom kell, 
hogy a házban bevett gyakorlatnál fogva most 
rögtönözve kell válasza iránti nézeteimet elmon
danom, és annálfogva bocsánatot kell kérnem, ha 
ezen nézet elmondásában nem lehetek oly sza
batos, és talán óvatos, mint a minőnek ily nagy 
fontosságú és ily komoly természetű ügyben tett 
nyilatkozatnál lenni kellene. 

A mi magát a választ illeti: abban az i gen 
t. miniszterelnök ur a három kérdésre külön-
külön méltóztatott válaszolni mindannyira. En
gedje meg nekem, hogy én megfordított rendben 
a legutolsóra nézve nyilatkozzam először. (Hatt-
juk!) 

A legutolsót illetőleg, igaza van abban a t. 
miniszterelnök urnák, hogy nem átalános ny ilat-
kozatot óhajtottam és óhajthattam, hanem óhaj
tottam épen a fenforgó viszonyokra vona tkozó 
nyilatkozatot; sőt azt gondolom, ha eml ékem 
nem csal, hogy nem is azt mondottam int erpel-
látiómban, miszerint átalános nyilatkozat ot ké
rek, hanem azt mondottam és kérdeztem, hogy 
átalában szándékozik-e nyilatkozni e dolog f e lől ? 

Azonban bármint legyen, okvetlenül az volt 
szándékom': épen ezen körülmények iráut nyi
latkozatot kinyerni. 

A mi e tekintetben adott válaszát illeti, 
ezen pontra adott válaszával ón e percaben ma
gamat kielégítettnek nyilatkoztatom, mert ma-

KÉPV. H. KAPLÓ 1854 rv. 

gam részéről is, mint azon elkalommal kimon
dani szerencsém volt, nem azt óhajtottam, hogy 
az érzelmek és előítéletek megsértessenek, de sőt 
inkább, hogy annak bebizonyítása által, hogy 
minden az eddigi körülmények között kifejlett 
érdeknek figyelembe vételével, és azok iránti kímé
lettel fog az ügy elintéztetni, az illetők teljesen 
megnyugtattassanak. 

E tekintetben tehát nem lehet egyebet óhaj
tanom, csak azt, hogy minél elébb történjenek 
meg mindazok, melyek ezen megnyugvást előidéz
hetik: mert utoljára is, azt hiszem, igazságot fog 
nekem adni mind a t. ház, mind a t. miniszter
elnök ur, hogy az ily dolgok iránti megnyugvás 
sohasem jöhet elég korán, s a legjobb szándék 
is hiába vész, ha az magát minél előbb és mi
nél gyorsabban nem érvényesiti. (Helyeslés.) Óhaj
tom tehát, hogy ez mielőbb megtörténjék, egy fe
lől, hogy a természetszerű aggodalmak elenyész-
tessenek, másfelől, hogy elvétessék a tér azok 
elől, kik netalán épen ezen természetszerű nyug
talanságot kizsákmányolni akarnák. 

A mi a másik két pontra adott választ 
illeti, arra nézve nem vagyok oly szerencsés 
helyzetben, hogy tökéletesen kielégítettnek nyi
latkoztathassam magamat. 

Nem vagyok azon szeren esés helyzetben elő
ször azért, mert igen sajnálom, hogy, ha azon 
közös előterjesztés ugy értelmeztetett, a mint ezt 
a miniszterelnök ur most mondotta, annyira 
nem volt ez azon alkalommal kifejezve a kézira
tokban, hogy valóban senki azt, hogy csak ezek 
és semmi más alatta nem értetett, ezen kézira
tokból ki nem olvashatta; mert ezen kézira
tok szerint valóban ugy állt, — és be nem ava
tottnak nem lehetett máskép érteni, — mintha 
maga a visszacsatolás és hovátartozóság kérdése 
felett fognának a minisztériumok részéről közös 
előterjesztések történni. Ha tehát — a mit igen 
örömest elismerek — nincs hiba a lényegben, 
okvetlen volt hiba a formában, a forma pedig 
ily dolgoknál nem sokkal kevésbé fontos mint 
a lényeg maga. Különben is részemről bármik 
lettek légyen azon okok, mik a minisztériumot 
arra bírták, soha és semmi viszonyok között nem 
helyeselhetek két dolgot: egyik dolog, mit nem 
helyeselhetek, az, hogy alkotmányos államban, par
lamenti alkotmánynyal biró államban, természe
tesen bármely és bármi üdvös, és bár a legjobb, 
bár a nemzet által a legnagyobb hálával foga
dott fejedelmi intézkedések miniszteri ellenjegy
zés nélkül történjenek. 

A másik pedig, mit nem helyeselhetek, az, 
hogy bármi lett légyen a czél és bármi a szán
dék, egy Magyarország integritására vonatkozó 
fejedelmi kézirat más mint magyar miniszter 
által ellenjegyeztessék. 

n 
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E két pontra nézve megelégedve nem lehe
tek, s ha szükségesnek találom, fentartom ma
gamnak a jogot, a további lépéseket megtenni, 
a harmadikra nézve ellenben azon hitben, hogy 
mind az, mit a miniszterelnök ur előadott, mi
előbb meg fog történni, magamat kielégítettnek 
ismerem. (Helyeslés a hal oldalán.) 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r 
e l n ö k : A t. képviselő ur azon reménységét 
fejezte ki, és illetőleg azon kérdést méltóztatott 
hozzám intézni: van-e kilátás arra, hogy az ál
tala is üdvösöknek ismert intézkedések mielőbb 
meg fognak történni 1 Részemről azt mondha
tom, hogy a kormány is ugyanazon meggyőző
désben levén, melyet a képviselő ur kifejezett, 
bizonyára nem mulasztott el semmit, hogy ezen 
időpontot siettesse, és én azon biztos reménye
met fejezhetem ki, hogy az eredmény a legrövi
debb idő alatt várható. Azt azonban kérem el
hinni, hogy ha az előbb nem történt, az bizo
nyára nem a kormány hibája, hanem oka az, 
hogy a kérdés fontosságánál és sokoldalúságá
nál fogva, számos előmunkálatot kivánt, melyek
nek az intézkedéseket meg kellett előzni. 

A mi azt illeti, hogy a forma nem volna 
helyes, erre nézve — sajnálván, hogy nincsenek 
itt a kéziratok — azt kell válaszolnom, hogy 
nem méltóztatott azokat hebyesen elolvasni; azok
ból lehetett ugyan mesterkélten ilyest is kihozni, 
mert hiszen részletekbe ily kéziratok nem bo
csátkozhatnak ; azonban helyesen indokoltan e 
kéziratokból egyebet kiolvasni, egyebet követ
keztetni felfogásom szerint nem lehetett, mint a 
mit előadtam. 

Egyébiránt, ha a t. képviselő ur ezen tár
gyat bármikor szőnyegre akarja hozni, meg levén 
győződve, hogy ezt a közös ezél előmozdítására 
alkalmas módon kívánja tenni, nekem az ellen 
semmi kifogásom sem lesz. Jelenleg a t. háztól csak 
azt kérem és erre bizalommal számitok, hogy a 
választ maga részéről mint kielégítőt elfogadja 
és tudomásul vegye. 

E l n ö k : Tudomásul veszi a t. ház a nyi
latkozatot ? 

I r á n y i D á n i e l : A kérdéshez kívánok 
szólani. (Jobb felől fölkiáltások: Nem lehet! Zaj.) 
El kell választani a kérdést. 

E l n ö k : A szabályok értelmében a kérdés 
más nem lehet, mint ez: tudomásul veszi-e a 
ház a miniszter válaszát vagy nem? (Bal felől 
eÜenmondások.) 

I r á n y i D á n i e l : A kérdéshez kívánok 
szólani. (Jobb felM felkiáltások : Nem lehet! Bal felől 
felkiáltások: A szabályok! Zaj.) 

E l n ö k : Méltóztassék a tisztelt ház saját 
határozatát meghallgatni. (Zaj.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 
120-ik házszabály magyarázatát.) 

I r á n y i D á n i e l : Tökéletesen ugy van. 
Nem is akarok, t. ház.. . . 

E l n ö k (csenget): Előbb arról kell hatá
rozni: tudomásul veszi-e a ház? (Bal felől ellen-
mondások.) A kik tudomásul veszik, méltóztassa
nak fölkelni. (Megtörténik. Bal felől fölkiáltások : 
Nem lehet! A válasznak több része van!) A ház föl
olvasott határozatát nem lehet magyarázni; itt 
nincs több egy kérdésnél, és ez csak az lehet: 
tudomásul veszi-e a t. ház a miniszterelnök ur vá
laszát vagy nem? (Zajos ellenmondás bal felől.) 
Kérem a t. házat, méltóztassék saját határoza
tát és szabályát fentartani. (Helyeslés jobb felől 
Zaj bal felől.) 

T i s z a K á l m á n : Épen a ház saját ha
tározatát és szabályát kívánom megtartatni, 
mely szerint a tárgyhoz ugyan nem, de a föl
tett kérdéshez igen is lehet szólni. (Zaj.) Méltóz
tassanak a házszabályokat megolvasni. (Zaj.) 
Nem azt akarja— azt hiszem — Irányi képviselőtár
sam, és én sem, hogy megszegjük a kérdéses 
határozatot; de miután a kérdés, valamint a 
felelet is három pontból állt, azt akarjuk, hogy 
minden pontra külön történjék a szavazás : (Föl
kiáltások jobb felől : Nem lehet!) mert lehet va
laki az egyik ponttal megelégedve, a másikkal 
nem; a kérdést pedig megosztani a házszabályok 
értelmében lehet. (Fölkiáltások jobb felől : Nem 
lehet!! Zaj.) 

M a d a r á s z J ó z s e f : T. ház! . . 
Z s e d é n y i E d e : T. ház! . . 
E l n ö k : Méltóztassanak miniszterelnök urat 

meghallgatni. (Halljuk!) 
A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r 

e l n ö k : En csak azon megjegyzést akarom 
tenni, ha tőlem vagy a háztól függne, megen
gedni a t. képviselő urnák, hogy szólhasson : én 
részemről azt óhajtanám, szóljon hozzá, mert 
nem hiszem, hogy olyasmit említhessen vagy a 
vita oly térre hozathassák, mely ezen ügynek 
ártalmas lehetne ; (Helyeslés, zaj) de sajnos — és 
ezért nem keltem föl imént a szavazásnál — ez 
oly tárgy, mely fölött szavazni nem is lehet, 
mert ezen jogtól megfosztanak a világos házsza
bályok. (Ellenmondás bal felől.) 

Debreczen város érdemes képviselője ugyan 
azt mondja, hogy lehet a kérdéshez szólni és 
lehet azt mondani, hogy miután itt három pontra 
történt a válasz, mind a három pontra nézve 
külön lehet föltenni a kérdést, vajon a ház tu
domásul veszi-e, vagy sem ? Megvallom, ez eddig 
nem divatozott. (Fölkiáltások jobb felől: Soha!) 
Az interpellatióra adott válasz után vagy egész
ben szokás azt helyeselni, vagy egészben elvetni. 
(Fölkiáltások jobb felől: Ugy van!) Azonban a 
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házszabályok az ellenkezőt sem mondják; én 
tehát a magam részéről teljesen megnyugszom 
akár az egész válaszra nézve eg37szerre, akár 
pontonkint külön választva, méltóztatik a kér
dést föltenni. 

Madarász J ó z s e f : T. ház! 
E l n ö k : Irányi képviselő uré a szó. 
I r á n y i D á n i e l : Mindenekelőtt sajnála

tomat vagyok kénytelen kifejezni a fölött, hogy 
e házban csak kérdésbe is vétethetik a képvi
selőnek azon joga, hogy a kérdéshez vagy a 
házszabályokhoz mindannyiszor hozzászólhasson: 
mert, ha e joggal nem birand a t. ház minden 
tagja, akkor a kérdések hibásan tétethetnek föl, 
és akkor a kisebbség elejtethetik még azon jo
gától is, hogy szavazhasson, a mint megtörtént 
volna épen most is, hogy mi, kik a két első 
kérdésre tagadólag szavaztunk volna, a harma
dik kérdésre nem szavazhattunk, pedig a har
madikra helyeslőleg akartunk szavazni. Én tehát 
arra vagyok bátor kérni a t. elnök urat, misze
rint olyformán, mint azt Tisza Kálmán barátom 
mondotta, a két kérdést egymástól külön válasz
tani méltóztassék. (Jobb felől ssaj; bal felől: Halljuk t) 
Es kérem, azt a házszabályok 136. §. értelmé
ben föltenni, a mely igy szól : „A kérdést min
dig ugy kell föltenni, hogy arra mindenki igen
nel, vagy nemmel felelhessen." Már pedig ugy, 
a mint a t. elnök ur a kérdést föltette, mi sem 
igennel, sem nemmel nem szavazhatunk, mert 
mig igennel szavaznánk a válasz utolsó ré
szére, nemmel kellene szavazunk az első két ré
szére. A 136. §. folytatólag ezt mondja : „ha a 
szavazásra föltett kérdés, czikk vagy indítvány 
több részből áll, szétosztását lehet kívánni." Ez 
az, a mit én kívántam, és a mi iránt kérése
met megújítani bátorkodom. 

Z s e d é n y i E d e : Azt hiszem, t. ház, e 
kérdés megoldásánál csak a tettleges gyakorlat 
vezetheti a t. házat. Hogy pedig az illető sza
bály eddig ugy alkalmaztatott, mint ezt az 
elnökünk ma kimondotta, én ennek élő tanuja 
vagyok. (Derültség. Halljuk1.) Azon alkalommal 
ugyanis, midőn a kereskedelmi miniszter felelt 
azon interpellatióra, vajon azon pénzintézeteknek 
vagy bankintézeteknek, melyek épen az állam 
segélyét kérték, fogja-e az állam segélyét nyúj
tani, én szólni akartam, és pedig csak azért 
akartam a kérdés szavazás alá boesátása előtt 
szólani, mert nem fogtam föl, nem értettem meg 
a miniszter ur válaszát; akkor én csak a kérdés 
megérthetése végett kívántam szólni, hanem még 
azt sem engedték meg. (Hosszas derültség.) A 
gyakorlat is bizonyítja tehát, hogy a házszabá
lyok szerint egyes-egyedül annak lehet szólni, 
ki az interpellatiót teszi és a ki arra válaszol. 
(Zaj.) Ennélfogva vélekedésem szerint, miután 

egy kérdésnél ekkép járt el a ház, egy másik 
kérdésnél másként nem lehet eljárnia. (Fölkiál-
tás a szélső bal oldalon : Akkor sem járt el helyesen 
a hám!) 

P a t a y I s t v á n : ',,Dulce est socios ha-
buisse maloram." (Derültség.) , 

M a d a r á s z J ó z s e f : T. képviselőház! 
Az egyik élő tanú ellenében (Bal felől: Halljuk !) 
természetes, hogy a másik élő tanú is élhet 
szavával és igy a másik tanú szavát is méltóz
tassanak meghallgatni és azután bölcs belátásuk 
szerint intézkedni. Elismerem, hogy magá
hoz az interpellatio tárgyához, a ház szabályai 
szerint, csak a miniszternek és az interpellaló-
nak lehet szólni; elismerem azt is, hogy a kér
dés ennek következtében a ház szabályai szerint 
az: tudomásul veszi-e a ház azt, vagy sem? 
Hanem itt tér el nézetünk ; a ház szabályainak 
felolvasott 136 és utána következő 137. §. 
megvilágosítja ezen tárgyat is, mert a kérdés 
fölött a 137. §. szerint a kérdésnek miként 
leendő föltevése fölött üjra tanácskozni lehet és 
a ház többsége határoz. En ezt elismerem; de 
azt kérjük, hogy a kérdés, mivel a három külön
nemű interpellatio tekintetéből arra igennel 
vagy nemmel egyszerűen nem felelhetni, szétvá-
lasztassék. A 136. §. is megengedi ezt, s most 
is azon helyzetben vagyunk, hogy három tárgya 
levén az interpellatiónak, arra lelkiismeretesen 
egyszerű tudomásul vétellel nem szavazhatunk. 
Kérjük tehát a tisztelt ház többségét, hogy a 
137. §. szerinti tanácskozással fogadja el a 136. 
§. azon rendeletét, hogy a ház a kérdés elvá
lasztását elhatározhatja. (Helyeslés a bál oldalon.) 

S z i l á g y i V i r g i l : Miniszterelnök ur 
mint egy megegyezését nyilvánította ahoz, 
hogy, ha a ház szükségesnek Iája, a kérdés három 
részre felosztathassák. En azonban azt gondolom, 
hogy e kérdés eldöntése egyátalában nem függ
ném függhet a miniszterelnök ur belegyezésétől, 
hanem függ egyedül a szabályok figyelemben 
tartásától. Azt hiszem csak az lehet a kérdés: fön-
forog-e annak szüksége, hogy a kérdés megosztassék 
vagy nem? mert elvileg én is a mellett vagyok, 
hogy a kérdést, ha kell, külön választani lehet, 
és ha az interpellatióra adott válasz után Tisza 
képviselő ur annak bármely pontjára nézve azt 
indítványozta volna , hogy az tárgyalás alá 
tűzessék ki, akkor fenforogna annak szüksége, 
hogy e kérdések külön választassanak. De miu
tán Tisza képviselő ur nyilatkozatában egyáta
lában nem kívánta egyik részt sem tárgyalásra 
kitűzni, nézetem az, hogy a megtörtónt nyilat
kozat után a kérdésnek átalánosságbani felte
vése s a szavazás helyesen ejtetett meg azon 
kérdésre, vajon az egész válasz egyszerűen tu
domásul vétetik-e vagy nem? Miután pedig ez 
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megtörtént, bátor vagyok napirendre térést in
dítványozni. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

D e á k F e r e n c z : T. ház! (Halljuk!) A 
dolog érdemére nézve teljesen mindegy akár 
három külön szavazattal szavazunk a három 
pontra, akár esák egy gyei, miután akár há
rommal , akár egygyel szavazunk reá , azt 
— vajon tudomásul veszi-e a ház az interpella-
tióra adott választ vagy nem —• mással mint 
egyszerű szavazattal eldönteni nem lehet. Hanem 
a formákra nézve létezik különbség. 

Ha Tisza képviselő ur három interpellatiót 
adott volna be, s ha azok mindegyikére külön 
válaszolt volna a miniszter, akkor mind a három 
interpellatió külön szavazás alá kerülne ; de 
— ha nem csalódom — az interpellatió egybe 
volt foglalva és csak több tárgya volt: a miért 
is a miniszterelnök ur a feleletet három részre 
osztotta. (Ugy van! jobb felöl.) 

Ha mégis ugy állna a dolog, hogy valaki 
igennel vagy nemmel nem szavazhat, bizony 
nagy megfontolást érdemelne a kérdés; de miu
tán igennel és nemmel is lehet szavazni, és 
igen természetesen lehet felelni, én itt a vitat
kozást fölöslegesnek tartom, Miért lehet pedig 
felelni ? Azért, mert ha valakit egy interpellatiora 
adott felelet, melynek több pontja van, némely 
részben kielégít, némely részben pedig nem 
elégit ki, igen természetes, hogy azt fogja mon
dani, hogy az interpellatiora adott feleletet nem 
egyszerűen tudomásul venni, hanem tárgyaltatni 
kívánja : (Ugy vanl jobb felől.) mert egy részé
vel nincs megelégedve. Igen ritkán adatik inter
pellatiora felelet, melynek valamely részével az 
interpelláló is meg ne volna elégedve, kivált ha 
az interpellatió több tárgyat foglalt magában. 

A szabályok ezen értelmét a képviselőház 
már rég megállapította, és pedig hosszasabb vi
tatkozás után az ez iránt hozott határozat föl is 
olvastatott; ha mi ezen határozatokat mindun
talan változtatjuk, még kevesebb biztosság lesz 
tanácskozásaink folyamában. A szavazás dönti el, 
hogy tudomásul veszszük-e a feleletet, vagy pe
dig tárgyalására határnapot tüzünk ki? A kik
nek a felelet valamelyik része nem tetszik, azok 
természetesen a felelettel nem lévén megelégedve, 
nem szavaznak a tudomás vételre, hanem külön 
tárgyalást kivannak. (Helyeslés jobb felől.) 

Praecedenst is lesz szerencsém felhozni. A vi
tára, mely ezen tárgy fölött múlt évi október
ben, a 62-ik ülésben folyt, ha nem csalódom 
— öreg ember hamar felejt — Németh Albert 
képviselő ur interpellatiojára adott felelet szol
gáltatott alkalmat. Méltóztassanak visszaemlé
kezni, hogy Németh Albert képviselő ur inter-
pellatiojának is több pontja volt. (Átalános de

rültség.) A minisztérium az interpellatiora egy
szerre felelt. . . . 

N é m e t h A l b e r t : De nem is elégí
tett ki i 

D e á k F e r e n c z : . . felelt minden pontra 
azon egy válaszban. Kérdem, vajon minden pontra 
nézve külön szavaztunk-e, hogy tudomásul vesz
szük-e, vagy nem ? Epén nem; hanem valameny-
nyi pontra nézve együtt döntötte el a többség, 
hogy tudomásul veszi a feleletet. 

Ezen eljárást a szabály életbeléptette és a 
gyakorlat megerősítette, s igy nem látom át, 
miért ne kövessük azt. (Helyeslés jobb felől.) 

Ha megmaradunk az eddigi gyakorlatnál, 
azért senkire nézve sem történik praejudicium : 
mert a ki nincs megelégedve a felelettel, és 
külön tárgyalást kivan, az nem fog a tudomásul
vételre szavazni. Hozzájárul még, hogy a ház
szabályok szerint még utóbb is lehet indítványt 
tenni a tárgy iránt. (Ugy van! jobb felől.) 

Maradjunk tehát meg az eddigi gyakorlat
nál ; mert a mint emiitettem, a hevesi inter-
pellationak is sok pontja volt, és a felelet együtt 
adatván, daczára annak, hogy a felelet is sok 
pontból állott, egy szavazással döntöttük el, 
hogy azt tudomásul veszszük, (Helyeslés a jobb 
oldalon.) 

E l n ö k : T. ház! Azt gondolom, a kérdés 
helyesen volt föltéve, és kimondhatom a többség 
nyilatkozatát, melyben előbb félbeszakittattam: 
hogy a ház a miniszteri választ tudomásul veszi. 
(Helyeslés jobb felől.) 

Még a miniszterelnök ur kivan nyilatkozni. 
A n d r á s s y G y u l a g r . m i n i s z t e r 

e l n ö k : T. ház! T. barátom Ürményi Miksa 
interpellatiót intézett hozzám következő kérdé
sekkel — s itt ismét három kérdés van: haj
landó vagyok-e elismerni annak fontos voltát, 
hogy egyfelől az ország lakosai felmentessenek 
a katonai szállásolás általi tulterheltetés alól, 
másfelől, hogy mód nyujtassék a csapatok minél 
egyenlőbb és gyorsabb kiképeztetésére ? másod
szor : kivánok-e intézkedni, hogy katonai lakta
nyák építése által ezen létező hiányok orvosol
tassanak? ós ha igen, ezen építkezések országos 
eszközökkel létesíttessenek, vagy pedig a vidék, 
illetőleg a törvényhatóságoknak adandó engedély 
illetőleg biztosítás, vagy segélyezés utján. 

Ezen kérdésekre nézve van szerencsém vála
szolni. 

A mi az elsőt illeti: én teljesen egyetértek 
a képviselő úrral a tekintetben, hogy egyrészt 
az ország minden lakosát aziránt biztosítani kell, 
hogy a szállásolás következtében a reá háramló 
teher által tul nem fog terheltetni, biztosítani 
kell ugyan akkor az országot az iránt is, hogy a 
katonaság kellőleg kiképeztessék; ezt pedig csak 
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egy utón lehet elérni, t. i. az által, hogy kellő
leg lesz gondoskodva kaszárnyákról; sőt tovább 
megyek, s hozzá teszem azt, hogy tekintve azt, 
miszerint viszonyaink közt katonáink sokkal rö
videbb időt töltenek zászló alatt, mint a meny
nyit törvény szerint tölteniök kellene, azoknak 
ezélszerü kiképeztetése valódiíag lehetetlen, ha 
azon rövid idő alatt számukra állandó kaszár
nyákról gondoskodva nincs. 

A mi a második kérdést illeti, hogy tet
tem-e e tekintetben lépést, vagy szándékozom-e 
lépést tenni? bátor vagyok válaszolni, hogy már 
rég megtettem e tekintetben az előkószifcő lépé
seket; azonban hogy ezen hiány pótoltassék, 
annak két előföltétele van. Egyik az, hogy ki
dolgoztassák egy állandó békedisloeationalis terv, 
a másik pedig, hogy biztosítva legyenek az ille
tők arról, hogy a kaszárnyák után a szállásbér 
fizettetni fog még akkor is, ha azok netalán 
valamely körülménynél fogva egy ideig nem vol
nának elfoglalva. En tehát már huzamosb ideje 
megtévén e tekintetben az előlépéseket, a közös 
hadügyminisztérium közt és köztem megtörtént 
a megállapodás arra nézve, hogy egy ily béke 
dislocationalis terv az egész országra nézve ki
dolgoztassák. De miután ugylátszik, ez sok mun
kával járt, csak e napokban jöttem azon hely 
zetbe kijelenthetni, hogy e javaslat a hadügy
minisztérium részéről mái elkészült és e napok
ban fog leérkezni, amikor is a hadügyminiszté
rium és honvédelmi minisztérium közegei közt 
ez megvitattatván és megállapittatván, a kormány 
azon helyzetben lesz, e hiányt azután pótolhatni. 

A mi azon kérdést illeti, hogy országos 
költségen terveztetik-e a kaszárnyák fölépitte-
tése? én azt tartom, hogy ha az illető törvény
hatóságok és községek, sőt imitt amott egyesek 
is biztosítva lesznek arról, hogy a kaszárnyák 
után szálJásbér mindenesetre fizettetni fog, és 
ha tudni fogják, mennyi katonaság, gyalogság és 
lovasság fog elszállásoltatni: akkor azt tartom, 
nem lesz szükség, hogy az állam maga költsé
gén építtesse a laktanyákat, hanem fognak ta
lálkozni mindenütt, a kik azokat majd saját 
költségükön felépitik. (Helyeslés.) Azt tartom, 
hogy ezzel el fog kerültetni azon kérdés: vájjon 
állami hitelen épittessenek-e fel azok ? Elvben 
semmi kifogásom nincs ugyan az ellen, hogy ka
szárnyák építtessenek; de azt, hogy az állam 
által építtessenek, nem tartom helyesnek. (Ata-
Unos helyeslés.) 

Ü r m é n y i M i k s a : T. ház! Midőn a 
nyert válaszért az igen t. miniszterelnök, illető
leg honvédelmi miniszter urnák köszönetet mon
dok, teszem ezt annál nagyobb őrömmel, mert 
magam is — szerény nézetem szerint — azt 
tartom, hogy a miniszterelnök ur által jelzett 

módozat, t. i. hogy nem országos alapokból, ha
nem csak a vidékeknek nyújtandó segély mel
lett építtessenek a kaszárnyák, a gyakorlatibb 
is azon mód, a mely legelébb fog minket ezél-
hoz vezetni. Engedje meg a t. ház csak azon 
óhajtásomat kifejeznem, bár a miniszterelnök ur 
talán be sem várná véglegesen az általam is 
teljesen szükségeseknek elismert tárgyalásokat 
a közös hadügyminiszterrel, hanem már talán 
ezt megelőzőleg nyújtaná be az ezen ügyet elin
tézni szándékló törvényjavaslatot: mert méltóz
tassanak megengedni, hogy csak néhány szóval 
mondjam el, mikép én azt hiszem, hogy ezen 
dolgon segíteni legjobban ngy lehet, ha a vidé
keknek engedelem adatik arra^ hogy ők törlesz
tési kölcsönökkel építsék a laktanyákat. E dolog 
keresztülvitelének előkészítésére igen sok idő fog 
igényeltetni, míg az illetők, a vármegyék, tárgyal
ják, a közönség beleegyezése megnyeretik. Ebbe 
hónapok fognak beletelni. Azért azt hiszem, 
ennek megkezdését halaszthatlanul meg kellene 
tenni. Különben ismételt köszönetem nyilvánítom 
a válaszért. (Helyeslés.) 

A n d r á s y G y u l a gr . m i n i s z t e r 
e l n ö k : Igen örvendenék, ha a t képviselő 
urnák most kifejtett kívánságát teljesíthetném; 
de megvallom, nem tartom azt teljesíthetőnek, 
mert nem osztozom azon nézetben, hogy mind
addig, míg az illetők nem tudják, mely helyen 
s mennyi katona lesz elszállásolva, míg elvileg 
nincs nekik megígérve, hogy akár lesz ott ka
tona, akár nem, meg fog fizettetni a szállásbér, 
hajlandók lesznek magokat azon veszélynek ki
tenni, hogy építenek kaszárnyákat, és — a mai 
példa szerint — elhordják az ablakokat, ajtó
kat, padozatot, a katonák pedig máshová szál
lásoltatnak. A honvédelmi minisztérium ennél
fogva nem érezheti magát íöljogositva azon biz
tos reményre, hogy az emiitett egyszerű felszó
lítások sikert fognak fölmutathatni mindaddig, 
míg a békedisloeationalis terv kidolgozva és meg
állapítva nincs. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tudomásul veszi-e a t. ház a 
miniszterelnök ur válaszát 1 (Tudomás'id veszszük!) 
Tudomásul vétetik. 

Mielőtt a napirend főtárgyára áttérnénk, 
méltóztassanak megengedni, hogy egy kis házi 
dolgot végezzünk, t. i. a ház január havi költ
ségvetését. 

Maj lá th I s t v á n j e g y z ő (félolvassa a 
Mpvtselőfmz 1870. januárhavi költségvetési előirány
zatát.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Az elnökség tehát fölhatalmaztatik, hogy 
a költségeket a szokott módon folyóvá tegye. 

Következik a másik tárgy: a pénzügyi bi-
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zottság államköltségvetési jelentésének tárgya
lása, és a szónokok sorában Irányi Dániel. 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Átalánosan fel
tűnt a tegnapelőtti tanácskozás alkalmával elő
ször volt alkalmunk kimerítően és részletesen 
tárgyalni a költségvetést és a tárgyalásnak első 
napja volt, mind a mellett, hogy ezen oldalról 
a szónokok közöl számosan támadták meg a 
kormányt és különösen a pénzügyminisztert a 
túlsó oldalon mind e mellett is csak ketten 
emeltek szót a kormány védelmére. Azon nem 
csodálkozom, hogy a pénzügyminiszter ur hall
gatott, ő alkalmasint — mint én gondolom — 
bizván a maga erejében és ügyének igazságossá
gában, azt várta, hogy elébb a bal oldal vala
mennyi szónoka megtámadja, hogy ő azután egy 
csapással tönkre tegye valamennyit. (Valaki jobb 
felől: Igen!) Lehetnek azonban, kik tán nem ily 
hősiesnek találják ezen eljárást, hanem inkább 
azon szándékot látják benne, hogy az utolsó 
szó az övé levén, következőleg neki igaza le
gyen; vagyis hogy a ház szabályainak a közön
ség halandó részére nézve, áthághatatlan kor
látjait vonja az ő személye és ezen oldal közé, 
mely korlát vonásával ő azután ügyesen össze
állított számok és még ügyesebben dialectiea 
segélyével fegyverezve, elleneit szétoszlassa, és a 
•jobb oldal diadalkiáltásaira a bal oldal részéről 
csak a boszankodásnak moraja feleljen. 

Lesznek, kik ezt olcsó dicsőségnek fogják 
tartani; és kívánni, vajha az ország népe, vajha 
maga a többség, ezt valaha drága dicsőségnek 
ne legyen kénytelen nevezni. (Valaki a jobb ol
dalon : Dehogy !) 

Patay Is tván: De igen! 
I r á n y i D á n i e l : De ha nem lepett meg 

a pénzügyminiszter ur némasága, megvallom, 
csodálkozom azon, hogy a kormány pártja részé
ről csak ketten vették fel a keztyüt, mert tu
dom, hogy van a túlsó táborban egy szent csa
pat, sacra manus, és vannak bátor férfiak, kik 
a lehetetlenre is vállalkozni szoktak. (Valaki 
jobb felől: Hála Istennek, hogy vannak!) 

Azonban reménylem, t. ház, hogy a szom
bati veszteségért kárpótoltatni fog. Igen helye
sen jegyezte meg t. barátom Simonyi Ernő, hogy 
a mai tanácskozás tárgya nem mint némelyek 
mondották, a pénzügyi bizottság átalános jelen
tése, hanem a költségvetés összesége vagyis a 
nyolcz vagy kilencz költségvetés együtt véve. 
Épen ugy mint akkor, mikor valamely törvény
javaslat tárgyaltatik, nem a központi bizottság 
által a felett készített jelentés, hanem maga a 
törvényjavaslat képezi a tanácskozás tárgyát, és 
a törvényjavaslat, nem pedig a jelentés tűzetik 
ki a ház szavazása tárgyául, és azon kérdés, 
vajon az elfogadtassék-e a részletes vita alap

jául, vagy nem? és ha egyetértek t. barátom és 
elvtársammal e részben, egyetértek a pénzügyi 
bizottsággal is sok tekintetben; csatlakozom kü
lönösen azon sajnálatához, melyet a jelentésben 
feljegyzett, miszerint a kormány sem kellő idő
ben, sem kellőleg indokolva nem terjesztette elő 
a maga költségvetését; de ismét engedje meg a 
t. pénzügyi bizottság, hogy viszont én sajnála
tomat fejezzem ki a felett, hogy a pénzügyi bi
zottság, legalább a mennyire tőle telt, nem 
igyekezett a kormánynak ezen hibáját pótolni 
az által, hogy a maga tanácskozásait, hogy a 
maga alkudozásait a pénzügyminiszterrel és a 
többi miniszterekkel nagyobb részletességgel nem 
terjesztette elö a maga jelentésében a képviselő
háznak, ugy hogy ez által képét nyerte volna 
a képviselőház azon tárgyalásoknak, melyek a pénz
ügyi bizottság kebelében folytak. Ez által meg 
lett volna könnyítve magának a háznak mostani 
tárgyalása. 

A pénzügyi bizottságnak tiszt, helyettes-elő
adója maga igen jól tudja, milyen terjedelme
sek, milyen kimerítők szoktak lenni a nyugati 
államokban az ilyen jelentések, és én nem tehe
tem, hogy ezúttal is sajnálatomat ne fejezzem 
ki a fölött, hogy a mi jelentéseink valóban a 
laconicitás által tündökölnek. Ez által azt értük 
el, hogy a háznak mindenik tagja kénytelen 
volt maga épen azon tanulmányozásnak vetni alá 
az egész költségvetést, mint milyennek vetette 
aztj ata maga a pénzügyi bizottság, és egyáta-
lában nem nyertünk időben az által, hogy nem 
az osztályokhoz, hanem egy külön pénzügyi bi
zottsághoz, szakavatott férfiakhoz utasítottuk a 
költségvetést: minélfogva részemről is helyesnek 
találom azon indítványt, melyet Ghyczy képvi
selőtársam kifejezett, miszerint későbben az an
gol szokás követtessék általunk is, miszerint a 
ház bizottsággá alakulván, tárgyalja ezentúl a 
költségvetést. 

T. ház! A szombati tanácskozás noha igen 
érdekes és igen alapos volt, mégis —• vélekedé
sem szerint — csak a gyakorlati oldalról fejte
gette az előttünk fekvő fontos tárgyat. Engedje 
meg nekem a t. ház, hogy én az elmélet meze
jére is kitérhessek és azon elveket fejtegessem, 
melyek szerint, csekély véleményem szerint, a 
költségvetést, az államháztartást berendezni szük
séges. Ezen engedelmet annyival inkább vagyok 
bátor kérni, mert hiszen ez az első alkalom, 
midőn a magyar törvényhozás nyilatkozni fog 
azon elvek felett, melyek szerint maga kívánja, 
hogy az ország háztartása vezettessék és beren
deztessék. 

Sokat irtak, sokat beszéltek azon módról, 
azon elvekről, melyek szerint ezen háztartás leg-
czélszerübben és leghelyesebben berendezendő 
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lenne. Véleményem szerint azok találták el leg
inkább az igazat, a kik azt mondták, hogy az 
államháztartást ugyanazon elvek vezetik, a me
lyek egy jól berendezett magánháztartást; hogy 
valamint a magánháztartásban, ugy az állam
háztartásban is két főtorvónyre kell főleg ügyelni, 
a munkára és takarékosságra, és ezen főtörvény-
ből szükségkép következik továbbá azon szakasz, 
hogy nem a jövedelmeket kell igyekezni minden 
áron fokozni a kiadásokhoz képest, hanem ellen
kezőleg a költségeket kell mérni a jövedelemhez, 
Vannak — megengedem — kivételes esetek, 
vannak esetek, midőn mind az államgazda, mind 
a magánember kénytelen akár a tökéhez nyúlni, 
akár pedig hitelhez folyamodni. Ez esetek azok, 
midőn vagy a végszükség parancsolja, vágj7 pe
dig hasznos beruházások forognak fen. Ezen ese
tekben igenis megengedem, hogy valamint a 
magánember, ugy az ország pénzügyére is a 
hitelhez folyamodhasson ; azonban szükséges elő
ször is, mint mondám, hogy a végszükség két
ségtelen legyen és szükség, hogy midőn beruhá
zások történnek, azok czélszerüek és hasznosak 
legyenek : mert lehetnek némely beruházások, a 
melyek első tekintetre hasznosaknak látszanak, 
de melyek nem czéíszerüen intéztetvén, az or
szágnak kárát okozzák inkább, mintsem hasz
nára leimének. Akkor például, midőn nem te
kintve arra, vajon a kamatokat képes-e meg
fizetni az ország kincstára, egyre másra történ
nek beruházások, oly beruházások, melyeknek 
kamatozása csak hosszú évek során várható, 
ilyen esetekben bármily hasznos lett volna. Kü
lönben a beruházás, én ezt czélszerünek nem 
nevezhetem. 

De következik továbbá szabályképen az is, 
t. ház, hogy meg kell különböztetni a kiadáso
kat azon sorrendben, a melyben szükségességük 
élénkbe tűnik. Jean Baptiste Say, ha jól tudom, 
volt az első, ki ezen osztályozást megkezdte, 
három felé osztván a költségeket, úgymint : 
szükségesekre, hasznosakra és fényüzésiekre. En 
a fényűzési rovatot, mindaddig, mig a haszno
sakra mód és alkalom nyilik, megengedhetőnek 
nem tartom, hanem igenis azt óhajtom, hogy a 
hasznos kiadásokra minél nagyobb összeg taka
ríttathassák meg. Az elkerülhetlen költségekhez 
számítjuk azokat, t. ház, melyek a társadalom
nak, az államnak fenállását biztosítják. Ilyenek 
az ország bel- és külbátorságának biztosítására 
szükséges költségek, ilyenek azok, melyeket a 
közigazgatás, az igazságszolgáltatás igényel, s 
ilyeneknek kell ehsmernünk az utóbbi időkben 
azokat is, melyeket az adósságok rovata alatt 
tanultunk ismerni; de szükséges, hogy ezen 
adósságok olyanok legyenek, melyeket magunk 
és a magunk javára csinálunk. A hasznos beruhá

zások és kiadásokhoz számítom azokat, melyek 
a nevelés, a közlekedési eszközök, melyek a föld-
mivelós, az ipar, kereskedés kifejlésének előmoz
dítására szolgálnak; a második rendben haszno
sakhoz, melyeket mások a fényüzésiekhez, én 
azonban szintén, de csakis a másodrendben hasz
nosokhoz számítom, sorolom továbbá azon ki
adásokat, melyek a szépművészetek, múzeum és • 
középületekre vonatkoznak. így állapítván meg, 
tisztelt ház, azon sorrendet, melyben a költsé
geket tenni czélszerüleg kell és lehet, azon kér
dés merül föl: vajon mily arányban kell tehát 
ezen költségeket ezen sorrendben teljesíteni? 

Azt gondolom, minél kevesebb kívántatik 
az úgynevezett elkerülhetlen költségekre és mi
nél több takaríttatik meg a hasznosakra, annál 
helyesebb elvek szerint van berendezve a ház
tartás. Nálunk, fájdalom! az arány megfordítva 
áll és mi azon költségekre, miket elkerülhetet
leneknek neveznek, a jövedelem nagyobb részét 
vagyunk kénytelenek elkölteni, azonban azokra, 
melyeket hasznosaknak ismer el, minden ember 
csak filléreket gazdálkodhatunk meg: nevezete
sen a nevelésügyre, nevezetesen a közlekedési 
eszközökre. 

Tudom én, t. ház, hogy ez más országok
ban is, fájdalom, így van, különösen pedig a 
monarchikus államok legnagyobb részében (Ugy 
van! a szélső hál oldalon) de ha Franczia-, Olasz-, 
Poroszországban ugy van is, ott legalább, ha 
sok pénz költetik a seregre, ha nagy sommák 
költetnek az adósságokra, ezen adósságok nem 
idegen ezélokra tétettek, és a sereg nem idegen 
sereg az országra nézve, mig ellenben nálunk 
az adósságok nem csak a nemzet érdekében nem, 
hanem nagyrészt a nemzet érdeke ellen csinál
tatnak, (Ugy van! a szélső hal oldalon) és a had
sereg idegen zászlajára, alkatára és vezérletére 
nézve. 

Hogy a közigazgatásra, hogy az igazságszol
gáltatásra és különösen ezen utóbbi ágára a 
közszolgálatnak elegendő pénz nem jut épen 
azért, mert azt az úgynevezett elkerülhetlen 
szükségek felemésztik, az fájdalom, szintén igaz: 
mert ime az igazságszolgáltatás azon része, mely 
közvetlenül az igazságügyi miniszter felügyelete 
alatt áll, a mint a lapokból közelebb megtud
tuk, valóban nem legörvendetesebb állapotnak 
örvend, ugy annyira, hogy a királyi táblánál 
tizenhárom egész 14,000 tárgyhalmaz hátralék 
fekszik és maga a legfőbb törvényszék, a sem-
misitőszék nem győzi a munkát; és ezen tárgyhal
maz nem azért gyűlt ott össze, mintha a birák 
nem teljesítenék kötelességüket, mintha hanya
gok lennének; hanem minthogy a birák száma 

I nem elegendő, nem elegendő pedig azért, mint-
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hogy az igazságügyi miniszter azt hiszi , hogy 
többet az igazságszolgáltatásra nem fordíthat. 

így állunk, t. ház, az úgynevezett szüksé
ges elkerülhetlen költségekkel is. 

Hogy a hasznosakra mily keveset fordít
hatunk, azt a szombati tárgyalás alkalmával t. 
barátaim közül többen elmondották. Hogy a 
másodrendben hasznosakra vagy azokra, miket 
mások fényüzésieknek neveznek, nálunk még csak 
gondolni sem lehet, az az előre bocsátottakból 
önként következik. 

A másik fóelv, t. ház, hogy a rendes kiadá
sokat a rendes bevételekkel s a rendkívülieket 
a rendkívüliekkel kell fedezni. Nálunk legalább 
ezen előttünk fekvő költségvetésben ez sincs 
igy. Ha nem nagy sommával is, de mégis he-
tedféí millióval, mely a mi körülményeink között 
tetemesnek nevezhető, mégis meghaladja a ren
des kiadás a rendes bevételeket, s meghaladja 
gondolom másfél millióval a rendkívüli kiadás 
a rendkívüli bevételeket, mi annyival fontosabb 
és sajnosabb, mert a bevételek , különösen 
pedig a bevételeknek azon része, melyet az adók 
nyújtanak, már oly mérvre vannak felemelve, 
hogy azokat tovább fokozni a nép teljes romlá
sa nélkül nem lehet; és igy nem marad egyéb 
hátra, mint azon módokról gondoskodni, melyek 
által ezen szomorú helyzeten segíteni lehet. Két 
út vezet e czélra t. ház, egyik a kiadások leszál
lítása , másik a jövedelmek fölemelése. A mi a 
költségek leszállítását illeti miután azon rovatok, 
melyeket hasznos költségek nevezete alatt isme
rünk, nemcsak tetemesen, de elegendően java
dalmazva sincsenek, igen természetes, hogy csak 
azon költségekből lehet levonni, melyeket elke-
rülhetleneknek nevezünk, s az elkerülhetlen költ
ségek között különösön azokat, melyeket a fegy
veres erő, s melyeket részben a közigazgatás 
igényel. 

A hadsereg, mellőzve azt, hogy nem nem
zeti, véleményem szerint sokkal nagyobb, sokkal 
tetemesebb, mintsem azt a körülmények, mint
sem azt Ausztria és Magyarországnak viszonyai 
igényelnék. Tudom én, hogy a honvédelmi mi
niszter ur — vagy minthogy neki alig van hoz
zá szólója — hogy ha a közös hadügyminiszter 
ur jelen lenne, ő tiltakoznék a hadsereg leszál
lítása ellen, az állam vógveszedelmét jósolva, 
hogy ha csak némi részben kisebbittetik is a had
sereg; de azt is tudom, hogy szokása ez már a 
hadügyminisztereknek nemcsak nálunk, hanem 
máshol is, és hogy ha tiltakozásuk daczára a 
fegyveres erő leszállittatik, kitűnik, hogy az ál
lam biztonsága egyátalában nem csökken, ellen
ben a polgárok, ellenben az ország adóképessége ez 
által is szaporodik. Én tehát azt gondolom, hogy 
nálunk is a létező, a fenálló hadseregnek leszál

lítása azon főeszköz, melylyel a súlyos terheken, 
a nép terhein könnyíteni lehet és könnyíteni 
következésképen kell is. 

A könnyítésnek másik módja lenne a köz
igazgatási némely költségeit kevesbitése. Én azon 
nézetben vagyok, hogy a hivatalnokokat, a ki
ket alkalmazunk, jól, tisztességesen szükséges 
fizetui; de viszont azt tartom, hogy a hivatal
nokok túlságos száma az országra nem csak 
annyiban káros, a mennyiben a budgetet szer
fölött terheli ; hanem annyiban is káros, a meny
nyiben a munka berendezés törvényével meg 
nem egyez. Fogyaszthatók, apaszthatok továbbá 
tisztelt ház, szerintem, még a kiadások a keze
lési költségeknek csökkentésénél is. 

A pénzügyi bizottság jelentéséből azt lát
juk t. ház, hogy ha némely minisztérium az 
ujabb szabályok szerint brutto-budgetet nyújtott 
is be, azt azonban nem mindenik minisztérium 
teljesítette, ugy hogy nem lehet tudni, hogy a 
kezelési költségek tulajdonkép milyen hányadot 
képeznek a jövedelemhez képest; de abból a mit 
a többi minisztériumoknál látunk, az tűnik ki, 
hogy a kezelési költségeknél eszközölhetők meg
takarítások. 

De nem csak megtakaritások eszközölhetők, 
hanem eszközölhető, véleményem szerint, a jöve
delemnek szaporítása is. 

A t. pénzügyminiszter ur ellenezte, lega
lább nem pártolta akkor, midőn ez indítványt 
megtettem — azt, hogy az adó iránt szakbizottság 
küldessék k i ; nem helyeselte azért, mert ő — 
mint monda — szakbizottságot már kiküldvén, 
mindenesetre előbb annak munkálata lesz bevá
randó. Megvallom t. ház, ezt már csak azért 
sem tekinthetem kielégítőnek, mert mig ő, a t. 
pénzügyi midiszter ur csak azon feladatot tűzte 
ki az általa kiküldött szakbizottságnak, hogy a fen
álló adókat vizsgálja meg, azoknak czélszerüsé-
gét, behajtási és kezelési módját vegye szem
ügyre, addig azon indítvány, melyet nekem volt 
szerencsém benyújtani, arra is kiterjeszkedett, 
hogy a szakbizottság vizsgálata tárgyává tegye 
azt is : vajon a létező adók fentartandók-e, va
jon nem lennének-e más adók által akár póto-
landók akár kiegészitendők ? Ezt azért említem 
t. ház, mert azt gondolom, van még, daczára az 
adóval terheltetésnek, egy neme az adónak, 
melyhez a népnek terheltetése nélkül folyamodni 
nem csak lehetséges, hanem szükséges is: ez a 
fényűzési adó. Ezen fényűzési adók léteznek Ang
liában, nem látom, át, miért ne lehetne Ma
gyarországba is behozni. (Helyeslés! bal felől.) 

De lehet, t. ház, az ország jövedelmét más 
közvetett módon is növelni, nem csak a közok
tatás, hanem különösen a közlekedési eszközök 
javítása és tökélyesbitése által. T. barátom Si-
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monyi Ernő kárhoztatta a kormányt azért, hogy 
mig a vasutakra különös gondot fordit, addig a 
közutakról megfeledkezik; hozzá tehette volna, 
hogy megfeledkezik a csatornákról is, és ezen 
feledékenységét annál inkább lehet sajnálnunk, 
mert, mint igen jól tudjuk, mig a vasúti közle
kedés a nagy teriméjü árakra nézve igen drága: 
ezen közlekedés csakis a csatornák utján eszkö
zölhető. De kívánatosak a csatornák mezőgazdá-
szati tekintetből is különösen az alföldön, mert 
csak öntözés által remélhető, hogy hazánk ezen 
dús földe állandóan is termékenynyé tétessék. 
Erről, ugy tudom, mindeddig legkisebb kérdés 
sincs a közlekedési minisztériumnál; sőt azt is 
tudom, ho<?y azon tervekre nézve, melyek csa
tornák iránt benyujtattak, az illetők kedvező 
választ kieszközölni eddig 'képesek nem voltak. 

De szükséges volna még jövedelmünk köz
vetett szaporítására az is, hogy önálló bank
rendszerünk legyen, melynek segítségével a ter
melő erő, ez által tehát közvetve az adóképes
ség is, növeltessék. 

De valamint már a hadsereg leszállítása 
kérdésénél, ugy ezen kérdésnél is oly akadályokba 
botlunk, t. ház, melyekre a miniszteri padokról 
bizonyosan a „non possumus" szó hangzik, mert 
valamint a hadsereg leszállítása nem tőlünk és 
különösen nem a mi miuiszteriumunktól függ 
csupán: ugy az önálló bankrendszer megállapí
tása sem. 

Es íme ily összefüggés van . t. ház, az or
szág anyagi fölvirágzása és az ország közjogi 
állapota közt! íme, ily összefüggés van a mos
tani nyomor, a mostani pénzügyi zavarok és 
azon kiegyezés között, melyet a többség 1867-ik 
évben létesített. Ennélfogva nem fog csodálkozni 
senki, ha mi, kik az ország anyagi és szellemi 
fejlődését előmozdítani óhajtjuk, ezen kérdésnél 
is ezen közjogi kérdés megváltoztatását, a kö
zösügyes delegátiós alkotmány megszüntetését 
hangsúlyozzuk. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Csakhogy e bajon, félek, tiszt, ház, a jelen 
minisztérium, ha talán képes volna is, alig ha 
kész segíteni. A jelen minisztérium közösügyes 
alapon áll, és mint ismételve alkalmunk volt 
hallani, ezen alapot elhagyni nem hajlandó; és 
ezért, valamint annyi sok más hibáért is, me
lyeket előttem szólott képviselőtársaim elsorol
tak, én a jelen minisztériumnak kezébe azon 
eszközöket, melyek a kormányzat folytatására 
szolgálnak, továbbra is adni nem akarom. (He
lyeslés a szélső bal oldalon.) 

Egyik t. barátom, Gubody Sándor, azért vo
nakodott a Simonyi képviselőtársam által e rész
ben indítványozott határozathoz járulni, mert 
attól fél, hogy az utón az államgépezet meg 
fog akadni. Valamint azon alkalommal, midőn 
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az előleges felhatalmazás kérdését tárgyaltuk, 
ugy most is biztosithatom t. képviselőtársamat, 
hogy az által és a miatt, hogy a jelen kormány 
visszalép, véleményem szerint az államgépezet 
megakadni nem fog: pedig egyátalában az ál
lamköltségvetésnek megtagadásából egyéb nem 
következik, mint az, hogy a jelen kormány más 
férfiaknak csináljon helyet. (Helyeslés a szélső bal 
oldalon.) 

Én annálfogva, t. ház, hozzájárulok azon 
határozati javaslathoz, a melyet t. barátom Si
monyi Ernő bemutatott. (Éljenzés a szélső bal 
oldalon.) 

Z s e d é n y i E d e : Tiszt, képviselőház ! Az 
előttem szóló tagtársunk Irányi Dániel képvi
selő ur által kifejezett azon sajnálatot, hogy a 
pénzügyi bizottság, ámbár jelentésében érinti, 
hogy a költségvetés részleteibe oly mérvben be 
nem hathatott, mint azt talán a kellő alapos
ság kívánta volna, mégis nem szólította föl a mi
nisztériumokat ezen részleteknek fölvilágositá-
sára, és igy ezen t. házat azon helyzetbe aem 
tette, hogy szilárd háztartásról gondoskodjék. 
Elismerem, hogy a pénzügyi bizottság az alkot
mányos életnek azon vívmányával nem állhatott 
elő, hogy tudniillik egj normális államháztartási 
rendszer lapjait kijelölje; de megmondta annak 
indokát, hogy tudniillik a költségvetésnek ily 
kimerítő és tüzetes tárgyalására az idő elég 
nem volt. Ezt, ugy látszik, sem előttem szóló, 
sem Simonyi Ernő képviselő ur számba nem vet
ték, ugy, mint azt az én vélekedésem szerint 
számba venni kellett volna. 

Fogom ezt egy-két példával illustrálni. 
Tessék a minisztériumok közigazgatási költ

ségeit megvizsgálni, ezek évről évre aggasztólag 
szaporodnak. Az egyes miniszterek a teendők 
sokaságával és minőségével indokolják e költség-
szaporitást. A pénzügyi bizottság az egyes mi
nisztériumoknak szakaszok szerinti főlosztását tu
domásul vévén, meggyőződött, hogy vannak osz
tályok, melyek külön személyzetet nem kivan
nak, és hogy az egyik osztálynak személyzete 
el tudná végezni a másik osztály teendőit is. 
így például a belügyminisztériumban, melynek 
költségvetése előadója a pénzügyi bizottságban 
én voltam, hitem szerint a jogi és úrbéri osz
tályt lehetne megbízni. Hasonlag az államrend
őri és közrendőri osztályt egyesíteni lehetne, és 
igy két osztálytanácsos, két titkár, két fogal
mazó és négy fogalmazó-segéd és több szolgának 
fizetése meg lenne takarítható. Igy felette nagy
nak látszik a számtiszteknek száma, melyen maga 
a volt belügyminiszter is eleinte megütközött, 
de idővel a hatvan számtiszt mindenféle forma
litások ürügye alatt annyi teendőt talált föl, 
hogy most már nélkülözhetlennek hirdeti magát. 

28 
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De ily költséges bajokon csak gyökeres or
ganikus szervezés segíthet; erre pedig a teendők 
mennyiségének és minőségének tanulmányozása 
szükséges. Az egyes miniszterekkel nem egy-két 
napig, hanem egy-két hétig kell kimeritőleg e 
fölött tanakodni; mert a miniszterek e tekin
tetben a legjobb fölvilágosítást adhatják, erre 
pedig az idő nem volt elegendő. 

Hogy még egy példával szolgáljak, mert t. 
előttem szólott az igazságügyminisztert emiitette; 
igaz, az igazságügyminiszter kiadásai, ide nem 
értve az újonnan szervezett megyei törvényszé
kek költségeit, 270,000 forint többletet mutat
nak föl. A pénzügyi bizottság ennek indokait 
átalában megbírálta ugyan, s meggyőződött ar
ról , hogy az igazságügyminiszternek a mostani 
igazgatás és kezelés mellett e kiadások szüksé
gesek; de vajon nem lehet-e jobb és takaréko
sabb kezelést behozni; e kérdés hosszabb vita
tást és méltánylást követel. A pénzügyi bizott
ság azon okok mélyébe sem hathatott be, 
hogy a semmitő törvényszék már egy évi tevé
kenysége óta 2000 perrel restantiában van, va
jon ennek oka az országos viszonyainkra több 
esetben nem alkalmazható perrendtartás hiányai
ban, vagy hogy a fölebbvitel és eljárásban rej-
lik-e? erre nem egy-két nap, hanem egy-két 
heti discussió szükséges. A ház ezen időt nem 
adta meg, miután október 28-án került hozzánk 
a költségvetés, és deczemberben már beadtuk je
lentésünket. Igaza van az előttem szóló képvi
selő urnák: a népképviselet csakis az államkölt
ség megállapítása alkalmával gyakorolhatja a 
közigazgatás minden ágára azon befolyást, mi
szerint a nem czélszerünek ismert intézkedése
ket megszüntetvén, a minisztériumokban elhara
pózott bureaukratismusnak hatalmas gátat vet
hessen; szükség azonban e tekintetben, hogy 
azon irány, azon ut a pénzügyi bizottság által 
a minisztériummal egyetértőleg jelöltessék „ ki, 
melyen a népképviselet ezélját elérheti. Ily ál
lamháztartási rendszer alapjainak kijelölésére, ily 
irányadó elvek megvitatására az idő egyátalá-
ban elegendő nem volt; de minden egyéb tekin
tetben megfelel a pénzügyi bizottság jelentése 
azon kellékeknek, melyek szerint a tisztelt ház 
az átmeneti időszakhoz képest a folyó évi költ
ségvetést egy évre megállapíthatja. 

A bevételi budget magában foglalja a múlt 
évi eredmények után felszámított bevételeket, 
a kiadási budget mindazon kiadásokat, melyek 
a mostani kezelés és közigazgatási rendszer mel
lett szükségeseknek és valószinüeknek mutatkoz
tak. A pénzügyi bizottság méltánylólag számba 
vette: vajon az alapul elfogadott bevételek és 
kiadások összege legközelebb áll-e a valósághoz? 
nehogy a szükséges kiadások a fedezet hiányá

ból eihalasztassanak, vagy a megszavazott bud
get idejére a kiadások tul ne menjenek a kiren
delt fedezeten. 

Igaz, hogy tetemes megtakarításokat nem 
javasol, hogy azon deficitet, mely a rendes bnd-
getben mutatkozik, eltávolítani nem tudta. Ez 
iránt tisztában volt magával az iránt hogy a 
tervezett kiadások fedezésére az adóemelést nem 
használhatja, de részint az idő rövidsége miatt, 
részint az átmeneti időszakot tekintve, — tán azért 
is, mert a ház által felhatalmazva nemvolt — 
nem állapodhatott meg abban, vajon a minisz
térium oda utasitandó-e, hogy folyó rendes ki
adásaival csak és kizárólag a rendes bevételek
hez alkalmazkodjék: mert, mint a t. ház, ugy 
a pénzügyi bizottság is igen jól tudja, hogy a mely 
állam rendes folyó kiadásainak fedezésére nézve 
hitelre szorult, azon állam vagy igen költsége
sen , vagy pedig zavart háztartással igazgat-
tatik. 

Az első esetben takarékosságra, a második 
esetben pedig rendre van szükség. 

Hazánk jelen közigazgatására az első esetet 
alkalmazva, azon kérdés, hogy a közigazgatás me
lyik ágánál kezdendő meg a költség leszállítása, 
oly fontos és oly megvitatást igényel, hogy azt 
egy vagy két ülésben befejezni egyátalában nem 
lehet: mert bár azon axióma, hogy azon állam, 
mely folyó rendes kiadásait saját bevételei után 
fedezni nem képes, finaneziális zavaroknak néz 
elébe, az államférfiak által elismertetik, azt ta
pasztalásból tudjuk, hogy mindegyik miniszter 
saját budgetjét, mint az ország fölvirágoztatá-
sára szolgálót, szívósan védeni szokta. A pénz
ügyi bizottság is, a fölmerült hiánylat fedezésére 
ez által sem adóemelést, sem kölcsönt nem ajánl. 
Hanem a pénzügyminiszter urnák pénztári utal
ványok alapján hitelt nyitni akar, ezek fedezé
sére pedig az adóhátralékokat utalványozza. 
Ezen jelentés nyomán a t. ház egyszersmind 
bírálat alá veheti azon fontos kérdést: vajon az 
eddigi államháztartási rendszer 1871-ben is foly
tatandó-e, vagy pedig a minisztérium oda utasí
tandó, hogy az állam folyó rendes kiadásait min
den esetben a rendes bevételekhez alkalmazza, és 
e tekintetben kölcsönre számot ne tartson, tehát 
okvetetlen uj szervezést létesítsen, ennek alap
ján normális budgetet terjeszszen a ház elé 1 

Ezen esetben a pénzügyi bizottságnak is 
meg lesz a szükséges utasítása, melynek azon
ban a pénzügyi bizottság csak azon föltétel alatt 
felelhet meg, ha a jövő évi budget márcziusban 
vagy áprilisban benyujtatik, és a pénzügyi bi
zottságnak 4 — 5 hónap alatt ideje lesz kimerítő 
tanácskozások folytatására. Ha ez meg nem tör
ténik, akkor ott leszünk, a hol most állunk: 
mindig csak átmeneti budget előtt, hat hét alatt 
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egy pénzügyi bizottság sem változtathatja meg 
normális budgetté, csodákat nem mivelhet. 

Ezek folytán arra kérem a t. házat, mél
tóztassék az átalános vitát, melynek praktikus 
eredménye nem lehet, minél előbb befejezni és 
a folyó évi költségvetés részleteibe belebocsát
kozni, és ha a t. ház meggyőződik arról, hogy 
a költségek leszállításához fogni kell, méltóztas
sék ezt a megfelelő határozatot kimondani, a 
minisztériumot ezen szellemben az 1871 -ik évi 
költségvetésre nézve utasítani, és akkor sokkal 
nagyobb, mert praktikus szolgálatot fognak tenni 
hazánknak, mint, ha az időt az átalános vitára, 
melynek gyakorlati eredménye nem lehet, for
dítják. (Helyeslés.) 

M a d a r á s z J ó z s e f : T. ház! Az állam-
költségvetés átalános tárgyalásánál is, sajnálom 
nem fogadhatom el az előttem szóló tisztelt kép
viselőtársam azon óhajtását, mikép a részletes 
vitatkozásba belebocsátkozva, kíméljük meg a 
többi időt az átalános tárgyalásnál: noha 
osztozom azon parlamenti elvben, és óhajtanám, 
hogy érvényre emeltessék, ha most nem is, de 
nemsokára e képviselőházban is az, hogy min
den fontosabb tárgyban minden pártszinezet né
hány szónoka által vitassa meg a tárgyat s az
után térjen át a szavazásra, vagy pedig a rész
letes vitára. (Helyeslés.) 

Mindamellett meg fognak bocsátani, hogy 
mig ez parlamenti elvül elfogadtatnék, szabato
san bár, de igen röviden, szorítkozva csakis szom
baton a jobb oldal részéről az átalános költség
vetés pártolására felkelt szónokok némely észre
vételeire, magamévá tegyem a Simonyi Ernő 
tisztelt barátom és képviselőtársam által beadott, 
általam is aláirt határozati javaslatot. 

Azon átalános érdekeltség-hiány, mely az 
államköltségvetés első megvitatása alkalmával 
szombaton és ma is kitűnik, óhajtom, hogy ne 
jelezze átalában a nemzeteknek azon helyzetét, 
midőn látják, hogy sorsuk mindig roszabb-ro-
szabbra fordul, majdnem lehetetlen a segítség és 
így érdekeltség és részvéthiányával hagyják a 
a létező többség mindenható megszavazására ós 
körülményeknek tán részökre t kedvező voltára 
éltük megszámlálható napjait. Én, noha ellenkező 
álláspontot foglalok el a kormánynyal és a több
séggel szemben, mégis óhajtom hazám üdvére és. 
nemzetem javára, hogy ne ezen eset és ne ezen 
hit legyen a képviselőházban az érdekeltség hiá
nyának oka. Azonban csatlakoznom kell tisztelt 
barátom véleményéhez annyival inkább, mert 
azon álláspontot, melyet a többség és kormánya 
elfoglal, tartom épen azon ráknak, a mely rágó
dik hazánk szellemi és anyagi jólétének előmoz-
dithatásán. 

Most átmegyek két szónoknak észrevéte

leire. Kötelességem átmenni azokra azért, hogy 
ha már itt nincs érdekeltség, legalább e há
zon kivül a haza közvéleménye lássa, tudja meg, 
kik azok, kik hát a reform terén vannak, és 
kik azok, a kik politikai capitalist akarnak gyűj
teni : mert én legalább Zichy Ferdinánd gr. Fe
hérmegye rácz-almási kerülete képviselője által 
azon ellenvetést hallottam leginkább felhozatni, és 
azzal pártolta a jelen államköltségvetés elfoga
dását, hogy szóljunk ahhoz röviden és reform
törekvések által igyekezzünk azon tőkét, melyet 
az adósságok által a nemzetre rovunk legalább 
visszaszerezni. Különös színben tűnik fel előttem 
a tisztelt képviselő ur; folytonos figyelemmel ki
sérem beszédeit, látom kétszer háromszori in
gadozását, a mit reform utáni törekvése közben 
elárul, és utoljára is, mikor szavazásra kerül a 
sor, mindig megszavazza azt, a mi valójában a 
reformokkal ellenkezik. (Derültség a bal oldalon.) 
Csak a tegnapi esetet hozom fel, mert nem aka
rom a tárgyat bővebben fejtegetni. Ghyczy Kál
mán Komárom város érdemes képviselője előadá 
azon módot, a mit ő az államköltségvetésnek le
hető legjobb megbirálhatása és megajánlása te
kintetében javai. En ugy hiszem, hogy haladás és 
reform bármiben az, mi az eddiginél mind bővebb 
megfontolást, mind a tárgynak bővebb átlátha-
tását és szabatosabb ítéletét óhajtja, nemcsak a 
közönségnek, hanem önmagoknak a képviselők
nek is szóigáltatni, és ismét, én legalább azt hi
szem, ezt reform-törekvésnek önmaga Zichy Nán
dor képviselő sem fogja mondani: és mégis mi
dőn reform-törekvésekről szólt, szavazatával 
megtámadta és megtagadta már önmagában az 
államköltségvetésben a reformra törekvést. (Föl
kiáltások: Még nem is szavazott!) En tehát csak 
azt óhajtanám, hogy minden képviselő, midőn 
nyilatkozik és szavaz, önmaga magával iparkodjék 
ellenkezésbe nem jönni, mint Zichy Nándor t. 
képviselő ur tegnap, az én véleményem szerint, e 
részben ellenkezésbe jött. 

Kemény Gábor b. képviselő ur volt a má
sodik szónok, kinek legyen szabad két észrevéte
lére megjegyzést tenni. Az egyik az, midőn Deb-
reczen város érdemes képviselője Tisza Kálmán 
röviden, anélkül, hogy bele ereszkedett volna 
hosszú tárgyalásba, azt monda, hogy ime, igaz
ságuk volt nekik, gondolom 1867-ben, hogy a 
kiegyezés által oly teher vállaltatott el, melyet 
az ország nem bir meg és így az ország anya
gi helyzete e részben nemhogy javulna, hanem 
mindig roszabb lesz, és mint kétszer kettő négy. mert 
a szám a valóság, mely megmutatja, hogy nekünk 
akkor, midőn ajánlottuk az akkori képviselő
háznak meggondolni: minő terheket fogad el, 
midőn azt mondottuk, hogy ezek által nem
csak szellemi, hanem anyagi érdekeink is gá-

28* 



220 97. országos ülés január 17. 1870. 

toltatnak, önök jól tudhatják, hogy a számok 
igazat adnak; de most nem akarom ezt a tár
gyalás alapjává tenni, de azt vártam volna az 
ellenvéleménytől, hogy azt bizonyította volna 
be, hogy ezek a számok nem oly terhesek, te
hát anyagi és szellemi jóllétünk emelkedik. E 
helyett azonban Kemény Gábor báró képviselő 
ur azt mondotta, hogy megkaptunk mindent a 
mit azon körülmények között megkapni lehetett. 
Följegyeztem magamnak; szerettem volna e té
telt önmagukból az ellenvéleményü lapokból ol
vashatni, átforgattam azokat; azonban a túl
só oldal emberei valószínűleg e tekintetben 
ugy lehettek, hogy : „Barátaink ügyetlensé
gétől mentsen meg az ég, ellenségeink ellen 
véleményétől meg fogjuk magunkat menteni!" 
(Derültség!) En azt hiszem, a t. képviselő ur 
meg fog engedni, hogy egy nemzetre nem ért
hető ezen véleményét, mert én meg vagyok győ
ződve, miként önök önmaguk is azt oly sokszor 
nyilvánították és nyilvánítják ma is, hogy nem 
kaptuk meg mindazt, a mit a körülmények sze
rint meg lehetett volna nyerni, de épen ez által 
a magyar nemzet nagylelkűségét akarták önök 
az én legjobb meggyőződésem szerint elég hibá
san bebizonyítani. Azonban ezt nemzetre egyet
len ember nem mondhatja, hogy megkaptuk 
mindazt a mit a körülmények között megkap
hattunk : mert akkor a megtámadhatlan átlátás, 
csalhatatlan bölcseség, és véleménye kimondásá
ban átalában a csalhatatlansággal kellene dicse
kednie, a mit ugy hiszem a t. képviselő ur nem 
fog a nemzet részére igényelni. így tehát bo
csásson meg Kemény Gábor báró ur nekem, hogy 
én hajlandó vagyok azt ugy venni, hogy a kép
viselő ur azt hiszi, hogy ö, és mindazok, kik 
vele egy véleményben vannak, megkapták mind
azt, a mit azon körülmények között megkaphat
tak. (Derültség.) 

Szabad legyen még a politikai tőkére nézve 
nyilatkoznom. Azt monda a t . képviselő ur, gon
dolom, Komárom városa érdemes képviselőjének 
előadására, hogy ő a nyugdijakat nem jog, ha
nem a politika s méltányosság szempontjából 
kívánja megszavaztatni, és akkor meg kell sza
vazni mindazokat , miket megszavazandóknak 
mondott — hacsak valaki abból politikai töket 
nem akar szerezni magának. Komárom városa 
érdemes képviselője később, ha jól emlékszem, 
ugy nyilatkozott, miképen politikai tőkét az el
lenzék semmiből húzni nem akar; én bár a kö
vetkezményre nézve egy, de e tekintetben most 
más véleményen vagyok. En igen is politikai 
tőkét óhajtok abban, hogy majdan a nyugdijak 
megszavazásánál a jog terén maradok, és sem a 
méltányosság, sem a politika által nem engedem 
magamat a nyugdijak megszavazására vezettetni. 

De mivel ezt elfogadom, méltóztassék megen
gedni, hogy a tételt a t. képviselő úrra vissza
fordítsam és azt mondjam, hogy a nyugdijak meg
szavazásából b. Kemény Gábor ur óhajt magának 
politikai tőkét szerezni. Engedje meg a t. kép
viselő ur elmondanom, minő politikai tőkét 
óhajtok én. (Halljuk!) Én politikai tőkéül óhaj
tom azt, hogy e tárgyban adandó szavazatom
mal a bizalmat, és ragaszkodást nemzetem azon 
részéhez megtartsam, mely a tervezett nyugdi
jakban a nemzet jellemével ellentétes dotátiót 
lát. Ennyiben politikai tőkét óhajtok és anyagi 
tőkét nemzetemnek minden adózó tagjára, mi
dőn az anyagi tőkét, mert körülbelől 30—40 
milliő tőkét képvisel ezen nyugdijak összege, ter-
mőleg meg akarom hagyni a nemzetnek, míg 
megismerem, hogy Kemény Gábor b. képviselő 
ur, azon politikai tőkéje, melylyel meg akarja 
szavazni az emiitett anyagi tőkét, termékesiti 
azok számára, kiknek a kamatokat meg akarja 
adni. és elvonja magától a nemzettől. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

Ennélfogva már most befejezvén előadá
somat, a t. képviselő ur és a többi jobb ol
dali képviselő társának engedelmével bátor le
szek a török szultánnak az egyptomi alkirályhoz 
épen az adók- és államköltségvetés ügyében in
tézett iratából néhány sort felolvasni. Tudva 
levő dolog, hogy köztök némi viszály torgott fen, 
elébb tehát ezeket érinti; de (Olvassa) „a pénz
ügyi kérdés, döntő volt az egész országra nézve; 
ha az adók magassága — ugy mond a leirat —-
az adózó nép eszközeit túlhaladja, vagy ha az 
adók eredményei a helyett, hogy az ország jo
gos szükségeire szolgálnának, terméketlen kiadá
sok által felemésztetnek, akkor az ország kiszámit-
hatlan veszteségeknek és veszélyeknek van kitéve." 
Nézzék át önök államköltségvetésűnket, annak 
legnagyobb része terméketlen kiadásokra szavaz-
ta t ik meg önök által. ítéljen nemzetünk és a 
világ közvéleménye! 

Pártolom Simonyi Ernő t. képviselőtársam 
indítványát. (Élénk éljenzés a szélső hal oldalon.) 

M á r i á s s y B é l a : T. ház ! Az országos 
költségvetés meghatározása, nézetem szerint, |egyik 
legkényesebb és legfontosabb feladata az> ország
gyűlésnek : fontos: mert igen nagy terheket ró 
mindenesetre az országra; kényes: mert az adók 
minden országban, de különösen nálunk minden 
időben bizony népszerűtlenek voltak. Az adó el
vontan tekintve mindig teher, viszonylagosan 
azonban, ha a költségvetés az ország feleslegét 
veszi igénybe, ha ezen felesleg nagyobbitására 
a költségvetés eszközöket ad, vagy is, ha a ter
melőtől nem csak vesz, hanem a mit vesz, némi 
tekintetben vissza is adja, a termelőknek érde
keit elősegíti, akkor az adó viszonylagosan te-
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hernek nem tekinthető. Azonban a pazar költ
ségvetés, mely mindig arat és soha sem vet, 
soha sem szánt, mely palotákat épit, és romba 
hagyja dőlni a gazdasági épületeket; mely angol 
lovakat vesz, de egyátalában semmi befektetése
ket nem tesz : az ilyen költségvetés az országot 
végre is elszegényiti. A költségvetés meghatáro
zása tehát országos érdek. Országos érdek ez és 
nem pártérdek nézetem szerint: mert a kormány
pártnak, a kormány tagjainak épen annyira ér
dekében van az, mint az ellenzéknek, a nagy 
urnák mint a szegénynek, mert egyikünknek sem 
engedik el az adót, pedig egyikünk sem szereti 
az adót fizetni; ennélfogva, miután én ezt párt
kérdésnek nem tekintem, de tekintem kizárólag 
országos kérdésnek, mindennemű agitatiót, a vita 
tárgyán kivül lépést mellőzni fogok, és tekinteni 
fogom a költségvetést tisztán pénzügyi szem
pontból. 

Ezért is nem avatkozom azon tárgyakba, 
melyek nézetem szerint ide nem tartoznak; né
zetem szerint a jelen vita tárgya az, vajon a 
pénzügyi bizottság által ajánlott költségvetés 
átalános tárgyalása alapjául elfogadtatik-e vagy 
nem? Miután a nyugdijjakróli intézkedés ennek 
csak részletét képezi, habár én a nyugdijak mó
dozatával — előre kijelentem — megelégedve nem 
vagyok, részemről már hozzá nem szólok. 

A mi költségvetésünknek vannak némely 
előnyei, de hátrányai is számosak. 

Nézetem szerint legnagyobb hátránya az 
összeg magassága: 191 millió. Magyarország 
alapvagyonát, azt lehet mondani, a föld teszi: 
mert hiszen, ha a földbirtok nem virul, a gaz
daság nem virul, ha a gazdaság nem virul, nincs 
kivitel, ha kivitelünk nincs, egyátalában a ter
més többi ágai is panganak. Ezen alapvagyon 
Magyarországnak ] 16 milliót hoz be. Egy olyan 
országban, hol az alapvagyon 116 milliót hoz 
be, egy olyan országban 191 milliónyi adó vé
leményem szerint nagyon sok. Súlyos ezen költ
ségvetésben különösen szintén két tétel, t . í. 
az úgynevezett közösügyes tételek, az adósság és 
a katonaságérti kiadások, mert ezek 52 mil
liót vesznek igénybe; a m e l y 52 millió nagyrészt 
inproductiv czélokra fordittatik, mert egy része 
az országból kimegy, más része nem használta
tik fel az országban. Ezen tételek igen nagy 
hiánya az, hogy mi ezen tételek leszállításához 
nem igen szólhatunk, mert az egyik tételt az or
szággyűlés több esztendőre fogadta el, a másik 
tételhez való hozzászólást pedig lehetetlenné teszi 
a honvédelmi törvény, melyben a hadsereg lét
száma 400,000 főben van megállapítva, s igy 
természetes ezen 400,000 katonának költségeit 
is kell fedezni. 

Habár ez sajnos, jelenleg rajta nem segíthe

tünk ; arra mód és alkalom" lett volna a revisio a l" 
kalmával. Midőn azonban ezen kérdés felmerült, 
nemcsak a jobboldal által utasít tat tunk vissza, 
de visszautasittattunk a balközép által is, s en
nélfogva 380 képviselő elfogadta, s igy jelenleg 
ma hozzászólani lehetetlen; de azt mondhatjuk, 
hogy logice csak mi tiltakozhatunk ellene, csak 
mi sajnálhatjuk ezen kiadásokat, a kik ellene 
voltunk és nem azok, a kik elfogadták. 

A költségvetés ezen főhiányai mellett egyik 
igen nagy — lehet mondani — alaphiánya még ami 
adórendszerünk, mely a gyászos osztrák rend
szer maradványa, vagy inkább átmagyaritása, 
mely egyátalában az ország termelő erejét és a 
különböző iparágakat figyelemre nem méltatta. 
Terhes az adórendszer különösen a földnél, mert 
a földre 31°/o-nyi adó vettetett , a mely Európá
ban a legnagyobb adó ; Európának nincs egyet
len egy állama sem, mely 17 %-nál többet fizetné. 
A tulajdonképeni földadó ugyancsak 29% és 
egynehány töredéket tesz ki, de a községi adó
val együtt bizonyosan meg is haladja a 31%-et, 
s igy a földbirtok jövedelmének egy harmadát 
veszi igénybe; a többi két harmad a felemelt 
élelmi árak és más egyéb szükségeknél fogva 
teljesen felmegy, ugy, hogy a magyar gazda, 
mert 31°/o-nyi adót kénytelen fizetni, egyátalá
ban tartaléktőkét nem képezhet, maga magát 
nem emelheti; de a mely gazdaság naponta nem 
halad, mely föld nem javittatik, visszafelé megy 
és máris látható jeleivel találkozunk a hanyat
lásnak, mert termelésünk, ha átalánosságban vé
ve összehasonlítjuk a silány osztrák földdel, a 
vadvizes Galicziával, a homokos Poroszországgal, 
az egész magyaroszagi termelés azoknál nem több 
és a termelés ezen hanyatlásának egyik oka az, 
hogy a gazda elegendő beruházásokat nem esz
közölhet. 

Terhes a földadó, mert a földbirtokos nem 
csak egyszer fizeti meg adóját, de nagyon sok 
helyütt kétszer is. 

Ugyanis vannak a gazdaságban némely ezik-
kek, melyek segédeszközöknek tekinthetők. Ilyen 
az ipar terén a szesz-ipar. Van például egy gaz
dának több gyára. Miért építi a gazda a szesz
gyárat a felföldön ? Egyik azért épiti, hogy bur
gonyáját értékesítse, mert különben használat
lanul elrothadna, a másik azért, hogy fáját ér
tékesítse, mert különben nem vehetné hasznát,, 
a harmadik azért, mert nem volt elég takarmá
nya s ezzel némileg pótolhatja. Ez tehát segéd
eszköz többnyire minden gazdaságnál, leginkább 
azonban a középszerűeknél. E czélra a gazda azon 
termékeket használja fel, melyekért a földadóban, 
megfizette már az adót, és ennek daczára ujabb adó 
vettetik a terményekre ; tehát fizet kétszeresen 
adót, ez pedig még csak nem is bizonyos- nor-



2 2 2 87. országos ülés január 17. 1870. 

malitás szerint vettetik ki, hanem önkénytesen 
ugy, hogy sajátlag ezen iparág tulajdonosa az 
állam és nem az illető gazda, mert saját tapasz
talásból tudom, hogy az államnak abból jöve
delme, nekem pedig károm van. (Ugy van! a 
szélsőbal oldalon.) 

A vasutaknál a földre szintén nem volt 
elég tekintet. Egyoldalúkig véve, igaz ugyan, 
hogy az államnak arra kell törekednie, hogy 
minden vállalatból, mely birtokában van, a leg
nagyobb jövedelmet húzza; de másrészt nemzet
gazdasági tekintetből nem lehet mellőznie azt, 
hogy a vasutak nem csak a közlekedés végett 
vannak épitve, hanem azon czélból, hogy a ter
mékek értékesíttessenek, az ipar emelkedjék. ̂ Ma
gyarországban ez irányban semminemű tekintet 
nem fordíttatott a vasutakra. Igenis tekintet
tek a forgalomra, de nem a nyers szállítmá
nyokra, és ennélfogva még most is azon hely
zetben vagyunk, hogy csak akkor állhatjuk ki a 
versenyt Oroszországgal, ha Magyarországban a 
viszonyok rendkívüli kedvezők, és ott nem terem 
semmi. Én e tekintetben a közlekedési adót szin
tén terhesnek tartom, mert hiszen a közlekedési 
adó az, melyhez az ország hozzájárul. 

Sokan azt állítják a földadóról, hogy ennek 
alapja, az osztrák által behozott becsadó, csekély. 
En ezt egyátalában nem ismerhetem el, mert a 
jobb helyeken 7 frt, sőt 7 frt 35 kr. vétetett 
föl egy hold jövedelem becsalapjául. Nem akarok 
most egyes tételekre menni, de hivatkozom az 
áílamjavakra. Ezek Magyarországon a legjobb 
minőségű területen vannak ott, hol leggazdagabb 
a népesség és legnagyobbb jövedelmet hoznak a 
földek, mert a telepitvényesek kiveszik a föl
det haszonbérbe és sok a concurrentia. Mégis 
van rá eset, hogy ez államjavak csak 5 frt 35 
krt jövedelmeznek, tehát 7 frt 35 krnál 2 írttal 
kevesebbet, és így egyátalában nem lehet mondani, 
hogy az adóalap csekély. Nem csekély, sőt sok
kal nagyobb, mint más országokban: mert más 
országokban, mindig a legjobb éveket vették 
alapul, nálunk pedig, miután midőn ezen becs
rendszer behozatott, mostoha gyerekek voltunk, 
kik magunkról nem intézkedhettünk, hanem ró
lunk intézkedtek, bizony ellenkezően jártak el. 
(Ugy van! a baloldalon.) 

Terhes továbbá a költségvetés, mert az 
egyenértékű tőke nem egyenlőn adóztatik meg. 
Ugyanis, ha valakinek van 6000 frt jövedelme 
szellemi tőkéje után, 60(>0 frt jövedelme háza 
után és 6000 frt jövedelme földbirtoka után, 
ugy egyenlő adóalapot kellene képezni mind
egyiknek, mert mindegyik 6000 frt; és mégis 
a föld fizet 31%-tet, a ház fizet 24r0/0-tet, a 
szellemi tőke 10°/0-tet. Miután a szellemi tőké
nek nálunk legnagyobb részben az ügyvédek bir

tokosai, ezek pedig tudjuk hogy furfangos emberek, 
azok többnyire nem fizetnek egy percentet sem. 
Szerintem ez nagyon igazságtalan, mert nézetem 
szerint a tőkében különbséget tenni nem lehet, 
és igy ezen felosztás aránytalan, az aránytalan
ság pedig ellenkezik az igazság eszméjével. Má
sodszor aránytalan az adó: mert az adó meg
szabásnál egy iliusorius jövedelem vétetik alapul; 
ugyanis az mondatik, valakinek van 6 ezer fo
rint jövedelme földbirtoka után, és ez megadóz-
tattatik a nélkül, hogy levonásba iönnének azon 
adósságok kamatai, melyeket mindenki tudhat, 
mert be vannak táblázva. Tehát ha van p. va
lakinek 100,000 frt értékű birtoka, és ez jőve, 
delmez 6000 frtot, minthogy 50,000 frt adóssága 
van, és ezután fizet kamat fejében 3000 frtot 
tulajdonkép csak 3000 frt jövedelme van, ós igy 
tulajdonképeni jövedelme után nem is 31, ha
nem 62%-et fizet. 

Aránytalan az adó nemcsak az egyesek 
közt, de a területek közt is; nevezetesen Erdély
ben fizetnek 22°/o adót, Magyarországon pedig 
29 és nem tudom mennyi fractát. Erdélyben egy 
első osztályú föld épen annyit ér, mint Magyar
országon és annyit jövedelmez, annyit kell jöve
delmeznie. Tehát abban semmiféle ratio nincs, 
hogy valaki egy ország területén kevesebbet 
fizessen, mint más. De egy község határában is 
van különbség, én tudok esetet, hol egy község
ben az egyik adózó fizet 1 forint 50 krt, a má
sik 1 frtot, harmadik 50 vagy 60 krt, s ennek 
oka nem csak a helytelen eljárásban van, de 
magában az adórendszerben: mert kisebb pár-
czellák ellen reclamálni nem lehetett, a földek 
pedig kisebb parezellákra el voltak osztva és 
ezekre tetszése szerint rárótta az adóbecslő az 
adót, s ezen többé nem segíthetett senki. \ 

De annyira igazságtalan adórendszerünk, 
hogy az állam gyakran háromszoros adókat is 
vet ki, és igy oly tőkéket is megadóztat, me
lyek valósággal nem léteznek, t. i. ezen eset is
mét a földbirtoknál és tőkénél adja magát elő. 
Valakinek van 100,000 f. értékű földje, de rajta 
van 50,000 frt betáblázott adóssága. Ez 50,000 
frtot vagy a földbe fektette, vagy másutt van 
az, de a földbirtokos zsebében semmi esetre 
nincs és még is, hogy törtónt a megadóztatás : 
először a 100,000 frt értékű föld megadóztatik, 
és azután megadóztatik azon iliusorius tőke, azon 
50,000 frt, tehát 100,000 frt érték mellett meg
adóztatnak 150,000 frtot. Ez minden esetre igaz
ságtalan. 

A gyári vállalatoknál — nem veszem külö
nösen a szeszfőzde-vállalatokat, hanem átalános-
ságban minden vállalatot — ott nem veszik 
mórtékül a jövedelmet, de veszik mértékül a be
fektetést, s itt is ugy van, hogy mig az egyik 
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fizet 15—20%-et, a másik fizet 5—6%-et. Ez 
egyátalában igazságtalan; az adórendszernek pe
dig egyik fő kelléke, hogy igazságos legyen. 

Ha tehát meggyőződésem szerint kellene 
szavaznom, akkor okvetlenül el kellene vetnem a 
ház elé terjesztett költségvetést; ezt azonban 
nem tehetem a következő indokoknál fogva, 
mert végre is két hónapig voltam szerenesés 
vele foglalkozni, nagyon sok köszönetet is arat
tam érte. Tudom, hogy az állam 191 millió költséget 
kiad, ezt a 191 milliót az államnak fedezni kell, 
hacsak az országgyűlés inpude meg nem tagadja. 
Miként lehetne ezt pót A ni? vagy bankó nyoma-
tása által, de ez nem lehet, ez bajos; vagy az 
országgyűlés indemnityt ád. Az indemnityt, azon
ban fíagrans törvénytelenség, mert ez által a 
törvények fölfüggesztetnek, ez fmanezialis ostrom
állapot. En részemről indemnitást sohase adnék; 
csak adnék akkor, mikor rövid időn a bajon más
kép segíteni aem lehet; de hónapokra, 9 hónapra 
imdemnitást adni, akotmányellenes eljárás, azt 
nem lehet adni. Kénytelen vagyok tehát ezen 
szerintem rósz, szerintem igazságtalan, ez arány
talan költségvetést, miután a t. háznak egyáta
lában nem szolgálhatok uj költségvetési tervvel, 
sőt ilyen költségvetési tervvel mások sem állhat
tak elő, kénytelen vagyok azt kényszerűségből 
a tárgyalás alapjául elfogadni, most először és 
utoljára, azon reményben, hogy a ház meggyő
ződve a vitákból, sőt nem is kell a háznak meg
győződni, mert nem ismerek sem a házban, sem 
a házon kivül nem találkoztam egy ember, egy 
polgárral sem, ki a jelenlegi adórendszert helye
selte volna, utáljuk, roszaljuk mindnyájan; te
hát azon reniéiryben, hogy az országgyűlés végre 
a mit két év előtt tenni kellett volna, megteszi 
és az adóreformot meg fogja tenni. (Helyeslés 
johh felölj 

S C h v a r c z G y u l a : T. ház! (Zaj.) Mi
dőn a kormány az előirányzott javaslatot elő
terjeszti, maga sem veszi talán észre, mennyire 
lealázza Magyarországot saját maga és az egész 
Európa előtt. (Jobb felől ellenmondások.) Mi a 
vezéreszme (Zaj) a kormány előirányzati javas
latában, az, (Pulszky Ferencz közbekiált: Fizessünk!) 
hogy ne Magyarország szükségei elégíttessenek ki 
első sorban, hanem hogy oly érdekek fedeztesse
nek, melyek a legjobb esetben közömbösek Ma
gyarországra nézve, igen igen gyakran, azonban 
ugy szólván élet-halál tusát vivnak Magyarország 
érdekeivel, nyíltan vagy alattomban ugy, a hogy 
épen Európa constellátiója hozza magával. 

Bátor leszek röviden egybefoglalva (Fölkiál-
tisők jobb felől: Jó is less!) elmondani mind a 
fedezet, mind a szükségletre nézve azokat, miket 
tisztelt párttársaim elmondandókul még fen-
hagytak. 

A fedezési rendszerre nézve első kérdés az 
adó kérdése. Előttem szólott t. képviselőtársam 
az adórendszer bonezolgatásánál a fősúlyt a föld
birtokra fektette; hivatkozott többek közt 116 
millió vagyon jövedelemre, mely a eatastralis 
számitások eredménye. Én hozzá teszem, hogy 
bármennyire igazságtalanok is a eatastralis fel
vételek, mint Dudley Baxter, Angliának egyik 
közgazdája az angol nemzeti jövedelemről irt mun
kájában mondja, hogy ezen eatastralis föltételek 
soha a valódi vagyonértéket fel nem világosithat
ják, mely kijelentése ezen angol közgazdának a 
porosz közgazdák részéről Poroszország vagyon
értékére nézve hasonlólag viszhangra talált; kény
telen vagyok alapul ezen megjegyzést a eatastralis 
felvételekre nézve Magyarországon is fölvenni: kény
telen vagyok pedig azért, hogy annál kevesebb le
hetőséget hagyjak fen az ellenfél részére netaláni 
ellenvetéseinek. En az ily összehasonlitásoknál nem a 
minimumot, hanem a maximumot veszem tekintetbe. 

Az mondatott az ellenzék részéről, hogy 
az adó átalában véve nagy és majdnem elvisel-
hetlen; a t. kormánypárt részéről pedig nem 
csak e házban, hanem különösen a politikai iro
dalom terén az mondatik, hogy annyiban ugyan 
igaza van az ellenzéknek, a mennyiben az adó 
nagyobb, mint volt a múlt évben, nagyobb, mint 
volt ezelőtt néhány évvel; de azt tagadja a t. 
kormánypárt, főleg pedig annak állambölesei, 
hogy az államadó nálunk oly nagy volna, hogy 
felülmúlná a nép erejét. 

Én bátor leszek erre nézve következő szá 
mokkái szolgálni. Mellőzvén a nemzeti vagyon 
értékének azon mennyiségét, melyet a bécsi 
pénzügyminisztérium az 1851 — 57. évekre kö
rülbelül kilátásba helyezett és melyhez b. Czör-
nig ugyanakkor magánszámitás utján eljutott: 
tudjuk, hogy a magyar-osztrák monarchia ösz-
szes vagyonértéke ezen számítás szerint 10,000 
millióra van becsülve, és Magyarországra ebből 
nem esik fele, de nem esik egy harmadrésze sem. 
A vagyontőke értékét azonban nem elemezem, 
hanem folyamodom azon adatokhoz, melyek a 
bécsi hivatalos összeállítások alapján legújabban 
több közgazda, többek közt Bloek által, a nem
zeti vagyonérték jövedelmeire nézve fölvétettek; 
és itt is mindenesetre a maximumot fogom föl
venni. Azt olvassuk ezen hivatalos adatokból 
létrehozott összeállításokból, hogy az osztrák
magyar monarchia összes nemzeti jövedelme 
évenkint a legújabb magas árakat felvéve 12,700 
millió frankra rug. Ez oly maximum, melyet 
senki közülünk elhinni nem fog; de fölveszem 
ezen maximumot, s fölveszem azon arányt, mely 
a vagyontőke értékére nézve Magyarországban 
mutatkozik a másik féllel szemben és meg fog 
a t. túloldal nekem engedni, hogy e tekintetben 
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4000 millió frankot Magyarország részére föl
venni csakugyan túlzás lesz. De vegyünk föl 4000 
millió frank jövedelmet. Azok, kik abból ítélik 
meg a nemzeti jövedelmet, hogy az összes adót 
elosztják a lakosság számával, hibásan számíta
nak, mert ott van Hollandia, melynek lakossága 
csekély számú, mégis gazdag, és vannak más 
országok, melyek valósággal sokkal nagyobbak 
és sokkal szegényebbek. A valóságos kulcs erre 
nézve nem lehet más, mint az, melyet nyerünk, 
ha a nemzeti jövedelmet osztjuk el a lakosság 
számával. 

Az átlag, mely ekként származik, 285 frank. 
Frankot említek azért, hogy könnyebben con-
frontálhassam adataimat azon államok adataival, 
melyeket párhuzamba állítani kívánok. 

Magyarországnak átlagos jövedelme egy-egy 
lakosra 285 frankot tesz; adót pedig fizet egy-
egy lakos 20 frankot. 

Angliában a nemzeti jövedelem átlaga 615 
frank, az egy-egy lakosra eső adó ugyanott 51 
frank; Francziaországon 598 frank esik jöve
delemként és 33 frank adóátlagként; Poroszor
szágon átlag jövedelem 455 frank, adóátlag 19 
frank; a „másik félen" a jövedelmi átlag 400, 
adóátlag 30 frank. E tekintetben tehát Magyar
ország áll a legalsóbb fokon. De azt is meg fog
ják önök, uraim, engedni, hogy annak, kinek 
685 vagy 598, vagy 455 frk jövedelme van, köny-
nyebben lehet nélkülözni 51, vagy 33, vagy 19 
frankot, melyet az adóra fizet, mint annak, ki
nek csak 285 frank jövedelme van, és abból 
kell az adóra 20 frankot fizetni: inert ott csak 
az élet kényelmeiből kell levonni valamit; itt, 
ugy szólva, a betevő falatot adjuk oda. Egyéb
iránt a főkérdés itten nem az, hogy vajon az 
adórendszer magában véve saját határain belől 
nem igazságtalan-e? Sokan bevallák ennek igaz
ságtalan voltát, ós én megengedem azt, a mit 
igen szépen fölvilágosított az előttem szóló is ; 
de itt a kérdés csak az, hogy az adó oly nagy-e, 
hogy azt elbírja a nép, vagy nem? 

Előbbi összeállításaimból látjuk, hogy Ma
gyarországot sokkal nagyobb teher nyomja, mint 
bármely más országot Európában; ez áll az ál
lamadóra nézve. 

Az állami adókon .kívül vannak még köz
ségi költségek is; ezeket azonban a kormány 
nem állította össze. De ha nem is tudjuk a fő
összeget, tudjuk azt, a melyen tul az nem me
het, és ismerjük községeink nyomorát, ismerjük 
az undok deficzitet, melylyel még szabad királyi 
városainknak is küzdeni kell. Belgiumban és 
Olaszországban, miként mindenki meggyőződhe
tik, a közművelődési czélokra fordított összegek 
áljami költségvetései sokkal nagyobbak, mint az, 
mely a meddőkre fordittatik, és daczára annak 

a községi költségek is igen nagy mértékben több 
millióval támogatják az államháztartást. Mi tör
ténik Magyarországon? Magyarországon, miként 
a szükséglet rovatának elemezésénél látni foguk, 
aránylag csak jelentéktelen összegek maradnak 
az erkölcsi, anyagi és közművelődési érdekek táv 
mogatására és az adó már oly nagy, hogy a 
községek nem Ígérhetnek semmi jelentékeny tá
mogatást ezen érdekekre nézve. 

Vegyük pl. a népoktatási törvényt. Én na
gyon természetesnek találom, hogy . . . 

Bocsánatot kérek, nagyon zavar beszélgeté
sével a közoktatásügyi miniszter ur. (Jobb felől 
ellenmondás és felkiáltások: Es as elnök dolga! Bal 
felől: Igaza van ! Halljuk !) Nem tettein volna e 
megjegyzést, ha nem tisztelném annyira az illető 
miniszter urat, mint állambölcset . . . . (Zaj jobb 
felől.) 

E l n ö k : Képviselő urnák nincs joga ily 
megjegyzéseket tenni; én pedig nem találtam, 
hogy a házban oly zaj lett volna, miszerint be
szédét nem folytathatta volna. (Helyeslés a jobb 
oldalon.) 

S c h v a r e z G y u l a : Azt hiszem, ha a 
szónok valaki által zavartatik, azt nyilvánít
hatja. 

E l n ö k : Kérem, tessék folytatni beszédét. 
(FelkiáUások jobb felől: Dologra!) 

S c h v a r c z G y u l a : A népoktatási tör
vény öt százalékot helyez kilátásba a köz
ségi költségvetés részéről. Mi ennek az értel
me? az, hogy ott, hol a közoktatási költségve
tésnek támogatására leginkább szükség van, a 
szegény községekben, a hol semmi vagy rósz a 
népoktatás, ott az adó amugyis oly nagy levén, 
hogy e község költségvetését komolyan emelni 
nem lehet, s ott e községi támogatás nem fog 
realizálható lenni. Azonban nem csak községi 
szükségletekkel kell nekünk küzdenünk, hanem 
közlekedési, ipar, szegényügyi, közegészségügyi 
szükségletekkel is. Látjuk, hogy az állam ház
tartási költségvetés alig valamit hagy fön köz
művelődési, anyagi czélokra. Látjuk, hogy meny
nyire üdvös dolog a támogatás nagyobb részét 
a községekre hárítani. Mert hiszen, ezek után 
azt hiszem csak mindenki belátja, hogy nem fog
ják jelentékeny mérvben emelni azon támoga
tást, melyet különben várhatnánk. A megyei 
netán javaslatba hozandó költségvetés támoga
tásához e részben kötött remények — azt hi
szem, szintén mindenki bevallja — szintén ma
gától elesnek, miután az államadóval a községi 
adót is komolyan emelni józanul bizonyára sen-
kisem fogja nálunk kívánatosnak tartani. 

Azonban nem csak az adónak nagysága az, 
mely a fedezet elemzésénél bennünket elrémít, 
maga azon kétségbeejtő helyzet, mely az oszt-
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rák-magyar monarchiának pénzügyei felett le
beg, az, a mi leginkább aggodalommal tölti el 
minden hazafi kebelét. 1849-től 1866-ig, tud
jak, ezer kilenezszáz millió forinttal szaporodott a 
évenkinti deficitekből az osztrák államadósság; 
jelenleg azt halljuk, hogy titkos deficitek van
nak : deficitek 300 millió forint értékig! Nem 
tudom valóban igy van-e; annyit azonban tudok, 
hogy mindenkinek meggyőződése e házban, hogy 
a deficit lavinaszerüleg fog felszaporodni még 
béke idején is. Mi történik, ha az ágyuk ismét 
megdördülnek ? Erre a feleletet magára a t. házra 
bizom. 

A mi a szükségleteket illeti, bátor vagyok 
arra nézve a következőket megjegyezni. Szük
ségleti rovataink átalában véve a legszomorúbb 
helyzetet mntatják, melyben egy állam létezhe
tik. Ha valaki egybeállítja az összes európai 
költségvetéseket, még pedig akként, hogy felem
iitvén az összes államkiadást és bevételt, egy 
külön rovatba helyezi az államadóssági kiadáso
kat, mint a melyekkel a meglevő rendszer je
lenleg már nem polemizálhat, és külön rovatba 
állítja azon kiadásokat, melyek a hadügy, ten
gerészet , udvartartás , pénzügy , lovagrendek 
stb. tekintetében történnek; és ezen rovathoz 
számítaná azon adót is, minőt p. Ruménia 
fizet a szultánnak s minőt fizetünk mi quóta 
alakjában az osztrák „birodalomnak" ; a másik 
rovatba beirja a tulajdonképeni államkiadásokat, 
minők nem csak az összes közoktatásügy, nem 
csak azok az összes közegészségi, szegényügyi, 
közlekedési, közmunkai, ipari, földművelési és keres
kedelmi ügyre, hanem az összes közigazgatási, tör
vényhozási és igazságszolgáltatási ügyekre te t t 
kiadások; ha, mondom, valaki e rovatokat igy 
állítja egybe, akkor bizonyára setét képét nyújt
ja Magyarországnak; mert Európának egyetlen 
egy államában sem áll ily nagy aránytalanság
ban a termékenyítő és tulajdonképeni államki
adások összege a merőben meddő és népérdekel
lenes kiadásokhoz, mint Magyarországon. E részben 
nem fogom a t. házat untatni és nem fogom 
felolvasni azon táblázatot, melyet összeállítottam. 
(Halljuk!) Ha valakinek a t . képviselő urak kö
zöl kételye van, bátor leszek vele azt az ülés után 
azonnal közölni. Magyarországon a termékenyítő 
és tulajdonképeni államkiadások összege alig egy 
hatodát képezi a meddő és nép érdekellenes 
kiadásoknak. Európának egyik államában sem 
létezik ez aránytalanság. Es e szégyent még in
kább tetézi az, hogy Törökország is kedvezőbb 
állapotban látszik lenni e tekintetben, mint mi. 
Mondom „látszik lenni", mert nem vagyunk tisz
tában az iránt, mennyi hitelt érdemelnek azon 
számok, a melyek e tekintetbe Törökországra 
nézve félhivatalos utón hozzánk átszivárogtak. 

KÉPV. H. NAPLÓ 18f; ív. 

Mi okozza tehát ezen nagy aránytalansá
got? Okozza — igen sokan elmondták már — 
a közösügyes alku és a közösügyes alku hatá
rain belül azon politika, melyet a jelen kormány 
követ. A mi a közös ügyeket illeti, tudjuk, hogy 
nem csak a hadügy és a tengerészet vesz rop
pant összegeket igénybe: a külügyekre is oly 
kiadások történnek, a melyek Magyarországra 
nézve aránytalanok, tekintve a más államok által 

, tet t ilyféle kiadásokat. De különösen a pénzügy 
az, mely nálunk roppant so!;at fölemészt. Az 
mondatott e részben, hogy a közösügyes alku 
megköttetett és a delegatiók vannak feljogosítva 
ezen tárgyak felett vitatkozni, illetőleg dönteni. 
Azt hiszem, okvetlenül a mi kötelességünk e té
ren az eszméket tisztázni. 

A hadseregre nézve az mondatott különö
sen, hogy a nagy hadsereget fen kell ta r tani , 
mert különben Magyarország elpusztul. E rész
ben jelenleg nem fogok bővebb elmélkedésbe bo
csátkozni, legyen azonban szabad csak a követ
kező megjegyzést tennem. 

Az első kérdés az : vajon szükséges-e, hogy 
Magyarország, illetőleg az osztrák-magyar mo
narchia annyi katonát tartson, oly rendszer alap
ján, mint a jelenlegi, és hogy annyi katona húzza 
a napi dijat mint jelenleg 1 és vajon nem volna-e 
lehetséges a keretek és a legénység tekintetében 
más rendszert p. o. a porosz rendszert be
hozni ? 

Jelenleg mellőzöm ftzen kérdés bővebb fej
tegetését, hanem áttérek azon kérdésére, mely 
szintén jelentékény és melyre nézve a t . jobbol
dal sem fogja mondhatni, hogy e részben, daczá
ra a háborús fellegeknek, nem lehetne javítani. 
Ez az osztrák tiszti karnak és különösen a tábornok
karnak túlzott nagy száma. Franeziaország vo-
lódi katonai állam volt egész e pillanatig és 
Francziaországnak 519 tábornoka volt akkor, mi
dőn minden erejét, minden kilátását a hadse
regbe, a condottierekbe helyezte. Poroszország 
tudjuk győzött Szadovánál; hét nap alatt meg
semmisítette Ausztria azon bálványát, melynek 
a nép érdekei évtizedeken át feloldoztattak. Po
roszországnak hány tábornoka van? 205. Es 
hány van Ausztriának, mely 7 nap alatt Poroszor
szág ellenében szintúgy, miként 1859-ben Olaszor
szágban elvesztett mindent, mely az egész hadjárat
ban egyetlen csatát sem nyert ? Ausztriának van 
570 tábornoka. Tehát ott 200, it t 570. Ez cse
kélységnek látszik, de azt hiszem, meglehetne 
őrizni az európai sulyegyent azon értelemben, a 
mint azt az osztrák-magyar politika fogja fel, 
ha ezen tábornokok száma kissé lejebb szállít
tatnék is. 

De vannak más pontok is. I t t van például 
a ruházat kérdése. Én nem látom á t egyáta-
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Ián, mért szükséges minden egyes osztrák-ma
gyar katona csákójára oly nagy ércz-lemez, mely 
az államnak közel százezer forintjába kerül. 
Nem látom át, mért szükséges a katosaság ru
házatára oly költséges fehér posztó, melynek 
tisztán tar tására annyi kréta, sőt több kréta 
kell talán, mint az iskolákban a táblákra. (De
rültség jobb, helyeslés bal felől.) 

Nem látom át, mért kellene épen az a 
drága fehér posztó, mely a kiadásokat annyi ez
rekkel szaporítja. Nem látom át, mért kellenek 
a lovasság számára e különösen költséges nyergek 
szerszám stb., melyeknél — miként a katonai lapok
ból látjuk — bizonyára lehetne tetemes megta
karításokat eszközölni. Fölemiitek még egy cse
kélységet is. (Halljuk!) Nem látom át, mért 
szükséges a béke lábon 330 ezer, sőt, hozzáértve 
a határőrvidéket, 380 ezer, és hadi lábon 800 
ezer főnyi osztrák-magyar katona mexpresible-
jén a fehér zsinór, mely magában véve szintén 
annyiba kerül, a mennyinek költségével egy ta-
nitó-képezdét , gymnasiumot el lehetne látni. 
Azt gondolják, uraim, hogy az osztrák-magyar 
hadseregnek mind e csekélységekre szüksége van, 
hogy talán biztosítják azok az osztrák-magyar 
hadseregnek a győzelemképességet ? En azt hiszem, 
mindezeket meg lehetne kímélni; és ha volna 
parlamentarismus, csak egy olyan is, minőt a 
67-ki alapon kivívhatnának , akkor bizonyára 
önök mind e költségeket megkímélhetnék, és 
adhatnák kórházakra, iskolákra, vagy pedig fordít
hatnák a bírák fizetésének javítására. (Helyeslés 
a bal oldalon.) 

Más pont is van itt, a mit lehetetlen föl 
nem említenem. Teszem ezt — kijelentem előre — 
egész loyalitással és előre tiltakozom, ha valaki 
e tekintetben loyalitásomat kétségbe vonná. 
{Halljuk!) E pon t , t. ház! az udvartartás 
pontja. A divó monarchia elve azt hozza magá
val, hogy a fejedelmet, az uralkodó házat ne, 
hanem annak tanácsosait vonjuk feleletre : nem 
is a fejedelemhez, hanem tanácsosaihoz szólok. 
A magyarországi udvartartásra a jelen 1870-ki 
államköltségvetési előirányzatban 3.650,000 fo
rint szerepel. Én megjegyzem uraim, a leg
újabb európai államköltségvetésekben az udvartar
tás költségeit megtekintettem, és mit találtam'] 
Azt találtam, hogy a leghatalmasabb állam 
fejedelmi udvara — az angol udvar — beéri 5 
millióval: nem látom á t , mért volna tehát 
illoyalis kérdeni azt, hogy szükséges-e 3 millió 
6 százezer forint Magyarország udvara fen tartására ? 
Egyébiránt megjegyzem , tökéletesen érzem a 
helyzet nehézségét és ne vesse senki szememre 
azt, hogy én talán a döntő körökben kellemet
len benyomást, izgalmat akarok előidézni a ma
gyar országgyűlés iránt. En csak azt akarom, 
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I hogy, ha már az udvartartásra 3.650,000 forintot 
szántak, adjanak legalább hason arányban anyag 
érdekeink támogatására is. Es hogy ezt tenni 
lehessen, űzzenek oly politikát, melynél fogva a 
hadügyi, pénzügyi rovatot tetemesen le lehessen 
apasztani. Valóban, uraim, -meggondolták önök, 
hogy inig Magyarországnak az udvar tar tása 
3.650,000 frtba kerül, 153 millió rendes állami 
kiadás mellett, addig Magyarország az igazság
ügyre kevesebbet költ, mint az udvartartásra, 
t. i. az igazságügyre nem költ többet 3.200,000 
ír tnál! Fussanak végig Európa alkotmányos vagy 
pseud-alkotmányos államain , és nem fogják 
ezen aránytalanságot találni sehol! A vallás- és 
közoktatásügyminiszterium budgetje 1.800,000 
forinttal szerepel, épen felével annak, a mi az 
udvartartásra kell, mert hisz 1.800,000 frt épen 
felét teszi 3.600,000-nek. (Igás! a jobb oldalon.) 
Hogy pedig ne gondolják uraim, hogy én a 
többire nézve is csupán a levegőből beszélek, 
nagyon röviden fogok néhány számot fölolvasni. 
Belgiumban az igazságügy 15 millió, a vallás
os közoktatásügy 11 millió, az udvartartás pedig 
3 millió frankba kerül. Az igazságügy tehát 
ötször annyiba kerül, mint az udvartartás, nálunk 
kevesebbe; a vallás- és közoktatásügy majdnem 
négyszer annyiba. Hollandiának pedig, melynek 
állami kiadása évenkint 110 millió frt, az udvar
tar tás , a mint hiszem hogy tudják, 600,000 fo
rint és nem többet tesz összesen. 

M a d a r á s z J ó z s e f : Elég is az! (De
rültség.) 

S C h v a r c z G y u l a : Az igazságügyre 
Hollandiában 2.900,000, a vallás- és közokta
tásügyre 2.400,000 forintot költenek. Vegyük 
Francziaországot, melylyel, mint a személyes 
uralom megtestesülésével önök folyvást rémitnek 
bennünket, a liste civile és az ajmnageok 26 
millió frankot tesznek, de az igazságügyre 33 
millió frank megy ós a közművelődési szükségletre, 
ide nem számítva a kultust, több megy 4-6 millió 
franknál. Olaszországon az udvartartás 13 millió 
lírába kerül, és it t lehetetlen, hogy meg ne 
említsem azon lélek emelő tényt, miszerint 
Victor Emánuel király nem rég önmaga négy 
millió lirát engedett el az udvartartás költsé
geiből. Ugyanezt te t te nem rég a portugál 
király is. Olaszországban azonban az igazság
ügyre 32 millió lira megy, a közoktatásügyre 
pedig 15 millió, Svédországban az udvartartás 
1,400,000 forintba kerül, az igazságügyre 2 
millió 3 százezer, a vallás- és közoktatásügyre 
pedig 2.500,000 megy. Poroszországban , a 
melynek királya pedig, azt hiszem, szintén elég 
hatalmas ur, s az ö nagyhatalmi állását szintén 
emlegetik, a porosz királynak összes udvartartási 
födözete áll két rovatból, az egyik rovat alá a 
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korona fidei commissumainak jövedelmei esvén, 
a mi évenkint 2,573,000 tallérra rug, egy része 
aranyban, a másik pedig 1.500,000 tallért tesz 
ki, melyet mint dotatiót adnak a budgetböl. 
Ennélfogva az összes udvartartás 4 millió s 
néhány, százezer tallérba kerül. Vegyék önök az 
osztrák-magyar monarchiát: i t t az udvartartás 7 
millión felül kerül, és vegyék azt, hogy Porosz
országon ugyanakkor az igazságügyre több mint 
16 millió tallért, a vallás- és közoktatásügyre 
6 millión fölül költenek. 

A dolgok ily állásában tisztában vagyunk 
a helyzettel. 

Röviden megemlítem a külügyet. Porosz
ország a külügyre is sokkal kevesebbet költ-
Ausztria-Magyarország a külügyre is többet köl
tenek, mint a többiek valamennyien ; a porosz 
és az angol pedig határozottan kevesebbet köl
tenek, mint az osztrák-magyar monarchia. Az 
osztrák-magyar monarchia 4 milliónál többet 
költ a külügyekre, de vajon indokolva van-e ez? 
Azt hiszem, tán nincs egészen indokolva. Egy pár 
nappal ez előtt hallottuk és olvastuk, hogy a száz-
ezerekbe kerülő párisi nagy követség, melynek 
parfumos szökökutain és pompás táncztermekké 
átalakított kertéin annyira elandalodtak a nem
zetközi highlife hölgyei, e párisi nagy követség 
tudjuk, hogy kevéssel azelőtt, midőn Ollivier-
nek már zsebében volt a kinevezés, azt irta 
Bécsbe, hogy az egész dologból nem lesz semmi. 
E részben felvilágosítást lehet meríteni a bécsi 
lapokból. (Derültség bal felölj. 

Az 1867-ki kiegyezés elvette a külügyeket 
a magyar parlament ellenőrzése alól; de ott 
van egy czikk, mely fenhagyta annak lehetősé
gét, hogy oly külügyekre nézve, melyek nem 
mind a két félt közösen érdeklik, magyar kül-
képviseltetés vagy legalább konzulság léte
síttessék. 

Nem akarok most azon kérdésbe bonyo
lódni, vajon azon képviseltetések különleges ma
gyar érdekben, melyeknek nyomát látjuk a tör
ténelemben — nevezetesen azon időben, midőn a 
magyar országgyűlés a szultánhoz küldött két 
képviselőt — vajon nem állhatnának-e fen még jelen 
helyzetünkben is. Nagyon jól tudom, hogy más az 
eset Luxenburggal, mely személyes unióban áll 
Hollandiával, Parisban külön luxenburgi képvise
lőt tar t , jelenleg Jonas államtanácsos személyében, 
a külön hollandiai követ mellett; de felhozom a 
konzulságokat. 

Felemlíthetném még egyébiránt a külképvi-
seltetésnek azon mozzanatát is, hogy egy lovag
rendnek Bécsben a követsége még mindig fön-
áll, ki nem áll ugyan első sorban a nagy álla
mok követei mellett, de ott áll Wűrtemberg és 
Szászország souverain államok követei társasá

gában. Míg tehát egy lovagrendnek, ezen közép
kori maradványnak külön képviselője van: addig 
Magyarországot oly diplomatia képviseli, mely, a 
hol csak lehet, eltitkolja, hogy a magyar-osztrák 
államé^ hanem csak „osztráknak" tekinti magát. 
(Felkiáltások jobb felől: Hol ? Hol ?) íme ott van 
Xantus esete, ki elmenvén a világ-járó expedi-
tióra, tudjuk mennyi, ha nem is jegyzékváltásba, 
de legalább levelezésbe került annak kivívása, 
hogy az osztrák-magyar jogczim ez expeditiónál 
gyakorlatilag is elismertessék. 

A konzulságokra nézve azt mondják: igen, 
lehetne konzulságokat állítani, de nincs rá 
pénz. Mi ennek az oka? Az, hogy az önök jelen 
rendszere, a közösügyes politika, nem engedi ezt 
tenni. A közoktatás, közlekedés, ipar, kereskedés 
és földmüvelés átalában véve a legmostohább 
támogatásban részesülnek és mégis azt mond
ják önök, hogy czélszerü, korszerű reformokkal 
segíteni lehet a helyzeten. Meg nem foghatom: 
mit értenek önök a reformok alatt? Vajon hi-
szik-e azt, hngy a nélkül, hogy az adókat jelen
tékeny mérvben ne emelnék, képesek lesznek erre ? 
Látjuk, hogy az igazságszolgáltatás egyik része, 
a birói hatalom gyakorlására vonatkozólag, a 
törvényjavaslat meg van hozva és az még sincs 
életbe léptetve, és pedig azért, mert pénz nincs; 
meg tán egyúttal azért is , hogy függőben 
maradjanak azok, kik hivatalba vágynak. Egyéb
iránt uraim! engedjék meg, hogy e részben az 
önök javaslataira hivatkozzam. Önök elvették a 
birói választás jogát, s azt mondották, a birói 
hatalmat tudni fogják más oldalról függetlenné 
tenni. Én nem tudom, hogy oly birói fizetések
kel, minőket önök maguk javaslatba hoznak, az 
élet ily nagy drágasága\ közepett hogyan fogják 
a birói állást oly függetlenné, oly tiszteltté tenni, 
mint a milyen az Európa többi népeinél. 

Átalában véve, uraim, nemcsak a közös
ügyes állapot, de maga azon politika is, melyet 
a jobb oldal, és a kebeléből kifolyt kormány foly
tat, teszi lehetetlenné, hogy a kiadásokba más be
osztást hozzunk be, és hogy gyökeresen refor-
maijuk az adórendszert: mert mindaddig, a míg 
önök a pápával és a szultánnal szövetkezned, 
engedjenek meg, nem fogják leszállíthatni az, 
adókat. 

Azt mondják : a külügyi helyzet maga ha
tározza meg a külügyi politikát s figyelemmel 
kell lennünk Ausztria e tekintetbeni nehézségeire, 
azon fellegek, melyek felettünk, lebegnek, nem 
engedik, hogy Ausztria kezdje meg a lefegyver
zést. Ezt mondják önök. Igen. De hát meg van
nak-e győződve önök, hogy a lefegyverzést ily 
politika mellett csak valaha is meg lehessen kez
deni! Én azt hiszem, a népek Európa-szerte 
akarják, hogy a lefegyverzés minél előbb meg-
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történjék, és ha önök nem tartják lehetségesnek 
azt, mit a népek Európa-szerte akarnak, akkor 
önök nem az igazi úton járnak: mert a népek 
akaratá t föl lehet ugyan tartóztatni, de nem 
hosszabb időre visszafojtani. En azt hiszem, hogy 
jobban tennék azok, kik még mindig egy Szado-
váért kárpótoló csata-nappal kecsegtetik a leg
főbb hatalmat, ha megmondanák neki, hogy 
történjék bár jobb stratégiai rendelkezés; legye
nek ügyesebb vezérek, olyanok, kik nem ebédel
nek naponta 6 óráig; legyenek bár jobb fegy
verei az osztrák seregnek; ne legyen bár ott a 
szolferinói szél és por ; ne a chlumi köd és ne a 
szadovai füst: mégis híjába számit ily módan a 
czélhozjutásra. Gyarló tanácsadói a koronának 
azok, kik azt mondják: gondoljunk visszafogla
lásra gondoljunk megboszulására azon sérelmek
nek, miket fegyvereink szenvedtek! Ha önök 
nem ezt tartanák szem előtt, hanem dédelgetnék 
a patrimonialis hatalmat olyan biztatásokkal, 
melyek annak csak megrontására vezetnek : ak
kor inaugurálhatnának olyan politikát, mely a 
népek jólétéré vezetne; akkor bátran kezdhetnők 
meg a hadsereg leszállítását. Igen, én meg va
gyok győződve, azok, kiket, most mumusokul állíta
nak föl, hogy ha látnák, hogy az osztrák-magyar 
monarchia csakugyan a népnek akaratára s valódi 
parliamentalismus alapjára van fektetve, nem tudom 
hinni, hogy ez esetben akármelyik hatalom: akár a 
porosz, akár az orosz megtámadni merné a né
pek ily valódi szövetségét. Vájjon mire számíta
nak azok, kik az osztrák-magyar monarchiát ve
gyük hogy csakugyan fenyegetik ? Arra, hogy majd 
ellentétbe hozzák Magyarország érdekeivel azon 
népeket, melyek Magyarországot csak támogatni 
foghatnák azon esetben, ha Magyarország szakit 
a patrimonalismus eddig hagyományos politiká
járól. Azt mondják nekünk: az orosz i t t áll, és 
a szerbek, románok, görögök, bolgárok alig vár
ják, hogy bennünket elnyeljenek. En megenge
dem, hogy ezen népek elégületlenek, és hogy 
ezen népek kacsintgatnak még az oroszra is. De 
miért ? Mert önök politikája hajtja őket az orosz 
politika karjai közé. (Derültség a jobb oldalon). 
Azért ezen népek föl fogják tudni építeni a be
teg török birodalom romjain azon államokat, a 
melyek megalkotására őket a közművelődés és sza
badság képesitik; államokat, melyek egykor Orosz
országot nem propagálni, hanem azt föltartóztatni 
fogják; de ne csodálkozzanak, ha jelenleg önök 
szövetkezve a szultánnal, nyíltan, minden meg
gondolás nélkül, ugy szólván kihivólag , ha 
mindé népeket most önök arra késztik, hogy ők nem 
Magyarországnál, hanem Oroszországnál s egy-
átalán magyarellenes politikánál keresik a támaszt. 

És most legyen szabad befejeznem beszéde
met. Azt hiszem, eléggé indokoltam, t . ház, 

azon állításomat, hogy azon előirányzati javas
lat, mekyet a kormány elénk terjesztett, meg
gyalázza Magyarországot saját maga előtt, meg 
Európa előtt. Ez az ered menye magának a kö
zösügyes alkunak, de eredménye azonfelül a 
közösügyes alku határain belül azon politikának, 
melyet önök űznek. Mert én azt hiszem, t. ház! 
ámbár a personal unióra törekszem minden alkot
mányos utón egész erőmből, hogy még magán az 
1867-iki alapon is más költségvetést terjeszthet 
nének önök a ház elé: akkor, ha akarnának és 
tudnának. Pártolom Simonyi javaslatát. (Élénk 
helyeslés és éljenzés bal felől.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : A pénzügyminisz
ter ur, ugy látszik, most kezdi szeretni az ellen
zéket (Halljuk!) és jobban szereti, mint a maga 
pártját : mert, ugy tetszik, hogy mi az ő mal
mára hajtjuk a vizet. (Derültség,) Egyre pana
szoljuk, hogy a delegátió kivette kezünkből a 
közös ügyet, (Derültség jobb felől) a hadügyet, a 
külügyet, e legnagyobb fontosságú kérdéseket, 
melyeket minden budget tárgyalásánál minde
nütt különös figyelemre szoktak méltatni. Azt 
mondják, mindezekről nem lehet beszélni; ós 
mégis folyvást arról beszélünk, mire pénzt nem 
adhatunk; s utoljára a pénzügyminiszter ur azt 
fogja mondani, hogy hát beszélhettek mindezek
ről, a mennyit tetszik; az. hogy a pénz már ki 
van adva, más kérdés, de beszélhettek róla ele
get. (Derültség.) 

T. ház! En nem tartozom azok közé, kik 
azt mondják, hogy nem kell megszavazni az 
adót : én a mellett vagyok, hogy meg kell sza
vazni. (Fölkiáltás a szélső bal oldalon: Hát csak 
tessék!) Nem is tartozom azok közé, kik a nega-
tio terén akarnak maradni; hanem van egy do
log, a mi nekem nem tetszik: (Halljuk.') azon 
modor, melylyel az egész tárgyalás folytattatik, 
(Igaz! Ugy van! jobb felől.) Akik azt mondják, 
hogy : igaz, talán arra is igazat fognak mondani, 
ha én átszaladok az egészen s áttekintem az 
egészet. (Halljuk!) 

Legelőször a pénzügyi bizottság előadójának 
roszulléte miatt Pulszky Ferencz ur volt szíves 
átvenni az előadói szerepet. (Hosszas derültség.) 
Az a szerencsétlen pénzügyi bizottság örökké 
azon helyzetbe kerül, hogy előadója sohasem 
védi (Derültség) és ha védi, valóban szépen védi. 
(Derültség.) Valóban Pulszky Ferencz ur az ő 
szokott nonchalance-modorával előáll s azt mondja; 
vegyék elő az urak a jelentést, - ott meg van 
minden; s azután szépen elmondja, hogy mit 
végeztek a delegátióban: javát Bécsben elköl
töttük, a mi pedig konyhára való megmaradt, 
arról beszéljenek most az urak. (Derültség.) 

Az én véleményem az egészre az, hogy a 
budget tárgyalásánál nem lehet azon fontos dol-
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gokról beszélni, melyeket elkezdett a múlt ülés
ben pl. Ivánka képviselő ur és most Schvarcz 
Gyula barátom igen érdekesen felhozott. (Jobb 
felől: Nagyon érdekes !) Legyenek meggyőződve, én 
nem fogom őt követni, mert ha követném, fel
szólalnék azon szultán elleni nagy harag ellen : 
(Derültség) mert megvallom, a szultánt a pápá
val összekeverni nem szabad, (Áíalános derültség) 
mert tessék a szultánról, mint egyes emberről, 
beszélni, a mit tetszik, hanem mellette van a 
török nemzet; beszéljen a világ akármit a régi 
classicus népekről, én azt mondom, hogy a török 
egy becsületes, derék nép, és becsületesebb a 
hellász nép utódainál, (Átalános derültség) és én 
mint magyar honfi fajrokonomat meg nem fo
gom tagadni. (Helyeslés.) De nem azért mondom 
ezt, mintha Schvarcz barátomnak nem volna iga
za. (Nevetés jobb felől.) 

De menjünk végig a budget eddigi tárgya
lásán, mert szép volt ez a tárgyalás. Vegyük 
csak, hogyan folyt a dolog. (HalljttJc!) 

Tisza Kálmán képviselő ur kimondotta igen 
egyszerűen — a ki nem szokott haragudni — 
látjátok, mi lett belőle Hatjátok, a miről most beszé
lünk, annak a java már lefolyt a delegátióban. 
S itt szerettem volna, ha Pulszky ur, a ki ott 
volt, elmondta volna, mi folyt a delegátióban? 
No de erről nekünk nem szabad beszélnünk, ez 
nem a mi körünkbe tartozik. Azután jön a 
nyugdijak kérdése külön. 

Ekkor előáll Móricz Pál ur — elmondom, 
a hogy történt a dolog, ezt nem veheti rósz né
ven neki senki — tovább ment és engem kissé 
meglepett, hogy többet tud az osztrák budget-
ről, mint mi tudunk a magyar budgetről és 
számokat is hozott elő. Valóban igen érdekes, 
hogy a miniszterelnökség költségvetése sokkal 
drágább Magyarországon, mint az odavaló cen
tralis kormányé most Bécsben. 

P u l s z k y F e r e n c z : Jobb is ! (De
rültség.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : A budget tárgya
lásánál levén, ezen pár számot még is kell 
hogy elmondjam. Azt mondta, hogy a miniszter
elnök 55,000 forint, a belügyminiszter 13,000 
forint, a közlekedési minisztériumnál 42,000 frt, 
az igazságügyminiszteriumnál 42,000 frt és a 
vallásügyi miniszter 46,000 forinttal olcsóbb ; ha
nem jött egy igen jó közbe, az t. i., hogy elis
merés nyilváníttatott a pénzügyminiszter részére 
a ház által, azért, hogy olcsóbb és gratulált ne
ki a ház; hanem persze annak a pénzügyminiszternek 
ott 298 millió van kezelése alatt, a miénknek 
csak 190 millió. Tovább menve, előhozatik a 
földadó. Mi, kik külföldön voltunk, tudjuk, hogy 
a magyarországi földek nem oly jövedelmezők, 
mint az osztrák földek, hol a petrezselem töb

bet jövedelmez, mint Erdélynek minden kukori-
czája. fDerültség.) Hogy az osztrák 36 millió 
földadót fizet, és Magyarország, ez a puszta, dé-
sert, vad föld 33 milliót és mégis mi magyarok 
annyira hátra vagyunk, ezt mondják minden
ben ; ugy látom, adófizetésben előre vagyunk. 
(Derültség.) Továbbá a kereseti adó 7 millió itt, 
7 millió túl. Már hogy annyit keressen a ma
gyar ember, mint a német, azt nem merném 
ráfogni; hanem az, hogy utolértük industrialis 
adóban, az áll. Mindig azt mondják, hogy nem 
dolgoznak Magyarországon: és mégis adót annyit 
kell fizetni, mint ott. 

Miután Móricz Pál ur ezt elmondta, akkor 
elő áll b. Kemény Gábor. Valóban nekem ugy 
tetszik, hogy a minisztérium nem sokat törődik 
az egész dologgal; csak beszélje ki magát az el
lenzék, mi csak szavazni fogunk; hogy pedig nem 
sokat ád az egész ügyre, abból látom, hogy a 
báró urat rukkoltatta elő. (Derültség.) Szivből 
örvendek, mint erdélyi ember, ha erdélyit hal
lok szólani. 0 tehát előáll és a legnagyobb 
hangon szól. Uram, a delegátióban Kulin mi
niszter sem beszél oly fitymálólag, mint báró 
Kemény, a mi észrevételeinkről, a mik tétettek 
a budgetre. 0 röviden azt mondja: politikai tő
két akarnak az urak csinálni, de az urak csak 
egérfarkakkal bajlódnak. Ily fitymáló beszéd 
után az ember valóban azt gondolhatná, hogy 
az egész budget kérdése nem egyéb mint egér
fark. Továbbá azt mondja: ha delegátió nem 
volna, hol beszélnénk e dolgokról. Az baj, hogy 
igaza van, hogy nincs sok eredménye tanácsko
zásainknak, mert a fő kérdések fölött nem mi 
tanácskozunk. Hanem politikai tőkét ebből csi
nálni — bátor vagyok mondani határozottan — 
nem lehet; nem politikai tőke ez, hanem készpénz, az 
adó mostani elköltése, a miről itt szó van. Egy
szerűen azt mondják, hogy mi politikai tőkét 
csinálunk és az ellenzék a népjjel koketiroz ; ez 
nagy hiba, ha teszi az ellenzék, de azt is nagy 
hibának tartom, hogy még mindig nyugdíjazzuk 
a régi beamtereket, míg a mostaniaknak a fen-
álló rendszer szerint oly csekély fizetésök van, 
hogy sok ugyan az éhenhalásra, de kevés, hogy 
abból meg lehessen élni, mert azon tömérdek 
pénzt elosztjuk, mint a verebek között apró 
részekre, a volt rendszer hivatalnokainak. Abban 
sincs igaza Móricz Pálnak, hogy nincs szüksége 
a minisztériumnak helyiségekre; igenis van, de 
ez olyan nagy legyen mint egy kaszárnya, hogy 
a minisztérium által fizetett hivatalnoknak le
gyen elég széles még menagera is, hogy abban 
mint egy gólya fészekben egy rakás veréb elfér
jen. Kemény báró képviselő ur véleményére azt 
jegyzem meg, hogy az ember küzdjön érvekkel, 
s az ellenzék érveire ne ily fitymáló modorban 
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akarjon felelni, mert igy a barát többet árt 
mint az ellenfél. (Igaz! a bal oldalon.) 

Azután Zichy Nándor gr. állott fel. Ő mon
dott igen érdekes megjegyzéseket. Tisztelettel 
szólok róla, mert ő mégis azon egyén, ki beszé
dében nem fitymál, hanem előveszi a kérdést, 
becsülettel taglalja s van manierja. (Derültség.) Azt 
mondta, hogy a budget kimutatása mind az egyes
nek, mind az államnak nem más, mfnt a nap munká
jának eredménye, és az mutatja ki a munkásság jöve
delmét; hanem hibáznék az, kilátván, hogy a jöve
delem hiányossága azt mutatja, hogy nincs elég jö
vedelme, mindig csak meglevő filléreit forgatná 
jobbra balra, és ezzel töltené a nap nagy részét. 
Nem értem a grófot, mit akar ezzel mondani. 
Azt, hogy ne beszéljünk, menjünk kapálni 1 vagy 
azt akarja mondani, hogy jó lenne két annyit 
dolgozni és két annyit fizetni, hogy több pén
zünk legyen? Ezt lehet pro et contra vitatni. 

A mint előre mondám, Simonyi Ernő urnák 
megjegyzéseit, a miket mondott, még senki sem 
czáfolta meg, pedig jelenleg is van felelősség a 
választók irányában, habár nincs utasításunk, 
hogy t. i. a földadó 1867-ben 22 millió volt; 
most 34 millió ; 64-ben a házadó 3 millió volt, 
most 6 millió, stb. Már most vegyük számba a 
különbséget, vajon mennyivel drágább ez a ma
gyar kormány, mint a régi kormány alatt? (Jobb 
felől ellenmondás.) En a német kormány alatt 
egy krajczár adót sem fizettem, de nekem se 
fizettek egy fillért sem; hanem egytől sem hal

lottam, hogy Magyarországnak ma több jöve
delme volna, legalább Erdélyben nem, mint volt 
akkor. 

Nem akarok ez ellen kifogást tenni. Csak 
a modor ellen, s azért szólaltam fel, hogy mél
tóztassék a t. többség nem neheztelni, hanem jó 
néven venni azt, hogy oly dolgokról, miket nagy 
részben elrontottak, mi legalább okoskodunk, ho
gyan lehetne helyrehozni. (Derültség.) 

Tisza Kálmán képviselő ur indítványát ter
mészetesen elfogadva... (Derültség. Felkiáltások jobb 
felől: Természetes! Felkiáltások bal felől: Ép oly 
természetes, mint hogy ott a kormány mellett szavaz
nak !) Igen is, természetesen. Csak még azt aka
rom megjegyezni, hogy jövőre legyenek szívesek 
egy kis türelemmel lenni, legalább ilyen fontos 
kérdésben, melyben nem lehet tréfálni. (Fölkiál
tások jobb felöl: Nem bizony!) A miniszter ur az 
egér farkát nem szólította meg érte, de engem 
megszólított. Ilyenkor, azt hiszem, ha csendesen 
meghallgatjuk egymást, a vég eredményben mégis 
sokkal közelebb állunk majd egymáshoz, mint a 
folytonos békétlenkedés által. Azért pártolom 
Tisza Kálmán indítványát; a nyugdijak, azon po
litikai tőkék kérdését azonban jövőre kívánom 
tárgyaltatni. (Helyeslés bal felől.) 

E l n ö k : T. ház! Az idő tova haladván, a 
holnap 10 órakor tartandó ülésben fog a tár
gyalás folytattatni. 

Az ülés végződik d. u. 21/i órákor. 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Szavazás a pénzügyi bizottság hiányzó tagjára. Az igazoló bizottság 
jelenti, hogy Lónyay Józsefet, Rédey István grófot és Bömches Frigyest végleg igazolta, minek következtében a ne
vezettek osztályokba soroztatnak. Az 1870. államköltségvetés átalános tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr.; később Andrásy Gyula gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10lU órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni és a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a ja
nuár 17-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv 
hitelesíttetik. 

Van szerencsém bemutatni Pápa városának 
Trefort Ágost képviselő ur által kezembe adott 
kérvényét, melyben az ipartörvény azon szaka
szait kéri olykép megváltoztatni, hogy az első-
folyamodásu iparhatóság a rendezett tanácsú 
városokra is kiterjesztessék. 

P a u l i n i - T ő í h V i l m o s : Van szeren
csém Privigye városa számos lakosának, és Ne-
dozser városa összes lakosainak kérvényét a re
gáléknak törvényesen leendő eltörlése végett a 
t. házhoz benyújtani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit-
tat ik. 

V á r a d y G á b o r : Tisztelt képviselőház! 
A buda-pesti magyar gyorsiró-egylet kéri , hogy 
az 1870-ik évi költségvetésben a vallás- és köz
oktatási minisztérium illető rovatában a „buda
pesti gyorsiró-egylet" számára versenydijak ki
tűzésére 100 frtnyi segélyösszeget méltóztassék 
megszavazni. E kérvényt a t . háznak tisztelet
tel benyújtván, kérem, hogy az e részben már 
több alkalommal hozott határozatok nyomán 
ezen kérvényt ne a kérvényi, hanem a pénzügyi 
bizottsághoz méltóztassék utasítani véleményezés 
végett. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak belenyugodni, hogy 
ezen kérvény a pénzügyi bizottsághoz utasíttas
sák 1 (Elfogadjuk!) Tehát oda fog utasít tatni. 

C s i k y S á n d o r : T. ház! Sárközy Mi
hály örököseinek, Sárközy Ferencz, Mihály, Pé
ter és Sándornak kérvényét van szerencsém a 
tisztelt háznak bemutatni, melyben a néhai 
édes atyjok Sárközy Mihály tói az orosz hadse
reg által 1849-ik évben erőszakosan elvett s 
6717 pengő forint s 10 krajczárra becsült va-
gyonságok értékét 6°/o kamataival együtt meg
téríttetni kérik. 

S z ö g y é n y E á s z l ó : Fehérmegyében levő 
Iszka-Szent-György község abbeli folyamodását, 
melyben szentegyház, papilak és iskolaház föl
építésére segedelemért esedezik, van szerencsém 
bemutatni. Kérem a kérvényi bizottsághoz uta
síttatni. 

E l n ö k : Oda fog utasíttatni. 
A t. ház elhatározta, hogy mai napon Beth

len Farkas gr. képviselő ur helyére a pénzügyi 
bizottságba uj tagot fog választani. Ezen tagra 
fognak a szavazatok beadatni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (fölol
vassa a névsort s a képviselők egyenkint beadják 
szavazatukat.) 

E l n ö k : A beadott szavazatok bezáratván, 
a jegyző urak által össze fognak számláltatni és 
az eredményt a holnapi ülésben lesz szerencsém 
bejelenteni. 

Mielőtt a napirenden levő tárgy folytatá
sára átmennénk, az állandó igazoló bizottság 
részéről van egy jelentés: méltóztassanak azt 
meghallgatni. 

O r d ó d y P á l e l ő a d ó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság jelentését, mely szerint Lónyay Jó
zsef, Beregmegye munkácsi kerületének, gr. Rédey 
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István Marosszék alsó választó kerületének, és Böm
ches Frigyes, Brassó város és kerületének képviselője 
végleg igazoltatnák.) (Éljenzés.) 

E l n ö k : Miután, a szabályszerű harmincz 
nap letelvén, a nevezett képviselő urak végleg 
igazoltattak, osztályokba lesznek sorozandók. Kö
vetkezik az első, második és harmadik osztály. 

Jámbor P á l jegyző (kihúzza a ne
veket.) 

E l n ö k : E szerint az első osztályba jön 
Bömches Frigyes; a második osztályba Lónyay 
József; a harmadik osztályba Rédey István gr. 

Következik a napirenden levő tárgy, a teg
nap megszakadt vita folytatása. 

Hevessy Berta lan: T. ház! Igen rit
kán szoktam igénybe venni a t. ház figyelmét; 
most is csak az ösztönöz, hogy a pénzügymi
niszter urnák, midőn az államköltségvetést a 
ház elé terjesztette, azon szavai hatottak reám, 
miszerint előadá, hogy Magyarország költségve
tési jogát teljes mérvben most gyakorolja leg
először. Arany szavak volnának ezek, t. ház, ha 
azon teljes mérvű joggyakorlat némileg a dele-
gationális intézmény által erejéből ki nem volna 
vetkőztetve : mert ha a parlamentnek teljes 
mérvben volna joga a költségvetést megvizsgálni, 
akkor szükséges volna mindenesetre, hogy ezút
tal a hadi költségvetés is megvizsgálás alá jöj
jön. Azonban a valóság csak azt igazolja, hogy 
bizony van valami igazság abban a mondatban: 
„Nem mind arany, a mi fénylik." A delegatió-
nális institutiót nem szándékom jelenleg a maga 
eredetiségében bonczkés alá venni, mert tudom, 
hogy azt az akkori körülmények, a ezélszerüség 
és azon mondatok idézték elő, hogy az állam 
szükségessége idézi elő annak megalakítását, és 
hogy e nélkül a provisoriumba kellene visszaes
nünk ; ennélfogva a delegátiót hagyom a maga 
valóságában, s áttérek azon kérdés tárgyalására, 
mely a pénzügyminiszter által ide beterjesztett 
1870-ik évi költségvetésnek alapja. 

T. ház! Az államköltségvetés megszavazá
sánál főleg arra kell tekintettel lenni, hogy va
jon az állam népe, az állam lakossága képes-e 
annyi adót elviselni, mint a mennyi a költség
vetésben fölszámítva szemlélhető] 

Ha egy gépész az ő gépszerkezetét tul meg-
erőteti, tapasztaljuk, hogy azon megerőtetés 
után a gép utoljára is romlásnak indul, sőt még 
veszélylyel fenyegeti a gépészt magát is. 

Az államköltségvetésnél szintén arra kell 
tekinteni: vajon nem terheltetik-e annyira az 
állam népessége, hogy utoljára a teher viselé
sére képtelenné legyen. 

T. ház! Az a kérdés: vajon 1848 óta Ma
gyarország népessége vagyoni tekintetben előre 
haladt-e vagy pedig inkább szegénységbe sülyedU < 
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ha ezt tekintem, az első stádium az, midőn 
48-ban összetéve a haza oltáraira drágaságun
kat, pénzünket és ezüstünket, beadtuk az egy 
és két forintos tőkénket, két millió forintot, 
miről mai napig sem tud az ország, hova lett 
annak az alapja. Továbbá következett azon szo
morú idő, midőn az önvédelmi harcz folytán sok 
honpolgárnak vagyona áldozatul esett a háború
ban, ugy tehát e tekintetben is elmondhatjuk, 
hogy sok magyarországi lakos szegénynyé lett. 
Következett rá a forradalom utáni idő, bankje
gyeinknek máglyán lett megégettetése, melyből 
soha egy krajezárt sem nyert vissza a haza egy 
polgára sem ; utóbb kizaklattatott tőlünk az úgy
nevezett önkéntes kölcsön, ezzel ismét szegényed
tünk. Viszont, ha tekintem, nem volt semmi 
olyan intézkedés, mely előnyünkre szolgált volna; 
a jelen nemzedékre nehezedett tagosítás, telek
könyv stb. terhe, szóval minden, a mi az átala
kulásra alkalmul szolgálhat, az mind a mostani 
ivadékra nehezedik. Es ha tekintem az adót, 
erre bizonyítékot nem tudok, mint ha hivatko
zom mindenkinek saját adókönyvecskéjére — azt 
látjuk, hogy az 1848 óta fokonkint a mai napig 
minden évben fölebb fölebb emelkedett; és igy 
a teherviselés és az elszegényedés fokonkint in
kább nehezedett reánk, ugy annyira, hogy, ha 
nem épen az adókönyvet tekintem is, hanem föl
emiitek egy bécsi bonmot-ot, azzal is igazolom, 
hogy adó tekintetében napról napra jobban vol
tunk megterhelve. E boumot azt mondja: „bei 
Solferino erlitt die k. k. Armee einen Schlag, 
was folgte darauf: ein Kriegszuschlag. (Fölkiál
tások jobb felől: Nem szabad németül beszélni!) In 
Schleswig - Holstein erlangte die k. k. Armee 
einen Sieg, was folgte darauf: die Steuer stieg." 
(Derültség. Fölkiáltások bal felől: Halljuk magyarul 
is!) A bonmot német, magyarul elmondani nem 
lehet. Hogy a königgratzi csata után esinált-e 
még a bécsi nép bon-mot-ot, azt nem tudom, 
(Derültség) mert azon időben talán rá sem ért, 
a porosz egész Bécsig ment; hanem mi magya
rok elértük azon szerencsésnek mondott időt, 
hogy kiegyezkedtünk, de a kiegyezkedésnek, mint 
tapasztaljuk, még nagyobb fizetés lett a vége. 
(Fölkiáltások a szélső bal oldalon: Igaz ! Ugy van!) 

T. ház! Volt idő, midőn az volt a jelszó: 
„parva sapientia regitur mundus"; akkor, azt 
hiszem, a költségvetés sem volt oly nagy ; de 
most ellenkezőleg talán nagyobb bölcseséggel 
kormányoztatván az ország, (Derültség a szélső 
bal oldalon) ugy tapasztaljuk, hogy a költségve
tés emelkedése határtalan. Pedig, tisztelt mi
niszter ur! . . . . 

Lónyay Menyhért pénzügymi
niszter : Hallom! 

Hevessy Berta lan: . . . . sokat olva-
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sott; tudom, hogy tudományos férfin; (Derült
ség. Halljuk!) bizonyosan olvasta azt a könyvet 
is, melynek ezime: „Der absolute König oder 
System der Legitimitát." (Fölkiáltások jobb felől: 
Hiszen ez egész német!) Abban egy zsarnok ki
rály, ki zsarnokul uralkodott népe fölött, mégis 
jelszóul azon mondást választotta magának: „Le-
ben nnd lében lassen." (Derültség.) Korner nem 
volt politikai tehetség, költő volt, mégis versei
ben szintén előfordul azon alapos mondás: „Nach 
der Deeke stets dich strecke." (Derültség, zaj. i 
Elnök csenget.) 

Én, t. ház, csak azért hoztam föl e néhány | 
mondást, hogy magyarországi állapotainkat föl
derítsem és némileg hassak azokra is, kik az 
adómegszavazást oly csekély dolognak tekintik, 
és elérjem, hogy midőn a részletes tárgyalásnál 
szóba kerülnek a költségvetés egyes tételei, ne 
legyenek tuljóakarói a minisztériumnak (Derült
ség) és fogjanak kezet velünk a költségvetés le
szállításában. 

Hiszen a minisztériumnak szintén programmja 
és jelszava volt, hogy a terhek könnyítésén fog 
munkálkodni, és mégis vannak azon miniszteri 
előterjesztésben oly tételek, melyek inkább - az 
ellenkezőre mutatnak. Ilyen különösen először a 
hivatalnokok túlságos számban való kinevezése; 
ilyen másodszor a fizetések naponkinti föleme
lése. A finánczhivatalnokok, tudom, most is örül
nek, hogy 100 forinttal fölemelték fizetésüket, s 
ezzel diesekesznek, onnan tudom ezeket jobban, 
mint a költségvetésből. Ezeket tehát akkor, mi
kor tárgyalás alá jönnek, vonjuk le: mert kü
lönös dolog, hogy a szegényebb ember fizesse a 
jobb módú egyéniségeket. A hivatalok által — 
ugy látszik •— uj kaszt czéloztatik fölállittatni; 
most mindenkitől esak azt halljuk, hogy a hi
vatalnokokat jól kell fizetni, hogy azokat nyug
díjazni kell; hanem vigyázunk, hogy akkor, mi
kor azokat nyugdíjazzuk, a nyugdíjazásra legal
kalmasabbá ne legyen a haza. (Bal felől he
lyeslés.) 

A nyugdíjazásra nézve azon véleményben 
vagyok, hogy jól rendezett államban nem esak 
a katona és hivatalnok érdemli meg a nyugdijat; 
minden polgárnak meg van a maga rendeltetése, 
és így, ha a testben lélekben megtörött bármely 
ember nélkülözésbe jut, annak ellátásáról is az ál
lamnak kell gondoskodni. Miért is legyen csak a hi
vatalnokok osztálya mely nyugdíjra tarthas
son igényt ? E mellett oda is jutunk az ily kiváltsá-
golás által, hogy fölébresztetvén minden fiatal em
ber vágya a hivatalos szolgálat iránt, csakis a hiva
talos szolgálatra fog törekedni, és oda fog kon-
kurrálni; ha pedig igényei kielégítve nem lesznek, 
azon kielégítetlen állapotukban nyughatatlanok, 
elégedetlenek lesznek, mert igényeik például a 
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bírói hivatalban ki nem elégíttettek. Téves te
hát azon elv felállítása, hogy csak a hivatalno
kok legyenek a nyugdíjra képesek. (Felkiáltás jobb 
felől: Talán a képviselők is!?) Kemény Gábor t. kép
viselőtársam beszédében azt mondotta, hogy a 
mostani nyugdíjazást nem is kell systemának te
kinteni, hanem ezt csak is opportunitási tekin
tetekből némi politikai komplimentből vagy más 
egyéb okból kell elfogadni. Igen, de méltóztassa
nak megjegyezni, hogy midőn valaki irányában 
tulopportunusok vagyunk, ugyanakkor kezdődik 
mások irányában az inopportunitás. 

De én, t. ház, ezeket tovább nem vitatom, 
hanem a részletes tárgyalás alapjául a miniszteri 
költségvetést elfogadom, fentartván azonban ma
gamnak azon jogot, hogy amnak idején némely 
tóteleknél ismét felszólalhassak, a miket eddig 
mondtan csakis opportunitásbol mondottam, mert 
a miniszter ur által azokra fel voltam hiva. 

N é m e t h A l b e r t : Mélyen tisztelt kép
viselőház ! (Halljuk!) Egy baljóslatú sejtelem 
impressioja alatt szólok mai napon a költségve
tés kérdéséhez, a melynek, megvallom, hatása 
alól nem birok kibontakozni. Itt a képviselőház 
folyosóján (Halljuk!) tegnap és ma hordoztak 
gyászjelentéseket, a melyek jelentik Becke b. 
közös-osztrák pénzügyminiszternek halálát. Lát
tam egy efféle gyászjelentést és ugy értesültem, 
hogy az kiválólag a delegatio tagjai részére 
küldetett meg. (Derültség.) Nem azért hozom föl, 
hogy derültséget idézzek elő, mert a megboldo
gult egy elismert becsületességü, jó jellemű, értel
mes, tudományos, okos osztrák ember volt és 
mint ilyenét csak respektálni tartozom emlékét; 
hanem azért hozom föl, mert egy baljóslatú 
sejtelem torlódik agyamba, mintha a sírból is 
kinyújtaná a képviselőház felé jobbját; hogy ha 
már a sors megtagadta tőle azon pénzek fölötti 
rendelkezési jogot, melyek épen most megszavaz
tatni czéloztatnak, legalább figyelmezteti a kép
viselőház azon részét, mely a közösügyes egyez
séget Bécsben megkötötte, hogy hivatásának, 
ígéretének s az általa hozott közösügyes alku
nak mindig hiven feleljen meg. 

No de hát minek is ily szomorú dolgokról 
beszélni! Midőn a folyosó másik oldalára indul
tam, megszólit engem egy tisztességes lajfcántúli 
polgártárs; valószínűleg annak köszönhetem e 
szerencsét, hogy valaki ismerőim közül hátam 
mögött vezetéknevemnél fogva szólított, — ő 
tehát kapott ez alkalmon, hogy velem ismer
kedhessek , és így szólt hozzám : (Derültség.) 
„Uram, hát voltakép mit csinálnak itt önök? 
Mi az, hogy a budget fölött hetekig halogatják 
a tárgyalás megkezdését? Egy küldöttséget a 
másik után neveznek ki a zárszámadás meg
vizsgálására és még mindeddig semmi sem tör-
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t an t i " Feleletem erre ez : „Barátom, én azt 
tanácslom önnek, hogy mielőtt a mi ajtónk elé 
jönne söprögetni, söpörjön a saját ajtaja előtt. 
(FölMáltások jobb felél: Okosan!) Hanem látja, én 
ezt önnek megbocsátom, mert még fris emléké
ben van önnek azon idő, hogy akadtak ott Lajtán 
túl miniszterek, különösen pénzügyminiszterek, 
és más, nem pénzügyminiszterek, de a pénzek
hez közel álló magas egyéniségek, kik csak ugy 
akasztották, lövöldözték és gyilkolták magokat 
agyon, mert nem ugy dolgoztak az osztrák 
állam pénzeivel, mint kellett volna. Nálunk ily 
dolgok hála Istennek, még a megboldogult kamara 
idejében sem történtek soha. Igaz, hogy erre ő 
semmit sem tudott felelni. (Derültség.) 

Hanem mondja meg nekem ön — ugy szólt 
tovább uj ismerősöm — mi tehát annak oka, 
hogy midőn a képviselőház megválaszt egy pénz
ügyi bizottságot, e pénzügyi bizottság a minisz
ternek előterjesztett zárszámadását vizsgálja, s 
azt mondja, hogy ebből igy kibontakozni nem 
lehet, hanem ajánlja erre nézve egy számvevő
szék fölállítását; a pénzügyminiszter ebbe bele
nyugszik, tőrvényjavaslatot terjeszt elő, és ime 
egy képviselő önök sorai közül — közbevetem 
én : „Nem a mienk közül, uram, hanem ama
zokéi közül" — fölkel — úgymond tovább és 
előáll egy indít ványnyal, hogy a képviselőház 
maga kebléből nevezzen ki egy bizottságot, mely 
a zárszámadást vizsgálja meg." Erre igaz, hogy 
Lajtán túli barátomnak még én nem tudtam felelni. 

De ő folytatá kérdéseit. Mondja meg hát 
nekem az ur, ha már a sors összevezetett ben
nünket, mert látom, hogy önnel lehet beszélni. 
(Zajos derültség.) 

Miféle ember tehát tulajdonkép Lónyay ? 
(Derültség.) „Uram, nem jó helyre fordult most, 
midőn engem kérdezett, mert én Lónyayt isme
rem kiskorunktól fogva, és őt egyénileg mindig 
igen becsültem, sőt szerettem is. (Átalános de
rültség.) Hogy azonban ne vigye el magával 
translajtániai polgártárs azon előnyt, hogy ön 
beszél nékem és engem elhallgattat, felelek tehát 
önnek, mondám, mint jó katholikus ember katho-
likus embernek szokott felelni az irás szavaival, 
és azt mondom önnek, hogy Lónyay Menyhért 
mint ember, mint pénzügyminiszter olyan, a 
milyennek kívánja szt. Ágoston, hogy legyen a 
püspök (Atalános derültség.) t. i. okos, értelmes, 
jámbor életű , jó erkölcsű, (Nevetés) mondom 
okos, értelmes, jámbor erkölcsű, egyfeleségü em
ber. (Zajos nevetés.) Hanem hogy sz. Ágoston 
püspöknek — tessék Krajcsik képviselő urat 
megkérdezni — tulajdonított ezen attribútumait 
átvéve, a pénzügyminiszterről én is kissé vilá
giasabb képet állítsak elő, azt is elmondtam 
néki, hogy minden hazai intéz t, melynek ő 

I valaha élén állott, a legnagyobb virágzásnak 
i örvend, hogy ő egyénileg igen számító, jó gazda 

és igen jó tánczos, (Rosszán tartó nevetés) hanem 
három év óta nem tánczolt soha és valószinü-
leg nem is fog soha tánczolni, mert egy kis 
szerencsétlenség érte a keresztelés alkalmával, 
t. i. eltörött az egyik lába." (Derültség.) „Uram, 
bocsásson meg, monda a translajtániai polgár
társ , ha Lónyay valaha tánczos volt és a ke~ 
resztségnél tört el a lába, ugy vagy az ur beszél 
félre, (FölMáltások jobb felől: Ugy van !) vagy talán 
Lónyay anabaptista." „Nincs különben, mondám, 
anabaptista, mert midőn őt másodszor a közös
ügyes keresztvízre vivé keresztatyja, nagy ha
zánkfia Deák Ferencz, akkor eltört az egyik 
lába, s ez az oka annak, hogy ő, a ki különben 
mindenben 2 X 2 = 4, ha saját agyának tanácsát 
s saját nézetét követheti — mindenkor sántikál, 
mikor be kellene tölteni azon kötelességeket, 
melyeket önök irányában túl a Lajtán a közös
ügyes alku következtében betölteni tartozik, 
melyeket Lónyay, bár mint erőködjék is, soha a 
nemzet megelégedésére elintézni nem lesz képes, 
s melynek oka sem Lónyay, sem Magyarország, 
hanem önök, uraim, túl a Lajtán." 

Ezen az alapon most már igen kevés mon
dani valóm van : mert mindig visszatérek azon 
álláspontomra, melyet pártunk elfoglal a kép
viselőházban, hogy nincs eset, nincs emberi ész 
és nincs hatalom, mely ebből a közösügyes 
állapotból zöld ágra juttasson bennünket. 

Hogy egyébiránt az igen t. pénzügyminisz
ter ur a beterjesztett budgetben megfelelni 
igyekszik elvállalt közösügyes kötelességeinek •— 
mit átalán igen is természetesnek jeleztem — 
erre vonatkozólag semmi észrevételem nincs: ki 
mint köti, ugy oldja meg kötelességét. 

Hanem van más észrevételem: az, hogy azon 
majd a két vagy három száz millió forintra rugó költ
ségvetés négyötöd részéről maga a minisztérium. 
rendelkezhetik és maga a minisztérium könnyít
het, czélszerü fölosztást tehet és oly intézkedé
seket hozhat létre, melyek által igen is fájó 
sebeit a nemzetnek enyhíteni képes. De én az 
ellenkezőt tapasztalom. 

Ugyanis mindjárt legelőször átmegyek a 
fölállított honvédség budgetének rovataira, és azt 
mondom rá, hogy igenis hibáztatom egyátalában 
a honvédelmi intézmény fölállítását; a jelen kö
rülmények között előttem annak értelme nincs, 
mert — mint Eötvös József báró oktatásügyminisz
ter ifjú korában igen szépen megírta : 

Császárról szól a franczia fiának, 
Büszkének mutatja Róma ó falát, 
Hellásznak kincse egy elomló rom — 

a honvédnek eszménye minden múlt időknek 
bálványa, a jövőnek reménye egy önálló magyar 
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királyságról való álom. Ezért száll a honvéd el
lenével szembe, és ezt védi utolsó csöpp véréig, 
de a közösügyes alkut, magyar-osztrák államot 
honvédekkel körülbástyázni, nem látom opportu-
nusnak sem; mondom, nem látom opportunus-
nak sem. De nézzük, milyen ezen honvédeknek 
kiképzése? Hiszen jöhetnek oly idők utoljára, 
midőn a személy a maga személyét védi. Már 
most nézzük mi lesz ebből a honvédből ? van-e 
fegyvere ? felelet: nincs ; van-e a lovas katoná
nak lova i felelet: nincs. Berendelik öt a köz
pontra, ott hat hétig execiroztatják, puskát ad
ván kezébe, melylyel bánni sem képes megta
nulni — és akkor visszaküldik. Most tudom, hogy 
egy uj, oly rendelkezés fog történni, hogy a lo
vakat kölcsön veszik. Bocsássanak meg.nekem t . 
képviselőtársak, hiszen a lóra ültetet t lovas-ka
tonát ha definiálni kell, azt hiszem, sem katonai 
szempontból, sem a logika szabályai szerint nem 
lehet máskép definiálni , mint: hogy a lovas ka
tona lóra ültetett gyalog-katona. Ha tehát ezen 
katona gyalog s a fegyverrel bánni nem tud; ha 
ezen katona lovát sajátjának nem ismeri, azt 
nem kedveli, ahhoz semmi szenvedélylyel nem 
ragaszkodik: micsoda lovaskatona lesz az ? Ez pedig 
uraim, nekünk két millióba kerül. (Fölkiáttások : 
Négybe!) 

A beligazgatásra nézve a központi kormány 
én előttem sokkal, de sokkal drágább, mint 
valamennyi kormány volt húsz esztendeig, a 
mely bennünket tönkre te t t . 

Nem hivatkozom a provisoriumra, mert 
hiszen, uraim annak minden keservéből osztály
részem nekem tisztességesen kijutott. De mégis 
kénytelen vagyok bevallani, hogy a proviso-
rium alatt az ország központi kormányzata 
— nem tudom, i t t vau-e gr. Forgách volt kan-
czellár, ő legjobban fogja tudhatni — Magyaror
szágnak kanczelláriája és a helytartó-tanács ál
lott 39 egyénből, a mai központi kormánya 
Magyarországnak áll 1415 egyénből. Ezen 39 
egyénnek fizetése mintegy 120 ezer forintra 
ment, a mai központi kormánynak fizetése 2 
millió és 800 frt. 

Igaz, hogy azt fogja nekem mondani valaki: 
hiszen ön magát 48-as embernek vallja, respec-
tálja tehát a 48-ki institutiót. Hiszen ezeket a fize
téseket épen a minisztérium keletkezése és illető
leg annak belszervezése alkalmával a 48-iki 
kormány szabta meg! 

Azt fogom mondani: distingve. A 48-ki 
kormány midőn ezt megszabta, azt mondja az 
1848-ki 3-ik §. XXXVIII-ik szakaszában, hogy a 
miniszteri személyzetet és fizetését a törvény ren
delkezéséig ideiglen a nádor, mint királyi helytartó 
állapítja meg. Ha tehát ideiglenesek voltak a 
minisztérium saemélyzete és annak fizetéseinek 

elrendezése: 20 esztendő után, midőn már három 
esztendeje a minisztérium kormányozza az orszá
got, elvártam volna részemről, hogy nem csak 
igy a budgetben a miniszteri személyzetet és an
nak fizetéseit jóváhagyás végett a házba hozza 
be, hanem elvártam volna, hogy megelőzőleg 
speciális törvény által rendeli el mind a hivatal
noksereg sokaságát, mind pedig azoknak felcsi
gázott fizetését. 

Az 1848-ki időket ne hasonlítsuk a maiak
hoz: 1848-ban active állottunk. Mutat ta a szo
morú következés, midőn 200 millió forint status
adósság elvállalását követelte tőlünk a bécsi 
minisztérium: ma 1000 millió írtnak megfelelő 
quótát fizetünk. Akkor bőkezűek voltunk: ma 
már nem lehetünk. De kérem önöket uraim! 
1848-ban Magyarországban nem hajtottak semmi 
adót be, és 60 millió kibocsátott magyar bankjegy 
elég volt azon roppant költség viselésére: a had
seregre, a képviselőház egész évi ülésére, és 
minden miniszteri hivatalnok budgetjére. Ha 
tehát akkor uraim bőkezűek voltunk, ma nem 
lehetünk azok, de nem lehet bőkezű főleg azon 
kormány, a melynek tagjai 1861-ben mindig azt 
hangsúlyozták, hogy az adó maholnap megtá
madja már a tulajdont, a capitálist, hogy az adó 
inexequi bilis, hogy a terhek alatt ma-holnap 
az államnak össze kell roskadni, és mégis há
rom esztendő óta semmi sem történt a terhek 
leszállítása és könnyítésére, hanem igenis azoknak 
emelésére ujabb czimek alatt . 

De uraim, veszélyes ezen hivatalnok sereg 
a nemzet jellemére, a politikai erkölcsiségre, a 
hazafiúi becsidetességre. Mert, ha egy ily hivatal
noki sereget a kormány maga körül fölállít, és 
ezt már most majdnem 2 millióra menő budget 
szerint dotáltatni óhajtja a kinevezések által 
tőle függő hivatalnokokat a törvénykezés rende
zése alkalmával, ez már magában elég, hogy 
bármely szabad államban, bármily intézmények 
mellett a hazafiúi jellemet megmérgezze, a po
litikai erkölcsiséget megvesztegesse. (Felkiáltás a 
bal oldalon: Igaz!) És én e szempontból is a 
beterjesztett budgetet részemről el nem fogadom. 

Nem- tartozom, t. miniszter urak, azon em
berek közé, kikre csak távolról is ráfogható 
lenne , hogy önöknek complimentirozni aka
rok: mert hiszen három év alatt egyiknek sem 
szorítottam meg kezét, bár a férfikor együttes 
és solidaris szenvedése és az ifjúkor együtt él
vezett örömei arra följogosítottak volna; nincs 
okom senkihez sem folyamodni, sem kérelmezni: 
de kénytelen vagyok önök szemében bevallani, 
hogy nem csak egyénileg, de pénzügyi állásra, 
anyagi jóllétre nézve önökhöz hasonló miniszte
reket bajosan tudnánk egyhamar e'őállitani, s e 
melL-tt nyíltan elismerem önöknek azon gyönyörű 
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patriarchális egyszerűségét, a mennyibe u magán ] 
életmódjuk oly természetű, hogy ez még azon 1 
igényeknek sem felel meg, melyek önöket va
gyoni állásuknál fogva méltán megilletnék. 

P u l s z k y F e r e n c z : Ah! ah ! 
N é m e t h A l b e r t : Nem tehetek róla, de 

Pulszky barátomra is rá illik, s ha kívánja, őt 
is épen oda sorozom. 

P u l s z k y F e r e n c z : Nem vagyok mi
niszter! 

N é m e t h A l b e r t : De midőn önökről 
ezt elmondom, nem tudom, minek tulajdonítsam 
azt, hogy e roppant fizetések megnyirbálására 
nem igyekeztek hatni önök, kiknek arra semmi 
szükségök nincs. Sőt ellenkezőleg, ime ott látok 
a miniszter elnök ur budgetében egy tételt, 
melylyel ón részemről nem tudok kibékülni. 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k (belépj 

N é m e t h A l b e r t : Sajnálom, hogy tiz 
perczczel hamarabb nem lépett be a miniszter
elnök ur. 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Én is. 

N é m e t h A l b e r t : Mert ezt egy kis tár
sadalmi inconvenientiának fogja tartani; a mit 
most mondandó leszek, minthogy az előzményt 
nem hallotta, épen azért engedje meg kimon
danom, hogy engem fájdalmasan hatott meg az, 
hogy a miniszterelnöknek 20 ezer forintnyi fize
tése mellett 12 ezer forint tiszta pótléka van, 
holott neki teljességgel ugy sincs szüksége a 
többi 20 ezer forintra sem. Elmondám, nem az 
anyagi jóllét állása, hanem a patriarchális élet
módra nézve, melyet önökről itt az ország előtt 
tisztelettel elismerek. Hanem hát önök uraim 
valószínűleg azért nem nyirbálják meg saját 
budgetjöket, hogy ne legyenek kénytelenek az 
azután következő rovatokat szintén megszo
rítani. 

Ezt én igen nagy hibának tartom, és épen 
azért a budgetet ebben a tekintetben is helyte
lennek találom, mert czélja minél több jóllétet 
árasztani az önök által creált hivatalnoki se
regre; de ha már 1415 egyénből áll a központi 
kormány, megvallom, nem tudom helyeselni a 
pénzügyminiszter urnák a költség irányzat in
dokolásában fölfejtett azon nézetét, miszerint 
még két miniszteri tanácsost akar creálni azért, 
hogy t. i. ha azok folytonosan egész napon min
dig fognak munkálkodni, nem lesznek képesek 
pari passu haladni a literaturában s az ő szakkép
zetségükbe vágó ujabb eszmék tanulmányozásá
val és olvasásával, és így elmaradnak, és nem 
felelnek meg hivatásuknak. Ha e tétel logikáját 
elfogadnám, bocsásson meg a t. miniszter ur, rö
viden azt kellene mondanom : „Quod uni justum, 

alteri aeqnum", mért nem hozta be ugyanezen 
aránylagos szaporítást a többi minisztériumok 
budgetjébe is : mert hiszem azoknak kebeléből 
itt a képviselőházban számos képviselő ül, kik 
nem csak hogy nem felelnek meg oda át hivatá
suknak, mint fizetett tisztviselők, hanem egy
szersmind elmaradnak azon haladástól, melynek 
pari passu való szükségét a miniszter ur szak
májuk tökéletesbitésére nézve magában már in-
dispensabilisnek tartja. Es ekkor a második 
föltevésre kell jönnöm és azt hinnem, miszerint 
a_ t. miniszter ur ugy van meggyőződve, hogy 
hiszen a képviselőház fokusában van concen-
trálva a hazai értelmiség összes erej e, vagy pe
dig ezen miniszterialis hivatalnokoknak, kik egy
szersmind képviselők, nincs már oly nagy szük
ségük, hogy pari passu járjanak a progressussal. 
Sem egyik sem másik nem áll. Az első azért 
nem áll, jmert hiszen ismerjük a progressus ha
tásának erejét, a léleknek, a szellemnek, a tudo
mánynak hatalmát, a mely „operta recludit, 
spes jubet esse ratas." De hogy előre tudhassa 
valaki, micsoda inventiók fognak Európa egyik
másik végén, a cultura éghajlatán fényes mete
orként felütődni, azt a képviselőház egyik tagja 
sem igényelheti. A másodikra nézve pedig, hogy 
ezen egyének annyira imbuálva volnának a per-
fectio minden attribútumával, bocsássanak meg, 
alig hiszem, hogy ők magukról elhigyék, én pedig 
állítani nem fogom. (Derültség.) E tekintetben 
szintén hiányosnak tartom a budgetet, és el 
nem fogadom. 

Azuj birói rendszer, uraim, két és fél millióra 
van praeliminálva. Erre nézve körülöttem ülő 
elvbarátaim azon törvény meghozatala alkalmá
val elmondották nézeteiket, én arra ki nem ter
jeszkedem, csak azt mondom, hogy accessorium 
sequitur suum principale: a törvény meg van 
hozva, önök azt, hogy végrehajthassák, két és 
fél millió forintot igényelnek, s ez ismét egy ok, 
a miért én részemről a budgetet itt is vissza
utasítom. 

A mi már most a számtételeket illeti, szüksé
gesnek tartok néhányat azokból felolvasni. A 
pénzügyminiszter ur praeliminál irodai szükség
letek és távirdai költségekre, az elsőre 143,000, 
a másodikra 81,000 forintot. Mily óriási halmaza 
lehet az iratoknak, a mely 143,000 forintba 
kerül és mily irtózatos mennyisége lehet a gon
dolatoknak, mely a drótsodronyon hazaszerte 
szétfut, mely 81,000 forintjába kerül az or-

szágnak. 
Tisztelettel említeném meg Horvát Boldi

zsár igazságügyminiszter takarékosságát e rész
ben, vagy kevés igényét, a mennyiben neki 600 
forint van praeliminálva távirdai kiadásokra ; 
ohgyha nem tűnnék fel hátam mögött mint 
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Banco szelleme azon gondolat, hogy neki nincs 
szüksége táviratozni senkinek, mert a kit az ő 
bureauiból emanált rendeletek illetnek, a legér-
dekesbeket az esküdt, a községi elöljáró és a 
hivatalszolga szokta az illetőnek kézbesíteni (De
rültség) és csak ennek tulajdonitható, hogy csu
pán 600 frt lett felvéve ebbeli kiadásai közé. 

E nagy mennyiségét az irodai és távirdai 
szükségletnek részemről túlzottnak, meg nem áll
tatoknak tartom annyival inkább, mert a költ
ségvetésben a távirdai összes szükségletekre 
81,000 forint van előirányozva, a bevétel pedig 
csak 89,000 forinttal van felvéve és igy a táv
írda pusztán 8000 forintnyi tiszta hasznot hoz. 
Tisztelt ház! Ha egy állam távirdai intézménye 
8000 forintot jövedelmez, akkor részemről in
kább elhatároznám ily távirdáknak eladását. 
(Nagy derültség) tűzifának és drótnak. 

Az államnyomda fölszerelésére a pénzügy
miniszter praeliminál 94000 forintot és egy má
sik tételben 20,000 forintot a rubrikák, a szük
séges hivatalos lajstromok és minták nyomtatá
sára és elkészítésére. Méltóztassék megengedni a 
pénzügyminiszter ur, de midőn későbben az ál
lamnyomdának 4 havi jövedelmét hozzávetőleg 
100.000 forintra teszi, ebből nekem szükségké
pen azon okoskodást kell kivonnom, miszerint, 
ha 4 hó alatt 100,000 forintot jövedelmez az 
államnyomda, 12 hó alatt 300.000 frtot kell, 
hogy jövedelmezzen ; 200.000 forint, természete
sen ö szerinte, elfogy a regiere és ezt aggodal
mam nyilatkozása nélkül el nem hallgathatom, 
annyival inkább, mert 20,000 forint rubrikázott 
lajstromok és hivatalos mintákért túlzott kiadás. 

Uraim , mondják meg önök a azon 
jeles kereskedőnek , Posner Károly Lajosnak, 
(Derültség) ö önöknek ajánlatot fog tenni , 
hogy ezen rubrikákat ő a mostani költség egy 
negyed részeért állítja ki, és az államnyomda 
el fog esni ezen gyönyörű szakmának kezelésé
től és akkor valószínűleg a 100,000 forintra 
preliminált jövedelem a 200,000 forintnyi költ
séggel nem fog arányban maradni. 

Ezért is a budgetet mint nézetem szerint a 
mértéket meg nem ütőt el kell utasítanom. 

Midőn az ' indirekt adók rendszeresítése 
és törvényesítése ellen felszólalok (Közbeszólás: 
Hasa beszél!) igenis — haza beszélek! és kö
telességemet teljesítem azon kerület iránt, a 
mely megválasztott, melynek én ígéretet tet
tem, hogy az indirekt adók ellen felszóllalok, me
lyet beváltani férfias kötelességemnek tartok, és 
t. ház, emlékeztetni fogom önöket az 1861-ben 
elmondott ékes beszédeikben azon indokolásra, 
mit különösen mélyen t. érdemes képviselője Pest 
belvárosának Deák Ferencz hangsúlyozott és 
irásba is foglalt, hogy az indirekt adó és annak 

behajtása a nemzet boszantására, és az illetők 
megalázására szolgál, (ügy van! szélső bal felől) 
Es uraim, mindezek állandósittatnak már má
sodszor ; állandósittattak először indemnity for
májában, és most rendes törvény alakjában. 
Igenis, kénytelen vagyok e tekintetben azon me
gyének, melynek fia vagyok, óhajtását egy ho
zott határozatban fölemlíteni, nevezetesen (Ol
vassa :) „hogy az absolut kormány alatt behozott 
indirekt adók törvényesítése, melyek a nemzet 
boszantásával és megalázásával járnak, és a fizeté
seikben hátrányban maradó honfiak adóbeli tar
tozékai után járó késedelmi kamatok megfizeté
sének kötelezettségei ellen." Ezen határozat nyo
mán a képviselőház előtt ünnepélyesen recla-
málok, és azon kérésemet fejezem ki a t. pénz
ügyminiszter úrhoz, hogy ezen összegek által, 
melyeket az általam felhozott tételeknél megta
karítani sikerülend, múljék el a néptói e keserű 
pohár. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) Az indirekt 
adók tekintetéből tehát szintén nem pártolom a 
pénzügyminiszter ur által beterjesztett költség
vetést. 

A pénzügyi kezelés költségeire nézve azt 
mondja a t. pénzügyminiszter ur3 hogy az osztrák 
örökös tartományokban dívó pénzügyi kezeléshez 
a miénk még sokkal kedvezőbb arányban áll, 
mint a mi quótánk aránya amazokéhoz. Uram 
fia! Nem hittem volna, hogy valaha hivatkozás 
történjék arra, hogy a pénzügyi kezelés költsége 
ránk nézve azért előnyös, mert nem kerül any-
nyiba, mint a quota aránya, melyet politikai. 
okoknál fogva és méltányossági tekintetekből, 
eontre eoeur, akarva nem akarva, elvállalt a 
múlt törvényhozás. Ez azon fájó és sajgó része 
ismét a beterjesztett budgetnek, melyet én el 
nem fogadhatok. 

T. ház! Jövök most a nyugdijak kérdésére. 
(Halljuk!) Én a nyugdijak kérdésében sem most, 
sem a részletes tárgyalás alkalmával nyilatkozni 
nem kívánok, mert a nyugdijt élvező egyénisé
geket én részemről két osztályba sorozom. 
Egyik osztálya ezeknek az, mely hogy éhha-
lás elől biztosítva legyen, * hogy ne fázzék 
és ruházkodhassak, kénytelen bűnpénzét, a 
nyugdijat fölvenni, és ezekre nézve felhasználom 
egyszer előttem társalgás közben elmondott sza
vait a képviselőház egyik nagyérdemű tagjának 
— nem akarom mondani legnagyobb érdemür 
mert akkor kitalálnák önök hogy kicsoda, (De
rültség.) Azt monda ő egykor nekem évekkel ez 
előtt, hogy a megyéjéből egy ifjúkori ismerőse 
hozzá jött, nagy tusakodásokban önmagával kér
dezvén tőle: „Uram, ha még én meghalnék, hát 
meg volnék szabadulva a bajtól, a nyomortól, de 
családom, gyermekeim vesznek el éhen. Most az 
országgyűlései! azt határoztátok augusztus 21-kén 
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1861-ben, hogy azok, a kik most hivatalokat 
fognak vállalni, a törvénynek súlya alá essenek, 
és engemet ösztönöznek, hogy hivatalt vállaljak 
otthon; mit legyek teendő, adj tanácsot.4 És azt 
mondta neki érdemes képviselőtársunk: „Bará
tom uram, bajos dolog ily dologban tanácsot 
adni; de én csak annyit mondok, hogy a közt a 
ki hivatalt vállal, azért hogy fényűzésre költse 
el a pénzt, és a közt, ki azért keres hivatalt, 
hogy az éhségtől és nyomortól családját és gyer
mekeit megmenthesse, a közt igen nagy különb
séget teszek, s azt hiszem, a nemzet előtt is 
annak idejében az fogna történni; de én az ily 
dologban nem tanácsolok semmit, tegyen a mit 
akar." Hanem a másik kathegoriába tartozókra én 
részemről — noha közülök jelen is lehet egyik 
ós másik, a ki pensiót huz — erre nézve semel 
pro semper kinyilatkoztatom, hogy ethiopem la-
vare efféle dologban rekriminálni én részemről 
nem fognék soha : mert a kinél veszendőbe ment 
azon tartalék, mely a locupletatioért, a jólétért 
mindent megilletni óvakodik, ott oleum et ope
rám perdidi, és a felett se rekriminálni, se mo
rális leczkét tartani hivatva nem érzem magam. 
(Helyeslés.) 

Az általam felhozott okoknál fogva, midőn 
én a közösügyes egyesség alapjára fektetett és 
abból igen természetesen következő nervus rerum 
gerendarumnak teíjesitését ezen pénügyi terhek-
ben részemről visszautasítom, megemlékezem 
Andrásy Gyula miniszterelnök urnák a 61 -ki 
országgyűlésen elmondott azon fényes beszédére, 
mely előttem is biztosította már akkor első lép
csőjét ama lajtorjának, melyen kívánom, hogy 
sokáig és biztosan haladjon. (Éljenzés jobb felől.) 
Óhajtom, mondom, hogy sokáig és biztosan ha
ladjon azon eszélyességgel, melyet róla mindig 
fel fogok tenni, hogy opportuno tempore készebb 
legyen onnan lesétálni, mintsem onnét lebukni. 
(Élénk derültség.) Mondom, t. ház, hogy beszédé
nek azon passusára emlékezve a mai napon is az 
határoz engem a budget visszautasítására; mert 
zárszavai beszédének ezek voltak: „az osztrák 
uralommal való egyesítése s erőtetett egysége 
Magyarországnak csak egy eredményre vezethet, 
s annak csak egy támasza van: a támasza a 
hadsereg, — az eredménye a Staatsbankrott." 

Pártolom Simonyi Ernő barátom indítvá
nyát. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterel
n ö k : T. ház! A kormánynak egyik kötelessé
ge, soha sem akadályozni az ellenzéket abban, 
hogy minden lehető fegyverrel igyekezzék kimu
tatni azt, hogy ne legyen korlátozva ab
ban, miszerint álláspontját igazolhassa mindazon 
okokból, melyek ő előtte alkalmasaknak látsza
nak; itt tehát a határokat megszabni bizonyára 

nem a kormány feladata, és a felelősség azért, 
vajon helyes-e használni bizonyos érveket vagy 
nem, mindig az illetőket illeti. (Helyeslés.) Van
nak mégis oly kérdések, melyekre a kormány, 
azon kötelességszerű erényét, miszerint azért is 
hallgasson el igen sokat, mert különben az or
szágnak igazán drága idejét, ugy mint azt má
sok teszik, vesztegetné, nem lehet kiterjeszteni. 

Ezt annak indokolására bocsátom előre, 
miért akarok mintegy személyes kérdésben meg
jegyzést tenni arra, a mit az előttem szólott 
képviselő ur mondott. (Halljuk!) 

Azt méltóztatott mondani, hogy igen cso
dálkozik, hogy Andrásy Gyula miniszterelnök, 
ki — a mint ő monda — igen egyszerű patriar
chális életet visz, beleegyezik abba, hogy ő 
20 000 frt fizetést és — ugy gondolom — 
12,000 frt. pótlék-fizetést, összesen 52,000 frtot 
fogadjon el. Tartozom a t. képviselő urnák el
mondani azon indokokat, melyek e tekintetben 
vezéreltek, és melyek — ha a t. képviselő ur e 
kérdést szőnyegre nem hozza — bizonyára csak 
minisztertársaim tudomására maradnak. Midőn 
arról volt szó, hogy a minisztériumok szerveztes-
senek és a fizetések meghatároztassanak, ter
mészetesen a minisztérium nem csupán magának 
szabott fizetést, hanem egyúttal minden jövendő 
miniszternek is. Előtte volt a 48-iki alap. Az 
összes minisztérium könnyen azon nézetből indul
hatott volna ki, hogy miután 1848 óta köztudo
másúlag a pénz ára roppantul csökkent és áta-
lában drága lett minden, az akkori összegek 
nem fognak megfelelni a mostani igényleteknek 
(Igás!) és ennélfogva a fizetéseket felemelhette 
volna — de ezt nem tette — hanem megtartá 
a 48-ik évi fizetéseket;' pedig a demokratikus 
elv ebben az, hogy miniszter lehessen minden 
ember, ne csak a nagy ur, (Élénk helyeslés min
den oldalról) értem a nagy ur alatt azt, kinek 
a véletlen földi javakat osztott. (Fölkiáltások bal 
felől: Igen helyes! Ebben az értelmiben vesssmk mi is ') 
Az 1848.évi miniszterelnöknek általam igen sajnált 
akkori barátom Batthyányi Lajosnak fizetése ha-
vonkint 2000 frt ezüst pénzben és 2000 frt 
pótlékban, összesen 48,000 frt ezüstben volt meg
állapítva. 

Madarász József : Lám ! az is 48! 
Andrásy Gyula gr. miniszterel

n ö k A minisztériumnak, nem akarván a fize
téseket fölemelni egyrészt, másrészről a 48-kinál 

! alig szállhatott le alább, tehát alapul azon fize
téseket kellett fölvenni, melyek 48-ban voltak 
gyakorlatban. 

i Eu akkor kénytelen voltam azt azon szem
pontból visszautasítani, mert azt tartottam, hogy 
Magyarország jelen viszonyai nem olyanok, hogy 
a miniszterelnöknek 48 ezer forintot fizethessen; 
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és ennek következtében az én kérelmemre és j 
kívánságomra szállíttatott le a fizetés 32 ezer j 
forintra mostani pénzben. A mi engemet illet, én 
egyszersmind honvédelmi miniszter vagyok, s ] 
mint ilyennek volna 12 ezer forint fizetésem, 
melyet azonban természetesen nem húzok s nem 
húztam soha. 

Ezeket elmondani nem más okból, de vála
szul voltam kénytelen képviselő ur előadására. 
A tisztelt képviselő azt mondotta, hogy gazdag 
ember vagyok. Igen is, anélkül hogy a Roth-
sehildek vagyonával birnék, én ezen fizetéssel 
vagy a nélkül tökéletesen egyformán megélhetek ; 
szívesen lemondottam volna és lemondanék ma 
is azon fizetésről is, mely ekként meg lett álla
pítva, ha valaha példát láttam volna arra, hogy 
egy miniszter valamely országban a fizetést visz-
szautasította volna; de nem tehettem ezt egyé
nileg azon okból, mert az országot e tekintet
ben sérteni nem lehet és nem szabad. (Átalános 
üénk helyeslés.) 

Ha méltóztatnak azt találni, hogy fizetésem 
sok, kérem, könyörgök, méltóztassanak azt le
szállítani ; sőt ha azt méltóztatnak elhatározni, 
hogy a miniszterelnök ingyen szolgáljon: akkor 
lesz az egyetlen eset, hogy inkább fogok ragasz
kodni hivatalomhoz, mint azt eddig tettem. (Za
jos éljenzés minden oldalról.) Akkor csakugyan elő
kerülhet azon eset, hogy nem fogok előbb lelépni, 
hanem kénytelenek lesznek engem, a mint azt a 
képviselő ur mondotta, a lajtorjáról lebuktatni. 
(Élénk tetszés minden oldalról.) De ha ez nem tör
ténik, méltóztassék meggyőződve lenni először 
arról, hogy állásom nehézségeit sem ama 32 
ezer forint, sem százszor annyi pótolni nem ké
pes, és másodszor pedig, hogy ha nem tartanám 
szem előtt az alkotmányosság elveit, melyek ab
ban állnak, hogy a miniszternek addig kell áll
nia, mig meg nem bukik: már régen nem látna 
engem a tiszt, képviselő ur ott, hol most állok. 
(Élénk tetszés, hosszas zajos éljenzés, taps.) 

E l n ö k : Nem levén többen szólásra föl
írva . . . 

Bujanovics Sándor jegyző : Még 
Török Sándor van följegyezve. (Eláll! Eláll!) 

T ö r ö k S á n d o r (soproni): Röviden csak 
azt jelentem ki, hogy az előterjesztett jelentés
hez járulok és ezt átalánosságban elfogadom, 

E l n ö k : Tehát nincs több senki, a ki 
szólni kívánna ? (Nincs). E szerint az átalános 
vita be van fejezve. Most következnek azon szó
nokok, kik jogosítva vannak a vitatkozás befe
jezte után szólani. Ezek az előadó, az indítvá
nyozók és a miniszter urak. 

P u l s z k y F e r e n c z : T. ház ! (Felkiáltá
sok bal felől: A szószékre !) Miután nincs házsza
bály, mely engem kényszerítene, hogy a szó

székről szoljak, azt hiszem, egyéni szabadságo
mat nem fogják megszorítani és azt kívánni, 
hogy más helyről szóljak, mint a magaméról. 
(Halljuk !) 

T. ház! Kevés szóval vezettem be a pénz
ügyi bizottság jelentését, mert azt tartottam, 
hogy ez legjobban fejezi ki mind azt, a mit a 
pénzügyi bizottság ki akart mondani. Ez nekem 
egy t. képviselőtársam által bűnül rovatott föl. 
Én pedig nagyobb érdemnek tartom, ha azt 
mondják rólam, hogy nem mondottam, el min
dent, a mit elmondhattam volna, mint, ha azt 
mondanák, hogy többet mondtam mint a meny
nyit elmondanom kellett volna. (Helyeslés.) 

És nézetem e részben igazolva is van, mert 
azon 16 szónok közül, a kik az átalános vitá
nál felszólottak, 12 elfogadta a pénzügyi bizott
ság jelentését a részletes tárgyalás alapjául; és 
csak négyen voltak, kik el nem fogadták, hanem 
egyenesen bizodalmatlansági indítványt adtak be 
a képviselőházhoz. 

Igen jól tudom, hogy a budget-tárgyalás 
azon alkalom, a hol elmondhatja mindenki mind
azt, mi miatt szive fáj, hol elmondhatja a minisz
térium bűneit és hol mindenről szólhatunk, mi 
átalában a közadminisztratióhoz tartozik. Es 
ezen joggal, mely minden országban megvan, él
tek a szónokok tökéletesen. Azok is, a kik elfo
gadták a pénzügyi bizottság jelentését a speciá
lis vitatkozás alapjául, azok is elmondták mind
azon kérdéseket, melyekkel ostromolni kívánják 
a minisztériumot, ámbár a legnagyobb rész előre 
kimondotta, hogy ez nem ide tartozik, hanem el 
fogják ezeket mondani, mikor a speciális vita 
fog a budget fölött megindulni. Egészben véve 
ezen szónokok közöl azok, kik nem egészen fo
gadták el a pénzügyi bizottsági jelentést, legin
kább arra czéloztak — a mit igen szívesen is
merek el — hogy a tárgyalás gyorsítása tekin
tetéből a pensio kérdése elkülönittessék. Azt hi
szem, ezen nézet jogos, és mikor ez a kérdés a 
speciális tárgyalásnál előfordul, magam is arra fo
gok szavazni, hogy ezen kérdés külön véve 
vétessék tárgyalás alá. 

Nagyon természetes, hogy a kik a bizodal
matlansági szavazatot indítványozták, nem bará
tai a minisztériumnak, és hogy ők ezen alkal
mat megint — tökéletesen parlamenti módon — 
fel akarják használni arra, hogy nézeteiket e 
tekintetben világosan kimondják. A budget-tár
gyalás legopportunusabb alkalom arra, hogy bi
zalmunkat vagy bizalmatlanságunkat a kormány 
részére kimondjuk; hanem meg kell vallanom, 
az indítványozó engem akaratom ellenére is egy 
régi, antik dombormüre figyelmeztetett, a mely
nek egy gyermek-csoportjában az egyik enyel
gő gyermek elővesz egy rettentő álarczot 
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és azzal akarja a többit ijeszteni: (Derültség) 
mert rettenetes volt az indítvány, az igaz, de 
az előadó azt a maga urbanitásával és a maga 
kedélyességével adta elő ugy, hogy előre látszott, 
hogy az utoljára senkit sem fog elrettenteni, 
maga is átlátta s tudtuk mindnyájan; nem volt 
benne semmi epe, semmi gúny; előadta azon ked
ves modorával, melyet mi benne mindig tisztel
tünk ; hanem élőhozta a bünlajstromot a minisz
térium ellen, talán összefoglalva mindazokat, mi
ket a többiek előtte utána elmondottak, és meg
kell vallanom én kezdetben megdöbbentem, azt 
gondolva, hogy olyanokat fog felhozni, melyekre 
bizony nehéz lesz válaszolnom. 

Hanem ha mindaz, a mit elmondott, állana 
is, a mint nem áll, mindaz meglehetősen meg
bocsátható bűn volna. Előadta, hogy rosza k az 
utaink; tudjuk, t. ház, nincs senki is, ki ez 
iránt kétségben volna, mert hisz csak ki kell 
mennie próbálni s látja, hogy ugy van. De kér
dem, a közlekedési minisztérium büne-e az ? Épen 
nem az ő bűne, mert hisz a múlt évben és har
mad éve, sőt több éven keresztül elhanyagoltat
tak az országutak, nem adtak rá pénzt, ott pe
dig hol nincs pénz, ott lehetetlen az, hogy a mi
nisztérium az utakat kavicsozza, és hogy az 
utak jók legyenek. Jól emlékszünk, hogy maga 
a miniszter kért póthitelt, s mi meg is adtuk, 
hanem mig az országgyűlés nem adja meg a szük
séges eszközöket a minisztériumnak, nem lehet 
tőle kívánni, hogy azt megtegye, a mire épen 
ez eszközök hiányoznak. 

Előhozta azt is, hogy a királyi táblánál 14 
ezer per van restantiában. Ez tökéletesen igaz, 
és ez is nagy baj, hanem ennek ismét nem az 
igazságügyminiszter az oka, hanem oka tán nem
zetünk azon prokátori természete, mely e házon 
kivül is akkor, midőn látja, hogy ügye el van 
veszve, mégis folyton folyvást appellál. (Helyeslés 
és derültség a jobb oldalon.) 

Azt is emiitette, hogy a törvénykezési re
form még teljesülésbe nem ment; ez is igaz s 
ez is baj; hanem erre még meg kell várni a 
szükséges időt, mert rögtön az egész törvényke
zést felfújni nem lehet. Jól tudjuk, hogy az igaz
ságügyminiszter az ide vágó törvényeket már 
elkészítette s jelentette is, hogy legközelebb le
teszi a ház asztalára, s erre nézve én t. társa-
mat, ki abban megbotránkozott, hogy ez még 
nem történt meg, csak arra kérem, hogy kevés 
hétig legyen még türelme, mert ebben is meg 
lesz az öröme, s hozzá fog szólhatni ez ügyhöz, 
mely most már vég-stádiumában van. 

Szemére vetette képviselő ur a közoktatás
ügyi minisztériumnak, hogy az iskola-tőrvény 
halva született. De kérdem, vajon talán azt kí
vánja-e, hogy a gyermek — mely nézetem sze

rint nem halva született, mely él — mindjárt 
az első héten szaladgáljon, tán az á b cz-ét is 
tudja? Ez lehetetlen, mig mindazon föltételek 
életbe nem léptek, melyek az eszme kivitelére 
szükségesek, mint pl. elég számú tanítók nin
csenek, mert mig ezek nem léteznek, az iskolák 
nem lehetnek jók. A miniszter megtette és teszi 
folyvást mindazon lépéseket, melyek szüksége
sek arra, hogy ezen üdvös törvény nemcsak 
életbe lépjen — mert hiszen életbe lépett — 
hanem, hogy a gyakorlatban is mutassa üdvös 
hatását minden nap és hogy a gyermek, mely 
nem tud még szaladni, minél előbb a maga lá
bán tudjon járni. 

Előadta t. képviselőtársam még azt is, és 
hosszú számcsoportban iparkodott ezt bebizonyí
tani, hogy bevételeink nagyobbak, mint 4 év 
előtt voltak. Ez más országokban is megtörtént, 
és mindig gratulál magának a pénzügyminiszter, 
ha akkor, mikor nem változnak az adótételek, 
nagyobb lett a bevétel, mint az előtt volt: mert 
ez azt mutatja, hogy a nemzet vagyonosodott, 
mert a tételek megmaradtak és mégis több jött 
be mint azelőtt. 

Mikép lehet ezt bűnül felróni a miniszter
nek ? nem értem: mert én ebben azon örvende
tes jelenséget látom, hogy a nemzet gyarapodott. 

Hanem sajnos, ez nem áll oly terjedelem
ben, mint t. tagtársunk előadta, mert ő kétféle 
budgetet hasonlított össze, melyek nem ugyan
azon terv szerint voltak szerkesztve. Az egyik 
t. i. netto-budget volt, a másik pedig brutto-
budget. — Az nagyon természetes, hogy a nettó 
budget tételei kisebbek, mint a brutto-budget 
tételei, és azt sem vette tekintetbe, hogy ott a 
hol a földadóról van szó, mely adónem nézete 
szerint hihetetlen mértékben növekedett volna, 
holott tudjuk az adótételek ugyanazok marad
tak, nem vette t. i. figyelembe, hogy az 1867-
ki reichsrathféle előirányzatban csak a törzsadó
ról volt szó, és hogy abban a földtebermentesi-
tési pótlók nem foglaltatik. 

Egyébiránt nemcsak ezen számok hibásak. 
Volt ott több szám is, mely a valóságnak nem 
felel meg és meg fogja nekem t. tagtársam en
gedni, hogy ezekre most nem felelek, hanem 
fogok felelni az egyes budgetek tárgyalásánál, 
a mikor az sokkal inkább helyén lesz, mint most 
a h< 1 egy pár számot kiszakasztunk és arra 
építjük okoskodásainkat. 

T. tagtársam és mások is különösen két 
kérdésre szorították ellenvetéseiket; először arra, 
hogy a központi igazgatás terhe igen nagy, né
melyek még arra is kiterjeszkedtek — mert ez 
igen népszerű, hiszen gyermekkorunk óta foly
ton olvassuk ezt — hogy a hivatalnokok sereg e 
igen nagy és hogy fizetéseik is roppant nagyok. 
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Szeretném, ha azok a t. képviselő urak kissé 
benéznének a hivatalokba és látnák, hogy meny
nyi munka van ott. Nem élünk azon patriar
chális időben a midőn a vármegyénél igen köny-
nyen lehetett valaki alispán és szolgabíró, pár 
száz darab volt elintézendő évenkint és még gaz
dálkodása után is nézhetett,mulathatott és politizál
hatott. Szeretném, ha megtekintenék, hogy meny
nyi munka van ott, és ha figyelemmel lennének 
arra is, mily roszul vannak fizetve a hivatalno
kok. Szeretném, ha látnák azon szerencsétlene
ket, mert csak ugy nevezhetem őket, a kik 400 
frt évi fizetésből nagy családjukkal együtt ten
gődnek a! fővárosban. Nem irigylendő azoknak 
sorsa, kik igy ellátják az ország ügyeit, ökleg
alább elismerést érdemelnének, nem pedig azt, 
hogy itt gúny tárgyává tétessenek. (Nevetés a 
szélső bal oldalon.) A központi költségeket is na
gyoknak mondják. Meglehet, valóban nagyok, 
meglehet, lehet valamit megtakarítani. De föl
szólítom a pénzügyi bizottság bármelyik tagját 
akár ezen oldalhoz, akár másik oldalhoz tartoz
zék, számítsa ki, mennyire megy itt a lehető 
megtakarítás. En ezen fáradságot megtettem és 
utána néztem, hogy ha mindent lerovunk, meny
nyit lehetne megtakarítani; hogy ha minden hi
vatalnokot arra szorítunk, hogy reggeltől estig 
folyvást dolgozzék mint a gép, és azt találtam, 
hogy ha a lehető legnagyobb megtakarításokat 
teszszük is, hogy ha olyanokat is levonunk, a 
miket senki sem mer indítványozni, ezen összeg 
nem lesz több mint 200,000 forint, t. i. ugyan
annyi, mennyit mi igen szívesen és részemről a 
iegkészségesebb hozzájárulásom mellett oda
ajándékoztunk egy pár journalistának, azon czél-
ból, hogy adó ne legyen a tudományokon és a 
tudományok terjesztésén. Tehát csak ennyi, a 
mit meggazdálkodhatnánk; de a defiiciten ez 
nem fog segíteni, az meg fog maradni ugy, mint 
azelőtt volt: mert itt nem százezerekről, hanem 
milliókról van szó. 

Igen, de a deficit honnan ered tehát ? Ter
mészetesen, ha arról az oldalról jő a megtáma
dás, a deficit nem eredhet máshonnan, mint 
a közösügyes állapotból. 

Legyen szabad véleményemet e tekintetben 
kimondanom. (Halljuk!) 

Atyámtól mindig azt hallottam, hogy a leg
soványabb kiegyezés is sokkal többet ér, mint a 
legkövérebb per, és hogy ezt csak azok szokták 
megakadályozni és azok szokták siratni, a kik 
mint prókátorok, elvesztik a kövér falatot. 

En meg vagyok győződve, hogy mi is ezen 
kiegyezéssel sokkal jobban jártunk, mint ha az 
anarchiát meghagytuk volna. (Élénk helyeslés a 
jobb oldalon.) A kik azt hiszik, hogy az anarchiá
ból több hasznot várhatnak az országra, azok-
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nak vélekedésében semmiképen nem osztozom. 
(Helyeslés jobb felől) Én az tartom, hogy ezen 
kiegyezés lett azon archimedesi pont, a melyről, 
ha azon megállunk, mindenesetre helyrehozhat
juk hazánk jólétét, mert azt kezünkbe adta a 
magunk dolgát. (Helyeslés jobb felől.) Ha azonban 
ezen archimedesi pontot folyvást bolygatjuk, 
ha azt mindig ingóvá akarjuk tenni, akkor ter
mészetesen sem erőnk, sem időnk nem lesz mind
azon reformokat kivinni, a melyeket mindnyájan 
óhajtunk. 

Egyébiránt kérdem: hogyan tartozik a kö
zösügyes dolog a budgethez ? Hiszen sem Fran-
czia-, sem Porosz-, sem Olaszországnak nincsenek 
közösügyei, és mégis abban a bajban sínylőd
nek, mint mi. Mert mondjuk ki: mi ezen baj ? 
Semmi más, mint a felfegyverkezett békerend
szer. (Ugy van! Jobb felől.) Ez pedig nem a kö
zösügyes kiegyezkedés folyománya, az Európa 
szerencsétlen állapotában rejlik, és csak ugy 
nyomja Franczia-, Porosz-, Olaszországot, mint 
bennünket. Megvallom, ez olyan seb, melyet 
gyógyítani kell, gyógyítani szükséges, és meg va
gyok győződve, hogy mig ezen rendszer fönáll, 
addig boldoggá, gazdaggá Európa egy nemzete 
sem lesz. Meg vagyok győződve, hogy ezen szer
vezetnek nincsen jövője ; de átlátom azt is, hogy 
ezen jelenleg mi nem segíthetünk, akár a delegá
tióban lesz szó erről, akár e helyen. Ezen csak ak
kor lesz segítve, a mikor az egész nemzet 
fegyverben gyakorolva lesz, a mi egy pár év 
múlva fog csak megtörténhetni : és midőn Euró
pában mindenütt a nemzetek fegyverben gyako
rolva lesznek, akkor bizom minden nemzet józan 
eszében, hogy lassan-lassan a mostani rendszer
ről át fogunk menni a militz-rendszerre, azon egyet
len rendszerre, melyhez Európa jövője kötve van. 
Én csak egyéni nézetemet fejezem ki, és senki 
más nézetét nem mondom ; de nézetem szerint, 
ha a mostani rendszer állandóan fog megma
radni, megfogja rontani Európát és megrontja a 
monarchia princípiumát és fölépiti Amerikát, föl
épiti a respublikát. (Helyeslés.) Nem a közös ügy 
tehát ezeknek ami bajainknak az oka, hanem oka 
bajainknak a felfegyverkezett béke systemája: 
ezen pedig változtatni azért nem lehet, mert az 
európai népek mindnyájan bizonyos solidaritás-
ban élnek, és ép ugy, mint nem függött egyik
től vagy másiktól a felfegyverkezés, de kénysze
rítve volt ugyanazt tenni, a mit a szomszédja 
tett, nehogy elbukjék; épen ugy el fog jönni az 
idő, hogy a népek átalános óhajtása kifejezést 
fog találni, és a lefegyverkezés ép ugy meg fog 
történni, mint megtörtént a felfegyverkezés. 

Hallottam még több ellenvetést. Hallottam 
például azt is, hogy bűnül rovatott fel a pénz
ügyi miniszternek, hogy minden befektetésünk 
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idegen pénzből kölcsönvétel utján történnek. 
Meg kell vallanom, midőn ezt hallottam, nagyon 
megörültem, hogy Dem vagyok miniszter, mert 
újra meggyőződtem, hogy egy miniszternek lehetet
len mindenkinek eleget tenni. Mert ha nem tesz 
semmit, akkor azt fogják mondani, hogy miért 
nem csalogatja az idegen tőkéket az országba, 
miért nem teszi, hogy idegen pénz jőjön az or
szágba, és élénkítse termékenyítse földünket, 
emelje virágzásra az ipart, a kereskedést. Ha pedig 
megteszi, a mint megtette, és látjuk, hogy meny
nyire gyarapodnak vasutaink, a hitel mennyire 
növekedett magyar intézeteinknél, akkor azt 
mondják, hogy ennek az idegen pénznek kamat
ját el fogja venni a külföld, és az nem marad 
ben az országban: mintha bizony az intézetek
nek csak a kamatból, a részvények kamatjaiból 
volna nyeresége; mintha bizony a nyereség nem 
volna az, hogy itt az idegen pénzzel nagy tőkét 
teremtettünk, ezereknek meg ezereknek munkát 
adtunk, és az által a közjólétet gyarapítottuk 
az országban. (Élénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Hallottunk más részről némely előterjeszté
seket, melyekről egyik t. tagtársunk, a ki azo
kat előadá, maga is azt monda, hogy csak 
gondolatébresztés végett hozta fel; hallottunk 
felolvasásokat közgazdasági tanokról. Abban a 
pillanatban azt hittem, azok nem idevalók; de 
mai nap tökéletesen meggyőződtem, hogy ily 
felolvasások itt épen nincsenek helyökön kivül. 
Mert hallottam ma még oly közgazdasági felfogást 
is, mely a távirdát afféle hasznos vállalatnak 
nézte, a melyből nekünk nyernünk kell. (Derült
ség.) Valószínűleg a postát is annak íogja nézni 
és azt fogja mondani, hogy ezen intézetek csak 
azért állnak fön, hogy a nemzetnek jövedelme 
legyen belőlök, és nem tekinti azt, hogy azok a 
kereskedésnek emelésére, és az egyeseknek ké
nyelmére szolgálnak. (Helyeslés.) Ha már ily fel
fogásokat hallok: látom, hogy csakugyan szük
séges ide a közgazdasági tanár. (Tartós derültség.) 

Hallottam azt is. hogy egyik t. tagtár
sunk figyelmünket azokra fordította, a mik a 
Lajtán tul történnek, t. i. az ottani miniszteri 
crisisre; és megkérdezett minket, vajon nem 
érdekel-e az bennünket 1 Igenis, az bizony na
gyon érdekel bennünket; de mindamellett, hogy 
érdekel, még sem jogosít fel bennünket ar
ra, hogy akár jobbra akár balra mi Ítéletet 
mondjunk felette: mert azon pillanatban, a mely
ben mi ítéletet mondunk a felett, feljogosítjuk 
őket is, hogy ők is a mi dolgainkba beavat
kozzanak; azt pedig a házban egy tag sem kí
vánja, hogy tárgyaltassék a reiehsratban vala
mikor az a rnij itt történik. (Helyeslés.) Igenis érde
kelhet bennünket főkép annyiban is, a mennyiben 
— a mit nagyon sajnálok — ott a közös kül

ügyminiszternek neve is fölemlitetett. Azt hi
szem, ez azért történt — és itt ismét csak 
egyéni nézetemet fejtem ki — mert ő az ottani 
reichsrathnak tagja, a mi egyéni nézetem sze
rint nem egészen correct. (Helyeslés.) 

Ezeket akartam átalánosságban előadni, és 
miután nagy többsége a szónokoknak a pénz
ügyi bizottság jelentését részletes vitatkozás 
alapjául egyenesen elfogadja, azt hiszem, hogy 
kár volna most tovább visszaélnem a ház türel
mével, és azért én is csak azt indítványozom, a 
mit a vitatkozás kezdetén egy pár szóval tet
tem : hogy fogadjuk el ezen jelentést a részletes 
vitatkozás alapjául. (Élénk helyeslés a jobb olda
lon.) 

T i s z a K á l m á n : Midőn pár nappal ez
előtt megtettem indítványomat, azt tartom az 
igen t. ház minden tagja meg fogja nekem adni 
azon igazságos Ítéletet, hogy tartózkodtam attól, 
hogy a költségvetés részleteibe belemenjek, hogy 
csakis az átalános benyomásról szólottam, me
lyet a költségvetés reám tett. Most ez alkalom
mal sem szándékozom a részletekbe bele bocsát
kozni és ez főoka annak, hogy ez alkalommal 
egyátalában nem érintem azokat, melyek egy 
vagy más oldalról a részletekre vonatkozólag né
zeteimmel ellenkezőleg elmondattak. Mert azt 
tartom, minden ilyen egyes tételt illetőleg, mi
nőnek tekintem én pl. a honvédséget is, mely
ről ma itt szó volt, minden ily tételre nézve 
saját álláspontomat és nézetemet ki fogom fejt
hetni és jelezhetni, akkor, midőn az ezen tárgyra 
vanatkozó budget fogja a tárgyalás alapját ké
pezni. Egy, talán a részletekre vonatkozó meg
jegyzést akarok csupán Pulszky igen t. képviselő 
ur előadására tenni, a midőn is én részemről 
legalább kénytelen vagyok tagadni azt, mintha 
a hirlapbélyegből befolyó, állítólag 2 százezer 
forintnyi jövedelmet néhány journalistának aján
dékoztam volna ; én nem ajándékoztam nekik s 
azt hiszem, hogy ők ily ajándékot sem nem 
kértek, sem nem sürgettek, de el sem fogadtak 
volna. Csak azért szavaztam magam is a bélyeg 
eltörlése mellett, hogy a szellemnek nyűgeit ke
vesbítsem, és azt hiszem, e czél vezette a ház 
mindkét oldalát. 

P u l s z k y Ferencz : Ugy van! 
T i s z a K á l m á n : Ha végig tekintek 

mindazokon, mik e teremben pár nap óta el
mondattak, kénytelen vagyok ismételni, mit első 
beszédemben mondtam : hogy igenis, én szonio-
ritónak látom hazánk anyagi helyzetét, a midőn 
nem jut elég legszükségesebb költségeinkre és 
mégis tetemes deficit mutattatik ki, s kénytelen 
vagyok ismételni azon meggyőződésemet, hogy 
ennek csakugyan egyik alapoka, nem, mint 
Pulszky képviselő ur érteimezé, a kiegyezkedés-
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ben, hanem igen is rejlik abban, mint akkor 
mondám, hogy többet vállaltunk el a terhekből, 
mint a mennyit jól meggondolva helyesen elvál
lalnunk lehetett volna. 

E tekintetben engedje meg, ha azt mondom, 
hogy az általa és mások által felhozottak ezen 
állításomat egyátalában meg nem gyöngíthetik 
és épen abban, hogy az elvállalt terhek nagy
sága okvetlenül egyik alapoka annak, hogy de
ficitünk van, rejlik annak kulcsa, hogy hogyan 
és mikép lehet ezen megoldást, ezen kiegyezke-
dést a budget kérdésénél fölemlíteni: mert csak
ugyan azt hiszem, nehezen tagadhatná valaki, 
hogy fölteszem, ha 30 millió helyett 20-at vál
laltunk volna el az államadósságokból, most 7 
millió deficitünk nem lenne. (Helyeslés hal felől.) 

Különben én részemről egyetértek abban, 
hogy az egyezség jobb, igen sokszor legalább 
vagy többnyire, a háborúnál ; de azt mondani, 
hogy azért, mert valaki egy vagy más egyezsé
get nem tart helyesnek, ezt csak azon okból 
teheti, mert mint prókátor akarja kihasználni a 
zavart, vagy mert szereti az anarchiát, azt gon
dolom, egyátalában nem lehet. Egyébiránt nem 
utasítom vissza a prokátori elnevezést, mert azt 
itt csak jó értelemben lehet használni: mert, ha 
itt prókátorokat lát a képviselő ur, nem láthat 
más prókátorokat, mint a kik a haza közjogi 
helyzetének javára, a haza jogainak fentartása 
mellett prókátor kodnak, és ezen prokátori szere
pet én részemről — tessék vagy ne tessék — vinni, 
elvállalni és halálomig folytatni fogom; (Éljenzés 
bal felől) azt pedig tagadom, hogy azért, mert va
laki az ország számára jobb egyezségi föltételeket 
akar kivívni, azért már az anarchiát szeretné. 

Egyben a t. képviselő ur mai beszédével — 
és ez valóban nem gyakran történik kettőnk 
közt — segítségemre jött. Segít abban, hogy tisz
tázzam magamat egy másik képviselőtársam 
azon vádja alól, mintha ón azért, mert azt mond
tam, hogy a közös hadsereg költségei azok, 
melyeknek leszállítására törekedni kell, a honvé
delem fontosságát akartam volna tagadni, és az 
államot védelem nélkül hagyni. Segített, mondom, 
e tekintetben, mert azt hiszem, hogy azon tisz
telt képviselő ur, ki a múlt napokban engem ez
zel vádolt, midőn saját elvtársai egyikétől hallja 
ugyanazokat, át fogja látni, hogy lehet erre a 
gondolatra jönni a nélkül, hogy valaki az állam
biztonságát akarná veszélyeztetni. 

Igenis, nem csak Magyarországnak, hanem 
Európa összes államainak financziáján nem lehet 
gyökeresen segíteni, hitem szerint, addig, mig a 
fegyveres béke átkos rendszere valahára meg 
nem szűnik; csakhogy e rendszer nem fog meg
szűnni, ha minden kitelhető erőnkkel nem törek
szünk arra, hogy addig is a hadsereg költségei 1 

apadjanak, hogy ily nagyszámú hadsereg fentar
tása könnyű ne legyen; hanem ellenkezőleg, 
meg fog szűnni akkor, ha már előre is oda törek
szünk, hogy ne legyen kényelmes, tovább is fen-
tartani az ily hadseregeket, és hogy ne tapasz
taltassák a nemzetek részéről készség, azokra 
odadobni a milliókat. Es igy egyátalában nem 
az állam véderejét akartam csökkenteni, és- nem 
akartam az államot védtelenül a veszélynek ki
tenni, midőn ez iránt nyilatkoztam ; sőt azt tar
tom, a nélkül, hogy ezt tenni akarnók, igenis, 
szabad oda törekednünk, hogy a költségek, me
lyekbe az állandó hadsereg kerül, jobb rendszer 
behozatala és nagyobb takarékosság által addig 
is, mig a fegyveres béke megszüntetve volna,, 
lehetségig lejebb szállíttassanak. Már pedig - - nem 
kétlem — hogy azon képviselő ur, a ki engem 
ezzel vádolt vala, meggyőződhetett — ha másutt 
nem, a delegátióban, — hogy épen nem oly takaré
kos és jó azon rendszer, mely a közős hadsereggel 
folytattatik, hogy annál milliókat megtakarítani 
nem lehetne. 

Egy másik képvitelő ur ugyanezen szem
pontból a hadsereg leszállítására vonatkozó állí
tásomat azzal méltóztatott nem vádolni, hanem 
hibáztatni, hogy én ellentétbe jöttem magammal, 
midőn egyfelől azt mondottam, hogy a hadsereg 
költségei felett itt e házban nem határozhatunk, 
mert ezen jogról lemondtunk, s más felől mégis 
azt kívántam, hogy oda hassunk, mikép ezen 
költségek lejebb szállíttassanak. Én részemről, 
hogy az ellenmondás miben fekszik, átlátni képes 
nem vagyok, és nem hiszem, hogy a t. képviselő 
ur tagadhatná, hogy mi, mint a magyar képvi
selőház s a magyar országgyűlés, a hadügy költ
ségeinek leszállítása felett nem határozhatunk, és 
viszont nem hiszem, hogy tagadni akarná, hogy 
mégis, habár szerintem helytelen, tökéletlen s 
nem egészen alkotmányos mód, de mégis van 
mód arra, hogy némi csekély tekintetben ez 
irányban hatni bírjunk, s igy azt mondani, hogy 
mi, mint képviselőház nem hathatunk, de más 
utón, mit a kiegyezés még fenhagyott, hassunk, 
ebben ellentét egyátalában nincs, hanem szám
adás a jelen, szerinte igen szép, én szerintem igen 
szomorú helyzettel. (Helyeslés bal felől,. Valaki jobb 
felől: Elég less!) Ha megengedni méltóztatik, még 
szólok egy kissé. 

Különben mind Kemény Gábor, mind Zichy Nán
dor képviselő urak arra vonatkozólag, hogy én 
hazánk pénzügyi helyzetét szomorúnak mondot
tam, ellenem fölszólaltak. Áz egyik képviselő ur 
azt monda, hogy nem oly fekete a helyzet, mi
nőnek festettem; a másik azt monda, hogy a mi 
csak színleg látunk deficitet, sőt kifejezte azon 
nézetét is, hogy ezen deficit nem baj, mert előre
haladó államnak mindig szokott deficitje lenni. 

3L* 
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A mi azt illeti, hogy fekete-e a pénzügyi 
helyzet, vagy csak szürke? ez egyéni felfogástól 
függ ; de én részemről még soha se halottam, 
hogy ha látunk az életben valakit rongyos ru
hában járni, hideg szobában lakni, éhezni és 
csak félig meddig élni, és látjuk, hogy mégis 
jövedelmével ki nem jön, hogy azt mondtuk 
volna, hogy pompás s jó fináncziális helyzetben 
van. Már pedig a mi helyzetünk ép ilyen ; mert nem 
azért nem jövünk ki évi jövedelmünkkel, mert 
befektetéseket eszközlünk, de sőt ellenkezőleg, 
nem jövünk ki évi jövedelmeinkkel, pedig leg
nagyobb szükségeinkre nem költünk fél annyit 
sem, mint a mennyit költenünk szükséges volna. 

Az, hogy előre haladó államoknak mindig van 
deficitjök — ha ez nem is áll egészen igy — annyi
ban, hogy legtöbbször akkor van deficitje az állam
nak, midőn előre haladni akar, tökéletesen igaz. 
Azonban abból, mert az oly államnak, mely 
előre halad, rendesen deficitje van, azt 
kihozni, hogy mivel nekünk deficitünk van, 
már előre haladtunk, megvallom, ezt igen 
furcsa logikai menetrendnek tartom ; ép 
olyan ez, mint ha abból, hogy rendesen annak, 
ki nagyon sokat acquirál, adóssága van, valaki 
ezt hozná ki, hogy : akinek tehát adósságai van
nak, nagyon sokat szerez és gazdagodik. (Helyes
lés bal felől). 

Különben az igen t. képviselő ur megtá
madta a budget megállapításának azon módját, 
mely iránt Ghyczy Kálmán t. barátom eszme
ébresztés végett nyilatkozott. Engedje meg a t. 
képviselő ur, midőn megtámadta azért, mert 
nem akarná a reformokra szükséges időt elvesz
tegetni, azt vagyok bátor következtetni, hogy : 
vagy nem ismerd azon módját a budget megsza
vazásának, melyre Ghyczy Kálmán t. barátom 
hivatkozott, vagy pedig a vita hevében elfe
lejtette volt. Nem azt teszi ugj-anis az, hogy 
a budget egy különös pénzügyi bizottság 
helyett az egész ház bizottságában vitattassek 
meg, hogy akkor az országgyűlés szüneteljen; 
sőt ellenkezőleg, épen ugy látjuk Angliában, a 
hol ezen mód életben van, hogy az egész ház 
értekezlete tárgyalja a budgetet bizonyos órák
ban, és ugyanazon napokon más órákban a ház 
nyilvános ülésében teljesiti egyéb teendőit, és 
igy azon mód szerint idővesztegetésről szó sem 
lehet; sőt ha meggondoljuk, hogy az egész ház 
bizottságában mindenkinek joga és módja levén 
megkérdezni, a mi iránt felvilágosításra van 
szüksége, a nyilvános ülésbeni tárgyalás okvet
lenül nem hosszabb, hanem rövidebb kell hogy 
legyen. De egyébiránt tagadom azt is, hogy 
miután azt is mondta, a mit én is mondok, igen 
is, hogy reformra van szükség, és ha a budget 
tárgyalásával eltelik az idő, következőleg a re

form szempontjából ezen idő elvesztegetett; én 
azt gondolom, ha van reformra szükségünk, 
szükségünk van ugy mint bárhol épen a pénz
ügy kezelésénél, épen fináncziális helyzetünkben 
is: és épen, hogy a reformok iránt tisztába jöj
jünk, szükséges fináncziális helyzetünkbe betekin
tenünk, azzal megismerkednünk, és azok iránt 
magunknak határozott véleményt alkotnunk, és 
azon tul a további teendők iránt magunkat tá
jékoznunk. 

Kemény Gábor t. képviselő ur a nyugdi
jakra vonatkozólag is elmondotta nézetét. El
mondotta legelőszőr, hogy a nyugdijak kérdésé
ben nem csak a puszta jog szempontja, hanem 
hogy a méltányosság szempontja is tekintetbe 
vétessék; elmondotta, hogy méltányosnak kell 
lenni nem csak azok iránt, kik a nyugdijakat 
kapják, hanem mások iránt is, és hivatkozott homály
ba burkoltan általa meg nem nevezett indokokra, 
hivatkozott a magánjog köréből vett példákra, 
és végre azt mondotta, hogy az egész egy oly 
kiegyezés eredménye, melyben mindazt megkap
tuk, a mit kívánnunk lehetett, tehát most már az 
egér farkán megakadni nem akar. A mi e kér
dést illeti: szeretném tudni, hogy a t. képviselő 
ur, midőn ellenemben ezeket mondotta, honnan 
vette azt, hogy én tisztán és különösen csak a 
jog szempontjából akarok e kérdésben kiindulni, 
miután én erről egy szót sem szólottam ? most 
pedig kijelenthetem, hogy Ghyczy Kálmán indít
ványát fogom annak idejében ez irányban pár
tolni, ki valóban nem csak a jog, hanem a mél
tányosság szempontját is tekintetbe vette. 

K e m é n y G á b o r b . : Én a képviselő 
urat nem > is emiitettem. (FölMáltás bal felől: 
Nem szabad a szónoknak szavába vágni!) 

T i s z a K á l m á n : De csak tessék. Kü
lönben, hogy méltányosnak kell lenni nem csak 
azok iránt, kik a nyugdijat kapják, hanem 
mások iránt is, azt én is mondom, csakhogy 
én meg is nevezem, hogy kik iránt és mely in
dokokból: t. i. azok iránt, a kik a nyugdijakat 
fizetik. 

Azon indokokat, a melyekre oly elburkoltan 
és homályosan méltóztatott hivatkozni, semmi 
figyelembe űem vehetem, és én azt hiszem, hogy, 
mert maga is érezte, hogy ily argumentumok a 
parlamentalismussal nem férnek meg, azért nem 
mondotta meg azokat. (Ugy van! bal felől, zaj jobb 
felől). Arra, hogy mennyiben lehessen analógiát 
felállítani a nyugdijak iránti helyzet és az úr
béri válság és az örökösödési viszonyok szabá
ly ozása között, erre nézve keveset fogok szóllaai; 
de megjegyezhetem azt is, hogy az úrbéri válság 
és örökösödési viszonyok iránti intézkedések épen 
leginkább azok, melyek azon kornak intézkedé
seiből az 1848-ki törvényhozás által megállapi-
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tott elvek alapján tétettek, és igy a példa e te
kintetben sem volt szerencsésen választva; mert az 
úrbéri válságokat az 1848-ki törvényhozás ha
tározta el, s az ősiségét az törölte el, mi az örö
kösödési viszonyok megváltozását szükségessé 
tette. 

De egyátalában is a magánjogi és közjogi 
helyzetet, a magánjogi és közjogi igényeket, szem
pontokat és viszonyokat azonosítani egymással 
nem lehet; és ha azon logikát követnők, melyet ő 
volt szives követni, utoljára is oda jutnánk, hogy 
azt mondanók, hogy a húsz év alatt elitélt ma
gán perek: úrbéri, örökösödési viszonyok stb. 
csakis méltányosság alapján s a mennyiben az 
kívánja, volnának meghagyandók; ily módon pe
dig megingatni minden magánjogi állapotot én 
részemről nem akarok. 

A mi a kiegyezést illeti és azt, hogy abban 
megnyertünk mindent, a mit kívánnunk lehetett, 
természetesen ez egyfelől egyéni vélemény dolga, 
másfelől pedig e kérdés megítélése attól függ, 
hogyan teszszük fel a kérdést: mert ha ugy tesz-
szük fel, hogy mink nincs, hogy jelesen nincs 
független kormányunk, nincs teljesen független 
pénzügyünk, nincs minden kellékekkel felruházott 
parlamentünk, nincs magyar hadseregünk, akkor 
részemről azt mondom, hogy távolról sem kap
tuk meg mindazt, a mit kívánnunk lehetett, sőt 
kellett volna. De ha ellenben azt nézzük, hogy 
van delegátiónk, van közös minisztériumunk, van 
közös hadseregünk, van államadósságunk, több 
mint a mennyit elbírunk, akkor tul megyek a 
t. képviselő úron s azt mondom, hogy sokkal 
többet kaptunk, mint a mennyit kívánnunk le
hetett. 

Különben e nézpontból magyarázható meg 
az is, mit az egérre nézve felhozott : hogy az 
egér farkán némelyek megakadnak. Híjába! er
kölcsileg ugy, mint physicailag az emberek nem 
egyformák; az egyiknek gyomra megemészt so
kat, minek már kevés izétől is a másik ember 
megbetegednék. En ismertem, tisztelt ház, egy 
híres és nevezetes kántort — nehogy vallási 
türelmetlenséggel vádoltassam, azt is megmondom, 
hogy kálvinista kántor volt — (Derültség) a ki egy
szer borivás közben egy egész egeret lenyelt, s 
azt hitte, hogy szőlőszem. Azt gondolom, hogy 
a ki a szőlőszem helyett az egész egeret le birta 
nyelni, s azt hitte, hogy szőlőszemet nyelt le, 
az az egér farkán sem akadna fel; én, ki a szőlő
szemet sem szeretem a borban lenyelni, én bi
zony az egér farkán is megakadnék : a ki az 
egeret lenyelte, az a farkától nem ijed meg ; a 
ki az egeret be nem vette, annak bizony a farka 
sem kell. (Derültség.) 

Különben meg kell jegyeznem, t. ház, hogy 
én a nyugdijak kérdését egyátalában nem is tar-
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tom oly csekélyes kérdésnek; nem csekélyes az: 
már az összegnél fogva sem, mely arra kíván
tatik, hanem mégis — előttem legalább — ez a 
legcsekélyebb szempont; de nem csekély az azért, 
mert itt a politikai okszerűség ós politikai er
kölcsiség kérdése is vegyül a játékba. 

Uraim ! Ha, midőn a kiegyezést szóba hozták, 
azt mondták volna önök az országgyűlésnek, az 
akkorinak: ime, ezt kapjuk, ezt kell tenni! ha 
azt mondták volna önök, hogy midőn, hála Is
tennek, a nemzet és fejedelem kibékülvén, azon 
szomorú idők elmultak, feledjünk el mindent, 
ne tudjuk tovább, hogy voltak polgárok, kik a 
haza ellen a trón mellett, ós voltak, kik a trón 
ellen a haza mellett küzdöttek; és mérjünk a 
kegy mértékével mindenkinek: mondom, ha önök 
akkor ezt mondták volna, valóban ez eljárás 
aligha támadtatott volna meg. De most, mi
dőn már három évvel a kiegyezés után min
dig ujabb és ujabb kiegyezési feltételek rovat
nak reánk : lehetetlen, hogy a legkisebb meg
nyugvás el is ne enyészszék keblünkben; (Helyeslés 
bal felől) lehetetlen, hogy a nemzeti becsérzet 
fel ne lázadjon, (Helyeslés bal felől) midőn nem azt 
mondják önök : feledjünk mindkét irányban és 
mérjünk egyforma mértékkel mindegyiknek; ha
nem azt mondják: feledjük el azok bűneit, jutal
mazzuk azokat, kik a haza ellen küzdöttek és 
egy fillért se adjunk azoknak, kik mellet
te voltak. Ezt egyátalában nem lehet helye
selni. (Bal felől élénk helyeslés). És, uraim, mi 
ennek a politikai következése? Adja Isten, szívből 
kívánom, hogy soha többé ne legyenek a hazá
nak szomorú napjai ; de végre is azt hiszem, 
nincs senki e világon, ki ezt örök időkre bizto
sithatná. Már most, ha jönne, Isten ne adja, egy 
komoly perez: milyen következése lesz a mostani 
eljárásnak? Az, hogy minden ember bátran szol
gálhat Magyarország ellen: mert ha az ország 
sorsa ismét jobbra fordul, nem bűnhődni, hanem 
jutalmaztatni fognak; mig azok, kik mellette 
szolgáltak, azok érdemei feledékenységbe men
nek. (Bal felől élénk helyeslés.) 

Ezek után, t. ház, nyilvánítom, hogy én a 
költségvetés tárgyalásába, annak részleteibe bele 
menni szándékozom; szándékozom pedig azért: 
mert azon körülményt, hogy — tisztelve az 
egyeseket, — a minisztérium, a kormány iránt éix 
sem vagyok bizalommal, ezen körülményt, ki
mondom, olyannak tekintem ugyan, mely feljo-
jogosit engem arra, hogy semmi oly összeget, 
melynek tisztán kitett kormányzati czélja és 
föladata nincs, meg ne szavazzak; de arra, meg
győződésem szerint, nem jogosít fel, hogy én a 
kormánytól, bár nem bízom meg benne, mindad
dig, mig hazámnak törvényes kormánya, az ad-
ministratió szükséges eszközeit megtagadjam. E 
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szempontból bele kivánok menni a részletes tár
gyalásba; mindamellett óhajtom, hogy az indít
vány, melyet szerencsém volt benyújtani, elfo
gadtassák : mert a pénzügyi bizottság jelentését 
részemről nem látom oly természetűnek, melyet 
czikkekre osztva részletes tárgyalás alá lehetne 
venni; és mig ezen jelentés első részét az azon ke
resztül vonuló igen helyes elvek és nézetek te
kintetéből teljesen elfogadom, addig a másik részben 
foglaltatik a nyugdíj kérdése, melyet külön kell 
tárgyalni. Leghelyesebb tehát az én meggyőződé
sem szerint is az, hogy egy határozatban mondjuk 
M, hogy a pénzügyi bizottság által lefektetett 
elveket elfogadjuk, magunkévá teszszük, azokra 
nézve a kormányt utasítjuk, a nyugdijakat pe
dig külön fogjuk tárgyalni. (Bál felől élénk he
lyeslés.) 

Z i c h y N á n d o r g r . : T. ház! Csak azon 
állítást akarom helyre igazítani. . . (Nagy zaj. 
Felkiáltások bal felől: Nincs joga szólni!) 

E l n ö k (csenget): T. ház! Igen kérném 
azon képviselő urakat, kik a szabályok értelmé
ben másodszor kivannak szólni, kezdjék mind
járt azzal beszédüket, hogy mely szabályra ala
pítják szólási jogukat: akkor, ugy hiszem, a ház 
nem fogja őket a szólásban akadályozni. így 
most Zichy képviselő ur, ugy hiszem, azért ki
van felszólalni, mert szavai félre magyaráztat
tak. (Halljuk!) 

Z i c h y N á n d o r g r . : Tisza Kálmán 
képviselőtársam ugy fogta fel állításomat, mitha 
én azt mondtam volna, hogy a jelen budget 
deficitet tüntet fel, mely tényleg nem létezik; 
én pedig azt mondottam: valóságos pénzügyi 
egyensúly nem létezik, nem is létezett ez előtt; 
én azt mondtam, hogy a jelenlegi költségvetés 
deficitet tüntet fel, melyet az eddigiek nem tün
tettek fel. Ez az egész különbség; ezt azonban 
oly lényegesnek tartom, hogy kiigazitandónak 
véltem. 

G h y c z y K á l m á n : Én tisztelt ház! 
nem akarok oly tárgyhoz szólani, melyre nézve 
határozott indítványt a tisztelt ház elé nem ter
jesztettem, milyen t. i. a költségvetés tárgya
lásának módja. Lesz talán alkalom ez iránt a 
nézeteket később bővebben tisztázni; de miután 
a vita folyama alatt egy határozott indítványt 
is adtam be egy speciális kérdésről, t. i. a 
nyugdijak kérdéséről — mely indítványnak beadása 
jogosítana arra, hogy a vita folyama alatt má
sodszor felszólaljak — nehogy hallgatásom félre 
értessék, kénytelennek látom magamat arra, misze
rint kijelentsem, miszerint azok után is, miket 
t, barátom e tárgyban most legközelebb itt 
előadott, magamnak azon jogot, melyet a fel
szólalásra a házszabályok adnak, azon időre 
tartom fen, midőn a nyugdijak tárgyában be-
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adott indítványom a pénzügyi bizottság vélemé
nyével együtt jövő alkalommal tüzetesen tár
gyaltatni fog: mert azt hiszem, hogy ennek tár
gyalása külön napirendre fog kitüzetni. (Helyes
lés bal felől.) 

E l n ö k : Képviselő ur határozati javaslata 
ki van már nyomatva és legközelebb napi rendre 
fog tűzetni, illetőleg alkalmilag tágyaltatni. 

S i m o n y i E r n ő : Tiszt, ház! Igen rövid 
időre fogom csak igénybe venni a t. képviselő 
urak türelmét, mert tulajdonkép igen kevés van, 
a mire válaszolnom kell, vagy lehet. (Halljuk!) 

Csodálkozásomra a parlamenti működés e 
legfontosabb tárgyának három napi tárgyalása 
alkalmával a jobb oldalról összesen — mióta 
szerencsém volt a t. ház engedelméből szólani — 
csak egy szónok szólt, az előadón kivül. Azon 
egy szónok Zsedényi képviselő ur volt, és arra 
nézve, a mit ő mondott, sem akarok én czáfo-
latot mondani; mert annak legnagyobb részében 
egyetértek vele. Megengedi tehát a t. ház, hogy 
csak néhány megjegyzést tegyek azokra nézve, 
a miket a központi előadó mondott. 

Azt mondja az előadó ur, hogy én indít
ványt tevén, melynél fogva megtagadom a jelen 
kormánynak a költségvetést, bizalmatlansági sza
vazatot indítványoztam tulajdonképen. Igaz, hogy 
lényegileg ez mindegy; miként jutottam ezen 
következtetésre, az igen egyszerű. Én vizsgálat 
alá vettem a kormánynak pénzügyekbeni gazdál
kodását, kormányzata kezdetétől egész mostanáig, 
és mig egyrészről azt találtam, hogy a kormány
zati költségek növekesznek, másrészről azt lát
tam , hogy a produktív beruházások nem növe
kesznek, a jólét nem növekszik, a kormányzat 
jósága nem gyarapodik ugyanolyan arányban. 
Innen azon következtetésre jöttem, hogy ily mó
don a jövő költség sem fog ugy elköltetni, mint 
azt az ország jóléte kívánja. Ebből aztán igen 
természetes és logikai következtetés az, hogy: ha 
ezen kormány nem ugy költi el ezen költsége
ket, mint az ország jólléte kívánja, ezt az or
szág jövedelmének elköltésével továbbra megbízni 
nem kell. 

Pulszky Ferencz képviselő ur azt mondja, 
(Halljuk!) hogy az én indítványom emlékezteti 
egy reliefre, melyen valaki egy álarczot tartott 
a gyermekeknek, hogy azokat elijeszsze. Ha 
nem csalódom, azon képről szól, mely a pompeji 
falakon is látható, s melyről bizony nem tudom, 
hogy relief volt-e, vagy freseo. (Derültség a szélső 
bal bal oldalon.) De mi volt ezen kép szerint az 
eredmény, midőn az álarcz felmutattatott? Az 
egyik gyermek leesett, a másik elszaladt: ezen 
álcza fölmutatásának tehát volt eredménye. Ha 
pedig az én eljárásomnak csak annyi ered-
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menye lesz is, mennyi volt azon fölmutatott kép- j 
nek, azzal is megelégszem. (Derültség.) 

Azt mondja Pulszky képviselő ur, hogy az 
én általam idézett számok nem voltak eorrectek. 
Meglehet, én csak arról biztosítom a t. képvi
selő urat, hogy ezen számokat nem szándékosan 
közöltem incorreete, hanem kivettem azon költ
ségvetésből, a mely előttünk fekszik. Igaz, hogy 
a ki számokkal tud bánni, az azokból mindent 
kimagyarázhat, a mi neki tetszik; a kormány ál
tal összeállított zárszámadás pedig ugy van ösz-
szeállitva, hogy a számok nagyon variálnak, ugy 
hogy az ember nem tudja, hogy melyik a valódi 
szám. Én, részemről, azt hiszem, a miniszter ur 
ezt azon szándékból tet te, hogy például, ha va
laki idéz számokat, miután mindkettőt senki 
nem idézheti, ő idézhessen azokra másokat. És 
igy meglehet, az én számaim is nem voltak 
correcte idézve. 

Azt mondja Pulszky Ferencz t. képviselő 
ur, hogy én vádoltam a kormányt, hogy az 
utaknak jó karba állításával nem gondol; pedig 
a kormánynak nem volt az módjában, mert az 
országgyűlés nem adott neki elegendő költséget 
arra. Ezen okoskodást teljességgel el nem fogad
hatom. En összehasonlítottam azt, a mit az ez 
előtti, nem alkotmányos kormány költött az utak 
építése-, kezelése- és fentartására, és azt mond
tam, hogy annál, mit az 15 évben költött átlag
ban az utak stb. fentartására és kezelésére, 
sokkal többet költ most a magyar kormány, és 
mégis utaink rósz állapotban vannak. 

Pulszky Ferencz: Nem áll! 
S i m o n y i E r n ő : Pulszky képviselő ur 

azt mondja, hogy nem áll. Itt van kezemben 
egy okmány, melynek hitelességét, nem tudom, 
valaki fogja-e kétségbe vonni. Igaz, nem ma
gyar, hanem idegen nyelven van irva, hanem 
aláírva igy van : Comte Eniérique Mikó; czi-
mezve pedig igy van: „Rapport du minisztere 
royal hongrois des voies de Communications et 
de traveaux publiques, asa majesté le roi. Vienne, 
1868." Természetesen — legalább én azt hiszem 
— hogy ezen király nem lehet más, mint Magyar
ország királya; tehát ez Magyarország királyá
hoz terjesztett hivatalos jelentése a közlekedési 
miniszternek. Ebből idéztem a számokat. 1852-ben 
kezdték építeni, ezek szerint, az államutakat, s 
1867-ig építettek összesen 6067a mértföldet. 
Ezen 60678 mértföld építése, kezelése s fentar-
tása került 1852-ben 799 ezer, 53-ban 820 ezer 
forintba, s igy tovább menve, összesen 32 millió 
987 ezer forintba, tehát átlag évenkint 2 mil
lió 61 ezer 725 frt 6 krajezárba. Itt vannak a 
múlt évi és az 1868-ik évi költségvetések. Ezek 
szerint 1868-ban az országgyűlés megszavazott 
a rendes költségekben utak kezelésére és fentar

tására 1.881,500 frtot, és a reodkivűli költség
ben ismét 547 ezer forintot ugyané ezélra: ösz-
szesen 2 millió 428 ezer forintot; többet tehát, 
mint mennyi volt ezelőtt. Az 1869-ki költségve
tés rendes szükségletében 2.089,600 forintot, a 
rendkívüliben pedig 600,000 forintot : össze
sen 2.689,000 frt van előirányozva. Az 1870-ki 
költségvetésben előirányozva van rendes szükség
letre 2.823,667 forint, a rendkívüliben, mely 
összesen 2.679,000 forintot tesz, ismét, mint a 
pénzügyi bizottság jelentéséből kitetszik, az utak 
építésére 800,846 frt: összesen az 1870-ki költség
vetésben utfentartásra előirányozva van 3.629,513 
frt, a mi jóval több, mint a mennyivel előbb 
az osztrák kormány építette, tartotta fen és ke
zelte az utakat. 

Ha a hivatalnokok nagy számát azzal menti 
Pulszky képviselő ur, hogy mi most a kormány
tól sokkal többet kívánunk, mint az előtt — 
és meglehet, hogy többet kívánunk —• akkor 
kérdem a képviselő urat és kérdek mindenkit e 
házban: megfelel-e a kormány a kívánatnak és 
várakozásnak, nem ugy mint kellene a szaporí
tott költség és kiadásokhoz képest, hanem csak 
ugy is, mint megfelelt ezelőtt a kormány keve
sebb költséggel? En nem tudom, de bárhová me
gyek, mindenütt pártkülönbség nélkül mindenki 
elismeri, hogy a közigazgatás rósz. (Fölkiáltások 
jobb felől: A megye!) Ha ez igy van uraim, akkor 
egyátalában nem látom, mivel van indokolva 
azon nagy közigazgatási költségszaporitás, mely 
a jelen költségvetésben és a múlt éviben is irá
nyozva van. 

A közös ügyekről én egy szót sem szóltam, 
és most nem kívánok azokba bele bocsátkozni; 
hanem mintán Pulszky képviselő ur felhozta : ki
jelentem, hogy ón is azt tartom, hogy a bajnak 
kútfeje a közös ügy. Ez kétséget nem szenved; és 
különösen azon állandó hadsereg, melynek le
szállítását mi akkor szorgalmaztuk, midőn az 
országgyűlés megnyitásakor a válasz felirati ja
vaslatok terjesztettük be. A közös ügyek — ha 
más ok nem volna is — minden esetre nagyon fon
tos oka jelenlegi helyzetünknek, már csak azért 
is, mert a magyar törvényhozásnak nem enged
nek befolyást arra, hogy a hadsereg leszállítását 
szorgamazhassa vagy eszközölhesse. Egyátalában 
nem akarok a közös ügyek kérdésébe belebocsát
kozni ; Tisza Kálmán képviselő ur , különben 
is mindent 4 elmondott, a mit e tárgyban fel
hozni lehet. 

Ezen alkalommal még egy pár szót akarok 
mondani azokra, a miket miniszterelnök ur mon
dott. (Halljuk!) 

O érezvén, hogy nem egészen helyes eljárás 
az, hogy a költségvetés tárgyalásánál sem a kor
mány sem a kormányt támogatók részéről senki 
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fel nem szólalt, senki sem védte, vagy magya
rázta az előterjesztett költségvetést, (Felkiáltások 
jobb felől: Hiszen elég világos!) ezt azzal indokolta,, 
hogy ha a kormány mindent magyarázni és vé
delmezni akarna, az országnak igen sok drága 
idejét elfecsérelné. Meglehet; azonban ezen érv 
igen gyakran használtatott, és használtatott min
denkor, ha egy nevezetesebb vitában az érvek 
elfogytak. Akkor jött rendesen az „eláll" 
vazzunk," és azon egynehány szónok, a ki felelt, 
rendesen azt monda, hogy nem akar a tárgyba 
bocsátkozni, mert ez idővesztegetés volna; már 
pedig minden óra 600 frtjába kerül az ország
nak. Ezen érv rég használtatik ; hanem én min
dig azt mondom, hogy: ha még oly drága is az 
országgyűlés ideje, a nemzet megérdemli azt, 
hogy midőn tőle ily nagy áldozatok kívántatnak, 
az neki világosan ós tüzetesen megmagyaráztas-
sék, megkívánhatja a nemzet, hogy az ellenzék 
minden ellenvetése, a mennyire lehet, czáfoltas-
sék, • hogy lássa a nemzet, hogy a súlyos terhe
ket miért viseli. 

Még egy állítására a miniszterelnök urnák 
akarok megjegyzést tenni. 

A miniszterelnök ur nem is a tárgyhoz akart 
szólani, hanem személyes kérdésben szólt; és én 
részemről igen helyeslem és méltánylom azon 
adatokat, a melyeket ő a miniszteri fizetésekre 
nézve előadott. Nem is akarok erre megjegyzést 
tenni; hanem csak azon észrevételére, hogy a 
minisztériumnak addig kell állni, mig meg nem 
bukik. Magában véve az áll, hogy rendesen addig 
áll, mig meg nem bukik. Hanem ha megbukás 
alatt azt érti, a mit Németh Albert képviselő tár
sam beszédére mondott, hogy ő nem megy le a 
létráról, hanem várakozik addig a létrán, mig 
lerázzák, akkor, megvallom, más fogalmam van a mi

niszterek hazafias kötelességéről. Én elismerem, 
hogy a jelenlegi miniszter urak, mikor a kor
mányt elvállalták 67-ben, nehéz körülmények 
között vállalták azt el; elismerem, hogyaztőlök 

, nagy bátorság volt a kormányt elvállalni; ha
nem nem ismerem azt el, hogy ha hazafias 
kötelességüknek eleget tenni akarnak, addig 
maradnak a kormányon, mig a körülmények, vi
szonyok s a többség akarata föntartani akarja. 
(Zaj. Ellenmondás, fölkiáltások: A többség kivánata!) 
En azt mondom , hogy a miniszternek az a ha
zafias kötelessége, vessen magával, vessen lelkiis
meretével számot, ha vajon az ő további hivatal
ban maradása az országnak üdvére és jóllétére 
van-e: igen vagy nem ? Ha azon meggyőződésre 
jönnek, hogy igen, akkor támaszkodik a több
ségre és a többség fentarthatja. (Felkiáltás jobb 
felől: Hála Istennek úgy van! Zaj.) De ha számot 
vetve önmagával, azt találja, hogy minden erő-
ködés, minden igyekezet daczára dolgaik nem ugy 
mennek, mint a hogy a haza érdeke megkí
vánná, akkor, azt mondom, hogy ha volt elég 
bátorságuk a kormányt elvállalni, legyen elég 
hazafiasságuk lelépni arról azon pillanatban, a 
mely pillanatban meg van győződve arról, hogy 
a haza számára nem működik. (Helyeslés a bal 
oldalon. Zaj. Ellenmondás jobb felöl. Halljuk a 
pénzügyminisztert ! Holnap ! Ma !) 

E l n ö k : T. ház. Most a pénzügyminiszter 
úron van a vég szó, azonban ugy vagyok értesül
ve, hogy a miniszter ur hosszasb előadást akar 
tartani, tehát méltóztassanak beleegyezni, hogy 
az ülést ma berekesztve, holnap folytassuk a ta
nácskozást. (Helyeslés!) Holnap 10 órakor ülés. 

Az ülés végződük d. u. l'/s órakor. 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: A tegnapi szavazás eredménye kihirdettetik. Kérvények bemutatása. Az 1870-dik évi államköltség
vetés atalános tárgyalása bevégződvén, a pénzügyi bizottság reá vonatkozó jelentése átalában elfogadtatik s részletes 
tárgyalása is megtörténik. Vukovics Sebő határozati javaslatot nyújt be a hivatalnokok fizetéséről. A miniszterelnök
ség költségvetése tárgyalás alá vétetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó 
Imre gr.; későbben Andrásy Gyula gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10XU árakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni s a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
január 18-án tartott ülés jegyzőkönyvét). 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyző
könyv hitelesítve van. 

Van szerencsém bemutatni a tegnapi sza
vazás eredményét. Jegyző ur föl fogja olvasni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő : Beadatott 
227 szavazat, amiből nyert Széll Kálmán 129, 
Várady Gábor pedig 98 szavazatot. 

E l n ö k : E szerint Széll Kálmán a pénz
ügyi bizottság tagjául van megválasztva. 

Az elnökségnek egyéb előterjesztése nincs. 
S a m a s s a J ó z s e f : T. ház! Bars 

megye élénk ipara s kereskedelme daczára az 
országgyűlés által engedélyezett s elvileg elfoga
dott vasutvonalak hálózatába bevéve nincs. 
E megye számos lakosa és nevezetesen a bir
tokos osztály nagy része az 1868-ban elvileg 
elfogadott érsek-uj vár-nyitrai vasútvonalhoz 
egy Surányról Aranyos-Marótra vezető szárny
vonal kiépittetését kéri. Midőn ezen kérvényt a 
t. háznak bemutatom, kérem, hogy ezen kérvényt 
az e részben már több alkalommal hozott hatá
rozatok nyomán ne a kórvényi, hanem a vasúti 
bizottsághoz utasítani méltóztassék véleményezés 
végett 

E l n ö k : Tehát a vasúti bizottsághoz téte
tik át az eddigi gyakorlat szerint. 

KÉPV. H. SÍAPUÓ 18 ff rv 

H a l a s s y G y u l a : T. ház! Besztereze-
bányasz. k. bányaváros közönségének két rendbeli 
kérvényét van szerencsém bemutatni. Az elsőben 
kérelmezik, hogy az első biróságu törvényszékek 
rendezése alkalmából Beszterczebánya városban 
a kir. bányatörvényszék továbbra is meghagyás-
sók. A második kérvényben pedig Bars megye 
közönségének az Eszterházy-képtár országos költ
ségen való megvásárlását sürgető kérvényét pár
toltatni kérik. Kérem mind a két kérvényt a 
kérvónyi bizottsághoz áttétetni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétet
nek át. 

P é c h y T a m á s : T. ház! Csorba Miklós 
abaujmegyei bercsi református lelkésznek kérvé
nyét van szerencsém bemutatni, melyben az 
1849-ik évben a magyar áíladalmi hadi élés
tárba általa beszolgáltatott 10Vs köböl rozsnak 
árát az eredetiben ide mellékelt nyugta alapján 
kifizettetni kéri. Kérem a kérvényi bizottság
hoz áttétetni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

D á n i e l P á l : Tisztelt ház! A magyar 
kincstárnak Torontálmegyében fekvő szőreghi 
uradalmában a község földei közt van mintegy 
360 holdnyi bevágása. Azon haszonbérlők, a kik 
ezen földet a kincstártól haszonbérben birják igen 
sok kárt tesznek a községnek. Kérik a t. házat, 
engedtessék meg a községnek, hogy ezen kér
déses földeket örök áron, 10 évi törlesztés mel
lett, 110 frt vételárban megvehesse. Kérem a 
kérvényi bizottsághoz áttétetni. 

E l n ö k : Következik Lónyay Menyhért pénz
ügyminiszter ur beszéde a pénzügyi bízottság-

32 
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nak az államköltségvetésről szóló átalános jelentése 
tárgyában. (Halljuk! Halljuk !) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Nem volt cszándékom az 
1870-ik évi kölségvetés átalános tárgyalásánál 
részletesen szólani, miután ezen költségvetés a 
megelőző évi költségvetések szerint készült és 
még nem nevezhető normális budgetnek, s az 
egyes eltérések indokolására ugy is a részletes 
tárgyalásnál elég alkalom mutatkozik; azonban, 
miután a három napi vita alatt az ellenzék ré
széről számos, nézetem szerint, alaptalan állítás 
és több a valóságtól eltérő számítás hozatott 
fel: — a t. ház engedelmével ezen állitások 
nevezetesebbjeit nem hagyhatom észrevétel nélkül. 
(Halljuk!) 

Mielőtt azonban ezekre áttérnék, kijelentem, 
hogy mindahhoz, a mit a pénzügyi bizottság 
átalános jelentésében a költségvetésre nézve meg
jegyzett, hozzájárulok, azokat helyeseknek isme
rem, s mellőzni kivánom néhány, inkább csak a 
kifejezéseket illető észrevételét. Én is óhajtom, 
sőt óhajtottam volna már ezen költségvetésre 
nézve is, hogy az egyszerre és az egész össze
foglalva terjesztessék elő, hogy az mind alak, 
mind lényeg tekintetében egyöntetű legyen, s a 
fejezetek és czimek teljes összhangzásban állja
nak minden egyes minisztériumnál: tehát czélsze-
rünek vélem, hogy jegyzőkönyvileg mondassák 
ki, miszerint a jövő költségvetésnél mindazok 
figyelembe vétessenek. 

Hogy az 1870-ik évre a költségvetés egy
szerre elő nem terjesztethetett, annak minden 
okát részletesen megemlíteni ugy hiszem fölösle
ges volna; szabad legyen azonban e tekintetben 
csak annyit nyilvánítanom, hogy ezen késedelem 
oka nem az egyes minisztériumok mulasztá
sának, mint inkább azon eljárásnak tulajdonit
ható, mely minden oly kötségvetés előkészíté
sénél természetesen előállani szokott, melynél 
az előirányzott szükséglet tetemesen felülhaladja 
az előirányzott fedezetet. 

A minisztériumok már augusztus havában 
előkészítek költségvetésüket, be is adták hozzám, 
azoknak sommázatát egybeállítani nekem levén 
kötelességem, miután mindenik miniszter köte
lességének ismerte, saját tárezájánál mindazt, 
mit az ország javára czélszerünek vélt, javas
latba hozni; nekem viszont a sommázatnál kö
telességem arra ügyelni: hogy a kiadásokra ren
des fedezet legyen, s különösen tekintetbe véve 
azon körülményt, hogy az 1869. évi termés ked
vező nem volt, minek hatása kiterjed az 1870. 
év első kétharmadára, miután a delegáti ók a 
vámjövedelemnél majdnem 4 millióval nagyobb 
előszámitást tettek, tehát az 1870. évre e czi-
men, ugy, mint az előfordult az 1868. és 1869-

ik években, nevezetes feleslegre számítani alig 
lehet. De, mert az 1869-ik évi milliónyi hiány 
fedezésére az előbbi évek megtakarításai fel fog
nak menni: ismét igen természetes, hogy én mint 
pénzügyminiszter minden egyes tárezának tervezett 
nagyobb kiadásait mérsékeltetni kívántam. 

A mint egyrészt az én kötelességem a som
mázat, azaz a pénzügyi tervezet felállításánál 
minden észrevételemet megtenni : ugy a vég 
megállapodás az összes minisztérium által a 
miniszteri tanácsban jő létre, s azután történik 
a felterjesztés ö felségéhez, s kéretik ki az en
gedély a javaslatnak az országgyűlés elé leendő 
terjesztésére. 

A miniszteri tanács nem kivánt előbb hatá
rozni míg meggyőződést nem szerzett magának 
arról: minő alapon történtek a jövedelmek ki
számításai, s minő jövedelemszaporodás remélhe
tő 1870-re a 3 évi tapasztalás alapján. Ennél
fogva a miniszteri tanács meghagyta nekem, 
hogy a 3 évről készíttessek ily kimutatást. Az 
szeptemberben készült el, aztán már október 7-én 
ismét az összes minisztériumok és a pénzügy
minisztérium közt folytak a tárgyalások, és igy 
természetes, hogy azoknak nyomatása el nem ren
deltetett, miután a végösszeg megállapítása nél
kül a részletek ki nem dolgoztathattak. 

Hátráltatta a végmegállapodást nem csak 
azon két különböző irányzat, mely a dolog ter-
nészete szerint a tárczaminiszterek és a pénz
ügyminiszter közt előállani szokott: ugyanis min
denik miniszter minél több hasznos beruházást' 
tenni kivan, részemről pedig mint pénzügymi
niszter ott, hol a jövedelmek nevezetesen emel
kednek — mint-nálunkazindirect adóknál — óhaj
tottam volna, ha a kiadások nevezetesen nem 
emelkednek, a legterhesebb egyenes adónak, a föld
adónak leszállítását javaslatba hozni; de hátrál
tatta még a megállapodást azon elvi kérdés el
döntése is: vajon lehet-e már az 1870-iki költ
ségvetésnél, a törvénykezés rendezése szerint az 
igazságügyi és a küszöbön álló törvényhatósági 
rendezés folytán, a belügyi előirányzatokban lé
nyeges változást tenni s ez által a normális bud-
gethez közelebb jutni ? 

Nem mulasztás, nem hanyagság, hanem az 
átmeneti és rendezési korszak természetes nehéz
ségei és különösen az őszinte komoly szándék: 
az államköltségvetés megállapításánál minden 
körülményt érett megfontolás alá venni, volt 
az oka a késedelemnek. 

Azon tárczák előirányzatai, melyek kérdés 
alatt nem állottak, úgyis október közepén, midőn 
az országgyűlés összejött, azonnal előterjesztettek 
s köztük a legfontosabb, a pénzügyminiszteri, mely
ben a fedezet foglaltatik. 

A pénzügyi bizottság megjegyzésére szüksé-
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gesnek véltem ezen felvilágosításokat adni, már 
azért is, hogy, miután a késedelem egyik oka én 
voltam, abból az engem illető részt — mint illik — 
magamra vegyem. (Helyeslés.) 

Ezek után áttérek az ellenzék részéről mon
dottak elemezésére. Debreczen város tisztelt kép
viselője volt az első, ki a vi tát megnyi tot ta ; 
ennélfogva engedje meg, hogy legelőször is neki 
legyen szeren esem mondott beszédére csak két 
észrevételt tenni. {Halljuk !) 

Beszédét azzal kezdi, hogy nem megy részle
tekbe, de szándóka azon átalános benyomásról 
és azon szomorú képről szólani, melyet reá az 
1870-iki költségvetésben foglalt számok tettek. 
Ha nekem is szabad jellemeznem azon benyomást, 
és tán hozzátehetem, azon szomorú benyomást, 
melyet Tisza Kálmán képviselő ur beszéde reám 
tett , midőn azt mondja, hogy az 1870-ik évi költ
ségvetés legfényesebb bizonysága annak : mennyire 
igaza volt 1867-ben, midőn azt mondta, hogy 
annyi terhet raknak az ország vállaira, mennyit 
az megbírni képes nem lehet : csak azt jegy
zem meg, hogy — sajnos — hazánk 3 év alat t ta
pasztalt anyagi fejlődése nem volt képes őt visz-
szatartóztatni attól, hogy ismételve vissza ne térjen 
ezen már számos esetben nyilvánított állításra, 
hogy állapotunk siralmas, s mind f ennek oka 
azon egyezség, melyet mi köténk. En ellenben 
azt állítom, hogy évről-évre mindinkább bebi
zonyul az, hogy az 1867-ik év végén kötött 
egyezség, habár nagy, de nem elviselhetetlen 
terhet rótt az országra: mert mindenek előtt 
megszerezte és biztosította számunkra a békét és 
nyugalmat, a saját ügyeink feletti szabad ren-
delkezhetóst, az alkotmányos önállást, és ennél
fogva megadta lehetőségét annak, hogy saját ház
tartásunkat, anyagi erőnk emelésével rendezhes
sük, és vállalt terheinket mindinkább könnyeb
ben elviselhessük. (Helyeslés jobb felől.) 

Mi, kik az egyezséget közvetítettük, nyugodt 
lélekkel mondhatjuk, hogy mindent megkisérténk 
egy kedvező egyezség létesítésére, s annak létre
hozásánál elmentünk egész azon határig, melyen 
túl a kiegyezés, tehát az alkotmányos önállás 
biztosítása bizonytalanná vált volna, és mer t mi 
akartunk és tudtunk a multak történetén okulni, 
nem feledve, és emlékűnkben tar tva azt , hogy 
az 1849-ik évi gyászos eseményeknek és az 
azokat követő szomorú 18 évnek egyik főoka 
az volt, hogy az 1848-ban javaslatba hozott 
anyagi kiegyezés figyelmen kivül hagyatott , s a 
pragmatica sanctión alapuló közös ügyek méltányos 
és mind a két részre nézve megnyugtató megol
dása elmulasztatott. (Éterik helyeslés jobb jelöl.) Mi 
nem akartuk a nemze et ismét kitenni a bizonyta
lanságnak, ezen kiegyezést közvetítettük és an
nak elfogadását a nemzetnek őszinte meggyőző

désből ajánlottuk. Képviselő ur a kiegyezés meg
kötése óta nem most első izben, de ismételve 
kárhoztatja és szemünkre hányja az egyezséget, 
melyet mi elkerülhetlennek, valamint a vállalt 
terheket elviselhetőknek tartottunk, mit a t a 
pasztalás is igazolt. — Könnyű a létezőt rosz-
szalni, de arra csak az van jogosítva, ki a való
színűség határai közt megmutatni képes, hogy ő 
jobbat, ezélszerubbet tudott volna létrehozni; — 
(Élénk tetszés a jobb oldalon), de miután senki sem 
volna képes kiszámítani azon anyagi és szellemi 
romlást s azon beláthatatlan eshetőségeket, me
lyek talán hazánk és nemzetünk megsemmisülé
sét vonhatták volna maguk után, melyek az 
1867-ki egyesség visszautasításából és a kiegye
zés felfüggesztéséből hazánk minden lakójára 
hárultak volna; és miután biztosan czélhoz ve
zető jobbat sem akkor, sem azután, sem most 
képviselő úrtól nem hallottunk: ezen recrimina-
tióinak ismétlését jogosultnak el nem ismerhe
tem. (Élénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Tegnapi beszédében ismét visszatért ezen 
állítására, Pulszky t. barátomnaK válaszolván. 
Várva vártam, végre elmondja, hogy, ha az ő vál
laira nehezült volna a kiegyezés felelet-terhének 
súlya, mit te t t volna? (Fölkiáltások a jobb oldalon. 
Semmit!) De híjába: mert elmondá ugyan azt, 
mit k í v á n n a . . . . T. képviselő u r ! A kivánatok 
országa nagy és széles. (Helyeslés jobb felől.) 
Szebbnél szebbet, jobbnál jobbat mi is tudnánk 
kívánni; (Ugy van: jobb felöl) de a komoly állam-
férfiunak nem kívánni, de — kivinni kell, (Ugy 
van! jobb felől) a sikert kell biztosítani, s annál 
az első tétel, a kívánatokat a kivihetőség kor
látai közt tar tani . (Élénk tetszés jobb fel-öl). Egyéb
iránt ugy látszik, képviselő ur azt hiszi, hogy el 
van feledve, miszerint, midőn a kiegyezés iránti 
javaslat a ház előtt volt, mi köztünk a különb
ség vajmi kevés, alig egy két száztóli volt: azzal 
bizony milliókat fedezni nem lehetett volna, 
feljegyezte azt a történelem; ne állítsa tehát, 
hogy 1867-ben az ország vállaira terhet vállalni 
nem kívánt, s hogy kívánt, habár valamivel cse
kélyebbet, mint mi, ezt jövőben ne feledje. (II?-
lyeslés a jobb és szélső bal oldalon.) 

De most megkívánom mutatni, még pedig számok
kal bizonyítva, hogy a vállalt teher nem elviselhetet
len, hogy nemzetünk a kiegyezés óta a vállalt ter
het könnyebben viselheti, és a kiegyezés anyagi szem
pontból már eddig is kezdi meghozni vár t gyü
mölcseit. Mielőtt azonban ezt számokban kifejezett 
tények által bizonyítanám, meg kell jegyeznem, 
hogy képviselő ur korántse higyje, mintha ré
szemről a most tárgyalás a la t t levő költségvetés 
eredményével minden tekintetben megelégedve 
volnék. Elismerem, hogy az alkotmányosság vissza
állítása óta az elmúlt 3 év alatt a pénzügyi vi-
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szonyok javítására többet lehetett volna tenni, 
és hibának, még pedig nagy hibának tartom már 
azt is, hogy azon két költségvetésben, mely eddig 
megszavaztatott, ugy ezen harmadikban is, 
mely most tárgyalás alatt van, az előirányzat 
a kiadásokhoz képest mindig hiányt mutatott; 
az 1868-ik évi ugyan még kevesebbet, de már 
az 1869-ik évi, mint azt Komárom városa tisz
telt képviselője igen helyesen kiszámította, a ren
des és rendkívüli tételeknél 12 millió hiányt muta
tott, az 1870. évi pedig a rendes és rendkívüli téte
lekben több mint 7 millió forint hiányt tüntet fel. 
Ezen körülményt, mint emlitém, hibának tartom, 
s ennélfogva oda kell törekednünk, hogy a kiadások 
és bevételek közti súly egyen még az előirányzatban 
és mielőbb helyreállittassék: mert nem szabad el
bíznunk magunkat azért, mivel eddig —, min
den előreszámitott hiány mellett is — a valóságos 
eredmény mind 1867-ben és 1868-ban s való
színűleg 1869-ben is annyira kedvező volt, hogy 
azok a rendes és rendkívüli bevételekből, tehát 
inproductiv kölcsön felvétele nélkül mindeddig fe-
dezetethettek; hanem az államtartást akkép kell 
berendeznünk, hogy kedvezőtlenebb években se 
mutatkozzék valódi hiány. 

Elismerem továbbá, hogy az adóreformok 
terén a mulhatlan teendőknek még csak épen a 
kezdetén vagyunk, és elvárom, hogy a jelen év 
folytán ez irányban előterjesztendő javaslatok tár
gyalásakor az ellenzék a drága időt haszon nél
kül nem fogja pazarolni, és velünk együtt közre 
fog működni ezen üdvös ezél elérésére. 

A tények bizonyítják, hogy az 1867-ik évi 
kiegyezés folytán vállalt kötelezettségeket, mind 
1868-ban, mind 1869-ben pontosan teljesítettük; 
teljesítettük pedig az államnak minden ujabb terhel-
tetése nélkül és saját közigazgatási és egyéb költsé
geinknek folytonos emelése mellett. Hogy az 
1867-ik év nem kedvezőtlenül záratott be, azt 
bizonyítja azon nevezetes összeg, melyet a kö
zös és saját költségeink fedezése után az 1868-ik 
évre átvettünk , s hogy az 1868-dik évben 
teljesítvén minden kötelezettségünket a kö
zös költségekre nézve , és fedezvén minden 
saját megszavazott kiadásunkat, e mellett ha 
nem is sok, de bizonyára nevezetes productiv 
beruházásokat tehettünk, melyek már is kezdik 
meghozni gyülmöleseiket; tehát az 1868-ik évet 
is szintén kedvezőleg zártuk le, mit a beterjesz
tett 1868-ik évi zárszámadás világosan tanusit. 
Minő eredmények fognak 1869-re előállani, azt, 
miután ezen év rovására néhány hónapig még 
történhetnek utalványozások és fizetések, viszont 
annak javára bizonyos bevételi tételek még be
folyhatnak, most még előre megállapítani nem 
lehet. De megjegyzem, hogy a múlt évi deezem-
ber végéig pontosan teljesíttetett mind a közös 

költségek, mind saját háztartási költségeink fe
dezése, és — mint a kezemnél levő hivatalos 
kimutatásokból igazolhatom — az állam fő- és vi
déki pénztárainál, nem számítva ide a vasúti 
biztosítási alapot, és a vasúti kölcsön pónzösz-
szegeit, melyek külön kezeltetnek, a készpénzben 
levő készletet az év kezdetéhez hasonlítva ked
vezőtlenebb állást nem mutatott. Azt mondja 
továbbá képviselő ur, hogy a kötött egyezség 
miatt saját czéljainkra nem költhetünk. A tapasz
talás ellenkezőt mutat, s ott vannak dolgok, 
melyekre többet költünk, mint kellene. 

Nem állithatom ugyan, hogy a belügyi 
igazgatás a most fenálló rendszer alatt javult 
volna, és nem is javulhat mindaddig, mig a 
törvényhozás intézkedése folytán a törvényható
ságok nem rendeztetnek; azonban az előszámitá-
sok tanúsítják, hogy mig 1868-ban a belügyekre 
csak 8,412,000 forint előirányoztathatott, ezen 
kiadás 1869-ben már 9,141,000 forintra és 1870-
ben 9,610,000 forintra emeltethetett; a kőzle-
kedésügyminiszteriumra 1868-ban előirányozva 
volt 2.895,000 fi-t, 1870-ben már 4,013,000 fo
rint ; a kereskedelmi minisztérium számára 1868-
ban előirányozva volt 4,744,000 frt, 1869-ben 
már 5,310,000 frt és 1870-ben 7,274,000 frt; 
a vallás- és közoktatásügymniszterium számára 
előirányozva volt 1868-ban 1,060,000 frt, 1869-
ben 1,346,000 irt, és 1870-ben 1,818,000 frt; 
az igazságügyminiszterium számára előirányozva 
volt 1868-ban 2,585,000 frt, 1869-ben'2,965,000 
frt. és 1870-ben 3,406,000 frt; a honvédelmi 
minisztérium számára 1868-ban csak . . . 64,000 
frt volt előirányozva, 1869-ben már. .2,000,000 
frt, és 1870-ik évre már 4,325,000 frt; Hor
vátországnak költsége pedig volt 1868-ban 
1,775,000 forint, a kiegyezés folytán pedig 
2,200,000 frt. A pénzügyminisztérium számait 
nem idézem, miután annak költségei ezen idő
szak alatt nevezetesen nem emelkedtek, sőt 
igyekeztem, hol csak lehetett, megtakarítást esz
közölni. 

Nem áll tehát képviselő urnák azon állítá
sa, hogy a kiegyezés folytán saját czéljainkra 
nagyobb összegeket nem fordíthattunk. Sőt az 
1870-ki költségvetés mutatja, hogy mindazon 
minisztériumok kiadásai, melyek részint a köz
igazgatási, részint az anyagi és szellemi érdekek 
előmozdítására vannak hivatva,, hasonlítva az 
1869-ki költségvetéshez, a jelen évre tetemesen 
nagyobb összegekben irányoztattak elő. így pél
dául a belügyminisztériumnál az igazgatási költsé
gekre Vg millióval irányoztatott elő több; a 
közlekedési minisztériumnál csak a rendes ki
adásokra 1,300,000 forinttal több; a kereske
delmi minisztériumnál 1,900,000 frttal nagyobb 
előirányzat fordul elő; noha ezen miniszte-



99, országos Bl 

riumnál a lótenyésztési kiadások, melyek elébb 
a nettó budget elvei szerint vétettek be, most 
a bruttó budget elvei szerint vannak kiszá
mítva, ennélfogva tényleg nagyobb összeget 
tesznek. A vallás- és közoktatási minisztériumnál, 
melynek feladata különösen a népnevelést ós köz-
mi velődést előmozdítani, V2 millióval irányoztatott 
több elő, az igazságügyminiszteriumnál szintén 1i2 
millióval több ; végre a honvédelmi minisztérium
nál a rendes kiadás 2,300,000 forinttal van na
gyobb összegben felvéve, mint a múlt esztendő
ben ; és így a költégvetésnek összes emelése 
meghaladja a 8 millió forintot. Nem akarom 
ugyan állí tani, hogy mindezen kiadás minden 
tekintetben ezélszerü, hogy egy vagy más tétel
nél megtakarítást tenni nem lehetne, vagy pe
dig hogy nem volna ezélszerü egy vagy más 
czélra többet fordítani, mint előirányozva van; 
sőt meg vagyok róla győződve, hogy ha egyszer 
a törvényhatóságok rendezése keresztülvitetik, 
a törvényszékek rendeztetnek, tehát, ha közelebb 
fognak" állani egy normális budgethez, az egyes 
minisztériumoknak előirányzatát szükséges lesz 
komolyabban átvizsgálni, és szükséges lesz né
mely tételeknek nevezetes leszállítása, másoknak 
ismét felemelése. Számok bizonyítják tehát, hogy 
a kiegyezés óta majd minden föntosabb közigaz
gatási ezélra nevezetesen többet fordíthattunk, ós 
fordítunk, mint az előbbeni években fordítani 
lehetett. Eltagadhatlan számok bizonyítják azt is, 
hogy az államnak jövedelmei az adótételek eme
lése nélkül évről évre nevezetesen növekedtek, mely 
növekedés a pénzügyi bizottság jelentése szerint 
is folytonos volt, és ha a nettó budget tételeit 
veszszük tekintetbe, 1869-ben 2,300,000 forinttal 
nagyobb volt a tiszta jövedelem mint 1868-ban ; 
és 1870-re közel 6 millióval van több előirányoz
va mint 1869-re volt. Azon szomorú kép ellenében, 
melyet t. képviselő ur előttünk föltárt, felkérném : 
nézzen körül fővárosunkban, melynek népessége a 
kiegyezés óta oly nagy, eddig hallatlan mérvben 
nö/ekedet t ; tekintse meg az élénk mozgalmat, 
a kifejlett vállalkozási szellemet, s különösen azt, 
hogy a földbirtoknak az ára mily mérvben emel
kedett; ez utóbbiról, mint hallom, képviselő ur 
saját tapasztalásából is meggyőződött. {Tetszés a 
jobb oldalon.) Mindezeket mellőzve, csak azon két 
tényezőre hivatkozom, melyekből valamely nemzet 
adóképességének emelkedése leginkább megítél
hető. Az egyik a kereskedelmi forgalom; ennek 
aránylagos növekedéséről meggyőződhetett kép
viselő ur az előbbeni előterjesztéseimben foglalt 
számbeli kimutatásoknál, melyek kitüntették, hogy 
minő arányban emelkedett a vámjövedelem. A 
vámjövedelmi eredmények nem csak az 1868-ik 
évről, melyről a számadások már a t. ház előtt 
feküsznek, hanem az 1869-ik évről is igen kedve
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zőknek mondhatók; a számadások még nincsenek 
ugyan az egész évről lezárva, azonban az eddig 
ismert eredmények eléggé igazolják a fenebbi 
állítást, miután az 1869-ik év első 10 hónap
jában az összes vámbevétel a birodalom mindkét 
felének határain t e t t : 17,429,951 frtot; levonva 
ebből a költségeket és a fogyasztási adó-vissza
térítéseket, az emiitett 10 hónapra a tiszta 
jövedelem t e t t : 13,611,754 frtot; és miután ezen 
10 hónapra vámjövedelemként 6,605,000 frt, 
volt előszámitva, bevételi többletként 7,006,754 
frt. mutatkozik. A kereskedelmi forgalom tehát 
as 1869-ik évben sem csőkkent, sőt növekedett, 
mi eltagadhatlan bizonyítéka az adóképesség 
emelkedésének. A másik tény, melyből egy 
nemzet anyagi emelkedését vagy sülyedését bizton 
következtethetni lehet : a fogyasztási adók , 
illetékek és jövedékek jövedelmének emelkedése 
vagy csökkenése. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Az egyenes adók emelkedéséből az adóképes
ség emelkedését még korántsem lehet következ
tetni, de mindazon adónemnek emelkedése, mely 
a nagyobb fogyasztásnak következménye, egyszers
mind bizonyítja azt is, hogy a fogyasztók anya
gilag gyarapodtak, miután képesek többet fogyasz
tani, összehasonlítva már most az 1868. és 
1870-ki előirányzatokat , a fogyasztási adók 
1868-ban előirányozva voltak 10,723,000 írttal, 
1870-re pedig 13,600,000 frttal, tehát a növe
kedés közel 3,000,000 frt.; a jövedékek fejében 
1868-banelőirányozva volt 36,105,000 frt, 1870-re 
pedig 38,259,000 frt, tehát 2 millión felül 
több; az illetékeknél előirányozva volt 1868-ban 
9,463,000 frt, 1870-re pedig 10,716,000 frt, és 
miután az 1870-ik évi előirányzatnál a legkö
zelebbi idők tényleges bevételei ós azok arány
lagos emelkedései vétettek tekintetbe, ugy hiszem, 
ezen számok is tagadhatlanul bizonyítják azt, 
hogy — hacsak rendkívüli kedvezőtlen körülmé
nyek közbe nem jőnek — a kiegyezés által vállalt 
terhek évről évre könnyebben viselhetők. 

Nem mondható tehát szomorúnak azon kép, 
mely pénzügyi szempontból az eddigi eredmények 
után előttünk áll. 

Beszédének további tartalmában képviselő 
ur végre valahára megmondja, hogy miképen 
tenné pénzügyi állapotunkat virágzóvá; a nézete 
szerinti szomorú valóságnak orvoslását abban 
keresi, hogy az állandó hadsereg költségei szál
líttassanak le. Azonban alig hiszem, hogy kép
viselő ur ezen állítását egészen komolyan venné: 
mert, ha annyira kivánja leszállítani a hadsereg 
költségeit, hogy az által mindazon czélokat, me
lyeket el akar érni, létesíthesse, miután minden 
leszállítása a közös hadsereg költségeinek csak 
30%-ig válnék javunkra, hogy abból számos 
millió álljon rendelkezésünkre, a közös hadsereg-
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nek oly mérvű leszállítása igényeltetnék, hogy 
az által, szemben a velünk könnyen ellentétbe 
jöhető nagy hadsereggel ellátott szomszédaink
kal, a birodalom védelem nélküli állapotba jutna, 
(Élénk helyeslés a jobb oldalon) mit pedig bizonyára 
képviselő ur sem fog kívánni, miután a védelem 
nélküli állapot legkönnyebben vezet a háború
hoz, melynek szomorú következései reánk talán 
legnagyobb mérvben hárulhatnának. 

Ezek voltak észrevételeim Debreezen városa 
tisztelt képviselőjének beszédére. Komárom vá
rosa érdemes képviselője tartózkodott az 1870-ki 
költségvetésről Ítéletet mondani. Szólott és in
dítványt tett a nyugdijakról. Miután az később 
fog tárgyaltatni, ennélfogva ezen kérdést mellő
zöm ; azonban nem hagyhatok érintetlenül 
beszédében kifejezett két nézetet, melyek egyikét 
sem tarthatom helyesnek. 

Midőn a delegatiók intézménye ellen emel 
szót, azon elvet mondja ki, hogy a mit valaki 
nem maga tesz, hanem teszi más által, a ki 
nem függ tőle, azt nem maga teszi. Ennek más 
értelmezést nem lehet adni, mint, hogy a dele
gatiók megfosztották a magyar törvényhozó tes
tületet mindazon jogok gyakorlatától, melyek 
reá ruháztattak; (ügy is van! hal felől) de ha 
ezen tétel áll, akkor mi, kiket a nemzet válasz
tott, hogy törvényhozási jogát gyakoroljuk, szin
tén megfosztottuk a nemzetet törvényhozási jo
gától. (Élénk helyeslés a jobb oldalon. Ellenmondás 
bál felől.) Ily föltevés tagadása a képviseleti 
rendszernek; ha kárhoztatja azt, hogy az or
szággyűlés delegátiója által gyakorolja a közös 
ügyeket illető teendőket, ebből mi következik ? 
az, hogy gyakorolja maga; miután pedig a prag-
matiea sanetio értelme szerint a közös védelem 
és a külügy a közös ügyek közé tartozik, s igy 
ezekre nézve a birodalom mindkét fele egyetér-
tőleg köteles eljárni: ezen logikából vagy az kö
vetkezik, hogy a két törvényhozás delegatiók 
nélkül együttesen tanácskozzék, a miből az októ
beri diploma szerinti közös reichsrath nőhetne 
ki magát, (Élénk mozgás a bal oldalon) mit kép
viselő ur bizonyára nem akarhat; vagy pedig 
olyan kivihetetlen valami, milyet a közös ügyek 
kérdésében kiküldött bizottság kisebbsége java
solt, mely szerint a vég elhatározás az alkotmá
nyos rendszerrel bizonyára meg nem egyezőleg, 
végre is az e tekintetben absolut hatalommal 
biró fejedelemre ruháztatott volna. (Mozgás bal 
felől.) 

A másik észrevétel, melyet a t. képviselő 
ur beszédére kívánok tenni, vonatkozik az An
gliában divatozó költségvetés tárgyalása körüli 
eljárásról általa mondottakra. Már nem egy Íz
ben tapasztaltam, hogy képviselő ur mindenben 
óhajtaná az angol mérveket reánk is alkalmazni; 

azonban engedje meg átalában nyilvánítanom? 
hogy mindent, a mi Angliában jó és czélszerü, 
Magyarországban jónak és czélszerünek nem tart
hatnám, (Helyeslés a jobb oldalon) már azért sem, 
mert Angliában a viszonyok már régóta alkot
mányos utón fejlődtek, holott nálunk az alkot
mányos rendszer szerinti kormányzás csak kez
detén van; mig Angliában teljesen consolidált ál
lapotok vannak, nálunk — különösen a mi a bud-
get tárgyalását is illeti — még nem jöttünk nor
mális viszonyok közé, költségvetésünk még sem 
formailag, sem lényegileg nem jutott megálla
podásra. Ha a t. képviselő ur ismeri az angol 
butgettárgyalásokat, bizonyára tudni fogja, hogy 
ott a költségvetés és az adórendszer legnagyobb 
részben változatlan marad. Vannak, igen is, ne
vezetes pénzügyi tárgyalások, melyek azonban 
rendesen csak egy vagy más rendkivüli vagy 
ujabb költségvetési tétel, vagy adóreform beho
zatalakor birnak fontossággal és idéznek elő hosz-
szabb és részletesebb vitát ; ennélfogva ott a 
budgettárgyalások csak egypár pénzügyi kérdésre 
szorítkoznak; de mindamellett Angliában is meg-
sokallották azon felületességet, melylyel a par
lamenti pártok egymás iránti kölcsönös enge
dékenységből a pénzügyek tárgyalásánál eljártak, 
mely eljárás jelemzésére csak azt jegyzem meg, 
hogy magát az ellenőrzést is csak 1866-ban 
rendezték. 

Sőt Angliában is az ujabb időben volt eset, 
hogy a költségvetés részletes tárgyalására nézve 
külön szakbizottság küldetik ki, tehát ellenke
zőleg, mint képviselő ur tudja. így 1848-ban 
ily bizottságok neveztettek ki, és rólok irja Jodd : 
„Ezen bizottsági munkálatok folytán az ország 
nagy előnyben részesült mind a következő évek 
költségvetésének egyszerűsítése és javítása, mind 
az államkiadások mérséklése tekintetében." — 
Angliában, hol a létező törvényeket és szabályo
kat csak óvatosan és kellő megfontolás után 
szokták változtatni, és átalában a reform ke
resztülvitele több időt igényel, ily külön bizott
ságoknak a, kiküldését több jeles államférfi foly
vást sürgette, igy: Hume, Lord John Eussel és 
Montague Róbert. De egy bizottság is van, mely 
„commitee of public aecounts" név alatt isme
retes, és ennek munkálkodásairól nagy dicséret
tel emlékszik nem csak Angliának, de a jelen
kornak legnagyobb pénzügyére Grladstone. Ezen 
bizottság több hasznos reformot tervezett, me
lyet azután a törvényhozás is elfogadott. 

Nem helyesen hivatkozott tehát képviselő 
ur Anglia példájára. Tanuljunk Anglia példáján, 
fogadjuk el azt, a mi viszonyainkhoz alkalmaz
ható, ós ne kövessük őket vakon még abban is, 
mit ők a tapasztalás által okulva, maguk is 
megváltoztatnak. 
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Eszméjének gyakorlati alkalmazásán, mely 
még hosszabbá nyújtaná a költségvetés tárgya
lását, csak azok örvendhetnének, kik minden 
reformkérdés tárgyalását végtelen időkre szeret
nék elhalasztani. (Élénk tetszésnyilvánítások a jobb 
oldalon. Mozgás bál felől.) 

Móricz képviselő ur jelenben a ház előtt 
először tűnt föl mint pénzügyekkel foglalkozó 
szakember. (Halljuk! Halljuk!) Igen szép tér, 
melyet magának választott. Elkezdé hasonlítgatni 
a birodalom másik felének költségvetését Ma
gyarország költségvetésével. Sok tanulmány rej
lik ezen hasonlításban, és magam is igen aján
lom, hogy figyelemmel kisérjük Ausztriának költ
ségvetését, mert az azzal tett hasonlításokból 
bizonyára sok tanulságosat meríthetünk, és mert 
a képviselő ur szíveskedett a pénzügyminiszteri 
költségvetés iránt még a legkedvezőbb véleményt 
mondani: engedje meg, hogy jövendőbeli pénz
ügyi hasonlitgatásaihoz egy tanácscsal szolgál
jak. (Halljuk!) 

Soha sem jó pusztán csak számokat egy
más mellé rakni; de szükséges a számoknak va
lódi értelmét is részleteiben fölismerni, és ha 
ezt teszi, ugy bizonyára nem esik azon téve
désbe, melyet a pénzügyminisztérium költségve
tésében is elkövetett. Azt mondja ugyanis, hogy 
a magyarországi pénzügyi központi igazgatás 
csak körülbelül 70,000 forinttal kerül kevesebbe, 
mint az osztrák pénzügyi igazgatás. Ha mé
lyebben behatott volna mind a magyar, mind 
az osEtrák központi pénzügyi igazgatás fölisme
résébe : ugy bizonyára észlelte volna, hogy neve
zetes közigazgatási ágak fordulnak elő a ma
gyar központi pénzügyi költségvetésben, melyek 
az osztrákéban elő nem fordulnak. így az 1869. 
költségvetésben a központi igazgatás bécsi mi
nisztériumánál van előirányozva 845,000 forint
tal, de külön előfordul a telekzeti központi 
igazgatás, mi a magyar költségvetésben már 
magában a központi igazgatásra fölvett 777,000 
forintnyi összegben b enfoglaltatik ; így a dohány
gyárak központi igazgatása a magyar költség
vetésben már a központi pénzügyi igazgatásban 
benne van, holott az osztrák költségvetésben 
ezen ezimen külön 94,140 frt fordul elő; az ál
lamépületi igazgatóság a magyar költségvetés
ben a központi igazgatásban benfoglaltatik, ho
lott az osztrák költségvetésben erre 48,000 frt 
külön van előszámitva ; és így nem 845,000 fo
rintra, hanem tulajdonképen 1.006,000 forintra 
megy az osztrák pénzügyi központi igazgatás, 
ha mindaz oda számíttatik, mi a magyarnál 
előfordul. 

Ha azonban valójában számításba veszszük, 
mibe kerül a közjövedelmek kezelése, arra leg
biztosabb alapot szolgáltat az, ha felveszszük 

az összes nfttto-jövedelmet, s összehasonlítjuk azfe 
az összes pénzügyminiszteri kezelési kiadásokkal; 
már pedig az összes netto-államjövedelem tesz 
a pénzügyi bizottmány kiszámítása szerint 
103.219,700 frtot. A pénzügyminisztérium ösz-
szes igazgatási és kezelési kiadása, ha levonjuk 
a szorosan oda nem tartozó selmeczi akadémia 
és az állandó cataster költségét, tesz 5.180,568 
frtot; ennélfogva a pénzügyi kezelés kerül 5,01 
százalékba, mi bizonyára, tekintve hazánk vi
szonyait, soknak nem mondható. Még eddig 
mindig igyekeztem a pénzügyminiszteri kiadások
nál lehetőleg takarékosan eljárni, mit az is bi
zonyít, hogy a pénzügyminisztérium kiadásai a 
a három év alatt nem igen növekedtek, holott 
minden más tárczának kiadásai növekedtek. (He
lyeslés.) 

Ha valaki a pénzügyi igazgatás közt össze
hasonlító számítást kíván tenni, azt javaslom, 
vegye számításba az összes pénzügyi igazgatást; 
már pedig a központi és országos pénzügyi igaz
gatás Magyarországra nézve előszámitva van 
1869-re négy millió 921,000 forinttal, a biroda
lom másik felében pedig szintén 1869-re tiz 
millió 60,000 forinttal; ennélfogva az összes 
pénzügyi igazgatás aránya ugy áll egymáshoz, mint 
33 a 67-hez. 

M ó r i c z P á l : Ez egészen más! 
Lónyay Menyhért pénzügymi

n i s z t e r : Nem más, sőt ez a fődolog: mert 
minden pénzügyi kezelés megítélésénél irányadó, 
hogy az összes bevételekhez minő arányban van
nak az összes kezelési költségek ; tehát az a döntő, 
hogy egy bizonyos összegnek, például egy millió 
forintnak beszedése és kezelése mibe kerül az 
államnak. (Helyeslés.) Ha tehát a fenebbi összeg
hez hozzá veszszük az egyenes adók, fogyasztási 
adók, jövedékek és illetékek kezelési költségeit 
is, ugy az összes pénzügyi igazgatásnak költsé
gei tesznek Magyarországon 23.800,000 frtot, a 
birodalom másik felében 43.200,000 frtot, és az 
arány akkor ugy áll, mint 35 a 65-höz. Ennél
fogva bizonyos tekintetben a jövedelmekhez és 
adóképességhez arányban áll, noha meg kell je
gyezni, hogy nemcsak ezen tényezők veendők fel 
a dolog megítélésénél, hanem egyszersmind a 
terület is, melyre az igazgatás kiterjed; miután 
a tapasztalás mindenütt tanúsította, hogy egy 
sűrűbb népességgel biró és vagyonosabb terüle
ten kevesebb költséggel jár a pénzügyi igazgatás, 
mint egy nagyobb kiterjedésű, de csekélyebb és. 
kevésbbé vagyonos népességgel biró területen, 
miután az igazgatási költség a behajtandó 
összeghez aránylag az előbbiben mindig kevesebb, 
mint az utóbbiban. Már maga a felügyelet is, 
mely nagy területre kiterjed, mindig költségesebb 
szokott lenni. (Igás! jobb felől.) De magában Ma-
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gyarországban is a példa t ugyanazt bizonyítja. 
Például a Buda, Pest és O-Buda városokból álló 
pénzügyi igazgatósági kerület sokszorta kevesebb 
költséggel kezel egy bizonyos jövedelmet, mint 
a többi pénzügyi igazgatósági kerületek, miután 
az 1869. évben lezárt kimutatások szerint a két 
főváros és U-Buda együtt több mint 12 millió 
889,118 forint egyenes és közvetett adót mu
tat fel. 

De van még egy másik körülmény is, mely 
bizonyára költségesebbé tenné a pénzügyi keze
lést a birodalom másik felében, ha t. i. ott is 
ugyanazon viszonyok közt kellene a pénzilgyeket 
kezelni, mint nálunk. A birodalom másik felében 
nem létezik autonóm hatósági rendszer; és biz
tosithatom a t. képviselő urat, hogy, ha egyszer 
nálunk is a törvényhatóságok akkép rendeztet
nek, hogy azok tisztviselői a törvény által meg
szavazott adókat be fogják hajtani és kezelni oly 
módon, mint az Ausztriában történik s közre 
fognak működni a pénzügyi hatóságoknak segé
lyére, az esetben a magyar pénzügyi igazgatás költ
ségeit is alább lehetend szállítani. (Helyeslés a 
jobb oldalon.) 

A három napi vita alatt még számos ellen
zéki szónok adta jelét, ha Dem is mély pénzügyi 
tudományának, legalább annak: mikép lehet a 
drága időt eltölteni a pénzügyekkel szoros ösz-
szeköttetésben nem álló dolgok feletti szónoklat
tal. (Fölkiáltásoli jobb felől: Nagyon is igás!) A t. 
ház meg fogja nekem engedni, ha észrevétel nél
kül hagyom előadásaikat; csakis Simonyi képvi
selő ur beszédének a pénzügyekre vonatkozó 
részére teszek észrevételt. (Halljuk!) 

Yálasz nélkül beszédét már azért sem hagy
hatom, mert még kevés a pénzügyekről szóló 
beszédet hallottam, melyben előforduló számok, 
s az arra épített okoskodások oly kevés alappal 
birtak volna. 

Hogy bizalmatlansági szavazatát indokol
hassa, a jelen kormányzat iránti roszalásában 
oly szélsőségekbe megy, hogy beszédje minden 
részében folyvást a volt Bach- és provisorius 
kormányt dicséri; nem vehetjük rósz néven tőle, 
kinek azon állapotokról saját tapasztalásából tu
domása nem volt. 

Beszéde kezdetén kiemeli, hogy az ország 
jövedelmei 1867-ről 1870-re 37 millióval szapo
rodtak. Beh derék dolog lenne, ha igaz volna: 
(Tetszés a jobb oldalon) akkor mindjárt indítvá
nyozhatnám a földadónak felére való leszállítá
sát. (Élénk helyeslés a jobb oldalon.) Mennyire 
megerősítené ez a kormány állását! De talán 
nem is gyanítja képviselő ur, hogy ha ez igaz 
volna, ily roppant jövedelem-emelkedés az adó
tételek emelése nélkül — mert az átala dicsért 
absolut hatalom alatt az adótételek csekélyebbek 

nem voltak — ha valami, ez lenne képes 
meggyőzni arról, mily örvendetes állapotunk, 
hogy az adótétel emelése nélkül ily nagyban 
emelkedett a jövedelem, azaz: az adóképesség. 

Emelkedett az adóképesség s vele a közve
tett adók minden nemének jövedelme, de koránt
sem ily nagy mértékben. 

Mi vezette képviselő urat ezen tévedésbe, 
s mindazon tévedésekbe, melyeket később elkö
vetett, midőn mondja: (Olvassa) „Az 1867-iki 
költségvetést nem a magyar pénzügyminisztérium 
készítette, hanem átvévén idő közben az ország 
kormányzatát, azon költségvetés szerint kor
mányzott, mely a bécsi kormány által lett elő
irányozva. Ez előirányzatban a földadóra nézve 
22 millió és néhány százezer forint volt felvéve, 
1868-ban a földadó 34 millió frtra volt előirá
nyozva, tehát 12 millió írttal többre, mint meny
nyi volt a kárhoztatott provisorium alatt. Ez 
annyit tesz, mint a földadót 50 százalékkal ma
gasabbra emelni, mint a provisorium alatt volt. 
Ezt tette a miniszter ur azon adóval, melyre 
nézve azt mondja, hogy bizonyára legaránytala-
nabb és legsúlyosabban terheli az adózókat. Ha 
a földadóra nézve igy járt el a minisztérium, 
nem járt el kedvezőbben a többi adónemekre 
nézve sem. így a házadó 1867-ben 3 1 ' 2 millióra 
volt előirányozva, 1868, 1869 és 1870-ben pe
dig 6 millióra van előirányozva, tehát 80 szá
zalékkal magasabban, mint volt a provisorium 
előtt. A személyes kereseti adó ix/2 millióról 
közel 7 V2 millióra rúgott, tehát 65 százalékkal 
magasabb, mint a provisorium alatt. A jövedel
mi adó 2.800,000 írtról 7.049,000 frtra, tehát 
250 százalékkal nagyobbra rúgott, mint a pro
visorium alatt." 

Tudja-e, mit bizonyított be ezen állítása 
által kétségtelenül képviselő ur? Azt, hogy a 
törvényhozó első nélkülözhetetlen kötelességének 
teljesítését elmulasztá: a szentesitett törvények 
ismeretének kellő megszerzését. (Derültség jobb 
felől.) Adókról szól, és nem ismeri a szentesitett 
adótörvényeket; költségvetéshez szól, s nem vett 
magának fáradságot az előbbi költségvetések 
tanulmányozására; mert ha csak az általunk 
hozott budgettörvényeket tanulmányozta volna is, 
tudná, hogy 1867-ben fenállott az államadó 
mellett s azon felül az országos adó, tehát kü
lön pótlék az országos czélokra és a földteher-
mentesitési pótlók; azonban 1868-ban az állam
költségvetési törvény rendelete folytán ezen pót
lékok egy összegben kifejezve fordulnak elő az 
államadóval, s azoknak az előbbi rendszer sze
rinti külön kezelése megszűnt. 

Történt pedig ez minden egyenes adónem
nél, történt a törvény rendelete szerint. 1867-ben 
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elő számítva volt földadó — kerek számokban szó
lok— 22.400,000 frt, országos és földtehermente-
sitési pótlék 11.100,000 frt, összesen 33.460.000 
frt. 1870. évre pedig elő van számítva 34.260,000 
frt. Az emelkedés indokát találja abban, hogy 
1867-ben a megelőző fagykár miatt nagyobb 
levonás hozatott javaslatba. 

A házadó 1867-ben nem — mint képviselő ur 
á l l í t j a - 3 V, millió írt tal , de 5.318,000 írt tal volt 
kivetve; ezen adónem később emelkedett a tör
vény által behozott reform folytán, s most 
6.364,000 írt tal van előirányozva. A személyes 
kereseti adóra 1867-ben elő volt irányozva ÍVS 
millió államadó és 2.244,000 frt pótlék, összesen 
6.763,000 frt, ezen adó nem az adóreform foly
t án emelkedett. Hol vannak tehát azon nagy 
65, 80 és 250 %-os adóemelések , melyek a 
képviselő ur okoskodásának egész alapját képezik. 

Hogy nagyszerű tévedéseiről maga meggyő
ződhessék, arra kérem képviselő urat, legyen 
szíves és vegye kézhez az 1867-ki kezelési ki
mutatásokat. Kezénél kell lenni, hisz magam 
adtam át az országgyűlési irodában, midőn egy 
izben hozzám intézett interpellatiojában kételke
dett azon, hogy az 1867. évi kezelésről a szám
adások beadattak. Ezen kimutatásból fogja ta
pasztalni, hogy 1867-ben — tehát ép azon évben, 
melyet hasonlításai alapjául fölvett volt — azon 
adónemeknél, melyeket idézett, a föld-, ház-, 
személyes kereseti- és jövedelmi adónál a bevé
tel 51.147,000 frt. Vegye ismét elő az idei költség
vetést , melyben ezen adónemek előirányozva 
vannak 54.980,000 í r t t a l ; tehát az egész emel
kedés körülbelül 9 % -tólit tesz. Ismerje tehát el, 
hogy nagyban tévedett. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Megjegyzem e helyütt, hogy mindazon ha-
sonlitgatások, melyek több ellenzéki szónok ré
széről a végből tétettek, hogy kimutassák, meny
nyivel kedvezőbb a földadó Ausztriában mint 
i t t ; ámbár az adótétel emelése nélkül s ámbár 
Erdélyben és a Bánátban még mérsékeltetett is, 
most 7 milliót halad. A jövedelmi adó 1867-ben 
volt államadó 2.800,000 frt, pótlék 1.400,000 
frt; ezen adónem az adóreform, de különösen 
az által emelkedett, hogy szelvényadót s nagy 
intézetek, vasutak nevezetes jövedelmi adót fizet
nek itt, midőn 1867-ben még Bécsben fizettetett, 
s ott volt előirányozva. Hol vannak tehát azon 
borzadalmas 65 , 80 és 250 % adóemelések, 
melyek képviselő ur álokoskodásainak alapját 
képezik 1 

Elismerem, hogy jogosult azon állítás; de 
elfeledték, hogy Ausztriában az államadó mellett 
még külön fizettetik az országos pótlék, melyet 
az egyes országgyűlések szavaznak meg saját 
szükségleteik fedezésére, továbbá a földtehermen
tesítési pótlék is, melyet külön viselnek. 

KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 j | ív. 

Simonyi képviselő urnák többi számításait 
sem ismerhetem el alaposoknak; téved abban 
is, midőn azt mondja, hogy a minisztériumnak 
központi költségei az 1867-ki kiadásokat az 
1870-ki előirányzattal szembe állítva 250%-kal 
szaporodtak: mert valójában tet t 1867-ben — mi
dőn még a magyar kormány berendezve nem volt, 
sőt csakis a 3-ik hónapban vette át a kormány
zatot — 1.750,000frt; 1 870-re e czélra 2.647,000 
frt van előirányozva, tehát 900,000 ír t tal több. 

Megengedem, hogy lehetne még i t t bizonyos 
összegeket meggazdálkodni, s ezt óhajtom is ; 
azonban ne feledje, hogy 1870-ben már egy tel
jesen berendezett honvédelmi és horvát miniszté
rium is létezik, a legfőbb számvevőszék elöirímy-
zata is benfoglaltatik, a kereskedési-, közleke
dési- és vallásminiszteriumok egészen más alapon 
működnek, s 1867-ben a minisztériumoknál nem 
léteztek külön számvevőségek. 

ügy hiszem, ezzel képviselő urnák második 
számítási hibáját is földeritettem. (Helyeslés, jobb 
felől.) Szólani kívánok még a harmadik s utolsó 
számítási tévedéséről. (Halljuk! Halljuk,!) 

Azt mondja: „a vasúti kölcsön kamatai se
hol elő nem fordulnak;" de mindjárt hozzáteszi: 
„ha jól emlékezem, egy általam hozzá intézett 
kérdésre szíves volt olyasmit felelni, mit én 
őszintén megvallva nem értek, hanem a miből 
azt vettem ki, hogy azon vállalatok fizetik a 
kamatokat, melyekre a beruházás tör tént" . 

Mikor és mikép feleltem képviselő urnák 
arra, valóban nem emlékezem; azonban nagyon 
csodálkozom azon, hogy a minden vasúti vállalat
nál és igy a vasúti kölcsönből létesítendő válla
latoknál is előforduló interealaris kamatok szá-
mitásáról képviselő urnák tudomása nincsen. 
Sajnálom, hogy a t. háznak már ugy is sokáig 
igénybevett türelmét még arra is igénybe kell ven
nem, hogy képviselő urnák egy rövid magyará
zatot adják az interealaris kamatok számítási 
módjáról. 

Minden nagyobb vállalat, és igy a kamat-
biztositás mellett vagy a nélkül létesített vas
úti és egyéb nagy vállalatok mindenek előtt 
arról gondoskodnak, hogy a vállalatra szükséges 
pénzt maguknak megszerezzék, és mar a válla
lat "tervezésénél kiszámítják azon kamat külön
bözetet , mely az időközileg rövidebb időre 
elhelyezett pénz és a hosszabb időre felvett pénz
nek kamatai közt mutatkozik. Ha ily válla
lat terveztetik, a vállalkozók kibocsátják a rész 
vények és elsőbbségi kötvények egy részét, annyit, 
miből a vállalatnak létesítése biztositható; az 
épités több időt igényelvén, ezen pénzt időköz
ben valamely intézetnél leteszik kamatra, vagy 
máskép gyümölcsöztetik; úgy viszont a kibocsátott 
részvényekért vagy kötvényekért fizetik a kötele-

33 
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zett kamatot. Azon különbség, mely a két ka
matláb közt előáll, neveztetik interealáris ka
matnak, t, i. azon időre eső kamatnak, mig a 
vállalat létesül és más jövedelmet hoz, és ezen 
interealáris kamat összegével megterheltetik a 
vállalat és képezi a beruházási tőkének egy bizo
nyos részét. így történik ez, és nem történhe
tik másképen a vasúti kölesönből létesített vál
lalatoknál is. A pénzpiacz állása szerint a rövid 
időre elhelyezett pénzek hoznak 3, 3 7 Í , 4, néha 5 % 
kamatot , s miután a vasúti kölcsön kamatja kö
rülbelül 7Vs°/o, az interealáris kamatok tesznek 
3 — 4%-ot, melylyel a vállalat megterheltetik az 
éjütési idő tar tamára. 

Ezen számítás előfordul minden kamatbizto-
sitás mellett létesített vasútnál és előfordul a 
vasúti kölesönből létesített vasutaknál is. 

Mihelyt egy vonal megnyittatik és már jö
vedelmet hoz, az összes beruházott tőke, melynek 
részét képezi, az interealáris kamat is, húzza a 
vállalat jövedelmét, s a mennyiben ezen jöve
delem nem tenne annyit, mint a biztosított ösz-
szeg, vagy a vasúti kölcsönből létesített vállala
toknál a kölcsönből kötelezett összeg, ezen kü
lönbözet előfordul a költségvetésben. Ily czélokra 
az lS70-ki költségvetésben 1 millió van előirá
nyozva, tehát nem áll H ÍZ 5 cl mit képviselő ur e 
tekintetben állit, hogy semmi sem volna e vég
ből előirányozva. Azon vonal, mely legelőbb jött a 
kölcsön folytán az állam birtokába, a pest-losonezi 
vasút, mely azonban annyi jövedelmet hoz, hogy 
bőven fedezi a vasúti kölcsönnek kamatját. A 
hatvan-mi skolczi és zákány-zágrábi vasutakra 
nézve, melyek a legközelebbi napokban adattak 
á t a forgalomnak, az év végével fog a száma
dásban kitűnni, vajon behozza-e a kölcsön kamat
jai t vagy nem, és ha nem hozná be, ezen tétel 
az, mely a költségvetésben elöszámitásba jön, és 
az állam részéről fizetendő. Megvallom, nem hit
tem, hogy képviselő ur, ki a pénzügyi tárgyalá
sokhoz oly részletesen hozzászól, ezen, minden 
üzletember által ismert számítás iránt felvilágo
sítást fog kívánni, s az eddig engedélyezett vas
utaknál előfordult hasonló számítást, mint tör
vényhozó, figyelembe nem vette. 

TJgy hiszem, t. ház, megmutat tam, hogy 
Simonyi képviselő urnák minden számítása ki
sebb vagy nagyobb mértékben nélkülözi a kellő 
alapot (Helyeslés jobb felől) és miután egész 
beszédének alapját a számitások képezték, és 
azokkal indokolta bizalmatlansági szavazatát is : 
remélem, hogy, nem állván az okoskodás alap
jául szolgáló számitások, ezen tévedését bevallva, 
azt az által fogja jóvátenni, (Élénk helyeslés a 
jobb oldalon) hogy bizalmatlansági szavazatát bi
zalmi szavazattá változtatandja. (Élénk tetszés 
jobb felöl.) 

Simonyi képviselő ur egy beszédemből azon 
szavakat idézte, melyekben kijelöltem azon vég-
czélt, melyet pénzügyi rendszerünknél elérni igye
keznünk kell. 0 az abban kijelölt irányt helyesli, 
de hosszasan igyekszik kimutatni, hogy e tekin
tetben semmi sem történt. Elismerem, még igen 
sok a teendő, és sokkal kevesebb történt, mint 
óhajtottam volna; azonban nem egyedül tőlünk 
függ a kitűzött végczélnak elérése. A közjogi kérdések 
megoldása s egyéb halaszthatatlan törvényhozási 
teendők, és átalában a törvényhozási tárgyalá
sok rendkívüli hosszadalmassága voltak okai an
nak, hogy több nem tö r t én t ; azonban ne feledje 
képviselő u r , hogy még 1868-ban, midőn a lé
tező adórendszer törvényesíttetett, több adónem
nél nevezetes reformok is létesíttettek. Ne feledje 
el , hogy a minisztérium volt az, mely a DÓp 
szükségleteinél annyira fontos só árát mázsánkint 
2Va forinttal lejebb szállítani javalta s a mi
nisztérium igyekezett a közterhek aránylagos 
felosztását keresztül vinni, s a ház- és jövedelmi 
adónál még 1868-ban nevezetes és a tapasztalás 
által igazolt czélszerü reformokat hozott be, a 
bélyeg- és illetékeknél nevezetes könnyítések ér
vényesíttettek. Ne feledje el, hogy az összes 
adórendszer iránt a szakbizottságoknak munká
latai közel vannak a befejezéshez, sőt nagyobb 
részt már sajtó alatt vannak, és meg lehet győ
ződve, hogy e tekintetben a szükséges előterjesz
tések még ez év folytán kezdőtöket veendik; ne 
feledje végre, hogy hasznos beruházások tekinte
tében az utolsó 3 évben sokszorta több történt, 
mint azt megelőzőleg 3 évtized a la t t ; ez ugyan 
még mind kevés, deremélem, hogy — ha váratlan 
események, rendkívüli körülmények közbe nem 

jönnek — a kormány által tervezett javaslatoknak 
éi*vényt lehet szerezni. 

Képviselő ur különös ügyességgel bir a 
tényállást kénye-kedve szerint alakítani, minek 
fényes tanúbizonyságát adta, midőn a földadóról 
szólott — melyre nézve megjegyzem, hogy soha 
sem tagadtam , sőt magam is nem egyszer ki
emeltem, hogy az adóreformok terén egyik leg
fontosabb teendők közé tartozik a földadónak 
aránylagos és ujabb felosztása, mely által egyes 
művelési ágak túlságos megterheltetésén köny-
nyitve lesz, és remélem, hogy az ez iránti ja
vaslatok már ez évben nem csak beterjesztve 
lesznek, hanem a törvényhozás ez iránt még 
intézkedhetik is. Ezen véleményt nyilvánítottam 
még az első ülésszakban, s annak választóimhoz 
intézett levelemben is kifejezést adtam, (Halljuk!) 
és méltán is adhattam, mert komoly szándékom 
ez irányban megtenni mindent, és. hiszem is, 
hogy még azon idő alatt, mig a mostani képvi
selőknek mandátuma tart , ezen kérdés meg is 

i lesz oldva. (Éljemés a jobb oldalon.) A mit mond-
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tam és ígértem választóimnak, azt megtartani 
kívánom és akarom. Azt mondtam, hogy az or
szággyűlés által elrendelt enquéte-bizottmányok 
számára az anyag gyűjtetik; s hogy ezen bizott
mányok rövid időn megkezdik működésüket. 
Mindkettő megtörtént. Továbbá mondám: (Ol
vassa:) „Hiszem, hogy nemsokára alkalma lesz 
a törvényhozásnak a közterhek aránylagosabb és 
ujabb fölosztása iránt üdvös törvényeket hozni; 
jól tudom, hogy az egyenes adók, különösen a 
földadó sok helyt súlyos és arányta lan, hogy 
különösen a Pozsony városa határában levő sző
lőbirtokokon fekszik aránytalan teher; (Nevetés 
a bal oldalon. Halljuk csak tovább! a jobb oldalon) 
tudom, hogy ezen hátrány hazánk más vidékeit 
is nyomja s különösen az erdős vidékeket. Ezen 
bajon mindenütt segíteni kell; de segíteni az 
országban mindenütt és egy időben: (Élénk he
lyeslés a jobb oldalon) nehogy az egyes vidéken 
történt könnyítés az egésznek terheltetésével jár
jon." (Élénk tetszés a jobb oldalon és fölMáltások: 
Most tessék nevetni!) Ennyiből állott azon Ígéret, 
melyet méltán tehetek választóimnak, s ez egé
szen más, mint a mit képviselő ur reám fogott; 
(Igazi Ugy van! jobb felől) tehettem pedig ezt 
annál inkább, mert már a megelőző országgyű
lésen hasonló módon nyilatkoztam, és hiszem, 
hogy a mandátum, melyet választóimtól nyer
tem, nem jár le addig, míg a földadó-reform 
iránt a törvényhozás nem intézkedett, és így 
remélem, azon helyzetben leszek, hogy te t t igé
retemet be is válthatom. (Élénk tetszés a jobb 
oldalon.) így én mindenesetre szerencsésebb hely
zetben leszek, mint képviselő ur pártján levő 
némely képviselők, (Élénk fölkiáltások a jobb olda
lon: Halljuk! Halljuk!) kik választóiknak nagy 
ígéreteket tettek, és ha eljön a számolás napja, 
a be nem váltott ígéreteknek száma képviselő 
ur párthívei közt bizonyára nagy mérvben fog 
előfordulni. (Élénk fölkiáltások a jobboldalon: Ugy 
van! Ugy van! Mozgás a szélső bal oldalon.) 

P a t a y I s t v á n : Meg kell nevezni, ki 
volt! 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : De , tisztelt ház , elég is volt ennyit 
is válaszolni. (Halljuk ! Halljuk!) Berekesztem te
hát talán hosszura is nyúlt beszédemet azon 
megjegyzéssel, hogy a három előző napi vita reám 
aggodalmas benyomást t e t t : mert azon vég
telen teendőkkel szemben, melyek reánk várnak, 
a he lyet t , hogy a fontos kérdések megoldásához 
fognánk s egyedül a közjót tekintve, igyekez
nénk a drága időt, melyet az isteni gondviselés 
még békében és nyugalomban élni enged — s ki 
tudja, mily rövidre van ezen idő szabva — igye
keznénk állapotaink megszilárdítására, nemzetünk
nek és érdekeinek megerösitésére szentelni, ismét 

meg ismét a létező alap — a kiegyezés — vo-
natik be a hosszú vitába. 

En azon meggyőződésben vagyok, hogy az 
az igaz barátja az adózó népnek, ki békét akar, 
ki a jelen alkotmányos viszonyokat állandókká 
tenni kivánja; mert ez által fejlődhetik tovább 
a megindult anyagi gyarapodás, növekszik az 
adóképesség, s így az adózó nép jólétét előmoz
dítván , terheit könnyíti; (Élénk helyeslés a jobb 
oldalon) ellenben az, ki kérdésbe hozza a meg
erősödésnek indult állapotot, akadályozza a gya
rapodást, s az adózó üép terheinek súlyát öreg
biti. (Hosszasan tartó élénk éljenzés és taps a jobb 
oldalon.) 

E l n ö k : Tisztelt ház! Be levén fejezve a 
tárgyalás a miniszter végszavai előadásával, a t . 
háznak határozni, kell a fölött, vajon a pénzügyi 
bizottság jelentését át alánosságban elfogadja-e a 
részletes vita alapjául, vagy nem. A kérdés, 
gondolom, ez lesz, a melyre igennel vagy nem
mel lehet felelni. Jegyző ur föl fogja a kérdést 
olvasni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa): El
fogadja-e a t. ház a pénzügyi bizottság jelenté
sét a 70-ki költségvetés tárgyában, a részletes 
tárgyalás alapjául: igen vagy nem ? 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Ha igy téte
tik föl a kérdés, a következés az lesz, hogy me
gint átalános vita keletkezik a fölött: vajon a 
ház a benyújtott költségvetést a részletes t á r 
gyalás alapjául elfogadja-e vagy nem1? É n ugy 
fogom föl a dolgot, hogy most a költségvetés 
átalános elfogadására kell szavaznunk, nem pe
dig a pénzügyi bizottság jelentésére. Ennélfogva 
részemről igy kívánom föltétetni a kérdést : el
fogadja-e a ház a kormány által előterjesztett 
költségvetést a részletes tárgyalás alapjául vagy 
nem ? 

E l n ö k : Én azt gondolom, t. ház, hogy 
ez más formában ugyanaz : mert a pénzügyi bi
zottság a maga jelentésében azt ajánlja, hogy a 
részletes tárgyalás alapjául fogadja el a t. ház 
a költségvetést. Ha tehát a t. ház ezen jelentést 
elfogadja, elfogadja egyszersmind azon nézetet 
is , hogy a költségvetés átalános tárgyalásába 
belebocsátkozik. De mégis, nézetem szerint, a, 
jelentésre kell szavazni, miután vannak annak 
egyes pontjai és óhajai, melyeket a t . ház az 
elfogadás által magáévá tesz, vagy n e m ; holott 
különben ettől a ház elesnék. 

M a d a r á s z J ó z s e f : Én azt hiszem, a 
t. elnök ur ez utóbbi előadása tökéletesen meg
egyez Simonyi Ernő barátom óhajtásával : ő 
ugyanis a minisztérium által beterjesztett állam-

I költségvetésnek elfogadását kivánja szavazás alá 
] bocsátani, hogy elfogadja-e a ház részletes tár-
I gyalás alapjául vagy nem ? Igen természetes^ 

33* 
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hogy ez esak azon módosításoknál történhetik, 
melyeket a pénzügyi bizottság előterjesztett. Te
hát a szavazás tárgya semmi esetre más nem 
lehet, mint a melyet Simonyi barátom előadott, 
miért is én következőképen óhajtanám a kérdést 
föltétetni : elfogadja-e a t. ház a részletes tár
gyalás alapjául a minisztérium által beterjesz
tett államköltségvetést a pénzügyi bizottság mó
dosításaival vagy nem? (Helyeslés a szélső bal, 
ellenmondás a jobb oldalon.) 

E l n ö k : Én azt hiszem, az első kérdés, 
melyet föltettem, szabatosabb. (Helyeslés.) Mél
tóztatnak helyeselni az általam föltett kérdést? 
(Elfogadjuk.') A kérdés tehát a következő: 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (újra fölolvassa 
a kérdést.) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) A többség elfogadta. 

Következik a részletes tárgyalás. Mindenek 
előtt a jelentés fog felolvastatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 
pénzügyi bizottság jelentését, a nyugdijakról szóló 
részletig kizárólag.) 

D e á k P e r e n e z : T. ház! Miután a 
pénzügyi bizottság jelentése az átalános vitatko
zás folytán részletes tárgyalás alapjául a többség 
által elfogadtatott, a részleteknek azon három első 
pontjára nézve, mely fölolvastatott, mint homo
gén természetüekre egyszerre és együtt van sze
rencsém előadni egy határozati javaslatot. (Hall
juk! Olvassa:) 

„Határozati javaslat. Mondja ki a ház, hogy 
ezentúl a költségvetés mindenkor kellő időben s 
ne részletenkint, hanem teljesen, a bevételek s 
kiadások mérlegével, a brutto-budget elvei sze
rint s formailag is egyöntetüleg, és az egyes mi
nisztériumok részéről irott indokolással kisérve 
terjesztessék elő ; hogy a központon alkalmazott 
hivatalnokok száma a közigazgatás azon ágaiban, 
a hol lehetséges, kevesbittessék; végre, hogy a 
költségvetési törvényben az átruházás engedélye 
lehetőleg kerültessék s a törvényben inkább azon 
ezimek és rovatok, melyekben még most az át
ruházás (virement) ki nem kerülhető, foglaltassa
nak egybe." 

Ezek azon pontok, melyek, véleményem sze
rint, a részletekre nézve elhatározandók len
nének. 

A jelentés utolsó része végre szól a nyug
dijak kérdéséről. Erre nézve az én véleményem 
is az, mit már több Képviselő előadott, hogy t. 
i. tárgyalása halasztassék későbbre. Erre nézve 
nézetemet majd akkor, ha azon pont is felolvas
tatik, lesz szerencsém előadni és arra vonatkozó 
javaslatomat a t. ház asztalára letenni. (He
lyeslés). 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (újra fölolvas
sa Deák Ferencz határozati javaslatét.) 

• T i s z a K á l m á n : Méltóztatnak tudni, 
hogy a pénzügyi bizottság jelentése fölötti vita 
alkalmával volt szerencsém egy határozati javas
latot beadni, melynek czélja épen az volt, hogy 
a pénzügyi bizottság jelentésében foglalt elvek 
és utasítások a minisztériumnak a ház utasítá
saiként kiadassanak, és hogy más felől a nyug
dijak kérdése a tárgy fontosságához képest elkü
lönítve egy külön napon tárgyaltassék. Miután 
a most felolvasott határozati javaslat az első szem
pontnak tökéletesen eleget tesz, mert ugyanazon 
elveket és irány eszméket adja utasításul, me
lyek a pénzügyi bizottság átalános jelentésében 
foglaltatnak, azon reményben, hogy a miket 
előttem szólott t. képviselő társam kifejtett, 
a nyugdijakra nézve is el fog határoztatni, hogy 
ezek előre kitűzendő napon külön tárgyaltassa
nak , saját határozati javaslatomat, mint a mely
nek czélja ez utón is eléretik, ezennel vissza
vonom. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a határozati 
javaslatot a mint az felolvastatott? (Elfogadjuk!) 
Tehát ez határozatilag fog kimondatni. 

Következnék most a nyugdijak kérdése. 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a, pénz

ügyi bizottság átalános jelentésének a nyugdijakra 
vonatkozó részét.) 

E l n ö k : A nyugdijakra nézve is méltóz
tassék a t. ház nyilatkozni. 

D e á k E e r e n c z : Miként már mondot
tam, czélszerünek vélem, hogy ezen igen fontos 
és nehéz megoldású tárgyat később tárgyaljuk, 
e végre külön kitűzendő napon. Ezt. ugy hiszem, 
igy is el lehetne ugyan határozni; hogy azon
ban a szabályoknak megfeleljek, javaslatomat le 
is irtani. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Deák 
Ferencz határozati javaslatát:) „Mondja ki a ház, 
hogy a pénzügyi bizottmány jelentésének a 
nyugdijakra, vonatkozó része később fog, a költ
ségvetés tárgyalása közben, egy e végre külön 
kitűzendő napon tárgyaltatni." 

E l n ö k : Elfogadja a ház e határozati javas
latot? (Elfogadjuk!) Tehát ezen két határozati 
javaslat, a most felolvasott és az elöbbeni, a 
ház határozatává válik, és a ház most már 
a budget részletes tágyalásába bele bocsátkoz-
hatik. 

Kérdés: a ház mily sorrendben kívánja a 
költségvetést tárgyalni? Bátor vagyok javas
latba hozni azon sorrendet, melyben azt a pénz
ügyi bizottság előterjesztette. Első lenne a mi
niszterelnökség költségvetése, 2-ik az Ő fel
sége személye körüli minisztérium 3-ik a pénz
ügyminisztérium, 4-ik a közmunka és közieke-
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dési minisztérium, 5-ik az igazságügyminiszte-
rium, 6-ik a belügy, T-ik a földművelés és ipar, 
8-ik a honvédelmi, 9-ik a vallás- és közoktatás
ügyi és végre 10-ik a Horvát-Szlavon- és Dalmát
országok minisztériumának költségvetése. 

V á r a d y G á b o r : Azt méltóztatott el
nök ur vég szavában mondani: „végre." Ez igen 
is áll a pénzügyi bizottság által előterjesztett je
lentésekre, melyeknek nyoma van a jelentésben; 
vannak azonban olyan költségek, melyekre nézve 
a pénzügyi bizottság semmit sem nyilatkozik, 
vagyis csak átaláuosságban mondja ki, hogy ész
revétele nincs; ezek nincsenek római számmal 
megjelölve; szükséges azonban, hogy azokra néz
ve is méltóztassanak meghatározni, micsoda sor
rendben vétessenek elő. Ertem azon költségvetése
ket, melyek a pénzügyi bizottság által beterjesz
te t t jelentés végpontjában említtetnek. 

E l n ö k : Ha majd az egyes minisztériumok 
költségvetései fölött a ház határozott azon sorrend
ben, mint a minisztérium beterjesztette, akkor fog
nak azon tárgyak a jelentésben történt felemlités 
sorrendében fölvétetni. Méltóztatnak elfogadni? 
(Elfogadjuk!) 

V u k o v i c s S e b ő : Egy észrevételt kívá
nok tenni: Azon véleményben voltam, ugy ér
tet tem a tanácskozás elején a t. elnök ur nyilat
kozatát, hogy a pénzügyi bizottságnak átalános 
jelentését föl kell olvasni és azután azt ponton-
kínt tárgyalni : mert ezen jelentésben előfordul
nak megjegyzések, vélemények, melyek minden 
esetre figyelmet érdemelnek. Nem tudom, (Felki
áltások : Van már határozat!) ha ez által nem 
sértem-e a házszabályokat, ha e véleményben 
levén, azon pontra kívánok rövid észrevételt ten
ni, mely a 2-ik lap 5-ik bekezdésében igy szól: 
„Mindenekelőtt kötelességének tar tot ta a bizott
ság több minisztérium költségvetésének tárgya
lásánál azon óhajtást kifejezni, hogy, tekintettel 
az államkormányzat amúgy is nagy szükségleteire, 
a központon alkalmazott hivatalnokok száma a 
közigazgatás több ágában lehetőleg kevesbítendő 
volna." En azt gondolom, a pénzügyi bizottság 
ezen igen helyes észrevétele biztosabb sikerre ve
zetett volna, ha nem óhajtás, hanem határozat 
alakjában fejeztetett volna ki. (Zaj, fölkiáltásók: 
Van határozat!) 

E l n ö k : A t. képviselő urnák, gondolom, 
elkerülte figyelmét azon határozati javaslat, me
lyet Deák Ferencz képviselő ur ma épen ezen érte
lemben beadott, és mely elfogadtatott. 

V u k o v i c s S e b ő : E határozati javaslat 
más alakban van szerkesztve, mint én óhajtanám. 
En ugyanis azt akarnám kimondatni, hogy a 
közhivatalnokok és bírák száma és fizetése ne a 
budget alkalmával tárgyaltassék, midőn csak fu
tólag és mellékesen lehet hozzászólni, hanem kü

lön törvény által intézkedjék e részben az ország
gyűlés : hogy ideje és alkalma legyen az ország 
e részbeni szükségeit tüzetesen megbírálni; és 
épen ez az, a mire a pénzügyminiszter ur is mai 
beszédében figyelmét forditá, midőn azt monda: 
hogy mindazon tárgyak, melyek a budget tárgyalá
sára vonatkoznak, külön törvények, külön hatá
rozatok által intéztessenek el : mert csak ugy 
folyhat az egyes budgetek tárgyalása minden 
akadály nélkül. Ennek folytán tehát bátor vol
nék következő határozati javaslatot ajánlani. 
(Olvassa:) „A minisztérium fölszóllittatik, hogy 
a lehetőleg legrövidebb idő alatt terjeszszen elő 
oly törvényjavaslatot, melyben mind az országos 
bíróságok, mind a központi közigazgatás személy
zetének száma és fizetése a szükség kifejtésével 
előadva, és ez által a háznak alkalom legyen 
nyújtva az ország kormányzatának terheit körül
ményes megbirálás után megállapítani, s a kö
vetkező budgetek tárgyalását könnyíteni.0 

E l n ö k : Ki fog nyomatni, és annak idején 
tárgyaltatni. 

Most következik a részletes tárgyalás, még 
pedig azon sorrendben, mint előbb előterjesztet
tem. Először a miniszterelnök költségvetésének 
tárgyalása. 

Ha méltóztatik megengedni, 5 perezre fel
függesztem az ülést. (Helyeslés.) 

(Öt pereznyi szünet, múlva:) 

Méltóztassanak helyeiket elfoglalni. Napi 
renden van az állandó pénzügyi bizottság jelen
tése a miniszterelnökség iránt. 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Mi
előtt felolvasnám a t. ház pénzügyi bizottságá
nak jelentését, kötelességemnek tartom a t, házat 
két értelemzavaró sajtóhibára figyelmeztetni, 
mely a jelentésben előfordul. Az első a negyedik 
kikezdés utolsó előtti sorában, hol a 100 forint 
helyett 300 frt teendő. A második a jelentés 
utolsó kikezdése, utolsó előtti sorában, hol a 
125,200 frt helyett 245,200 frt teendő. 

(Olvassa.) „A miniszterelnökség előirány
zata az 1870-dik évre 246,200 frt, a nyugdi
jaka t ide nem értve; az 1869. évre a törvény 
által a miniszterelnökség szükségleteinek fedezé
sére 117,100 frt állapíttatván meg, a kívánt 
többlet 129,100 frtot teszen.Az első tétel, mely 
ezen jelentékeny többlet okául szolgál, a rendel
kezési a lap, mely 120,000 frttal van előirány
zatba véve. A tárgyalások alkalmával jelen volt 
miniszterelnök nyilatkozatai alapján a bizottság 
meggyőződött arról, hogy a kormány eddig élén
ken érezte egy ilyen szükség esetében rendelke
zésére álló alap hiányát, s hogy annak az elő
irányzatba való felvétele épen a két éven át 
szerzett tapasztalatok által teljesen igazolható 
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volt; tekintve tehát, hogy más alkotmányos álla
mokban is a kormánynak ily ezimen bizonyos 
összegek szoktak rendelkezésére állani, a bizott
ság azon meggyőződésben, hogy a minisztérium 
ezen kért összeget helyes ezélokra s a közér
dek előmozdítására forditandja, megszavazandó-
nak véli." 

A rendelkezési alap megszavazását javas
latba hozni, a pénzügyi bizottság tárgyalásainál 
jelen volt miniszterelnök ur, felvilágosításai alap
ján a pénzügyi bizottság szükségesnek atalában, 
különösen pedig hazai viszonyainknál fogva köte
lességének ismerte. Az összeg maga, rendeltetése 
fontosságait és ezélját tekintve, igen csekély és 
korántsem ró államháztartásunkra, elviselhetetlen 
terhet ; az elv pedig sem nem uj, sem nem olyan, hogy 
más európai alkotmányos államokban eddig sikerrel 
ne alkalmaztatott volna. De ez nem is lehet 
máskép, t. ház ! mert egy ily alapnak nemlétét 
a kormány eddig is már igen élénken érezte. 
Igen, t. ház! hogy mi sem könnyebb, mint tán 
hangzatos szavakkal az államköltségvetés oly 
tételét megtámadni, melynek részletezése a nyil
vánosság elé atalában nem jöhet s nem is jöhetne 
még akkor sem, ha a kormány annak hováfor-
ditását előre tudná: ezt pedig a kormány, néze
tem szerint, előlegesen — a készletekre nézve leg
alább — nem is tudhatja. Eltekintve tehát attól, 
hogy a miniszterelnök ur személyében, eltekintve 
attól, hogy a jelenlegi kormányban az összeg 
helyes hováforditása iránt kellő biztosíték rejlik : 
a pénzügyi bizottság azon nézetben, hogy az el-
fogrdatlan pillantás Magyarország jelen viszonyaira 
elégséges arra, hogy kiki könnyen meggyőződ
hessék arról, hogy egy alkotmányos becsületes 
kormánytól ily összeget meg nem lehet tagadni, 
ezen összeg megszavazását a képviselőház figyel
mébe tiszteletteljesen ajánlja. (Helyeslés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : Abból, hogy a pénz
ügyi bizottság t. előadója most szólalt fel e tárgy
ban, azt kell következtetnem, hogy tán most 
méltóztatnak a rendelkezési alap felett dönteni: 
én azt vártam, hogy előbb az egész jelentés fog 
felolvastatni, s aztán pontonkint tárgyaltatni ; 
nem tudom tehát mily eljárást, kivan a ház 
követni. 

E l n ö k : A jelentés egyes rovatokra vo
natkozván, nem is tárgyalható máskép. A mi
niszterelnökség költségvetésében a szükséglet két
féle: a miniszterelnökség kiadásai és a rendelke
zési alapok. A rendelkezési alapra észrevétele 
van a jelentésnek; azt gondolom tehát , hogy itt 
kellene ahhoz szólni, és ha azon keresztül men
tünk, akkor mennénk át a szükséglet egyes 
tóteleire. Ez lenne nézetem szerint a részletes 
tárgyalás módja. 

G h y c z y I g n á c z : Eddig az volta szokás 

és a múlt budgettárgyalásnál is ugy jártunk 
el, hogy előbb az egész jelentés elolvastatott, 
és azután mentünk a részletekbe Mert az, 
hogy a jelentésnek tételei szerint vétetik elő a 
költségvetés tárgyalása, feltételezi, hogy előbb a. 
költségvetés rovatai egyenkint tárgyaltattak. így 
azonban nem jártunk el soha. 

E l n ö k : Magam voltam elnöke a bizott-
ságnak, és ugy tudom, hogy mindig ugy jár tunk 
el. A költségvetés rovatai felvétettek, és a pénz-, 
ügyi bizottság észrevételei ezekre felolvastattak, 

T i s z a K á l m á n : Én, t. ház, igen szí
vesen beleegyezem ezen tárgyalási módba most 
is, de azt hiszem, hogy később mégis csak a 
költségvetést kell majd felvenni' czimenkint, és 
azon is keresztül kellend mennünk. (Fölkiáltások; 
Ugy történik!) Nem az történt most; hanem a 
pénzügyi bizottság jelentése olvastatott fel, és 
ezen alkalommal már belementünk a diseussióba, 
(Nyugtalanság). 

E l n ö k : Méltóztassanak tehát nyilatkozni; 
kivánják-e fölolvastatni a jelentést egész terje
delmében? (Olvastassék föl!) 

Z s e d é n y i E d e : Azt hiszem, legjobb 
lesz az eddigi gyakorlatot megtartani. Az eddigi 
gyakorlat szerint a jegyző felolvasta a költség
vetést, és az előadó megtette reá észrevételeit, 
(Helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a mi-. 
msater elnökség költségvetésének sommázatát). 

T ó t h K á l m á n : Tételenkint kellene föl-
olvasni. Ez a sommázat volt. (Helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a mi
niszterelnökség költségvetési előirányzatának első 
rovatát.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Ezen 
rovatra nézve a pénzügyi bizottságnak a követ
kező észrevételei vannak: „Az első rovat 10. té
tele alatt előforduló segédhivatali igazgató fize
tése 300 frttal javíttatni szándékoltatik. Ezen 
fizetésfelemelést a bizottság megtagandandSnak 
véli azon okból, mert kívánatos, hogy a minisz
tériumoknál alkalmazásban levő egyrangu és 
egyforma czimmel biró hivatalnokok egyszersmind 
egyforma fizetésben is részesittessenek, s ennél
fogva ezen tételnél a folyó évre megszavazott 
1500 frtnyi fizetést és 100 frtnyi lakbért jövőre 
is fentartandónak véli." 

V á r a d y G á b o r : T. ház! Mielőtt a 
tárgyhoz szólanék, egy kérdést vagyok bátor in
tézni a t . előadó úrhoz. A 68-ki költségvetésben 
a sajtóosztály 12,820 írttal szerepelt. Később 
éhez átalánosságban más összegek is adat
tak, a mi által az, a költségvetés szerint, 25,500 
ír tban állapíttatott meg. A pénzügyi bizottság 
akkori jelentése a sajtóosztályt nem vélte külön 
fölemlitendőnek és így már 1869-ben a sajtóosz-
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tály a költségvetésben nem szerepelt, nem sze
repel ez 1870-ben sem; hanem hogy itt kell 
valahol lenni a sajtóosztálynak az elnöki iroda 
rovata alatt, mutatja a 6-ik rovat b) pontjának 
ezen tétele: „Átalány a sajtóosztály részére." 
Mondom, mielőtt hozzászólanék a tárgyhoz, bá
tor vagyok a t. előadó úrtól azon felvilágosítást 
kérni, hogy ezen 1870-ki költségvetésben a saj
tóosztály minő tételek alatt szerepel és miként 
számítandó ki ? Kérem a t. előadó urat, hogy 
ez iránt felvilágosítást adni méltóztatnék. 

If j . Zichy József gr. e lőadó: Az 
előttem szóló képviselő urnák tökéletesen igaza 
van abban, hogy a 69-ki előirányzatban a sajtó
osztály már mint ilyen elő nem fordul. Engem 
is megdöbbentett e körülmény ; kérdést intézvén 
a miniszterelnök úrhoz , azon felvilágosítást 
nyertem, hogy az nem egyéb, mint írásbeli hiba, 
t. i. ezen áfcalános kiadások egyes tételei leírat
tak az irodában a múlt évi példányok után és 
így történt, hogy e két szó „sajtó-osztály" a költ
ségvetésben benmaradt. Ha méltóztatnak ámult 
évi költségvetést ezzel összehasonlítani, méltóz
tatnak látni, hogy az illető írnok, a ki leírta, 
hibából ezt tökéletesen lemásolta. 

V á r a d y G á b o r : Engedje meg a t. 
előadó ur, de én ezen felvilágosítással nem le
hetek megelégedve: mert az a) pont alatt ott 
van az átalány az elnöki iroda részére, és utána 
átalány a sajtóosztály számára. Ha ez sajtóhiba 
vagy iráshiba, akkor nem tudom miként szerepel 
két rovatban két tétel alatt a sajtóra fordított 
kiadás? Kérem tehát, méltóztassanak eziránt fel
világosítani, különben nem vagyok képes a tárgy
hoz hozzászólani. 

Andrásy Gyula gr. miniszterel
n ö k : T. ház ! Kénytelen vagyok előre bocsátani 
azt, hogy minisztériumom költségvetésének részle
teiben nem vagyok felette jártas az egyes tételekre 
nézve. A pénzügyi bizottságban részint én, részint 
azok , a kiket — jártasabbak levén a dologban 
mint én —jogomnál fogva megbíztam, előadtuk az 
e tételre vonatkozólag az okokat, melyekről a 
bizottság meggyőződött. Érzem , hogy itt is 
tartozom felelettel, és igyekszem azt, a mennyire 
lehet, megadni. 

T. barátom Várady Gábor azt kérdezi — 
tulajdonkép nem is értettem egészen a kérdést — 
hogy mikép jön a sajtóosztály megnevezése oda, 
vagy hogy létezik-e vagy nem létezik az a sajtó
osztály 1 

V á r a d y G á b o r : Szabad még egyszer 
ismételnem kérdésemet ? 

Andrásy Gyula gr. miniszterel
n ö k : Kérem! 

V á r a d y G á b o r : Azt kérdeztem, hogy 
miután az 1868. évi költségvetésben a sajtóosz

tály részére szükséges költségek külön rovatban 
mutattattak ki, összesen 25,000 írtban; a pénz
ügyi bizottság javaslata nyomán akkor az mon
datott, hogy ezt nem szükséges külön rovatban 
kimutatni, hanem olvasztassék be ezen kiadás a 
minisztérium költségvetésébe, minek folytán az 
1869. költségvetésben nem szerepel többé a saj
tóosztály ezen ezini alatt, a részleteknél nem 
szerepel ez külön a jelen költségvetésben sem; 
hanem hogy a jelen költségvetésben sajtóosztály 
létezik, azt mutatja a 6-ik rovatnak b) tétele, a 
hol 12,000 frt átalány hozatik javaslatba a sajtó
osztály részére: azt kérdeztem tehát, fordittatik-e 
ezen ezimen valami az első rovat alatt a sajtó
osztályra és mennyi az? Erre kértem fölvilá
gosítást. 

Andrásy Gyula gr. miniszterel
n ö k ; Mennyi fordittatik, azt nem tudom: mert 
megvallom, egyetlen egy tételt sem ismerek a 
részletekben, hanem a dolog lényegét illetőleg, 
arra nézve, a mit a t. képviselő ur kérdezett, 
megadhatom a választ. 

A miniszterelnökségnél van egy osztály azon 
név alatt: sajtóosztály. 

Ez a miniszterelnökségnek olyan osztálya, 
mely azzal foglalkozik, hogy a lapokból kivona
tokat készítvén, a miniszterelnököt és az illető 
minisztereket mindig tudósítják arról, a mi 
szükséges arra nézve, hogy a közvélemény iránt 
tájékozva legyenek; továbbá — hogyha netán az 
egyes minisztériumok késztetve vannak — ezáfo-
latokat készit. Ezen osztály a miniszterelnökség
nél van azért, mert minden minisztériumot 
illető észrevételeket tartozik azokkal közölni. 

De egyebekre is kiterjed ezen osztály teen
dője, és midőn a költségvetés ezen része a mi
niszterelnökségnél sajtó-osztály név alatt jelent 
meg, a bizottságban azon észrevétel tétetett, hogy 
e kifejezés talán ferde magyarázatokra adhatna 
alkalmat, és később elhatároztatott, hogy a mi
niszterelnökségnek egy része nem „sajtóosztály" 
név alatt, hanem mint a miniszterelnökségnek 
egy osztálya kerüljön elő. Most ismét nem tudom, 
miféle tévedésből, valaki ajtóosztály név alatt 
irta azt be. Az Összegnek ott kell lenni, hanem 
ennek átalában csak a miniszterelnökségnek egy 
osztálya számára kellene előirányozva lenni. 

V á r a d y G á b o r : T. ház ! Én elismerem 
a sajtóosztálynak, oly értelemben , mint azt a 
miniszterelnök ur egyes vonásokban körvona-
lozta, némileg szükségességét: mert ha ezt nem 
tenném, kétségbe vonnám a sajtó hátalmát. 

Óhajtjuk, akarjuk, hogy kormányunk erős, 
hatalmas legyen, és igy nem lehet szándékunk
ban elvonni tőle a hatalomnak egyik jelenté
keny tényezőjét, a sajtót; hanem szükségesnek 
látom itt kifejteni, hogy az alatt minő sajtót 
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értek én. A sajtó hatalma, t. ház, egy részről ál
dást hoz, miképen a tűz és viz, másrészről pusz
tít, mint a tűzvész és a vízár. (Igaz! jobb és 
bal felől.) Azon sajtó, mely igazságot terjeszt, 
világosságot hint, szabadelvüséget hirdet; a sza
badságnak, a szabad meggyőződésnek apostola ; 
a mely sajtó meghajol az erény előtt és osto
rozza a bűnt, bármely oldalról jőjön is az, az a 
sajtó a tűz melegével éltet, a viz nedvével ter
mékenyit és táplál. (Helyeslés.) Ellenben azon 
sajtó, mely a világosság terjesztése helyett an
nak és az igazságnak elnyomására fordítja mun
kásságát, mely a bűnt palástolja és a honpol
gárok erényét sárba tapodja, azon sajtó, t . ház, 
pusztít, rombol, mint a tűzvész és falvakat, vá
rosokat romból el, mint az árvíz ; (Igás! a bal 
és jobb oldalon) azon sajtó t. ház ! a mely ír 
mindenkiért, bár hol bármit és minden körül
mény közt pénzért, hasonlít azon hölgy vonzal
mához, mely bárhol mindenki részére megvehető 
pénzért. (Helyeslés. Valaki jobb felől'. ír orosz 
pénzért!) 

Ezeknek előboesátása után, t. ház! kijelen
tem, hogy azon sajtó részére, mely munkássá
gát az igazság felderítésére, ferdített tények 
helyreigazítására fordítja, azon sajtóosztály ré
szére meg fogom szavazni a kimutatandó szük
séges összeget, mert egyátalában nem lehet 
szándékom a kormánytól elvonni azon hatalmat, 
hogy az akár bel-, akár külföldön ellene intézett 
alaptalan támadásokat visszautasíthassa,, a fer
dítéseket helyreigazíthassa, és munkásságának 
eredményét méltóságához, állásához illően tár
gyilagosan felmutathassa. Ellenben az oly sajtó 
részére, mely a helyett, hogy a kormány tör
vényes alkotmányos eljárását védelmezné vagy 
igazolná , a honpolgárok erényeit tiporja sár
ba , mely az igazság felderítése helyett az 
igazságot eltakarja, mely a közvélemény resjaeetá-
lása helyett azt meghamisítja, és mindezt t. 
ház, a mi pénzünkön, az ifyen sajtó részére nem 
szavaznék meg egy fillért sem, nem most, az 
Andrásy-Lónyay-miniszteriuni alatt, hanem nem 
fognám azt megszavazni egy Grhyezy-Tisza-mi-
niszteriumnak sem: nem most, és nem soha. 
(Élénk helyeslés bal felől.) 

C s e r n á t o n y L a j o s : T. ház! Bátor va
gyok Várady t. barátom nyilatkozatát egy igen 
prózai, hanem praktikus kérdéssel kiegészíteni. 

Az igen t. minisztereiuök ur méltóztatott 
őszintén bevallani, hogy a minisztériumát illető 
költségvetés részleteiről nincs tudomása. Ezt én 
nagyon természetesnek tartom s nem is azért em
lítem föl, mintha ebben akár miféle megrovásra 
méltó nyilatkozatot találnék. Ezt nagyon termé
szetesnek tartom, hogy a másod-, harmadrangú 

tételekről nincs tudomása : mert hisz nincs ideje 
ilyen csekélységekkel vesződni, az bizonyos. 

% Hanem azt hiszem, azon kérdésről, melyet 
bátor leszek tenni, miniszter elnök urnák is van 
tudomása, következőleg a ház e részének, mely
nek aggodalma van, e kérdésben felvilágosítást 
tud adni. Atalánosan beszélik, irják, és mond
hatni mindenki előtti tény gyanánt emiitik foly
tonosan, hogy van legalább is három subventio-
nált lap. (Halljuk!) A közönség meg is nevezi 
őket, és miután én azon óhajtással, azon szán
dékkal szólaltam fel itt, hogy, ha nem igaz e 
tény, megczáfoitassék, s hogy azon lapokról le-
vonassék az ódium, melyek a közönség előtt a 
kitartatás színében állanak, azért, hogy a kormá
nyi boldogságot imádják, és az ellenzékieket 
piszkolják. Én tehát megnevezem e három la
pot. A közönség azt állítja, hogy az „Esti lap", 
„Borszem Jankó" és „Hírmondó" a kormány által 
tar ta tnak ki. Nekem mint pártembernek, mint 
képviselőnek, mint egyes embernek, mint adófizető
nek egyátalában semmi kifogásom nincs semmiféle 
lap ellen, ha azt saját zsebéből tartja egy illető kör, 
egy illető párt, vagy akárki, bárha az egy fillért 
sem jövedelmez, s ha nem volna képes megélni 
a saját becsületéből, egy óráig sem; hogy ha 
tetszik valakinek, saját zsebéből fentartja, ez az 
ő dolga ; sőt azt mondom, és tovább megyek, 
hogy egy pártnak mindig becsületére válik, 
hogy ha saját elvei, saját nézetei hirdetésére sa
ját zsebéből is áldozatot hoz, ha szükséges. Ez 
iránt tisztában léve, én egj'átalában nem ütköz
ném meg soha semmiféle hangon, semmiféle mo
dorú jobb oldali, kormánypárti lap lételén: csak
hogy az ne az adófizetők zsebéből tartassák, 
(Élénk helyeslés bal felől) haoem tartassák azon 
pár t zsebéből, melynek szolgálatában van. Ma» 
gyarországon pártkormány van. (Mindenütt!) Ma 
a jobb oldal — azaz mindig a jobb oldal, mert 
ha kormány változás következik be, akkor va
lószínűleg a két oldal helyet cserél — ma azon 
urak pártja tarja kezében a hatalmat, a mely a 
mostani állapotot boldognak nevezi e's hirdeti. 
Holnap vagy holnapután vagy esztendő múlva, 
vagy akár mikor egy vagy más utón jöhet egy 
másik pár t , mely az ellenkezőt állítja, szóval 
minden alkotmányos és parlamenti kormány nem. 
is lehet egyéb, mint pártkormány ; hanem ha 
saját politikájának orgánumokat teremt mind a 
két párt zsebéből, ez nem jogos, és ez sehol sincs, a 
hol komolyan értelmezik az alkotmányosságot. 

A miniszterelnök ur vagy pedig az előadó 
ur, ugy tetszik mindakettő, egy kifejezést hasz
nált, mely eszembe ju t ta t egy esetet. Azt mond
ták, hogy a sajtóosztály a közvélemény felvi
lágosítására használtatik. Olaszországban valami 
négy-öt esztendő előtt rendkívül divatba jött 
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ezen kifejezés, „illumináini a közvéleményt" és 
ezen „illuminatióra* Peruggi miniszter ur rend
kívül sokat költött a megvehető sajtónak ter
jesztésére. A közvélemény illuminátiójára szol
gáló sajtó pedig oda vitte azután a minisztériu
mot, hogy annyira elvakult e dicséretek tömjén
füstje közepette, hogy mikor előhozatott egy 
nagy kérdés, nem tudta azt máskép megoldani, 
mint vérontással Turin utezáin és ebbe siklott 
el az illumináló minisztérium. Ide vezeti az a 
sajtó, melyet meg lehet vásárolni, azokat, kik 
megvásárolják és azt hiszik, hogy hasznukra fog 
válni. (Élénk helyeslés.) 

Ezt azonban csak közbevetőleg mondom; én 
csak ama hirt akartam fölemlíteni, a neveket 
megmondtam és megjegyzem, hogy az egyikre 
nézve egyenesen azt is mondja nevetve, kedélye
sen a közvélemény, hogy nem ugyan a legma
gasabb, hanem magas eredete volt a nevezett 
lap megalapításának. Én ezen hírek folytán csak 
annyit vagyuk bátor kérdeni akár a t. előadó 
úrtól, akár az igen t. miniszterelnök ú r tó l : 
igaz-e ez vagy nem ? mert neki mindenesetre ezt 
tudnia kell. (Ugy van! hal felől.) Ha nem igaz,én 
azt hiszem, azon lapoknak tartozik kijelentéssel, 
mert annyi bizonyos, hogy gyalázatukra válik 
az, hogy megvétetnek, és ha ez igy áll, akkor 
a miniszterelnök tartozik nekik ezen elégtételt 
megadni, hogy nem igaz, rágalom és mi ezen 
oldalon a miniszterelnök urnák szavát e részben 
azon lapok tisztázására hallván , nem fogjuk 
többé említeni a dolgot, nem fogjuk hinni, hogy 
subventionáltatnak. (Élénk helyeslés bal felől.) 

Z s e d é n y i E d e : Nem vagyok arra hi
vatva, hogy az előttem szóló kérdésére feleljek, 
de a mint csodálkozom, hogy a napirenden levő 
egyszerű kérdés folytán az előttem szóló oly 
hírlapokat támadott meg, melyeket itten senki 
nem védhetvén, önmagok fogják magokat védeni, 
(Az nem elég! jobb felől) ugy némikép örülök, 
hogy tagtársunk Várady Gábor ezen alkalommal 
élt, hogy a sajtónak azon része ellen kemény 
vádakkal lépjen föl, mely árvíz és tüzvészkép 
pusztít : mert reménylem, hogy szivükre fogják e 
vádat azok venni, kik a sajtóban csakugyan ily 
pusztító pennával élnek és kik — higyók el, 
uraim — a képviselőház nem ezen részéhez tar
toznak. Egyébiránt a valódi kérdés abból áll, 
hogy miután két év óta a miniszterelnökségnél 
sajtóosztály nem létezik, (De létezik! bal, felölj 
annak számára átalányt nem lehetett előirányozni 
és igy a 6-ik tétel alatt azon szavakat : „áta
lány a sajtóosztály számára" ki kellett törülni 
és az i t t előirányzott 12,500 frtot csakis irodai 
szükségletekre, lapokra és egyéb ily költségekre 
fordítani lehet: vajon ezt tette-e a miniszter, 
azt a számadásokból látni fogjuk; de hogy másra 
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nem fordithatja, arról felelőssége kezeskedik.. 
(Helyeslés a jobb oldalon.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Én ezen kér
dést végtelenül egyszerűnek tartom. I t ten arrók 
hogy van-e a miniszterelnökségnél sajtóosztály 
vagy nincs, kérdés sem lehet, mert mindnyájan 
tudjuk, maga a miniszterelnök ur is előadta, 
hogy van, csakhogy a pénzügyi bizottság most 
két éve te t t jelentése szerint ez nem mint külön 
osztály, hanem a miniszterelnökségbe beosztott 
sajtóosztály létezik és igy nem valami nagy 
dolog, hogy a sajtóosztály számára bizonyos 
irodai költségek előirányoztatnak. 

Már most a második kérdés az, hogy ezen 
sajtóosztályra előirányzott költségeknek mi a 
minisztérium fölfogása szerint a rendeltetése 1 
Mert a mint már Várady Gábor tisztelt barátom 
is megmondá, a minisztériumnak kell egy ilyen 
osztályának lenni, a mely — miután maga a 
miniszter figyelemmel nem kisérheti a napi 
sajtó egyik és másik árnyalatának mozzanatait, 
ezt teljesitse és a közvélemény mozzanatairól a, 
minisztériumot értesítse; ezt senki kétségbe nem 
vonja, valamint kétségbe nem vonható az sem, 
hogy kell a minisztériumnak oly erőkkel rendel
kezni, melyek utján helyre igazítsa a közvéle
mény előtt elferdített igazságot. De míg ezt nem 
vonja kétségbe senki közülünk, ugy másrészt 
előttem szólott barátaimmal magam is kétségbe 
vonom jogosultságát annak, hogy az adó fillérei
ből bármely néven nevezendő hirlap subven-
tionáltassék. Tehát Csernatony fölszólalása egy
szerűen arra volt irányozva, hogy megtudjuk, 
hogy mire fordittatik azon pénz. Ha a miniszter
elnök ur szavaiból megnyugvást nyerünk az iránt, 
hogy ezen kérdéses összeg arra fordittatik, a 
mit mi, mint már "mondám, jogosultnak és ezél-
szerünek tartunk, akkor teljes készséggel meg 
fogjuk szavazni; ellenkező esetben, ha ez iránt 
megnyugvást nem kapunk, ha azon föltevésben 
kell maradnunk, hogy lap-subventióra forditta
tik, akkor nem szavazhatjuk meg: mert azt, 
hogy az államadó valamely párt lap-subven-
tionálására fordittassék, helyesnek nem tartjuk. 
(Helyeslés bal felől.) 

S i m o n y i L a j o s h. : T. ház ! Mindenek
előtt csodálkozásomat kell kifejeznem a fölött, 
hogy egy ily fontos tárgyban, midőn a minisz
terelnök ur megkérdeztetik, nem válaszol. Ennek 
következtében nagyon tág tér t ád azon gyanúra, 
melyet i t t t. képviselőtársam Csernatony Lajos 
fölemlített, s hogy csakugyan megtörténhetik 
az, hogy pártlapok tar ta tnak föl közadók által. 
En részemről a sajtóügyi osztályt a miniszter
elnökségnél igen szükségesnek tartom, azon sajtó
ügyi osztályt, melynek hivatása, s melynek k ülönös 
feladata az, hogy a közvéleményt megfigyelje és 
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a kormányt folytonos tájékozottságban tartsa 
mindazon lapok nyilatkozatai felől, a melyek 
nem csak a belföldön, hanem a külföldön szer-
keztetnek. Hanem ón részemről megvallom, soha 
a legkisebb összeget nem adnám a közadóból 
oly lap subventionalására, mely ha saját pár
tom érdeke kívánná is, csak arra van hivatva, 
hogy a párt czéljait mozdítsa elő : mert én e 
tekintetben nyíltan kimondom nézetemet, ez által 
a másik párt megkárosittatik, mert ez csak egy 
párt czélja, melyhez az illető párt tagjai járul
nak ; de hogy a másik párt tagjai is járuljanak, 
azt indiseretiónak, igazságtalannak tartom. Mi
után tehát a várt felvilágosítást nem nyertem, 
ámbár én a sajtóügyi osztály részére szükséges 
összeget megszavazni kész voltam, most nyíltan 
kimondom, hogy miután kellő felvilágosítást nem 
kaptunk, gyanúnk eloszlatva nincs: ón részemről 
a költséget meg nem szavazom. (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

Csanády Sándor : T. ház! Nem te
hetem, hogy csodálkozásomat ne fejezzem ki az 
iránt, miszerint a t. miniszterelnök ur Cser
natony Lajos t. képviselő ur fölhívására nem 
adott fölvilágosítást, mint hogy az interpellatió 
volt, mely interpellatiót felelet nélkül hagyni 
szabad. (Zaj. Elnök csengd.) Meggyőződésem sze
rint az ő fölhívása több interpellatiónál, mert 
olyas kérdésre kívánt fölvilágosítást adatni, mely 
kérdés érdekli az egész házat, érdekli közadózási 
tekintetben; olyan kérdést illetőleg, melyre nézve 
hivatva van a ház, hogy rögtönözve határozzon. 
En kinyilatkoztatom, hogy ha miniszterelnök ur 
a fölhívás következtében sem fog nyilatkozni, e 
hallgatását oda magyarázom, hogy igenis, a Cser
natony képviselőtársam által említett lapok sub-
ventióban részesülnek; (Jobb felöl zaj) és mert 
ily subventióban részesíteni lapokat közadóból 
nem szabad, nem lehet: én a budget jelen tételét 
meg nem szavazom. 

S c h v a r c z G y u l a : T. ház! Az előttem 
szólott képviselőtársam sajnálkozását fejezte ki 
a fölött, hogy Csernatony képviselő ur interpel-
latiójára miniszterelnök ur feleletet még mind
eddig nem adott. En azt hiszem, ennek más ol
dala is van, van pedig azon oldala, melyet a 
miniszterelnök ur signaíisált, midőn azt monda, 
hogy sajnálja, miszerint a költségvetés részletei
ről kellő bővebb tudomása nincs. Én részemről 
nem hagyhatom ezt megjegyzés nélkül, és ugyan 
nem hagyhatom azért, mert más fogalmam van — 
nekem legalább —elméletben a miniszterfelelősség
ről. Avagy tagadják önök, uraim, ott a túlsó 
oldalon, hogy a miniszter felelőssége kiterjed a 
költségvetésre, annak egybeállítására, következő
leg a legkisebb részletekre is? Ha a fősommára 
nézve a felelősséget a miniszterelnök magára 

vállalja, hogy mondhatja akkor, hogy nem is
meri a részleteket? Ezen részleteket, melyekből 
előállítják a fősommát? En legalább ugy hiszem, 
hogy a miniszterelnök ur nem fog ellenőrizetlen 
fölhatalmazást adni a budget részleteinek egybe
állítására saját alárendeltjeinek, hanem csak sza
batos utasításhoz fogja e fölhatalmazást kötni, 
és ha például egyptomi távollétében akár mi
nisztertársait vagy közegeit ez irányban meg-
bizá, nem hiszem, hogy egyúttal minisztertár
sainak vagy saját közegeinek jogot adott volna, 
hogy saját ellenőrzése nélkül nevében beszélje
nek , sőt inkább azt hiszem, hogy a miniszter
elnök ur felelőssége lelkiismeretét annyira fogja 
kötelezni, hogy maga személyesen meggyőződést 
fog szerezni a felől, vajon az alárendelt közegei 
által eléje terjesztett főösszeg indokolható rész
letekkel egyezik-e össze? Én nem hiszem, hogy 
az igen t. miniszterelnök nyilatkozata azon nyi
latkozatok közé ne tartoznék, melyről azt mond
ják a történetírók, hogy veszélyesek ugyan ta
naikban , de még inkább veszélyesek azokra 
nézve, kik fenhangon mondják ki a nyilatkoza
tot. Nem tudom fölfogni miniszterelnök urnák 
nyilatkozatá,t, hogy a költségvetés egyes részle
teiről nincs tudomása. Azt hiszem, az ellenzék, 
midőn ily aggodalmat fejez ki a költségvetési 
tétel iránt, a legnagyobb mulasztás vagy eszély-
telenség a miniszterelnök e nyilatkozata. En ré
szemről szintén nem fogok hozzájárulni a tételek 
megszavazásához, míg azt fogják mondani a mi
niszterek, hogy nincs tudomásuk az általuk elő
terjesztett tételek részleteiről. (Jobb felől ellen
mondások.) Ha a miniszterelnök ur ezt nem tudja, 
ugy válaszoljon legalább olyasmit, a miből meg
tudjuk, hogy a tétel, mely kérdésben van, sajtó 
vagy írási hiba-e? Valóban különös, hogy midőn 
ezen összegek felől fölvilágosítást kérünk, sem a 
minisztérium, sem az előadó, szóval senki nem 
képes, vagy nem hajlandó azokról fölvilágosítást 
adni, hanem az egyik sajtóhibáról, a másik irási 
hibáról beszél. En részemről ezt a parlamentá-
lismus megcsorbításának tekintem, és részemről 
az eset fölött sajnálatomat, roszalásomat fejezem 
ki. (Ohó! jobb felől. Zaj.) 

P u l s z k y F e r e n c z : Igen különös vá
dat hallottam emelni a miniszterelnökség ellen, 
t. i. azt, hogy itt Pesten, hol jól ismerjük az 
árakat és jól tudjuk, hogy a pénz mennyit ér, 
és jól tudjuk, hogy a íryonrtatás és a papir 
mennyibe kerül: 12,500 írttal képes három la
pot fentartani. (Ellenmondás bal felől és fölkiáltá
sok : Nem arról van szó! Zaj. Elnök csenget.) 
Igenis, 12,500 frtnyi tételről van szó. (Fölkiál-
tások bal felől: Nem arról van szó! Elnök csenget!) 

A negyedik szám hatodik rovatának b) pont
jában előforduló 12,500 írtról van szó, mely 
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irodai szükségletek, lapuk s egyéb költségekre 
kívántatik; és i t t azt mondják, hogy ez nem 
irodai szükségletekre, nem lapokra s egyéb költ
ségekre, hanem három lap fentartására forditta-
tik. (Nem arról van szó! bal felől. Zaj.) Ha nem 
ebből tartatik fen, szeretném tudni, honnan tar-
tatik fen? Mert ugy tudom, hogy itt most 
ezen 12,500 frtról és nem más tételről van szó. 
Erre nézve pedig ismervén a körülményeket, én 
részemről, ámbár a minisztériumhoz nem tarto
zom, és sem a sajtó-osztályt, sem az elnöki má
sodik osztályt soha nem lá t tam, nem is tudom, 
ki van benne: de tudom, hogy ezen 12,500 fo
rintról köteles a miniszter felelni a számadások
ban, és meg vagyok győződve, hogy ezen 12,500 
frt iránt, melyekről most szó van, tökéletesen 
nyugtató és kellőleg indokolt számadást fog adni 
annak idején, (Zaj hal felől) azért én a most 
fölmerült kérdést egyátalán nem értem, mert 
30 — 40 év óta a sajtóval összeköttetésben le
vén, tudom, hogy ily összeggel senki e világon 
még lapot fen nem tar to t t , és ha valaki azzal 
három lapot tudna fentartani, az valóban nagy 
csudatévő volna. E részben tehát egyátalán nem 
látom át, hogy ezen 12,500 írt. mért ne legyen 
megszavazva, miután ezen megszavazás magában 
foglalja azt is, hogy erről számadás fog adatni, 
és azért én a 12,500 frt megszavazását aján
lom. (Helyeslés jobb felől.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Én már a múlt 
évben, midőn az 1869-ik évre szóló költségve
tés volt olyan, milyen a tárgyalás alatti , azon kér
dést intéztem a minisztériumhoz : igaz-e, hogy 
vannak hírlapok, melyek a közadóból subventio-
náltatnak, vagy nem? Akkor a pénzügyminisz
ter válaszolt és azt mondotta, hogy ezen kér
désre nézve csak azt válaszolja, hogy a budget-
ben semmi sem kéretik ezen czélra; az tökéle
tesen áll, hogy a budgetben ezen czélra kitéve 
semmi sincs, és annak okát kitalálni, hogy miért 
nincs? igen könnyű volna, mert nincs majoritás, 
mely azt megszavazná. De ha tekintjük a mi
niszterelnöki költséget, azt találjuk, hogy 1868-
ban a sajtó- és forditó-osztályra 25,500 frt volt 
előirányozva és megszavazva, az 1869-ki költ
ségvetésben nem voltak benne foglalva a sajtó-
és íorditó-osztály költségei, hanem a miniszté
rium költségei 16,500 írttal többre vannak elő
irányozva, mint annakelőtte voltak, t. i. elő
irányozva voltak 117,000 forinttal. A jövő évi 
költségek már 126,000 forintra vannak előirá
nyozva, ámbár ezen sajtó- és forditó-osztályra, 
mint Pulszky képviselő ur most magyarázta, 
csak 12,500 frt. van az előirányzatban. En azt 
találom, az 1868-ról szóló zárszámadásokban, 
hogy azon 25,500 frt. nem volt benne: mert i t t 
az mondatik, hogy az elnöki sajtó- és forditó-

osztály 38,960 frt. Ugy látszik tehát, hogy a meg
szavazott költség sem volt elég, és az oly czé-
lokra fordít tatott , melyekről a képviselőháznak 
tudomása nincs. 

A miniszterelnök úrtól a sajtó-osztály rész
leteiről hiába kérünk fölvilágosítást, mer t ő azt 
mondotta, hogy neki költségvetéseinek részletei
ről tudomása nincsen. Hanem arra nézve, hogy 
vannak-e a kormány által subventionált, és pe
dig a közadóból az adózó nép pénzéből subven
tionált lapok — mert ha valaki vagy valamely 
párt a maga zsebéből subventionál lapokat, az 
ellen semmi kifogásom nincs — ha, mondom, erre 
miniszterelnök úrtól nem kapunk fölvilágosító 
választ, akkor csakugyan igaza volt az illető 
miniszter urnák tegnap, midőn azt mondotta, 
hogy a költségvetés tárgyalása valóságos idő
vesztegetés, és sem az ország, sem mi nem tud
juk, mire szavazzuk meg az adót. 

Én igazán megvallom, csodálkozásomat fe
jezem ki a fölött, hogy a miniszterelnök ur nem 
tar to t ta kötelességének felelni a r ra , hogy sub-
ventionál-e az ország közpénztárából lapokat, vagy^ 
nem? és ha megmondotta, appellálni a képviselő 
ház többségére, vajon az föl fogja-e hatalmazni, 
hogy a kért összeget azon czélra ezentúl is for
dítsa. De miután erre válasz kéretett, és a dol
got ugy tüntették föl, mint ha a kormány által 
némely lapok csakugyan subventionáltatnának, 
és a kormány erre még sem akar választ adni, 
azt hiszem, hogy a kormány hallgatását sem a 
képviselőház méltóságával, sem az ügy komoly
ságával összeférőnek nem tarthatjuk. (Helyeslés 
bal felől.) 

Latinovics V i n c z e : T. képviselőház! 
En a tárgyhoz egészen másképen szólottam 
volna, ha akkor, midőn az interpellatiók ideje 
van, ezen kérdés interpellátió alakjában intézte
te t t volna a minisztériumhoz. (Zaj bal felől. Hall
juk ! jobb felől.) Ha mondom, ezen kérdés inter
pellátió alakjában történik, a mikor a tárgyhoz 
hozzá szólottam volna. (Zaj. Halljak!) Igen, ha 
azon interpellátió napirendre tüzetett volna, ak
kor hozzá szólottam volna, (Zaj. Halljuk! Bal 
felől: Volna! Volna!) Igen örömest tűröm a 
közbeszólást, az engem zavarni nem szokott, és 
nem is fog soha; de arra kérem, hogy megjegy
zéseiket nyilvánítani méltóztassanak akkor, mi
kor magamat kifejeztem, nem pedig midőn szó
lok. (Halljuk!) En tehát ismétlem, ha az inter
pellátió a tárgyalásra kitüzetett volna, lehet, 
hogy oly értelemben szólottam volna, hogy az 
a t. képviselő urakat (A bal oldalra mutat) is 
kielégítette volna; (Bal felől: Talán!) de ma, 
midőn a budget megvitatásáról van szó, nem 
lehet, hogy a tárgyalás egészen elvonassék és a 
minisztérium oly kérdésre adandó válaszra szo-
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rittassék, mely a dolog érdemére épen nem tar
tozik. (Zaj bal felől.) Méltóztassanak a képviselő 
urak a miniszteriális számadási pontokat átvizs
gálni, s ha abban azt találják, hogy a miniszté
rium azon összeget azon három lap subventioná-
lására fordította, akkor igenis, hozzá szólhatnak; 
de ma, mikor erről szó nincs, ezt nem tehetik, 
és ez által a budget tárgyalását a maga teréről 
el nem vonhatják. (Nagy zaj bal felől,) Egyátalán 
pedig, hasonlólag Pulszky képviselő úrhoz, meg 
nem foghatom azon urakat, kik bár a sajtót 
kezelik, föltehetik, hogy három oly nevezetes 
lap, (Bal felől nevetés: Nevezetes?.') mint a meg
nevezettek, (Nevetés bal felől) ismétlem a három 
oly nevezetes lap (Kacmgás bal felől) 12,500 frt
tal képes legyen magát föntartani. A képviselő 
urak tudják, hogy én azon lapok egyikét semmi 
szin alatt sem dicsérhetném, miután többször 
vádoltattam általa; hanem azt mégis kijelentem, 
hogy azt mondani, hogy 12,500 frttal három 
ily lapot subventionálni lehet, csakugyan a többi 
lap lealacsonyitása. 

A mit Csernatony képviselő ur mondott, 
hogy minden pártnak orgánumot kell tartani, 
en is igen szükségesnek tartom a pártérdekek 
képviseletére; már most legyen az a párt, mely
nek közlönyévé magát azon három lap tette, 
épen mivel a párt a kormány pártjainak nevez
tetik, mivel e három lap a kormány nézeteit 
képviseli, legyen az bármilyen, de azt tagadom, 
hogy azok subventionálásával lehetne vádolni a 
kormányt. Hiszen, ha a bal oldal jutna kor
mányra, és ha annak közlönyei továbbra is meg-
állanának, szintúgy lehetne őket is vádolni sub-
ventióval. Ugy hiszem, hogy azon lapokat ma
gától eltaszítani sem egyik, sem másik oldalnak 
nem áll érdekében; nem áll érdekében elutasí
tani magától saját érdekét képviselő sajtóközlö
nyöket. 

Mindezeknél fogva kérem a házat, legyen szí
ves a budget tárgyalását rendesen folytatni. (He
lyeslés jobb felől. Nevetés a bal oldalon.) 

I v á n k a I m r e : A monarchiákról mond
ják, t. ház, hogy ott nincs nagyobb baj, mint 
azon emberek, kik még inkább monarchisták, 
mint a monarchák magok; és ily értelemben 
vannak a jobb oldalon is igen t. tagok, kik sok
kal tovább mennek a minisztériumnál, azaz: 
sokkal miniszteriebbek, mint a minisztérium ma
ga. Ezen t. tagoknak tónusa az, melyet például 
a párt lapjaiban hallunk — vagy nem is a 
pártéiben, mert nem tudjuk, ki által subventio-
náltatnak a nevezett lapok — és mely hangu
latnak tulajdonítom én azon szakadást, melynek 
•— az én meggyőződésem szerint — igen káros 
következései lehetnek az országra. 

Nem osztozom azon nézetben, melyet Pulszky 

i janin- 19. 1370. 

képviselő ur kifejezett, hogy t. i.: itt 12,500 
írtról van szó; hanem arról van szó, hogy azon 
12,500 Írtnak felemlítése következtében a vita 
alatt, egy egyenes kérdés intéztetett: vajon bizo
nyos lapok subventionáltatnak-e a kormány által 
a közadó-alapból vagy nem? és erre követeli e 
párt a választ. A kérdés szárazon ez; és miután 
van szerencsém a miniszterelnököt mint igen 
lovagias embert tisztelni, az ő hallgatásában 
látom a választ. (Zajos tetszés bal felől.) És a mi 
több, ismét kimondom: önök a jobb oldalon a 
miniszterelnököt nem becsülik jobban, mint akár
melyikünk itt, (Bal felől: Igaz!) és méltóztassék 
elhinni, hogy mi sem követeljük azt, a mit 
Schvarz képviselő ur követelt, hogy.a miniszter
elnök apróságokra forgácsolja idejét; hanem azt 
akarjuk, hogy nagy és magas szempontból vigye 
az ország ügyeit. Meggyőződésem az, hogy a 
mai kérdés elegendő volt arra, hogy ezentúl 
ezen lapok az ország adójából többé nem fognak 
subventionáltatni. Ha tetszik az ultraminiszteri 
urakaak, tegyenek fel egy ivet a clubban, és 
ekkép biztosítsák a subventiót kedvelt lapjaik 
részére. 

I v á n k a Z s i g m o n d : Teszszük is! 
I v á n k a I m r e : Hiszem, hogy kedves 

testvérem szintén köztük fog lenni. (Hosszasan 
tartó zajos derültség.) 

I v á n k a Z s i g m o n d : Szót kérek. (De
rültség, nevetés.) 

I v á n k a I m r e : En minden gene nélkül 
bevallom, hogy igenis, évekig subventionáltam 
ellenzéki lapokat, mihez jogom is volt, és joga 
van mindenkinek. Tessék ezen utat követni, s 
akkor senki sem fog ilyféle discussiót előidéz
hetni, mely kinos benyomást tesz mindenkire. 

Azon észrevételei Zsedényi képviselő ur
nák, melyeket Várady képviselőtársam felszóla
lása következtén a destructiv irányzatú lapok 
ellen mintegy a szélső bal ellen intézett — 
mely lapok eljárása az én helyeslésemet nem 
birja és akárhányszor fel is szólaltam ellenök — 
nem jogosultak: mert e lapok azon párttagjai 
által tartatnak fel, és ez ép oly jogosult, mint 
ha a balközép a maga lapjait és a jobb oldal a „Pesti 
NaplóK-t támogatja; de nem jogosult e segede
lem akkor, ha a közadóból támogattatik pártlap. 
(Helyeslés bal felől.) 

S c h v a r c z G y u l a : T. ház! (Zaj. Fel
kiáltások : Nem lehet! Remire!) A házszabályok 
értelmében tartozom magamnak és azoknak, kik 
nézetemben osztoznak, azzal, hogy Ivánka kép
viselő ur szavait helyreigazítsam. Tisztelt ház! 
En nem azt mondtam, hogy követelem a mi
niszterelnök úrtól azt, hogy kicsinységekkel fog
lalkozzék ; hanem azt mondtam, hogy elvárom a 
miniszteri felelősség értelmében, hogy részleteit 
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is ismerje költségvetésének. Ivánka Imre képvi
selő ur ezt kicsinységnek tartja. Én tisztázom 
fölfogásomat és hálát szavazok neki, mint a ki 
engem megtámadván, fönhangon ád az egész 
ház előtt őszinte kifejezést azon sajátságos fel
fogásának, miszerint ha a miniszternek költség
vetése részleteivel megismerkedni annyit tesz, 
mint kicsinységekkel foglalkozni. 

K e r k a p o l y K á r o l y : Többen az előt
tem szólott képviselő urak közöl csodálkozásukat 
fejezték ki a felett, hogy a tett kérdés után a 
miniszterelnök ur hallgat. Megvallom, ezen cso
dálkozok közé nem tartozom; nem tartozom 
pedig azért, mert azon tényt, ha nem csak eddig 
tart is, hanem végig, tökéletesen birom magya
rázni, birom pedig azért és annál fogva, mert 
ugy vagyok meggyőződve, hogy, ha a kérdés itt e 
helyen téve benső jogosultsággal bir, akkor igé
nyelhet feleletet. Ellenkező esetre, ha minden 
kérdés, a mely akár hol, akár mikor, bármely 
alkalommal föltétetik, a feleietet várni jogosult 
lenne, ez azt tenné, hogy a vitatkozások rendje 
nem bir a föntartás jogosultságával. (Nyugtalan
ság bal felől.) Ki fogom magyarázni magamat. 
Miben áll a részletes vitának természete? miben 
tér az el az átalános vitától % Véleményem szerint 
abban, hogy az átalános vitában egj ponthoz 
nincsenek kötve a vitában résztvevők, hanem 
mind az, mi a dolognak tág keretén belül esik, 
általuk kiemelhető akkor, mikor azt jónak lát
ják ; azonban a részletes vitának az a termé
szete, hogy minden egyes pontnál csak azon egy 
ponthoz lehet szólni: teszünk tehát kérdést, a 
mely irányul egy oly tényre, a mely tökéletesen 
egy ponthoz van kötve. Már most Ivánka Imre 
képviselő ur azt mondta, hogy nem osztozik 
Pulszky képviselő ur azon nézetében, hogy 12,500 
írtról van szó. Ha nem arról van szó, akkor 
nem vagyunk a részletes vitában; mert ha a 
részletes vitában vagyunk, akkor azon ponthoz 
szólunk, nem pedig ezen pont alkalmából másra. 
Az az átalános vitában megjárja, itt nem; ha 
pedig erről van szó, akkor a föltett kérdés fele
letet nem igényelhet azért, mert megfelel reá e 
pontnak, ez összegnek responsabilitása, megfelel 
reá azon körülmény, hogy ezen 12,500 forintnyi 
kiadás számadás alatt áll és hováforditása ki 
lesz mutatva. Erre, de nem csak erre, hanem 
minden vele rokon tételre felel a beterjesztendő 
zárszámadás minden pontról külön; a hováfordi-
tásról most beszélni annyit tesz, mint a szám
adást praeoccupálni. Csak ezt akartam megje
gyezni. Nem tudom, szándékozik-e a miniszter
elnök felelni, nem-e; de tudom, hogy e kérdés
nek e helyen és ponton — a részletes vita egész 
természetét tartva szem előtt — feleletet igé
nyelni joga nincs. 

I r á n y i Dániel: T. képviselőház! Én 
azt gondolom, t. képviselőtársunk Kerkapoly Ká
roly téved, midőn azt állítja, hogy itt a sajtó
osztályról helytelenül szólunk. Méltóztassék visz-
szaemlékezni arra, hogy ezen vita mikép kelet
kezett? Tisztelt barátom Várady Gábor felvilá
gosítást kért előadó, illetőleg a miniszterelnök 
uraktól arra nézve, vajon a múlt években külön 
rovat alatt előforduló sajtóosztály most a felol
vasott rovatok egyikében benne foglaltatik-e vagy 
sem? Erre miniszterelnök ur válaszolt, követke
zőleg maga a miniszterelnök ur elismeri, hogy ezen 
kérdéshez hozzá lehet szólani. De elismeri maga 
a t. ház elnöke is, különben bizonyára figyelmez
tette volna azon szón»kokat, kik számra talán 
10-en már résztvettek a tanácskozásban, hogy 
nem erről van szó, hanem egyébbről. En tehát 
azt gondolom, t. ház, hogy helyesen tanácsko
zunk jelenleg a sajtóosztály részére előirányzott 
12,000 írtról. 

A mi már magát a fölvetett kérdést illeti, 
a t. miniszterelnök ur hallgatása társaiban azon 
gyanút keltette és erősítette meg, miszerint t. i. 
a Csernatony barátom által jelzett lapok csak
ugyan részesülnek a kormány segélyében. Engem 
ezen hallgatás, — engedelmével legyen mondva 
a t. miniszterelnök urnák — másról is meggyőz: 
arról t. i., hogy minálunk a miniszteri felelősség 
nem vergődött még azon fokra, melyen az más 
alkotmányos országokban áll. Én azt gondolom, 
hogy ily felszólalásra minden más állam felelős 
minisztere kötelességének tartotta volna felvilá
gosítást adni. (Ugy van! bal felől. Mozgás a jobb 
oldalon.) 

Ezen meggyőződésre engem korábbi tapasz
talatok is vezetnek, mert ugy tudom, hogy van 
több interpellátió, mely hónapok óta vár az il
lető miniszterek feleletére. Azt igen jól tudom, 
mert fordulnak elő esetek, valóban alkotmányos 
parlamentáris országokban is, hogy az interpel
lált miniszter vagy rögtön nem felel, vagy egy-
átalán azt mondja, hogy a közszolgálat érdeke 
nem engedi, hogy felelettel szolgáljon. De arra 
nem tudok ezen országok tapasztalataiból példát, 
hogy valamely interpellátió agyonhallgattatott 
volna, (Zaj a jobb oldalon: Nem ide való !) hogy 
még arra sem érdemesítették volna, hogy szóba 
ereszkedjenek vele. 

Egyébbiránt, miután a t. miniszterelnök ur 
azt méltóztatott mondani, hogy ő neki ezen költ
ségvetés részleteire nézve tudomása nincsen, én 
azt vagyok bátor kérdeni a t. háztól, hogy ki
től várjunk tehát felvilágosítást ezentúl és 
mindazon kérdésekre nézve, melyek ezen vagy 
a túlsó oldalról fel fognak merülni, ha a t. 
miniszterelnök ur nem ért rá arra, a mit meg
engedek, hogy saját költségvetését tanulmányozza, 
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a házszabályok 127. §-a felhatalmazza arra, hogy 
megbízottat hozott volna magával s azt bejelen
tette volna és ez adta volna meg helyette a fel
világosításokat. 

De a nélkül, hogy akár a miniszterelnök 
ur, akár valamely megbízottja ilyen felvilágosí
tást adna a háznak, megvallom, nem látom át, 
hogy fogjuk haszonnal tárgyalni ezen költségve
tést, és ennélfogva, ha netán még ezentúl is for
dulnak elő oly tételek, melyeknél a miniszterel
nök ur kellő tájékozást nem nyújthat: arra ké
rem, egyezzék bele abba, hogy a t. ház félbe
szakítsa költségvetésének tárgyalását addig, (El
mondások jobb felől) mig vagy olyan megbízottat 
jelent be a háznak, ki a felvilágosításra képes, 
vagy pedig maga nyilatkozik, hogy saját költ
ségvetését tanulmányozta. Ez tehát indítványom. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

S z l á v y J ó z s e f : Kétségtelen joga min
den képviselőnek, midőn a költségvetés tárgyal
tatik, az egyes tételeknél felvilágosítást kérni a 
minisztertől ezen tételek természete iránt. Ez 
nem csak joga minden képviselőnek, sőt épen 
abban fekszik a budgettárgyalás természete, 
hogy a ház ismerkedjék meg azon összegekkel 
és azoknak hováforditásával. Itt egy tételről van 
szó, mely a 6-ik rovatban a b) pont alatt for
dul elő, és mely átalában a sajtóosztály szá
mára időről időre szükséges lapok és egyéb költ
ségekről szól. Igen természetesnek tartom Vá
rady Gábor t. képviselő ur kérdését, midőn tu
domást akarna szerezni magának arról, mi fog
laltatik ezen pontban; de arra, ha jól emlékszem, 
előadó ur és maga a miniszterelnök ur is meg
felelt, t. i. az előadó ur és a miniszterelnök ur 
elmondották, bogy a miniszterelnöknek szüksége 
van a lapokat, lapirodalmat és átalában a sajtót 
figyelemmel kísérni: természetes, hogy ő maga 
nem ér rá valamennyit átolvasni, hanem szük
sége van egyénekre, kik helyette ezt elvégzik, 
neki kivonatot készítenek, arról informálják; szük
sége van arra, hogy megszerezze a lapokat ma
gokat, hogy nemcsak a lapokat, hanem egyes 
nagyobb munkákat és könyveket szerezzen, szük
sége van egyénekre, a kik kivonatokat készítenek, 
szüksége van továbbá arra minden egyes minisz
ternek, hogy ő hasonlóképen arról, a mi tárczá-
jára vonatkozik, informálva legyen. Ezen köte
lességet teljesitik azon urak, kik a minisztereknél 
erre alkalmazva vannak, tudniillik figyelmeztetik 
az egyes minisztert, hogy ez vagy ama lapban, 
ez vagy ama folyóiratban helytelen vagy téves 
közlés foglaltatik a minisztériumra nézve; az illető 
minisztérium használja az adatokat és ismét azon 
uraknak kötelessége a kellő felvilágosítást meg
adni. Továbbá elismeri kétségkívül a képviselő
ház amaz oldala is, (A bal oldalra mutat) hogy 

január 19. 1870. 

nem közönyös, hogy a külföldi sajtó hogy és mi-, 
képen van Magyarországról informálva, szüksége 
van a miniszterelnök urnák a külföldi sajtóval 
érintkezni, s néha tán egy pár czikket közölni, 
mindezek oly ezélok, melyeknek szükségességét, 
üdvösségét az ellenzék szónokai közül egyik sem 
tagadta, sőt azokat helyeseknek és igazoltaknak 
ismerte el. 

A kérdés tehát az, hogy mindezen ezélok 
elérésére oly aránytalanul nagynak tartják-e ezen 
12,000 frtnyi összeget? (Bal felől; Nem!) Oly 
aránytalanul nagynak tartják-e, hogy abból még 
marad fen annyi összeg, mely máshová is for-
dittathassék ? Ha a t. képviselő urak ezen olda
lon elismerik, hogy ezen összeg azon ezólokra, 
melyeket szerencsém volt részletezni, nem túlsá
gos nagy, hanem azokhoz mérve épen elegendő, 
akkor a felelet, ugy hiszem, azon tételre a ható-, 
dik rovat b.) pontjában meg van adva : mert 
erre, a mi előirányoztatott, nem sok; tehát iga
zolva van ezen tétel. Ennélfogva ezen pontnál 
minden egyéb kérdést fölöslegesnek kell tarta
nom, (Helyeslés a jobb oldalon) s ezen pontnak 
megszavazására a Csernatony képviselő ur által 
tett kérdés talán befolyással nem lehet: mert 
ha elismerik a t. képviselő urak, hogy a minisz
terelnök és előadó ur által előadott és általam 
is némely tudott czélokra nem túlságos nagy a 
kérdéses összeg, akkor nincs ok, miért ne sza
vaztassák az meg. 

Ennélfogva én egyszerűen oda szavazok: 
méltóztassanak ez összeget megszavazni. (Élénk 
helyeslés a jobb oldalon.) 

E l n ö k : A sorrend megzavartatott. Vá
rady képviselő ur nem az idézett 5., 6-ik pont
nak második tételéhez szólott, hanem midőn a 
tiszti fizetések és lakpénzek az elnöki irodának 
egyes czimei alatt elsoroltattak, azt kérdezte: 
hová lett az eddig itt volt sajtóosztály 1 Midőn 
erre az előadó ur és miniszterelnök ur nyilatkoz
ván, falvilágositást adtak, nem tudom melyik 
hivatkozott arra, hogy előfordul ugyan a hato
dik pontnak d. betűje alatt ezen ezim alatt, a 
„sajtóosztály" is, melyről az mondatott, hogy az 
írásbeli hiba. Ha tehát már most, a hatodik 
pont d) tóteléről beszélünk, keresztülugorjuk 
mind azon pontokat, melyek az emiitett pont 
után egész a 6-ik pont d) tételéig következnek. 
Jelenleg a kérdés csak az, hogy ne méltóztassa
nak per excerpta oda ugrani, hanem a pénzügyi 
bizottság jelentése nyomán haladván, minden 
pontot végezzünk el. 

Andrásy Gyula miniszterelnök: 
T. ház! (Halljuk! Halljuk!) Azt, hogy én csak 
most kelek fel a tárgyra válaszolni, ne méltóz
tassanak ugy venni, mintha elismerném mindazt, 
mi ez alkalommal előttem állitáskép mondatott, 
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hanem méltóztassanak ezt azon körülménynek 
tulajdonítani, hogy meg voltam lepve azon dis-
cussió által, melynek példáját más parlamentek
ben hiába keresnők. Hogy azon kérdés intézte
te t t volna valamely miniszterhez, mily viszony
ban áll egy vagy más , megnevezett egyes lap
hoz, ennek példáját nem tudom, nem ismerem 
sehol. {Helyeslés jobb felől.) Meg vagyok győződve, 
hogy az illető miniszterek azon előnynyel fogná
nak élni, hogy nem válaszolnának. 

Két kérdés intéztetett hozzám. 
Az egyik kérdés, a melyet Debreczen város 

t. képviselője te t t , hogy t. i. ez a 12,500 írt, 
mire fordittatik ? Azon czélra fordittatik-e, me
lyet néhány szóval jeleztem, midőn először volt 
szerencsém felszólalni1? Ezen első kérdésre vonat
kozólag bátor vagyok válaszolni, hogy igenis 
ezen 12,500 frt, ugy, mint a számadásokból ki
tetszik, egyenesen és egyedül azon czélra fordit
tatik, mely meg van nevezve, melyet mind Vá
rady Gábor képviselő ur, mind pedig t . barátom 
Szlávy tovább részleteztek — t. i. a közvéle
mény figyelemmel való kisérésére — a közlemé
nyek előkészítésére, a külföldi lapoknál néha 
téves vélemények helyreigazítására, szóval oly 
czélokra, melyek ellen senkinek kifogása nem 
lehet. A 12,500 frt erre és semmi egyébre 
nem fordittatik. 

Van egy másik kérdés, melyet egy t. kép
viselő ur tet t , a mebyre nézve, mint előbb mon
dottam, igenis jogomban van kikerülni a választ, 
arra nézve, t. L, vajon a kormány sohasem se-
gélyzett-e lapokat, a melyek az ő nézeteit védel
mezik? Erre válaszolhatnék talán azzal is, hogy 
nem, és akkor meg vagyok győződve, hogy el is 
fognák hinni; (Igen! bal felől) de akkor nem azt 
mondanám, a mi való, (Zajos éljenzés bal felől) ez 
pedig a közélet azon áldozatai közé tartozik, a 
melyeket elvállalni nincs szándékom, t . i. azt 
állítani, a mi nem való. (Éljenzés.) 

De ha ebből azt méltóztatik kivenni, hogy 
a nevezett lapok a kormány által subventivnál-
tatnak, vagy zsoldjában állanak, ha ebből még 
azt méltóztatik kivonni a t. képviselő ur, hogy 
ez szégyen, gyalázat azon lapokra nézve: méltóz
tassék megengedni, hogy én ép oly őszintén szól
jak, és azt mondjam, hogy ahhoz sokkal több 
erkölcsi bátorság, sokkal több valódi föláldozás 
és hazafiság kell bizonyos időben, az igazat meg
mondani, a helyes elveket felállítani, mint ahhoz, 
a mit nálunk a sajtó egy része tesz. Nálunk 
ugyanis van egy egész osztálya a sajtónak, mely 
a legaljasabb szenvedélyekhez fordulva, (Zajos 
helyeslés jobb felől,) kétségbe és veszélybe hozza 
mindazt, a mi nem egy párt , hanem minden 
párt , és becsületes ember érdekében áll, hogy 
kétségbe ne vonassék. Én meg vagyok győződve, 

hogy ha módomban volna i t t a ház előtt bizo
nyos lapokat felolvasni — nem azokat értem, a 
melyek magasabb osztályokhoz vannak intézve, 
hanem melyek a nagy tömeg közé ingyen sző-
ratnak, — (Élénk helyeslés jobb felől) a ház mind
két részéről azt mondanák : ha ingyen nem talál
kozik, aranyért és pénzért kell teremteni orgánu
mokat, melyek ezen semmi aljastól vissza nem 
rettenő orgánumok veszedelmes tendentiái ellen 
működjenek. (Zajos helyeslés és taps jobb felől.) Oly 
elvek ellen, a melyek mellett, ha elterjednének, 
nem csak a mostani, hanem egyátalában semmi
féle kormány meg nem állhat, és a mely elvek 
a törvény és rend fogalmait fölzavarják azoknál, 
a kiknek nincs módjukban fölvilágosítást találni 
sem más közlönyökben, sem saját miveltségök-
ben. Hogy a kormány, ha valamit tet t , főleg azon 
irányban működött, bizonyítja az, hogy a kor
mánynak nincs oly félhivatalos közlönye sem, 
hol egyszerű nyilatkozatot felvétessen; mert az 
egyik lap pártközlöny, a másik ellenzéki, de sa
já t orgánuma olyannyira nincsen, a mi talán egy 
kormánynál sem fordul elő. (Fölkiáltások bal felől : 
A Budapesti Közlöny!) Meg vagyok győződve, 
hogy oly kormány ellen, mely minden tetteinél 
abból indul ki, mit a törvény, saját lelkiisme
rete és a közérdek megkíván, írhatnak a mit 
akarnak : igazolni fogja a jövendő mindenesetre 
és valószínűleg a jelenkor is. {Helyeslés jobb felől.) 
Keni azon lapokról szólok tehát, melyek a mivelt 
közönség kezei között forognak — ezek ellen 
subventionált lapokra szükség nincs, hanem igen
is, bátran kimondom azt, hogy szükség van or
gánumra, (ügy van! jobb felől) és pedig nemcsak 
egy párt , hanem minden józan gondolkozású em
ber szempontjából azon veszedelmes irányú lapok 
ellen, melyek igen nagy számban osztogattatnak 
ingyen és a melyek iránt, ha interpellálnék, hon
nan kerül az arra szükséges pénz ? talán senki 
sem fogna válaszolni. (Élénk helyeslés jobb felől. 
Fölkiáltások bal felől: Melyik lap az?! Jobb felől: 
Igazmondó! Bal felől: Hírmondó!) 

Visszatérve a kérdésre, azt nem mondhatom, 
hogy a kormány, midőn ily értelemben saját irá
nyát védő vállalatok keletkeznek, azokat nem 
segélyezte egyes esetekben; (Közbeszólás bal felől: 
Tehát mégis!) de abból, hogy egy vállalat segit-
te t ik , nem következik, hogy azon lapok subven
tionált lapok legyenek ma is. (Közbeszólás bal 
/elől, Hogy ne következnék!) Ha tehát következik 
méltóztassék a számadásokban erre nézve akár
hol összeget fölfedezni! (Fölkiáltás bal felől: Szép 
kibúvás!) Nem akarok kibújni oly tételek háta 
mögött, melyekre nézve igen helyesen fognák 
mondani, hogy nem ez a kérdés (Helyeslés bal 
felől:) hanem az a kérdés, hogy subventionáltat-
nak-e az országgyűlés által az ország közczéljairi, 
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megszavazott költségekből: igen vagy nem ? Erre 
nézve vagyok bátor kimondani, hogy nem. (Tet
szés bal felől.) Ha tette, ha subventionált lapo
kat : honnan jönnek és milyen természetűek 
azon összegek ? arra nem felelek ; hanem, hogy 
abból, mit az országgyűlés az ország közczéljaira 
megszavaz, nem tette, azt mondhatom. (Éljenzés 
jobb felöl.) 

C s i k y S á n d o r : T. ház! (Zaj.) 
E l n ö k : Ezen pont elő fog kerülni majd 

később : akkor a ház elfogadja, vagy elveti. 
(Ugy van!) 

C s i k y S á n d o r : Esedezem, vajon azon 
két pont, mely felolvastatott, elfogadtatik-e vagy 
nem ? 

E l n ö k : Méltóztatik a 10. pont módosí
tását elfogadni vagy nem? (Fölkiáltások: Wi az a 
módosítás ?) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f e l ő a d ó : A mó
dosítás az, hogy 200 forint levonassék. Az iroda
igazgató fizetése 1800 forint és 300 forint 
lakbérrel volt előirányozva, a pénzügyi bizottság 
azonban kívánja, hogy a segédhivatalnokok, te 
hát az irodaigazgatók minden miniszteriumná-
egyenlő fizetésben részesittessenek és ennélfogva 
összesen 1800 forintban kéri fizetését megálla 
pittatni a 300 forint levonásával. (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Tehát elfogadja a ház a 10. pon
tot a pénzügyi bizottság módosítása szerint ? 
(Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetés 11-dik pontját.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó (ol
vassa): „Ugyanezen okból a bizottság a 11. té
tel alatti 5 irodatiszt számára előirányzatba vett 
fizetésfelemelést szintén megtagadandónak véle
ményezi s a következő osztályzás elfogadását 
ajánlja: 2 irodatiszt 800 írttal, 2 irodatiszt 700 
frttal, 1 irodatiszt 600 írttal, 120 frt. lakpénzzel, 
összesen 4200 írt." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfo
gadjuk !) Tehát elfogadtatik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetés második rovatát a b. pontig.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f e l ő a d ó (olvassa:) 
,A b) alatti központi forditóosztálynál a 4. té
tel alatt egy uj irodatiszti állomás 700 frtnyi 
fizetéssel és 120 frtnyi lakpénzzel vétetik elő
irányzatba , mi a munkaszaporodás által iga
zoltatván, a bizottság az ezen tétel alatti ösz-
szeget megszavazandónak véli." 

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

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 
költségvetés következő pontját a tiszti pótlékról.) 

Ifj. Zichy József gr. e lőadó : A 

pénzügyi bizottságnak ezen tételre nincs meg
jegyzése. 

B o b o r y K á r o l y : T. ház! Egész mél
tánylással értettem t. miniszterelnök ur nyilat
kozatát, tökéletesen igazat adok abban is, mit a 
miniszteri fizetésre nézve mondott, hogy, ha ar
ról lemondana, ez által megsértené a nemzetet. 
Azonban különbséget teszek én fizetés és pótlék 
között; mert mihelyt pótlék, már nem illeti meg; 
és én átalában t. ház, mindenféle személyes pót
lékoknak, megvallom , ellensége vagyok : mert 
a mi pótlék, az évek során lassankint illetékké 
válik. És biztosítom a t. miniszterelnök urat, 
hogy ha arról a pótlékról, tekintve azt, hogy 
mind rendes, mind rendkívüli szükségleteire néz
ve az országnak deficitje van, minden forrásnak 
kimerítése mellett, biztosítom a miniszterelnök 
urat, hogy ha arról a pótlékról p. o. a tiszai 
áradások által kártvallott zempléniek javára le
mond , kik nem csak verébpecsenyével akarnak 
élni, hanem kenyérrel is, kiknek vetésöket az ár
víz elpusztította, biztosítom, hogy nem csak nem 
neheztelését, de az egész nemzet teljes elismeré
sét fogja kinyerni. (Zaj) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) El van fogadva. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 
költségvetés 3-dik rovatát a szolgák fizetéséről. Zaj.) 

C s i k y S á n d o r : Tessék eloszlatni az 
ülést, mert tanácskozni nem lehet: vagy csend
ben méltóztassék lenni, vagy menjünk szét. (Fel
kiáltások : Rendre!) 

E l n ö k : Méltóztassék csendben lenni! 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (folytatja az 

olvasást.) 
I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A 

3. rovat alatti szolgák száma egy gyei szapo-
rittatni szándékoltatik (a futári állomás megszűn
teit etvén) s az ajtónállónak 60, a többi szolga 
számára pedig 48 frtnyi lakbér-átalány vétetik 
előirányzatba, mi egyrészt a felette terhes szol
gálatban, másrészt a létező drágasági viszonyok
ban lelvén kellő indokolást, a bizottság az ezen 
rovat alatt kért 432 frtnyi összeget megszava
zandónak véleményezi. 

D e á k E e r e n c z : T. ház: Ha tekintetbe 
veszszük a két városban a szállások és élelem drá
gaságát, ez a fizetés valóban oly csekély összeg, 
hogy azok a szegény szolgák nyomorognak mel
lette. Gazdálkodjunk igen is, a hol lehet, hanem 
annyira még se vigyük a gazdálkodást, hogy fé
lig éhen halt emberek szolgálják az államot. 
Azt javaslom tehát — ha kívánják, írásban is 
be fogom adni — hogy ezen szolgáknak mint a 
többieknek is a fizetése 20%-kai fölemeltessék ; 
(Felkiáltások: Az alsóbb hivatalnokoké is!) majd 
annak idején az alsóbb rendű hivatalnokokra. 
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nézve is fogok javaslatot tenni, mert némely 
gyakornokok valóban csak tengődhetnek. Kimon
dom tehát azon egyéni nézetemet... (Bal felől zaj. 
Jobb felől: Csend!) 

C s i k y S á n d o r : Mindig csendnek kel
lene lenni, nem csak akkor, mikor ott beszélnek. 
(Jobb felől hiáltások: Rendre! Zaj. Elnök csenget.) 

. D e á k F e r e n c z : Valóban kötelességünk
nek tartom, hogy ezen hivatalnokok alsó osztá
lya, és a szolgák ez igen nyomorult fizetésből 
magasabb fizetésbe tétessenek; hiszen a költség
vetés évenkint kezünkben van, és ha utóbb ked
vezőbb viszonyok mellett olcsóság mutatkoznék, 
akkor ismét le lehet a fizetéseket szállítani. 
Csak kiki a saját cselédségét tekintse, ezen em
berek közt sok családos van: hogyan él meg 
300 forint évi fizetés, és 40 forint lakbér mel
lett? méltóztassék ezt figyelembe venni, és ezen 
szegény emberek fizetését •—nem mondok sokat — 
20%-kai, azaz egy ötöd részszel emelni: ez nem 
nagy összeg, s ezt tenni valóban kötelességünk. 
(Helyeslés, ellenzés.) 

K á l l a y Ö d ö n : T. ház! (Nagy zaj.) 
Nagyra tudom becsülni az ily érzékenységet a 
szolgák irányában; de óhajtanám, hogy a nép 
irányában is ily érzékenységet méltóztatnék ta
núsítani és adóinkról is méltóztatnék ily érzé
keny előadásokat tartani. Ha a t. túloldal a 
mi adóinkat méltóztatnék 20 százalékkal leszál
lítani, akkor szívesen emelnők az államhivatal
nokok fizetését 20 százalékkal. En igen hamis
nak tartom azon elvet, hogy midőn az állam 
boldog, a polgárok is boldogok. Épen megfor
dítva áll. Önök igyekeznek az államot, a hiva
talnokokat minél inkább boldogítani, de a nép

ről, az adózókról megfeledkeznek. (Zaj). Külön
ben is fizetésfelemelés igy kiszakítva nem is tár
gyalható. Azért kérem a t. házat, méltóztas
sanak ezen indítványt szabályszerüleg kinyomat
ni, hogy ahhoz hozzá szólni lehessen. (Folyto
nos zaj.) 

Z s e d é n y i E d e : T. ház! (Zaj). A pénz
ügyi bizottság kebelében is tétetett indítvány a 
szolgák fizetésének szaporítása iránt; de azon 
alapos ellenvetés merült föl, hogy soha sehol a 
szolgai állomásokra annyian nem jelentkeztek, 
mint i t t ; ezen szolgák sorsa tehát még sem le
het oly elhagyott, oly rósz, mert holott magán 
ember akár kétszerte nagyobb fizetés mellett is 
alig kap szolgát, a minisztériumokhoz egy állo
másra száz is jelentkezik ; ezen hivatalszolgai ál
lomások tehát mégis valami előnyt látszanak 
nyújtani, melyet, azt nem tudom, (Zaj.) de ez 
okból a bizottság az indítványt ez alkalommal 
el nem fogadta. 

C s i k y S á n d o r : T. ház! (Zaj). Én ma
gam is kérem, (Folytonos zaj) hogy Deák Fe
rencz képviselő ur indítványa kinyomassék és 
rendes tárgyalás alá vétessék. Szavam nincs több. 
(Zaj) 

E l n ö k : Deák Ferencz képviselő ur indít
ványát írásban is beadta. Ha méltóztatnak meg
engedni, ki fog nyomatni, (Helyeslés) és miután, 
ugy gondolom, nem egyedül ezen minisztérium 
szolgáira, hanem a többire is kiterjed, ta lán ké
sőbb fogjuk tárgyalni. (Helyeslés). 

Holnap 10 órakor fogjuk a tanácskozást 
folytatni. 

Az ülés végződik d. u. 2^/4 órakor. 
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100. országos ülés 
1870. január 20-dikán 

Somssich Pá l , k ö z b e n B i t t ó I s t v á n e lnökle te a la t t . 

Tárgyai: Kérvények s hivatalos átirat bemutatása. Tisza László tagositási s lapbiztositéki tárgyban inter
pellálja a kormányt. A miniszterelnökség költségvetésének tárgyalása tovább foly s bevégződik, a rendelkezési alapra 
kívánt költség név szerinti szavazás utján állapíttatván meg. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrásy 
Gyula gr., Bedékovics Kálmán, Eötvös József £>., 
Festetics György gr., Gorove István, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10''/4 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni és a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 

Maj lá th I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
január 19-ikén tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha észrevétel nincs, a jegyzőkönyv 
hitelesíttetik. 

Van szerencsém bemutatni: Közép-Szolnok 
megye közönségének kérvényét a zárdák és ko
lostorok eltörlése tárgyában. 

Nógrád megye közönségének feliratát az 
Bszterházy-képtárnak országos költségen megvá
sárlása irányt, 

Ugyané tárgyban Sáros megye közönségé
nek feliratát, 

Kraljeviea tengerparti város képviseletének 
kérvényét, hogy a károlyvár-fiumei vasút kiépí
tésénél Kraljeviea kikötő tekintetbe vétessék. 

Mindezek a kérvényi bizottsághoz utasít
tatnak. 

A főrendi ház elnöke az országos levéltárban 
tizenkét törvény czikknek megőrzés végett történt 
elhelyezéséről 2 darab elismervényt küld át. A 
képviselőház levéltárába tétetik le. 

Gorove I s tván közgazdasági 
m i n i s z t e r : Van szerencsém kérvényt benyúj
tani, a melyben több Árva megyei község a 
kir. törvényszéknek Alsó-Knbinból Turdosinba 
leendő áthelyezését kérelmezi. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
T i s z a L á s z l ó : T. ház ! Bátor leszek a 

házszabályoknak megfelelő rövidséggel két inter-
pellatiót intézni a t. igazságügyi miniszter úrhoz. 

Az egyik tárgyazza az erdélyi sajtó-viszo
nyokat. ISÍem czélom itt azon kérdésbe elegyedni: 
mennyiben helyes a kivételes törvényeknek Er
délyben maiglan föntartása? Nem czélom kiter
jeszkedni arra, vajon szükségesek-e ily alkotmá
nyos szabad államban külön sajtótörvények 
vagy nem? csak a gyakorlatra hivatkozom, 
ugy a mint az jelenleg a Királyhágón tul áll, 
és abból kifolyólag vagyok bátor következő in-
terpellatiót intézni a t. igazságügyminiszter úrhoz : 
(Olvassa:) „Miután hazánknak királyhágóntuli 
részében az osztrák sajtótörvények tartatnak fen 
máig is ; 

„miután ennélfogva az ottani napi sajtóról a 
praeventiv censura bilincsei le máig sem vétettek, 
és egyetlen hirlapi számot sem hordhat ki a kiadó 
a nyomdából, mielőtt azt a hatósági elnök át
nézve, a széthordást megengedné; 

„miután a lapok különböző ok vagy ürügy 
alatt már egészen kész kinyomott állapotban 
nem egyszer le is foglaltatnak; 

„miután a Királyhágón túli részekben még 
a lap-eautiót sem lehet fekvő birtokra tábláz-
tatás által biztosítani, de okvetlen készpénzben 
leteendő; 

„meg levén győződve, hogy a kormánynak 
sem lehet czélja a napi sajtó ügyét a törvény 
hatalma helyett egyesek szeszélyének vetni alá; 

„tisztelettel kérdem az igazságügyminiszter 
urat : 

„1. szándékozik-e mielőbb oly törvényjavas
latot terjeszteni a képviselőház elé, mely Sz.-
István birodalma egész területén, és igy a Király-
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hágón túl is végleg eltörölje a lap-eautió intéz
ményét? 

„2. szándékozik-e addig is, mig a ház a 
cautió eltörlését elhatározhatná, a háztól nyert 
szabad kéznél fogva és a ház szine előtt már 
többször tett ígéretének megfelelőleg megszün
tetni a Királyhágón túl a törvénytelen sajtó
rendeletek érvényét föloldani az ottani napisajtót 
a praeventiv eensura bilincseiből, szóval, kiter
jeszteni oda is a hazai sajtótörvények hatányát?" 

Másik interpellatióm ugyancsak az igazság-
ügyminiszter úrhoz a tagositási kérdésekre vo
natkozik. Tudjuk, hogy a Királyhágón innen 
ugy, mint a Királyhágón túl vannak községek 
— különösen gyakori az eset a Székely földön — a 
melyek a tagosítást végre nem hajthatták ma
gokon, hogyha a törvényeknek megfelelő szabad 
mennyiség arányát kimutatták is, a törvény
székek kérelmüket elutasították azon kitétellel, 
hogy a tagosításra eddig vonatkozó törvények 
és rendelvények oly községekről, hol urbériség 
nincs, nem rendelkeznek. Itt tehát tagositási 
perek meg nem kezdhetők. Ez az eset többnyire 
a legnépesebb községeket érdekli, azokat, hol a 
birtokosok egyszersmind mesteremberek levén, 
elszórt birtokrészeik csaknem lehetetlenné teszik 
mesterségüknek folytatását és megélhetésüket. 

Hosszasabban kiterjeszkedni nem czélom, 
bátor leszek fölolvasni az interpellatiót. (Olvassa) : 
„Köztudomású dolog levén az, hogy oly — több
nyire rendezett tanácscsal biró — községek, vá
rosok , melyekben úrbéres viszony soha nem 
létezett, mindeddig nem tagosithattak, hiában mu
tatták ki, hogy ezt a határbani földbirtoknak 
a fenálló szabályokban követelt része óhajtja, 
mert az ilyen kereseteket a törvényszékek el 
nem fogadták, azt állítva, hogy a tagosítás tár
gyában fenálló szabályok ily helyeken tagosítás
ról nem rendelkezve, ily nelyeken tagositási 
perek meg nem indíthatók: tisztelettel kérdem 
az igazságügyminiszter urat : 

„1. Van-e tudomása a törvényszékek ezen 
eljárásáról ? 

„2. Ha a fenálló tagositási szabályok sze
rint ily helyeken tagosítás csakugyan nem lenne 
végrehajtható, szándékozik-e és mikor oly tör
vényjavaslatot terjeszteni a képviselőház elé, 
mely megszüntesse azon — eddig is sok kárt 
okozott — anomáliát, hogy a tagosítás épen ot t ' 
kivihetlen, hol arra legnagyobb szükség van ?" 

E l n ö k : A képviselő ur maga fölolvasván 
interpellatióit, fölösleges azokat újra fölolvastatni, 
hanem kimondom, hogy azok az illető miniszter 
úrral közöltetni fognak. 

I r á n y i D á n i e l : T. ház ! Van szerencsém 
383 pécsi munkásnak kérvényét benyújtani, mely
ben azok a munka-adót s. a munkások közti 

viszonyokat a teljes jogegyenlőség alapján minél-
előbb rendeztetni kérik. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog uta
síttatni. 

Következik a napirenden levő tárgy, t. i. a 
miniszterelnökség költségvetésének tárgyalása. 
Tegnap az átalános kiadásokig jutottunk. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a miniszterelnökség költségvetése további rovatait a 
4-dikig.) 

Ifj . Zichy József gr. e lőadó : A 
4. rovat alatti ruhailletményekre vonatkozólag 
megjegyzi a bizottság, hogy az ajtón álló szá
mára előirányzott 80 forintnyi összeget, eltérőleg 
a minisztériumokban alkalmazott szolgák ruha
illetményére nézve kimondott azon elvtől, hogy 
jövőre e czélra fejenkint 50 frtnyi összeg vétes
sék előirányzatba^ kivételesen megszavazandónak 
véli; a többi szolgák ruhailletményét azonban a 
fenebbi elv szerint véli megállapitandónak : mi
hez képest ezen rovat alatt 580 frt volna meg
szavazandó. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a pénzügyi 
bizottság véleményét? (Elfogadjuk!) Tehát 780 frt 
helyett 580 frt. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a költségvetés Ő-ik rovatát.) 

I f j . Zichy J ó z s e f gr. előadó : Erre 
a pénzügyi bizottságnak megjegyzése nem volt. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Tehát az 5. rovat elfogadtatott., 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a 6-ik rovatot.) 

I f j . Zichy József gr. e lőadó : E 
rovat alatt a folyó évre ugyanazon összeg ki-
vántatván, mely a múlt évben kívántatott, a 
pénzügyi bizottság erre megjegyzést nem tett. 

C s i k y S á n d o r : T. ház! E 6. pontra 
nézve tegnap a miniszterelnök ur által adatott 
férfias, loyalis és őszinte nyilatkozat, melynél 
fogva határozottan kijelentette, miszerint vannak 
olyan lapok, illetőleg azoknak szerkesztőségei, 
melyek az állam pénztárából subventióval láttat
nak el. (FölkiáUások jobb felől: Nem mondta.') 
Igenis, az volt kimondva, hogy az állam pénz
tárából lapok segélyeztetnek. (Fölkiáltások jobb 
felől: Nem mondta! Épen az ellenkezőt mondta!) 
En igy értettem, (Fölkiáltások a jobb oldalon: Mo-
szul értette!) de ez is az értelme. T. ház! ha nem 
jól értettem, nem jól fogtam volna föl a mon
dottak értelmét, azon esetben magához a tárgy
hoz szólok, (Fölkiáltások a jobb oldalon: Helyes!) 
és ehhez képest azt kell kijelentenem, miszerint 
meg vannak ezáfolva azok, kik tegnap ezen 
12,500 frtnak irodai szükségletekre történendő 
fordítása tekintetében oda nyilatkoztak, hogy — 
a mint ezt Kerkapoly képviselő ur is emiitette — 
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a kérdésnek itteni fölemlitése belső jogosultság
gal nem bir; még pedig meg vannak czáfolva 
az által, hogy a miniszter érdekében többen nyi
latkoztak; valamint Pulszky és Zsedényi képvi
selő, ur is, mint előadó, e kérdésben fölszólalt. 

A dolog érdemét tekintve, én magam is 
méltányosnak tartom az illető összegek megsza
vazását, ha azok oly ezélokra fordíttattak eddig 
és illetőleg ezentúl is fordíttatni fognak, a me
lyekről a miniszter ur tegnap bővebben nyilat
kozni méltóztatott: jelesen, hogy az illető sze
mélyzet föladata leimé a külföldi lapokban netán 
foglalt s az összes nemzetet érdeklő téves, hibás 
nézeteket helyreigazítani s ehhez képest a valót 
kideríteni, mondom, az ilyen szükségletekre mél
tányosnak, helyesnek s igazságosnak tartom, 
hogy ezen összeg az állampénztárból fordittassék. 

De a mi ezen tul terjed, egyes lapok szer
kesztőinek, az úgynevezett kormánylapok szer
kesztőinek segélyezését, ezt elfogadhatónak nem 
találom. 

Nem is szükséges, fölfogásom szerint, azt 
bizonyítgatni, mit miniszterelnök ur bizonyítani 
méltóztatott, jelesen, hogy vannak lapszerkesz
tők, azok, kik oly elferdített roszakaratu közle
ményeket terjesztenek a világ elé , a melyek 
gyalázatosságokat is foglalnak magokban, me
lyeket tehát helyreigazítani és igy a közvéle
ménynek a helyes tényállást földeríteni a kor
mánynak kell gondoskodni. En azt hiszem, tisz
telt ház, hogy az ily czél szent, ha arra a kor
mány csakugyan törekszik, de ezt el nem éri 
azon az utón, hogyha oly lapokat segélyez, melyek
ről közönségesen tudva van, hogy talán még 
gyalázatosabb, talán még sértőbb és bántalma-
sabb dolgokat terjesztenek a világ elé, mint 
a melyek a miniszter ur által a kárhoztatott 
lapokban foglaltatnak: az ilyenek nem méltók 
arra, hogy akár az állam, akár magános által 
segél yeztessenek; mert a kormáig fenemiitett 
ezélja azok által nem éretik el. Véleményem 
az, hogy azon esetben, ha valamelyik lap oly 
közleményeket vesz föl, melyek az olvasó kö
zönséget undorral töltik el, megszűnik az ma
gától is, vagy ha meg nem szűnik is, de ártal
matlanná válik, mert a magyar hazában a köz
vélemény valóban eléggé meg van már érve; 
(Közbeszólás jobb felől: Mutatja a Ludas Matyi!) 
sőt meg van már érve régi időtől fogva: mert 
például a 48-ki időszakban létezett egy lap, a 
„Márczius 15-ike" czimü, inety a közvélemény 
előtt annyira kedvelt volt, hogy ha más lap 
csak jelvényét fölvette is, ajánlatosnak tartatott. 
Mit tett ezen lap? Neki fordult a fejedelmi ház
tól kezdve mindennek: á kormánynak, a hazafi
ságnak, a becsületességnek és beszennyezett min
dent, mi szerinte beszennyezhető volt, és kérdem: 

lett-e mégis mindennek valami káros eredménye ? 
(Közbeszólás jobb felől: Bizony volt, szomorú ered
ménye volt!) Az lett eredménye, hogy undort, 
utálatot gerjesztett maga ellen. (Átalános derült
ség, zaj.) 

E l n ö k : Kérek csendet, mert igy lehetet
len tanácskozni! 

C s i k y S á n d o r : Az lett eredménye, hogy 
társulatok ugy, mint egyesek, kijelentették, hogy 
ha eljárásában, modorában nem fog más irányt 
követni, nem tartják tovább. (Nevetés jobb felől) 
Voltak ugyan, kik kaptak rajta, de azok a kor
mánynak nagyon kevés nehézséget, nagyon je
lentéktelen akadályokat voltak képesek útjába 
gördíteni, a mennyiben a kormány ezélja valóban 
a haza érdekének és javának előmozdítására volt 
irányozva, és csak ott voltak fogékonyak közle
ményei, a hol valóságos hibák voltak, és azokat 
kellő értelmességgel s pontossággal vette boncz-
kés alá. Ez hatott; ez hatni fog most is, és 
nem kell attól félni, hogy a vitatkozás ártalmas 
lesz, ha szabad a sajtó: mert akkor egy más 
lapban kímélettel fölvilágosítva a tárgyat, a köz
vélemény helyreigazitható. 

Mindezeknél fogva, t. ház, az ezen pontban 
foglalt összeget azon esetben, ha belőle bármely 
lapnak segéty nyujtatik, az első garastól az 
utolsóig megtagadandónak vélem. (Zaj.) 

K ö r m e n d y S á n d o r : T. ház! (Zaj. Föl-
kiáltások: Halljuk! Eláll! Elnök csenget.) A teg
napi budget-vita alkalmával különben éber elnö
künkön is megtörtént az „interdumque bonus 
dormitat Homerus," minek következtében a párt 
harczképesebb tagjai ez oldalról a határvonalon 
tul rontva, neki mentek annak a tárgynak, mi
nek megvitatása, a hadászat szabályai szerint, 
sajátképen csak jelenleg van helyén. 

Azonban ne kárhoztassuk őket, ne még azt 
se, ki rósz flintáját roszul töltvén, lőfegyvere el
robbant s a helyett, hogy oda lőtt volna hová 
irányozva volt, oldalt saját táborába rontott a 
golyója: mert sajátképen egy nevezetes ered
ménye mégis volt a tegnapi vitának, az neveze
tesen, hogy a különben diplomaticus érzékkel és 
tapintattal biró miniszterelnökünk érezvén, hogy 
nagyon füle körül sivítanak a golyók, eleintén 
igaz, hogy nagyon meghúzta magát a bokorban, 
de később midőn azt tapasztalta, hogy a bokrot 
nyúlástól ütik — kiugrott a bokorból, s ma 
már látjuk ubi sit sus, ubi hirsutus. 

Tudjuk, t. ház, hogy a tegnap neheztelt 
12,100 frt., a mi egyébiránt a mai felolvasás 
alkalmával kitűnt, hogy nem 12,000, hanem 
összesea 34,800 frt, kitűnt, mondom, hogy saját
képen bár leplezve, de valósággal mégis mire, és 
hova fordittatik: mert hogy az irodai szükségle-

I tekre, t. i. az elnöki iroda szükségleteire, azqnczim 
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alatt i szükségletekre, melyek alatt ez az összeg 
a bokorban rejlik, nem fordittatik, ez való, s azt 
hiszem, erről mindenki meggyőződhetik, ha az 
első pont alatti irodai szükségletek nagy mennyi
ségére tekint, mely összesen 63,400 frtot tesz. 
Irodai szükségletek ugyanezen czim, t. i. „irodai 
házi és uti költségek" czime alatt a 6-ik pont
ban is előfordulnak. E két pont tehát a ezim-
ben teljesen egy, és ha mégis elkülönítve for
dulnak elő, ebből szükségkép következik, hogy 
lényegesen különböznek is. 

Azonban a t. miniszterelnök ur —• ki sok
kal lovagiasabb, mintsem nyíltan ne tudna 
ott, hol elvégre is szükséges, a parlamenttel 
szemben ugy, mint a közéletben igazat mondani — 
bevallotta, hogy azon összegek arra valók, mi
szerint a miniszterek értesüljenek arról, mikép 
tartja magát a hazai sajtó, sajátképen, hogy érte
süljenek a közvélemény felől, hogy értesüljenek 
talán arról is, hogy kik azok, a kik érdemesitik 
magokat egy különben tétlenségre hivatott mi
nisztérium tevékenységére, t . i. a rendjelek ál
tali kitüntetésre. 

Beismertetett már a tegnapi napon, t. ház, 
hogy ez bizonyos tekintetben szükséges, ám, 
mert minisztereink, kik nem egy ősét számlál
nak, mint számlált Mátyás király, nem száll
hatnak alá a nép rétegébe, hogy saját szemeik
kel győződjenek meg a közvélemény, a közérzü
let, a közdolgok mikénti állapotáról a hazában ; 
ám ugy is nem épen úrias dolog levén, puszta 
szemmel tekinteni, természetes, hogy az ural
kodó divat szerint, szemüvegekre van szükségük, 
melyen keresztül vizsgálják a közérziilet mozzana
tait. Csakhogy, tisztelt ház, azok a szemüve
gek a szerint a mint feketék vagy rózsaszinüek, 
mutatják fekete vagy rózsaszínben a köz érzü
letet ; fekete színben nagyon természetes, midőn 
ide tekintenek, rózsaszínben, midőn saját párt
jukra, a hazának saját magok felállította jövő
jébe tekintenek. De, tisztelt miniszter urak, ne 
Irigyének önök eunuehjaiknak, kik e szemüveget 
tartják szemeik elé ! Ne higyenek a herélteknek, 
(Jobb felől zaj) kik mivel saját magok férfiassá
gának hiányát érzik, irigyek a férfiasság minden 
nyilvánulása iránt. (Mozgás a jobb oldalon.) Az 
én nézetem e helyütt az, hogy minden hadve
zérnek, ugy a minisztereknek is, mindent saját 
szemeikkel kell látniok. Am ismerjék el, t. ház, a 
sajtó-bureaunak, a mely e czélra vezet, szükséges
ségét, de nem ismerhetjük el azt, hogy a bérencz 
sajtó szükséges. Pedig bocsásson meg nekem a t. 
miniszterelnök ur, én is jól emlékszem, miszerint be
vallotta, hogy ha nem is tegnap idézatt czim alatt 
és pontban, de bármily czim alatt és bármily pont
ban sajátképeni subventió az átalok subventionált 
lapok számára létezik. (Jobb felől ellenmondások.) 

Igenis, ezt határozottan bevallotta. ISÍem azt 
mondta ugyan, hogy folyton tartatnak bizonyos 
lapok, hanem tar tatnak az ország abrakos zsák
jából , ha megéheznek. (Jobb felől felkiáltások : 
Nem igaz! Rendre! Zaj!) 

Már tegnap mondatott, t. ház, hogy minden 
párt jogosítva van pártlap tar tására; nagyon 
természetes tehát, hogy jogosult a tisztelt jobb 
oldal i s ; de valamint cegnap tiltakozás történt 
az ellen, ugy kell, hogy történjék mindenkor és 
e helyen is tiltakozás az ellen, miszerint a mi
nisztérium, mely nem egy pártnak a minisztériuma, 
hanem minisztériuma a hazának, egy párt érde
kében a haza véres verejtékéből subventionáljon, 
pártérdekben, valamely lapot. 

Es ha, t . ház ! beérné egygyel, de kettő, 
sőt három szükséges: igy tudjuk, a „Hírmondó" 
a nép számára vau a,z „Esti lap" talán a városi 
közönség számára, és a „Borsszem Jankó" a 
frivol nagy uri közönség számára, (Nagy nevetés) 
mely odaliszk helyett egész háremet szeret 
tartani. 

Pedig, t. ház! tegnap már hangsulyoztatott 
a szabad sajtó áldása. Azokhoz, mik tegnap er
ről mondattak, én még csak annyit mondok, 
hogy ha a szabad sajtó nap, ugy a bérenez-sajtó 
folt azon a napon; ha a szabad sajtó szabad 
lég, mely üdit és éltet, akkor a bérenez-sajtó 
börtön levegője, mely sorvaszt; ha a szabad 
sajtó áldás, mely tenyészetet indi t , ugy 
a bérenez-sajtó pestis, mely magából miazmákat 
lehelve ki, csak dölgleletet terjeszt; ha a szabad 
sajtó egy szabad folyó, mely a nemzetek szellem kin
cseivel terhelt hajókat viszi hátán a nagy tengerbe, 
ugy a bérencz-sajtó az emberi szellem nndokságai-
val telt Moáka-csatorna, melynek szabad vize min
dent megszennyez, megöl. És mégis önök a má
sik oldalon nem dobják el és nem utasítják el 
ezeket az undokságokat; reformokat emlegetnek, 
és íme ily reformokkal kezdik, önök kik Bécs
be járnak, Bécsből, hol három évszázadon ke
resztül folyvást nyomták nemzetünket, elhozták 
magukkal azon nyomdát is, mely folyvást nyomja 
itt a hazafiságot, az egy kissé szabad véleményt 
és érzületet, nyomja mindaddig, míg talán vég
kép kisajtolhatja e nemzetet. De, t. jobb oldal! 
ne higyék önök, hogy a kik önökhöz bérért szö
vetkeznek, önöknek hiveik is legyenek. Tudjuk, 
mi szokásuk van azoknak, kik bérért szeretnek: 
hízelegnek a fogyatkozásoknak, szemet hunynak 
a hiányok előtt ; míg a hűséges házi nő néha 
talán zsörtölődik, igen : mert a tiszta és valódi 
szerelem féltékeny. Önök azért, sokkal jobb lesz, 
ha hallgatni fognak a szabad sajtó szavára és 
nem a bérencz-sajtó suttogásaira, s igy elutasitják 
magoktól a bérencz-sajtó minden hozzátartozóit. 
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J e s z e n s z k y L a j o s : Melyik az igazi 
szabad sajtó ? talán a „Nép Zászlója í" vagy a 
„Ludas Matyi?" 

K ö r m e n d y S á n d o r : Én, t. ház, ha 
önök mégis ragaszkodnak a bérencz-sajtóhoz, 
önök e felfogása, önök ez érzülete ellenében hi
vatkozom a nemzet szabad közvéleményére. 
(Valaki jobb felől: A Magyar Újságra!) 

De önök azt mondják, mindezek csak szük
séges roszak, önök szerint szükséges roszak azon 
sajtó ellenében, mely ezen oldalról terjeszti a 
gonoszt, hogy azt visszaverjék. De ezt t. ház, 
önök csak átalánosságban mondják. A miniszter
elnök ur csak átalánosságban szólott a bal ol
dali sajtó visszaéléseiről, én bátor vagyok őt fel
hívni, hogy nevezze meg a bal oldali sajtó visz-
szaéléseit és azon lapokat, melyek visszaéléseket 
elkövetnek. Én kiválólag egy lapot ismerek, ez 
a „Magyar Újság" ; és hivatkozom a xMagyar 
Újság"-ra, hogy nem volt-e mindig a legtisztes
ségesebb ellenzéki lap, s nem-e az jelenleg is? 
(Nevetés, derültség jobb felől.) 

Vagy az ellenzék irányában tartják önök 
szükségesnek a bérencz-sajtót ? Hisz ennek irá
nyában itt vannak önök. (Zaj. Elnök csenget.) De 
ezen párt visszaéléseiről mi mitsem tudunk, sőt 
részemről elmondhatom, hogy nincs parlament, 
melyben egy ellenzék tisztességesebben és loyali-
sabban harczoljon; a baj tán az, hogy az ellen
zék nagyon is loyalis. Senkisem tudja jobban, 
mint maga a miniszterelnök ur, hogy a parla
ment abc-je szerint a parlamentben minden ellen
zék : a) jogosult, b) szükséges, és c) nélkülözhet-
len; (Derültség jobb felől) tehát azért, mert ellen
zék van s az férfiasan hallatja szavát, azért, 
mert ellenzéki sajtó van, s az ismét férfiasan 
hallatja szavát, azért ezekkel ne takaródzanak 
önök saját hibáik fedezésére. 

De régi szokás, t. ház, az ellenségre fogott 
bűnökkel menteni az embernek saját bűneit. Azt 
mondják, hogy helyreigazítására kell ez az el
ferdített véleményeknek. Ha csak férfias, ha 
csak vélemény: opinionum commenta delet dies; 
ha jogtalan a fölszólalás és vészes: van önöknek 
t. kormány váczi fegyházuk, van önöknek olyan 
sajtóbiróságuk, melyet meglehetősen tetszés sze
rint lehet csavarni; (Ellenmondás jobb felől) és 
végre, t. ház! van szabad sajtó, mely legbiztosabb 
fegyver a fegyver ellenében. 

Már kimutattatott többször ez oldalról, hogy 
önök megrontották az alkotmányt, és most ily 
eljárással meg akarják rontani a nemzet köz
érzületét és közvéleményét. A pogány Róma haj
dan csak síró nőket fogadott, a középkor, hogy 
fejedelmeik néha-néha hallják az igaz szót is, ud
vari bolondokat; önöké a dicsőség, hogy feltalál
ták azt, és alkalmazni akarják ezt, hogy az ellen

zékkel szemben dicsőíttessék magukat saját feleik 
által. 

Ily czélokra mi magunk és választóink ne
vében egy fillért sem szavazhatunk meg. Sőt 
ily czélok ellenében, ha önök parlamenti több
ségük tudatában meg akarnák is szavazni ezen 
öszegeket, mi tiltakozunk ellene, és eljárásukat 
parlamenti zsarnokságnak nevezzük, és tiltako
zunk azon eljárás ellen, hogy saját zsebeinkből 
kivegyék a pénzt, és abból fegyvereket kovácsol
janak ellenünk. Mi ily eljárás ellenében hivatkoz
ni és felebbezni fogunk a nemzeti közérzületre 
és a közvéleményre, mely, ha áldozatokat kell 
hozni, szívesen fogja hozni a nemzet fejlődése 
számára. De nem fog áldozatot hozni akkor, 
mikor csak deficzittel igértetik a továbbkormá-
nyozhatás, nem fog áldozatot hozni ily tisztesség
telen czélokra. (Helyeslés a szélső bal, mozgás a 
jobb oldalon.) 

H e n s z l m a n n I m r e : T. képviselőház! 
A miniszterelnök ur a tegnap tett kérdésre 
felelt ugyan, de nem egyenesen, hanem felelt ex 
tripode delphico, ugy hogy kénytelen vagyunk 
a feleletet héjjából kihámozni. 

A miniszterelnök ur azt mondotta, hogy 
valótlant állítana akkor, midőn azt mondaná, 
hogy nem segített egyes lapokat; de ő ezt sub
ventiónak nem nevezi. Bocsásson meg a minisz
terelnök ur, ha ő ezt subventiónak nem nevezi, 
én azt hiszem, az egész világ annak nevezi, és 
igy nem akarok arról vitatkozni, hogy az egyik 
tojás hasonlit-e a másikhoz, vagy sem, és nincs 
szó arról* hogy meddig subventionálták a lapo
kat, t. i. addig, míg saját lábaikon tudtak járni, 
vagy pedig tovább is. Tehát bocsánatot kérek 
a miniszterelnök úrtól, ha ezt subventiónak ne
vezem. 

Továbbá azt állította, hogy ő ugyan nem 
mondja meg, hogy honnan subventionáltattak, 
hanem ezt nem tette az országgyűlés által e 
czélra megszavazott pénzből. Ezt tökéletesen el
hiszem, és egy perczig sem kétkedtem rajta; 
hanem legyen szabad — mert hát egyenesen 
nem felelt — egy kissé utánna járni, kutatni, 
mert emlékeztetem a t. házat Lessing azon mon
datára : hogy, ha az ur Isten egyik kezében a 
valót, a másik kezében a való utáni kutatást 
nyújtaná: ő a kutatást választaná, mert ez az 
ember boldogsága. Már most a dolgot kutatván, 
azt találom, hogy az 1868-ik évi államzárszám
adásban, nevezetesen a 34-ik lapon foglalt 8-ik 
tétel igy szól: „Sajtó- és forditóosztály 8000 frt 
hátralók," és itt van tovább 38996 forint és 
71 kr. E tétel egy csapással kettőt magyaráz 
és bizonyít: t. i. azt, hogy a miniszterelnök ur
nák tökéletesen igazsága volt, mikor azt mondta, 
hogy nem e czélra megszavazott pénzből segi-
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te t te . És ez természetes, mert az utólag kére
tik meg, tehát mint póthitel, a mi még nem 
Volt megszavazva. Ez tökéletesen áll. Hanem 
megmagyaráz ezen tétel mást is, tudni illik 
a túl oldal szónokai azt mondják, hogy a 
most előirányzott 12,500 forintból három lapot 
subventionálni nem lehet. Ebben is tökéletesen 
igazuk van; de csináljunk most egy kis calcu-
lust. Ha a 38,996 frt 71 krból a most követelt 
12,500 frtot levonom, és — ugy hiszem — ez 
elegendő arra a czélra, melyre kéretik, különben 
több kéretett volna, megmarad 26,496 frt és 
71 k r ; már most ez elosztva hárommal — mert 
három subventionált lap van — esnék a három 
lapra egyenkint 8832 frt és 24 kr. Ez már nem 
megvetendő összeg, kivált ha, mint i t t történik, 
nem nagy napilapról van szó, hanem kisebbrél, 
a minőről beszélünk. 

íme, azt hiszem, elég van téve a miniszter
elnök urnák és „ Igazmondó "-jának, de másrész
ről Lessing kivánatának is. 

A három kérdéses lap közt van egy élczlap 
is, és ha áll, mint hát bizonyosan nem tudjuk, 
hanem állíttatik, ha áll, hogy a miniszterelnök 
ur kiterjesztette segétyezését ezen lapra is, akkor 
meg kell vallani, hogy ő ujat, eddig ismeretlent 
talált fel, épen olyant, mint a delegátió, a mely-
TŐI azt mondja újhelyi beszédében, hogy jeles-
sége miatt reméli, hogy ezen delegátiót az egész 
világ el fogja fogadni. Bevárjuk ezen jóslat tel
jesedését. Mondom, ujat talált föl a miniszter
elnök ur, mert eddig, tudtomra, élczlapot nem 
használtak sem politikai, sem erkölcsi tekintet
ben correctivául, a mint njdlatkozott a minisz
terelnök ur, hogy ezen lapot correctivnek tekin
tet te . De ujat talált fel azért is, mert bármeny-
nyire és bármikor jóízűen nevessenek a „Puneli^-on, 
a „Charivari"-n és „Kladderadatsch"-on magok 
az illető fejedelmek is, még sem tudom, hogy 
emésztésűknek ezen Göllis porát subventionálták 
volna. Egyébiránt ezen kérdéses élczlap felta
lálását és gyakorlati alkalmazását, megvallom, 
geniálisnak tartom, sőt jobbnak találom a dele-
.gátiónál is ; és azért nem veszem rósz néven a 
t. miniszterelnök úrtól, hogy ezen lap neki ép ' 
ugy tetszik, mint nekem; csakhogy azt kíván
tam volna, hogy azon gourmandokra bizta volna 
annak fentartását és segélyezését, a kiknek ilyen 
pepsinre szükségök van. (Derültség.) Azt hiszem, 
az adózó népnek ily pepsinre nincs szüksége: én I 
tehát semmiképen nem járulhatok ilyen lapok 
segélyezéséhez, melyeket maga a t. miniszter
elnök ur sem akar elismerni és legitimálni mint 
saját gyermekeit. (Élénk derültség és helyeslés a 
szélső hal oldalon.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Mindenekelőtt 
kifejezem azon nézetemet, miszerint nem volt 

igazsága mai napon előttem szóló egyik képvi
selő urnák, mintha a tegnapi napon azok, a kik 
a miniszterelnök úrhoz a kérdést intézték, tul 
törtek volna a korlátokon, és nem várták be az 
időt, midőn a kérdés-intézésnek helye van, te 
hát azt jókorább tették, mint kellett volna. Én 
azt gondolom, ha figyelmeztetem arra, a mi 
figyelmét ugy látszik elkerülte, azt fogja mon
dani, hogy igazam van. Ugyanis, a mint a teg
napi discussióból és a miniszterelnök nyilatkoza
tából — nem az utolsóból, hanem mindjárt az 
elsőből — mindenki meggyőződhetett, a sajtó
osztály költsége nem kezdődik ezen d) pontban, 
hanem a sajtóosztály személyzete benne van a 
miniszterelnöki iroda személyzetében. Ott kez
dődik e sajtóosztály költségének kérdése, ott 
volt tehát helyén a kérdést megtenni. 

Különben a tegnapi napon miniszterelnök ur 
végre nyilatkozott. Nem szándékom e nyilatko
zatot taglalni. Be kell azonban őszintén valla
nom, hogy ez csak részletes mngnyugtatást ad
hatot t bárkinek i s : mert azon kitétel, hogy la
pok nem subventionáltatnak az országgyűlés által 
az ország közczéljaira megszavazott költségekből, 
ez még egyátalában nem teszi azt, hogy nem 
subventionáltatnak lapok — melyek, azt nem tu
dom — az állam vagyonából: ez csak azt teszi, 
hogy az i t t más czélokra megszavazott költsé
gekből nem. (Igaz! a bal oldalon.) 

Azonban mindamellett volt a miniszterel
nök ur nyilatkozatának annyi hatása — azon 
tiszteletnél fogva, melylyel maga az ellenzék is 
a miniszterelnök ur nyilatkozatai iránt viseltetik 
— volt annyi hatása, hogy némi megnyugtatást 
érezve, a sajtóosztály személyzetét a ház kö
rülbelül egyhangúlag megszavazta, mert megsza
vazta a miniszterelnöki iroda személyzetét, a 
melyben pedig a sajtóosztály szemészete is 
benne van; lehet — legalább a mai nyilatkoza
tokból azt kell hinnem — hogy némelyek ezt igen 
csodálatosan öntudatlanul tették; de mindenesetre 
megszavazták azok is, a kik tudták, miről van a 
szó. Megszavazták pedig azért , mert a sajtóosz
tály jogosultságát annyiban, a mennyiben hiva
tása a közvéleményt figyelemmel kisérni és a 
minisztérium számára exposét készíteni, vagy a 
mennyiben hivatása egyes elferdített tények fel
világosítása : annyiban jogosultságát tegnap is, 
ha jól emlékszem, az ellenzék minden szónoka el
ismerte. 

I t t most csak az a kérdés lehet, hogy a m 
a sajtóosztály részére követeltetik, nem tulsá-
gos-e? Es én részemről azon meggyőződésben 
vagyok, hogy igen is, túlságos. I t ten irodai szük
ségletekre a 3. pont alat t kívántatik átalány 
kívánta t ik átalány az elnöki iroda részére 12,100 
frt. Ha összehasonlitom ezen átalányt más mi-
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niszteriumok átalányával, részemről azon meg
győződésben vagyok, hogy ezen 12,100 frtnyi 
átalány a jogosult sajtószükségletekre is töké
letesen elég. Indokolom pedig azzal, hogy a mi
niszterelnöki irodára, melyben csak 4 tanácsos 
(miniszteri és osztálytanácsos) van, máskülönben 
nem kellhetne majdnem ugyanannyi összeg, mint 
a mennyi kell, p . o. a cultus- és közoktatási 
miniszter irodájára, melynél 2 áliamtanácsos, 11 
osztálytanácsos, tehát több mint háromszor annyi 
van, mint a miniszterelnöki irodában. Én tehát 
a jogosult sajtó osztályi költségekre a b. alatt i 
összeget feltétlenül fölöslegesnek és túlságosnak 
tartom, és épen azért, mig az elnöki iroda ré
szére kész vagyok megszavazni a 12,100 frtot, 
mint a mely különben is az elnöki irodába be
olvasztatott; sajtóosztály részére elégséges kell, 
hogy legyen, mig kész vagyok megszavazni a c) 
alatti központi fordító osztály részére szükséges 
költségeket, melyeknek megszavazását senki sem 
tagadhatja meg, miután törvényeinkben van, 
hogy kell fordító osztály, mely a nem magyar 
nyelven bejövő irományokat lefordítsa, addig a 
b) alatti 12,500 frtot részemről fölöslegesnek 
tartván, meg nem szavazom. Épen azért nem 
tudom, mily módot kivan követni a szavazásnál 
az elnök ur, de én részemről arra kérem, hogy 
az a) b) c) alatt i tételekre, mint melyek nem 
egy természetűek, külön méltóztassék a kérdést 
fölvenni. 

D o b s a L a j o s : (Derültség: felkiáltások: 
Halljuk! Halljak!) Mindenek előtt háromszorosan 
kell üdvözölnöm és boldogoknak neveznem a t. 
jobb oldalt, illetőleg általok az egész nagy Ma
gyarországot. A t. jobb oldal kitűnő férfiai 
ugyanis ujabb időkben igen nevezetes felfede
zéseket tettek, már rangbéli állásánál fogva is 
első helyen a miniszterelnök urat illik emlí
tenem. (Dcrülfség.J Gyermekkoromban feladtak 
élőmbe egy találós mesét : fejteném meg, miként 
lehetséges az, hogy a kecske is jól lakjék, a ká
poszta is megmaradjon. Ez nekem igen sok fej
törésembe került, (Felkiáltások: Elhissssük!) de a 
megfejtés nem sikerült. Az igen tisztelt minisz
terelnök ur tegnap nagyon világosan és nagyon 
érthetően megfejtette a kérdést, midőn előadta, 
hogy a sajtó egy része subventiónáltatik ugyan, 
de nem a budgetből, más szóval a sajtó éhes 
kecskéi jól laknak ugyan, de a budget káposz
tája érintetlen marad. (Nevetés.) A második fel
fedezés, már ismeretes levén, csak pár szóval 
érintem. Bánó József képviselő uré ez, ama hét 
felpánczélozott férfiú személyében, kiket agyából 
kiugratott. (Dologra!) De a föltalálások oroszlán
részének dicsősége Latinovics Vincze képviselő 
társamat illeti. (Derültség.) Q tegnap az 1867. 
közösügyes alkotmány egén egyszerre 3 lument, 3 

meteort, 3 tüzicsillagot fedezett fel. Mind három 
csillagnak rendeltetése az 1867-ki kiegyezkedés, 
a kormány és jobb oldal dicsőségének besugárzása. 
És egyszerre 3 csillagot fedezett fel, holott az írás 
szavai szerint hajdan csak egyetlen egy csillag 
jelezte a nazarénusi megváltót. (Nagy derültség.) 
Némi hasonlat is van a csillagok közt, ama haj
dani bibliai csillag, 3 felséges fejedelmet vezetett 
a jászolig, ez a 3 csillag pedig a felséges közvé
leményt akarná vezetni a jászolhoz, hogy oda 
köthesse. {Derültség.) Latinovics t . képviselő ur 
e három csillagára, mely nem egyéb, mint a 3 
subventiónált lap, azt monda, ez Magyarország
nak 3 legnevezetesebb lapja. Nem kétlem, hogy 
ezen lapok a bókot vissza fogják adni rövid idő 
alatt, midőn kijelentik majd, hogy Latinovics 
Vincze képviselő ur pártjának egyik legkitűnőbb 
férfia, (Derültség) és tán ugyanazon alkalommal 
bizonyságot fognak tenni arról is, hogy ő benne 
magában van annyi tapintat, annyi államférfiúi 
ítélet, annyi tapasztalás, mint összes pártja fele 
részében. (Nagy derültség. Felkiáltások: Dologra! 
Ne lopjuk az időt! Zaj. Halljuk!) A dolognál va
gyok, a sajtónál vagyok! T. ház! hogy milyen 
tömjénnel fognak egymásnak füstölni, ahhoz ne
kem semmi közöm, hogy mennyire tetszenek 
egymásnak, ez a gustus dolga, de gustibus non 
est disputandum. 

Nekem is a mondott lapok, személyes rancune 
nélkül mondom , szolgálatokat tettek ; engem a 
Borsszem Jankó annyiszor portraitirozott már, 
hogy egész feleslegessé vált magamat levétetni, 
(Felkiáltások: Nem tartozik ide!) ha valaki arcz-
képemet kérte, kivágtam a Borsszem Jankóból, 
oda küldtem, aláírván, hogy miniszterelnöki ka
binet portrait (Derültség) és az arczkép dicsére
tére legyen mondva, hogy még legnagyobb ellen
ségeim se mondották soha, hogy nincs jól ta 
lálva. Képviselőválasztásomat illetőleg is van 
némi érdemük e lapoknak. Én, mint már kije
lentettem, nem költöttem semmit, nem etettem, 
nem i tat tam senkit, pedig az ellenpárt ugyancsak 
etetett, i ta tot t , hogy honnan? azt senki sem 
tudta, mert olyan embereknek volt pénzök, kik
nek azelőtt soh' se vol t ; (Valaki jobb felől: talán 
hamis bankót csináltak!) honnan vették? alkalma
sint rendkívüli utón jöttek a rendkívüli költsé-
gehhez. 

Akadtak pedig — ámbár nem etettem és 
nem i ta t tam — pártunk hívei közöl is sokan, kik 
némi bizalmatlansággal voltak irányomban; attól 
féltek, hogy ha képviselőnek választanak, elté
vesztem az ajtót, s ott találnék leülni a túlsó 
oldalra, (Felkiáltások jobb felől: Bizony kár lett vol
na!) azonban a három lap addig rágalmazott, 
mig a bizalmat irányomban felébresztette, a ké
telyek eloszlottak és megválasztattam. 
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Mindezen szolgálat daczára azonban alkal
mat veszek magamnak elmondani megjegyzése
met, annyival inkább, mert egy körülményt is 
kell ezen alkalommal fölemlítenem, mely igen 
szomorú világot vet erkölcsi sülyedésünkre. 
(Halljuk! bal felől.) Az 1861-ki országgyűlés hi
vatottnak látta magát megdicsérni a magyar 
sajtót. Egyik szónoka e házban kijelentette, hogy 
a magyar sajtónak hazafiságban, önfeláldozásban, 
megvesztegethetlenségben nincs párja. Ez kilencz 
éve történt, és most ? tegnap a miniszterelnök nr 
e helyen constatálta, hogy de bizony van: már 
a métely elharapódzott a magyar sajtóban i s : 
(Zaj. Napi rendre !) vannak oly lapok, melyekről 
Várady t. képviselőtársunk igen helyesen je
gyezte meg, hogy hasonlítanak ama hölgyekhez, 
kik vonzalmukat annak adják, ki őket legdrá
gábban díjazza. Es ez szomorú jelenség, ez azt 
mutatja, hogy ha mindent nem nyertünk is meg, 
de minden esetre megnyertük a nagy államok 
erkölcsi sülyedésének egy kitűnő jellegét, ama 
nagy államok nagysága nélkül. (Ugy van! hal 
felől.) 

Ki ennek az oka '? Véleményem szerint ennek 
oka az 1867-ki kiegyezkedés: (Zaj jobb felől) 
mert ez annyira veszélyes, hogy csak ily utón 
lehet föltétlen védelmezőket találni számára. (He
lyeslés bal felől.) Es nekem e pontnál eszembe jut — 
ha másnak szabad más szerzőt czitálni, miért ne le
hetne nekem magamat czitálnom 1 — (Zaj) egyik tra
gédiám, „Aba Sámuel király "-ból egy párbeszéd, 
melyben annak neje a királyhoz fordul. (Közbe
szólás jobb felől: A tárgyra!) Csak pár szót 
mondok :, 

Csak tiszta ügynek van szent harczosa, 
Igaztalant ingyen ki sem segít! 
A második ok a minisztériumban van: a 

hol nincs vevő, ott nincs eladó, (Ugy van! bal 
felől) valamint soha sincs ott elcsábított, hol 
nincsen csábító. 

Harmadszor esik a vád magokra az illetőkre; 
ezen fehértestü feketéiéIkü rabszolgákra. (De
rültség.) X)e én ezekről nem akarok szólani, mert 
azok legfeljebb is sajnálatra méltók. Legközelebb 
is majd ha oda fognak menni, hogy végzett 
munkájok után beseperjék a dijat, nem azt fog
ják mondani a mit az egykori hadvezér mon
dott: „Síre, mindent elvesztettünk, csak becsüle
tünket nem", hanem azt fogják mondani: „Excel-
lentiás uram, mi hárman semmit sem vesztettünk, 
esak becsületünket." 

Andrásy Gyula gr. miniszterel
n ö k : Micsoda három ? 

D o b s a L a j o s : Ugyanezen alkalommal 
miniszterelnök ur a sajtó egy másik árnyalatát 
igen kemény kifejezéssel illette, azt m ondta 
ugyanis, hogy gyalázatos. En nagyon fel tudom 
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fogni, hogy azt mondta; de nem helyeslem: fel 
tudom fogni, hogy ezt mondta, miután oly írók
kal is van dolga, kikkel lelkiismeretük, meggyő
ződésük és tollúk iránt alkudni lehet; nem cso
dálom, hogy megdűlt hite az összes sajtó irá
nyában és ezen hittel megrendült tisztelete is a 
sajtó iránt. (Helyeslés bal felől). De nem helye
selhetem ezt a sajtót illetőleg: mert habár túl
zásokra ragadná is heve, mindaz, a ki bebizo
nyíthatja, hogy tollát áruba nem adta, hogy 
meggyőződésből irja azt, a mit ir, e meggyőző
désben mentséget is talál. En nem vagyok szer
kesztő, nem vagyok par-excellenee hírlap ezikk-
iró, nem beszél itt „Cicero pro domo." (Fölkiáltás 
a jobb oldalon : Dehogy nem!) néha irok, de igen 
ritkán; (Valaki jobb felől: És igen roszul!) hanem 
megvallom, ha azon szónak egy része engemet 
is sújtana, én azon miniszteri kimondás ellené
ben vigasztalást találnék először tiszta öntuda
tomban, azon öntudatban, hogy tollamat nem 
adtam bérbe, hogy a mit irtam, ha túlzásokra 
ragadt is hevem, meggyőződésből irtam; másod
szor vigasztalást találnék azon tudatban, hogy 
nem tértem le a 61-ki álláspontról, vigaszt ta
lálnék a 61-ki országgyűlés elismerő szavaiban. 
Ezt mutatván fel miniszterelnök ur kifejezése 
ellenében, és ebben találnék kárpótlást, megnyug
vást, elégtételt. (Valaki: Isten neki!) 

A mi a kérdéses pontot illeti, a miniszter
elnök ur kijelentette tegnap, hogy a sajtót e 
tételből nem subventionálja, annyi azonban bi
zonyos , hogy a minisztérium egyéb ilyes 
szükséglettel el van látva, és hogy, ha a sajtó nem 
ebből a pontból subventionáltatik, akkor erre 
a pontra nincs szükség: én legalább rá nem 
szavazok. (Helyeslés a bal oldalon.) 

l u a t i n o v i c s V i n c z e : A házszabályok 
128. §-a értelmében akarok előttem szólott t. 
képviselő urnák személyemet illető megjegyzésére 
néhány szót szólani. 

Én tegnap nem állítottam azt, hogy azon 
három lap subventionáltatik, sőt ellenkezőleg ta
gadtam; hanem azt állítottam, hogy nagyon 
sajnálnám, hogyha a magyar irodalom oly szegény 
sorsban állana, hogy három nevezetes lap 12,500 
írttal hagyná magát subventionáltatni. 

A mi ismeretes humoros modorát illeti a t. 
képviselő urnák, arra szintén nem feleltem 
volna, mert e tekintetben ismeretes a t. képvi
selő ur, (Valaki jobb felől: Komédiás!) hanem 
azon bizonyos érdemek, melyeket megemlít, s 
azon bizonyos párt, melylyel engemet jelzett, az 
soha nem volt az enyém; és ha engem csillag 
vezet, bizonyosan csak a tiszta hazafiságnak czél-
jából fog vezetni. En soha nem dicsekedtem, 
hogy pártvezér vagyok, (Derültség) se nem iri
gyeltem soha azon szabadságot, melyet a t„ 
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képviselő ur pártjánál élvez; (Élénk helyeslés jobb 
felől) azt azonban nyíltan, határozottan kimon
dom, hogy bármely kérdésben szólok, mindig 
tiszta meggyőződésemet követem, és sem a jobb 
párttal, sem a bal párttal nem szavazok, hanem 
oda szavazok, a hová meggyőződésem tanácsol. 
(Élénk helyeslés jobb felől.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi 
hizottság által minden észrevétel nélkül beter
jesztett ezen, a) b) c) pontokat? (Felkiáltások : 
Ponionkint!) Méltóztassanak először az a) pontra 
szavazni, mely 12,500 frt átalányt tartalmaz az 
elnöki irodára. A kik elfogadják, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.)- Tehát a többség az 1-ső 
pontot elfogadja. Elfogadja a t. ház a b) pontot? 
(Felkiáltások: Elfogadjuk! Nem fogadjuk el'.) A kik 
elfogadják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) 
A többség elfogadja. A c) pont alatti központi 
fordító osztály számára javasolt költséget mél
tóztatnak-e szintén megszavazni? (Igen! Nem!) 
A kik elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) Tehát mind a három pont el van fo
gadva. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a 7-ik szokasd.) 

If j . Zichy József gr. előadó: A 
pénzügyi bizottságnak e pontra nincs észrevétele. 
E rovat uj ugyan, de miután a minisztérium 
közt azon megállapodás történt, hogy a jövőben 
az állam-távsürgönyök után is bizonyos dijak 
fognak fizettetni, a bizottság átlátván azt, hogy 
azon összeg ismét vissza fog szolgáltattatni az ál
lam pénztárába, és igy ez uj megterheltetés nem 
levén, azt elfogadhatónak tartja. 

E l n ö k : Elfogadja a ház ezen tételt? 
(Elfogadjuk!) Tehát el van fogadva. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a 8-ik tételt a jutalmazásokról és segélyezésekről.) 

If j . Zichy Józse f gr. előadó: A 
bizottságnak nincs megjegyzése. 

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

Bujanovics Sándor j egyző (olvassa 
a Il-ik czimet.) Rendelkezési alapul kívántatik 
120,000 frt. 

Ifj . Zichy József gr. előadó: A 
tárgyalások alkalmával jelen volt miniszterelnök 
nyilatkozatai alapján a bizottság meggyőződött 
arról, hogy a kormány eddig élénken érezte ilyen 
szükség esetében rendelkezésére álló alap hiá
nyát, s hogy annak az előirányzatba való felvé
tele épen a két éven át szerzett tapasztalatok 
által teljesen igazolható volt; tekintve tehát, 
hogy más alkotmányos államokban is a kor
mánynak ily czimen bizonyos összegek szoktak 
rendelkezésére állani: a bizottság azon meggyő
ződésben, hogy a minisztérium ezen kért összeget 

helyes czélokra s a közérdek előmozdítására for-
ditandja, megszavazandónak véli. 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! A 
tegnapi napon az általam igen tisztelt előadó 
ur, midőn a rovatot már akkor indokolta, a ren
delkezési alapra vonatkozólag a pénzügyi bizott
ságnak és saját magának nézetét illetőleg azt 
mondotta, hogy : igaz, ez olyan tétel, a mely 
ellen igen könnyű hangzatos frázisokkal kikelni. 
En nem akarom neki azon elégtételt megadni, 
hogy hangzatos frázisokkal keljek ki — valamint 
az rendesen nem szokásom, ugy most sem teszem — 
és csupán igen egyszerű szavakban kimoudom, 
hogy részemről a rendelkezési alapra miért nem 
szavazok. En azt tartom, a rendelkezési alapot, 
kivált ily nagy összegben, rendes időben legfel
jebb egy oly ága a kormányzatnak igazolhatná, 
a melylyel fájdalom mi nem birunk: igazolhatná, 
ha a külügyek vezetése saját kormányunk kezé
ben volna. Miután fájdalom ezen eset nincs igy, 
miután kormányunk a külügyeket Magyarorszá
got illetőleg nem vezetheti, én nem látom át, 
hogy mily módon legyen az alap igazolható, 
hogy mi igazolhatná egyéb, én — legalább ré
szemről —• sem a pénzügyi bizottság előterjesz
téséből sem az előadó indokolásából kivenni nem 
birom, és igy azt tartom, hogy nem volna helyes 
megszavazni ily nagy összeget ugy, hogy ne tud
juk annak mire fordítási czélját. En egyébként 
belátom annak lehetőségét a parliamentális kor
mányforma mellett, hogy a többség, melyből a 
kormány alakult, ennek minden számolási köte
lezettség nélkül nagyobb összegeket bocsásson 
rendelkezésére; de azt hiszem, senki nem veheti 
rósz néven, ha viszont az ellenzék, mely még az 
iránt sincs teljesen biztosítva, hogy az ily össze
gek nem fognak-e épen egyenesen ellene — az 
ellenzék ellen — fordíttatni, ily összegeket meg 
nem szavaz. En tehát a rendelkezési alapot meg 
nem szavazom. (Helyeslés bal felől.) 

Berzenczey l iászló : T. ház! (Zaj. 
(Halljuk!) Az ember igen gyakran van oly hely
zetben, hogy mint magán egyén igen szívesen 
tenne valamit, de azt mint képviselő nem teheti. 
Ilyen állapotban vagyunk most is, midőn ezen 
rendelkezési alapról van szó. Engedjék meg, 
hogy álláspontomat egy pár szóval kifejthessem 
ezen állapotról, melynek okozója csakugyan a 
kiegyezés. 

A mai vita alatt nagyon kellemetlenül ha
tott reám, midőn arról beszéltek, hogjr a mi
niszterelnök ellátása költséges. Midőn Magyar
országban egy püspöknek több jövedelme van, 
mint bármely miniszternek, mikor nagyváradi 
püspöknek lenni kényelmesebb, mintsem vallás
os közoktatási miniszternek, (Derültség) valóban 
ily körülmények közt nagyon sajátságos arról 
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beszélni, hogy a miniszternek ezen költségei 
elégségesek-e vagy nem? Mi, kik Pesten lakunk, 
jól tudjuk, hogy nem; és még azt is mondha
tom, hogy még képviselőnek lenni is könnyebb, 
de miniszternek lenni csak abból, a mit az 
államtól kap, teljesen lehetetlen. 

De van egy fontosabb kérdés. Miután épen 
a papságot emiitettem : megmondom, hogy leg
nagyobb hibája volt a magyar egyháznak, mint 
annak idejében a lengyel egyháznak, hogy mindig 
messzebb nézett, talán Róma felé, a helyett 
hogy mint keleti nép keletre nézett volna. En 
hiszem, hogy a miniszterelnöknek sok költsége 
van, mit minden ember tud; de még sem mond
hatjuk ki, és ő maga sem mondhatja ki, pedig 
én igen szeretném, ha kimondhatná, pl. ha azon 
kérdésre felelhetne : nincsenek-e a magyar mi
niszterelnöknek a külügy körüli kiadásai? de a 
miniszter ur erre nem felelhet; nem mondhatja, 
hogy van, mert akkor megsérti a külügyminisz
tert, a ki mindenható, a ki minden külügyet el
igazít. En pedig azt merően tagadom, hogy mi 
Európában azt tehetnők, a mit Amerikában hal
lottam, hogy t. i. ott az elnök előszobájában a 
kimosott fehér ruhát akasztották föl szárítás 
végett. (Derültség.) Ezt a miniszterelnök ur Budán 
nem tehetné, ennyire nem megy a republiea-
nismus. 

Hanem keleten levén most egy éve, voltam 
Konstantinápolyban és ott tudakozódván az or
szággyűlés iránt, kértem a ház elnökét, régi 
ismerősömet, engedné a tanácskozásokat meg
hallgatnom, mire ő azt felelte : még titokban 
folynak a dolgok. Hát nektek nincs költségve
tésiek? kérdem én. Baksisokról, ugymonda ő, nem 
lehet költségvetés. Baksis azon ajándék, a melylyel 
keleten a politikát folytatják. Nem hiszem, hogy 
Magyarország mostani állásánál fogva űzhetne 
oly politikát, mely baksisokkal folytattatik, vagy 
hol a „cape rape" elv uralkodik; mert hiszen 
Törökországot nem a civilisátió érdekében, ha
nem csak azért akarják eltörölni, hogy rajta 
osztakozhassanak az európai államok, és hogy 
más legyen ur a bosporusi palotában. 

A miniszterelnöknek behunyni szemeit nem 
lehet, mert a külügyi politika nem csak kün 
folyik, hanem a hazában is, a fővárosban is, sőt 
talán e házba is bejön. 

Annál inkább kell e tárgyban fölszólalnom, 
mert midőn még külföldön voltam 1861-ben, a 
miniszterelnök ur első beszéde a keleti politikát 
tárgyalta. Megengedem én, hogy ezen összeg 
szükséges, mert a keleti politikát nem lehet 
folytatni Bécsből a nélkül, hogy a miniszterek 
azt itt ez országban is figyelemmel ne kisérnék, 
és annak fonalait más mint titkos utón kisérni 
nem lehet. 

Ha tehát a mi kormányunk kezelné a ke
leti politikát, ekkor beszélhetne akárki akár mit, 
meg kellene adni a titkos költséget, mert ezt 
megadják mindenütt, még Anglia is megadta. 

Ma olvassuk a lapokban, hogy enquéte fog 
tartatni a konzulságok ügyében, és ne vegye 
nékem rósz néven a miniszterelnök ur, hogy ha 
én mint tapasztalatilag az emigratióban gyakor
lott publicista azt mondom, hogy nem ártana 
néha-néha wanderburschokat kiküldeni Törökor
szágba, a keleti kérdés tanulmányozása végett. 

A mint tehát mondám, az első beszéd, me
lyet a miniszterelnök ur mondott, a keleti kér
dést tárgyalta, és mi, kik akkor a külföldön 
voltunk, örömmel fogadtuk ezt, mert láttuk, 
hogy figyelmet fordit a keleti kérdésre, mely 
nem csak politikai, hanem társadalmi életünkkel 
is szoros összeköttetésben van. Ennélfogva re
ménylem, a tartandó külügyi enquéte-ben a kor
mány figyelemmel lesz arra, hogy, ha már a 
terhekben megosztoztunk, legalább az előnyök
ben is osztozkodjunk és vegye át a magyar 
kormány a keleti kérdést és vigye ki legalább 
azt, hogy Konstantinápolyba küldessék egy ma
gyar konzul: mert most még Magyarországot mint 
Németország részét ismerik Törökországban és Bu
karestben is csak azt mondják : „tiéra nemtiesca." 
Ha az enquéte csak azt fogja határozni, hogy 
az, a ki eddig cíonzul volt Kopenhágában, az 
menjen most conzulnak Konstántinápolyba, az épen 
annyit ér, mint ha valaki azt fogná mondani; 
ma vagyok fiu, holnap leszek leány. Ez nem ve
zet eredményre; hanem oda kell törekednünk, 
hogy a keleti politikára valóságos befolyást gya
koroljunk. Ha ez megtörténnék, akkor szívesen 
szavaznék meg egy fél milliomot. Tudom ugyan, 
hogy a miniszterelnök ur és a többi miniszter 
is, többek közt a kereskedelmi miniszter ur is, 
igen erélyesen részt vesz a keleti ügyekben, és 
tekintélyt szereznek Magyarországnak a keleten. 
Tudnék erről többet is szólni, de nem akarok 
árulkodni, mert a miniszter urak talán még rósz 
néven vennék. Szükségesnek tartom azonban, 
hogy az enquéte tárgyalásai folytán minisztereink 
a nyilvánosság előtt is átvegyék a keleti poli
tika vezérlését. 

Ha ez meg fog történni, akkor az ellenzék 
is meg fogja szavazni a rendelkezési alapot: 
addig azonban, míg ez meg nem történik, ellen
zéki kötelességemnél fogva ezt én nem tehetem. 

H o r v á t h S á n d o r : T. ház! Van egy 
politikai párt, a melyről azt szokás mondani, 
hogy semmit sem tanult és semmit sem feledett. 
Nem akarok igazságtalan lenni, t. , ház, azért 
nem is mondom, hogy ezen közmondás ráille-
nék a tul oldalra. Ellenkezőleg azt mondhatjuk, 
hogy a jobb oldal igen sokat tanult és még töb-

36* 



284 100. országos illés január 20. 1870. 

bet feledett. Feledte, hogy csak egy párt em-
litsek, feledte azt, a mit a nemzet nyíltan és 
hallgatagon becsületszavára igórt , hogy t. i. 
azokat, kik egykor a nemzet dicsőségeért küz
döttek, ha nyomorba sülyednek, táplálni, fentar-
tani fogja. Feledte azt a tul oldal, hogy azon 
dicsőség, mely felemelte őket a kormányra, nem 
az ő dicsőségük, hanem az 1848- és 1849-ki kor
szaké. Vagy talán azt mondja valaki , hogy 
nem feledték önök e kort í bizonyos értelemben 
tudom, hogy emlékeznek rá, a mennyiben t. i. 
puszta emlékezetről van szó ; de én nem ilyen 
feledésről, hanem erkölcsi önmegfeledkezésről 
beszélek: arról szólok, hogy addig, mig önök azon 
férfiaknak, a kik szolgákul, eszközökül vetették 
oda magukat egy idegen hatalomnak, pénzbeli 
segélyt nyújtanak, elfeledkeznek azokról, a kik 
az ország jutalmát kiérdemelve, most nyomor
ban sinlődnek. 

Ha mindezt elfeledték önök és ennél még 
sokkal többet; kétségtelen az is,hogy igen sokat 
tanultak : megtanulták önök azt, hogy mikép le
het egy parlament felelős a nélkül, hogy felelne 
a hadügyről ós pénzügyről ; megtanulták önök, 
mikép lehet parlament független a nélkül, 
hogy ne függne idegen hatalomtól, és megta
nulták önök azt, a mit még 1861-ben nem tud
tak. Azt állították ugyanis akkor, hogy a nem
zet azon terheket, melyeket az absolut kormány 
vállára rakott, tovább elbírni nem tudja. Önök 
megtanulták és megtanították a népet, hogy 
el lehet bírni azt; tovább ujabban megtanulták 
önök azt is, hogy kell egy rendelkezési alapot 
is a magyar minisztérium kezére bocsátani, egy 
olyan rendelkezési alapot, mely szokásos Európa 
többi alkotmányos államaiban is. Yalóban, ugy 
látszik nekem, hogy a nyugati culturának min
den tévedését, minden bűnét el tudják sajátítani a 
nélkül, hogy erényeit is el tudnák tanulni. 

Azt mondják önök és önökkel együtt maga 
a pénzügyi bizottság is, hogy a kormány eddig 
élénken érezte ily rendelkezési alap hiányát. Ha 
ez áll, akkor tagadhatlan, hogy a magyar kor
mányférfiaknak néha-néha különös, furcsa jellemű 
egyénekkel van dolguk. Mert vagy becsületes és 
őszinte ama szolgálat, akkor tessék megnevezni a 
gyermeket a maga nevén, és ha életre való, ha 
arra való, hogy nagyra nőjjön, akkor a nemzet 
nemcsak pénzével, de vérével is táplálni fogja 
azt. (Mozgás és felkiáltás a jobb oldalon: OMHJ 

De önök és önökkel együtt a pénzügyi bi
zottság ekkép szól : „Más alkotmányos államok
ban is a kormánynak ily czimen bizonyos ösz-
szegek szoktak rendelkezésére állani." Igaz, t. 
ház, de ez nem indok arra, hogy mi is meg
szavazzuk a rendelkezési alapot, nem indok arra: 
mert hisz önök mondták, hogy a magyar or

szággyűlés határoz a pénzügy, hadügy és kül
ügyben is, mert — úgymond — a küldöttség, 
a delegatio, mely Bécsbe megyén, az ország
gyűlés küldöttsége, a mit a delegatio tesz, azt 
maga az országgyűlés teszi. Ennélfogva a mit a 
delegatio megszavaz, azt az , országgyűlés sza
vazza meg. Tehát : ha a delegatio megszavazza 
már ott fen Bécsben a rendelkezési alapot, mi 
szükség van itt ismét egy másik rendelkezési 
alapot szavazni meg ? Elég ebből , t. ház, 
egy is ! 

Tegnap a t. miniszterelnök ur megvallá, 
hogy a sajtót fizeti. Nem subventionálja, hanem 
fizeti. Azt mondotta, hogy ez nem az előirány
zott pénzből történik. De végre ha fizeti, vala
honnan fizetnie kell. Tehát valószínű, hogy a 
bécsi rendelkezési alapból fizeti. Tehát méltóz
tassék onnan kérni ezután is, ha eddig adtak 
neki, adnak ezután is. 

De ha az indok alapos volna is, hogy más 
alkotmányos államok példájára szavazzuk meg 
mi is a rendelkezési alapot, akkor sem szavaz
nám meg. Nem azért, mert Bécsben is van 
ilyen rendelkezési alap, s mert vagy egy czélra 
működik a magyar kormán}*- a bécsi közös kor
mánynyal vagy külön czélokra. Ha a közös 
minisztérium nem a magyar czélokat mozdítja 
elő, akkor csekély arra ez a 120,000 frt, hogy 
mi ellensúlyozni tudjuk az ő külügyi politikájukat 
Bécsben. T. ház! Ha őszinte a barátság, mely 
Ausztria és Magyarország között fenáll , akkui
éi ég a bécsi dispositionsfond; ha nem őszinte, 
akkor kétségtelen, hogy mi 120,000 írttal an
nak külügyi működését soha megsemmisíteni nem 
tudjuk. Egyébiránt olyan prédát látok én e ren
delkezési alapban, melynek illatára ide jönnek a 
ragadozó madarak, melyek ha a préda elfogy, 
itt fognak nálunk maradni és a helyett, hogy 
nemzeti boldogságunkat jeleznék, vészt fognak 
kiáltani. Maga a haza pedig örvendjen, hogy 
nincs ugyan külön hadserege, külön had- és kü
lön külügye; de ime, van külön dispositions-
fondja. És ez egyik ama gyönyörűséges vívmá
nyok közül, melyeket a reformok terén el
értünk. 

Mindazáltal, t. ház, én hajlandó vagyok a 
120,000 Irtot megszavazni, egy feltétel alatt: 
hogy a miniszterelnök ur tárczájából tétessék át 
az a közoktatásügyminiszter ur tárczájába , az 
ugy is elég lapos, és akkor „pacta clara, boni 
amici." 

M a d o c s á n y i P á l : T. ház ! Debreczen vá
ros képviselője példáját akarom követni s minél 
rövidebben csak a tárgyhoz kívánok szólani. 
(Halljuk! Halljuk!) 

Én meggyőződésem szerint a rendelkezési 
alap megadására szavazok, nem talán azon ok-
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ból, mert azon párthoz tartozom, melynek kebe
léből a minisztérium került ki, nem azon okból, 
mintha én ezen bizalomnak alárendelném az or
szág kiadásait, a nélkül, hogy meggyőződve len
nék a kiadás ezélszerüségéről: engem, t. ház, e 
tekintetben vezérel a pénzügyi bizottság jelen
tése. A pénzügyi bizottság meggyőződvén a fen-
forgó körülményekről, miután azon meggyőző
désben van, hogy a minisztérium a kért összeget 
helyes ezélokra s a közérdek előmozdítására for
dítja, azt megszavazandónak véli. 

Ha már régebben, az 18é8-iki időkben, mi
kor véradóról vagy ujonezmegadásról volt szó, 
ezen ügy a fenforgó körülmények felderítése vé
get t országos bizottságokra bízatott, és ha ezen 
bizottság jelentésében azt fejtette ki, hogy a 
haza érdeke megkívánja, hogy az ujonezok meg
ajánlassanak, akkor a törvényhozás ennek alap
ján megajánlotta, én jelenleg szintén a rendelke
zési alapra kért 120,000 frtot, a pénzügyi bizott
ság javaslata alapján annál nagyobb készséggel 
vagyok hajlandó megajánlani, mivel a t . minisz
terelnök ur személye iránt korlátlan bizalommal 
viseltetem, és erős meggyőződésem, hogy ezen 
rendelkezési alapot csak a haza közérdekére, a 
közjó előmozdítására fogja fordítani; sőt ily kö
rülmények közt, még akkor is megszavaznám ezen 
összeget, ha az ellenzékhez tartoznám: mert nem 
érezném magamat hivatva a közigazgatást ne
hezíteni még akkor sem, ha az ellenzékhez tar
toznám. 

A t. ház kebeléből kiküldött pénzügyi bi
zottság kijelenté, hogy az ily rendelkezési alap 
szüksége fenforog; az én véleményem szerint pe
dig nem a személy az irányadó, a kinek tárczájára 
azt megszavazzuk, nem az, hogy az illető mi
niszter személyéhez különös vonzódással vagy 
hajlammal viseltetünk ; hanem az, hogy a pénz
ügyi bizottság ugy, a mint magam is, meg 
van győződve ily rendelkezési alap szükségéről. 

Csak tegnap jegyezte meg az igen t. mi
niszter ur igen helyesen, hogy a félrevezetett 
közvélemény felvilágosítására kell orgánumról 
gondoskodni, a mint ő monda, ha ingyen nem 
találkoznak, aranyért kellene teremteni. 

Méltóztassanak csak emlékezni hazánk tör
ténetére. Legnagyobb szerencsétlenségünk mindig 
az volt, hogy a közjogi viták terén belementünk 
a recriminatiókba és személyeskedni kezdtünk. 
Hiszen történnek nyilvános discussiók máshol is 
hasonló körülmények közt, de az ügy szentsége 
kizár minden recriminatiót. És hova jutot tak 
azon nemzetek, kik azt nem tar to t ták szem előtt? 
Midőn a lengyelek személyeskedéseikkel és vi
szályaikkal odajutottak, hogy nem tudván meg
egyezni, köztük belviszály, belháború tört ki, az 
oroszhoz folyamodtak, kinek pártfogása azután 

azt eredményezte, hogy Lengyelország megszűnt 
lenni, 

Nem csak theoriából beszélek, hanem bátor 
vagyok hivatkozni egy legközelebbi példára. 
(Halljuk!) A tegnapi „Hon" esti lapja hivatko
zik Fadejev orosz tábornok röpiratára. Igaz, 
hogy minden embernek s így az orosznak is sza
bad írni, a mit akar, csak az a baj, hogy talál
koznak fájdalom olyanok, kik ily eszméket, ily 
elveket olvasva, jövőjüket, boldogságukat nem 
itt, hanem másutt keresik. (Ugg van! jobb felől.) 
Hiszen alig került napfényre az orosz tábornok 
röpirata, már is díszpolgárrá választották. Nem 
arról van i t t szó, hogy a „Borsszem Jankó" és 
más lapok subventionáltassanak; hanem midőn az 
ezen röpiratban kifejtett elvek oda vihették ama 
kerületet, hogy ama tábornokot rögtön díszpol
gárrá választották, akkor lehetnek esetek, me
lyekben a miniszterelnök erélyességétől elvárhat
juk, hogy a nép a sajtó utján kellőleg felvilá-
gosittassék. Nem mondom, hogy pártlapok ala
píttassanak e czélra, hanem, hogy a nép fölvilá-
gositására szolgálók állíttassanak, hogy a nép 
felvilágosittatván, magának az államnak létezése 
biztosíttassák. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Ezt csak saját meggyőződésem igazolására 
akartam itt felhozni: hogy igen is érzem annak 
szükségét, miszerint kell e rendelkezési alap ós 
mert érzem annak szükségét, s mert annak sze
mélye, erélyessége és becsületessége iránt, ki 
ezen rendelkezési alap kezelésével lesz megbízva, 
teljes bizalommal viseltetem: kötelességemnek tar
tom ezen rendelkezési alap megadásához szava
zatommal járulni. (Helyeslés jobb felől.) 

E l n ö k (leszáll s helyét Bittó István fog
lalja el.) 

B o b o r y K á r o l y : T. ház ? (Zaj. Elnök 
csenget.) Szorosan e tárgyhoz és röviden fogok 
szólni: A rendelkezési alap alatt érteni kellene 
csupán csak egy tartaléktőkét, a mely oly ki
adásoknak fedezésére volna rendelve, melyek előre 
nem láthatók, és utólagos számadásokkal és 
pedig részletes számadásokkal volna igazolandó. 
Ha ez így állna, akkor a 120,000 frt uj tétel 
ellen semmi észrevételem nem volna. Hanem 
méltóztassanak figyelembe venni, hogy az osztrák 
bürokratikus terminus technikus szerint a „ Dis-
positionsfond" alatt — mi magyarul rendelkezési 
alapnak fordittatik — közönségesen oly pénzek 
értetnek, melyekből oly kiadások fedeztetnek, me
lyek gyűlölik a világosságot. És miután én, t. 
ház, a nyíltságban ugy az államnak, mint a polgá
rok érdekének legfőbb garantiáját látom, és mi
vel más részről szükségesnek nem tartom, hogy 
oly titkos kiadásokkal támogattassék oly kor
mány, mely népszerű és mely jól rendezett: haj
landó nem vagyok megszavazására semmi oly ki-
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adásoknak, melyek titkos és utólagos részletes 
számadások által nem igazoltatnak , annyival in
kább, mert tapasztalásból tudjuk, hogy igen is 
vannak kormányok, melyek p. o. a választások 
esetében a közvélemény elnyomására igen is haj
landók tetemes összegeket áldozni. Ennélfogva 
én a 120,000 forintnyi tételt meg nem sza
vazom. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! A vita megkez
désekor a pénzügyi bizottság előadója azt mondta, 
hogy ez oly tétel, mit hangzatos phrázisokban 
nagyon könnyű megtámadni. Ugy hiszem, a t. 
ház el fogja ismerni, hogy eddig az ellenzék ré
széről használt argumentumokat és érveket hang
zatos phrázisoknak nevezni nem lehet. Egyébiránt 
én megvallom, hogy hangzatosabb phrázisokat, 
mióta itt vagyok e házban, nem hallottam mint 
azt, mikor minden kérdés megvitatásánál azt 
hozzák föl, hogy idővesztegetés: ez, méltóztassa
nak megengedni, a leghangzatosabb phrázis, mit 
a ház falai közt hallottam, mióta e ház falai 
közt vagyok, és ezen phrázis az ellenzék padjai
ról soha nem hangzott fel. De különben is, mél
tóztassanak azon igen t. képviselő urnák előadá
sát tekinteni, ki e kérdésben egyes egyedül 
szólalt fel a jobb oldal padjairól. Ő a 120,000 
írt meg- vagy nem szavazása kérdésében fölhozta 
a mohácsi veszedelmet és Lengyelország fölbom
lását. (Derültség a szélső bal oldalon.) Kérdem, hol 
használják a hangzatos phrázisokat, a mi részün
kön-e vagy a túlsó részen? 

Különben, t. ház! a mi magát a tételt illeti, 
én hajlandó vagyok annak szükségességének fej
tegetésébe bocsátkozni. A mint a t. ház tudni 
méltóztatik, az átalános tárgyalásnál én az ellen 
szavaztam, hogy az előterjesztett költségvetés 
a részletes tárgyalás alapjául elfogadtassák, ha
nem indítványomtól elüttetvén a ház többsége 
által, természetesen megnyugszom határozatában 
és már most a részletes tárgyalásoknál nem ezen 
szempontból indulok ki ismét, hanem minden 
egyes tételt birálat alá véve, azt tekintem, va
jon e tétel szükséges és hasznos-e? és én részem
ről kész vagyok megszavazni minden tételt, mely
nek, ha nem is okvetlen szükségéről, de legalább 
hasznos voltáról meggyőződtem. (Helyeslés.) A 
kérdéses tételre nézve azonban semmi felvilágo
sítást nem hallottam, senki nem szólt, senki nem 
indokolta, senki nem támogatta. Egyszerűen az 
mondatott, hogy a rendelkezési alapra 120,000 
írt kívántatik. Már most találja ki akárki, hogy 
mire való az a 120,000 frtl Voltak, kik azt 
mondták, hogy a külügyre fordittatik, voltak, 
kik azt mondták, hogy a belügyre fordittatik. 
Már pedig mikor a képviselő felhivatik arra, 
hogy a nemzet vagyonából 120,000 forintot meg
szavazzon, ugy fogom fel a képviselőnek hivatá

sát, hogy azt kell tudnia, hogy körülbelül mi 
czélra kívántatik és beruházása szükséges-e, vagy 
mondom legalább hasznos-e ? De itt épen semmi 
sem mondatik. 

A pénzügyi bizottság jelentése azt mondja, 
hogy: a tárgyalások alkalmával a jelen volt mi
niszterelnök a bizottságot meggyőzte arról, hogy 
a kormány érzéke uyen érezte ily rendelkezési 
alap szükségét. Meglehet, hogy a kormány érezte : 
mert hiszen a tegnap kifejlett és mai napon foly
tatott vita eléggé világosan megmagyarázta, hogy 
az ily rendelkezési alap mellett nem lett volna 
azon kellemetlenségnek kitéve, a minek kitéve 
volt ma és tegnap, midőn az hozatott fel e házban, 
hogy a rendelkezési alapból subventiálja a lapo
kat ; mert ha lett volna rendelkezési alapja, ak
kor nem kérdeztetett volna meg az iránt, hogy 
honnét subventionálja; most kénytelen volt be
vallani a subventiót, ha nem is az ország köz-
czéljaira megszavazott pénzből ugyan. Hogy a 
a kormány érezte szükségét, az rám nézve még 
— méltóztassanak megengedni — meggyőző érv
nem lehet, hogy én is érezzem annak szükségét. 
En többet szerettem volna hallani, hogy ily szük
ség valóságban fenforog, mielőtt arra a meggyőző
désre juthatok, hogy azt képviselő-kötelességem
hez képest lelkiismeretesen megszavazhassam. 
Különben ez is mutatja, hogy mennyire fölösle
ges a pénzügyi bizottság tétele a költségvetés 
tárgyalásánál, mert rám nézve, és, ugy hiszem, a 
képviselőház valamennyi tagjára, igen kevés ha
szonnal bir, az, hogy a háznak 15 tagja tud 
valamit arról,, a miről én és a ház többi tag
jai nem tudunk semmit. Azt, a minek szükségé
ről csak más van meggyőződve, én nem szavaz
hatom meg. 

En a parlamentalismus természetével csak 
azt tartom egy betérőnek, hogy a miniszter ur adja 
elő a fedezendő tételek czélját; én nem mondom, 
hogy oly dolgokat nevezzen meg, melyeket a 
kormányzat, illetőleg a közérdek tilt napfényre 
hozatni; de legalább átalában adhatott volna 
felvilágosítást: mire kívánja azt a 120,000 frtot. 
Miután ez nem történt, hanem egyszerűen az 
mondatik a költségvetésben, hogy a rendelkezési 
alap 120,000 frt, azt kell mondanom, hogy még 
köszönettel tartozom a miniszter urnák, mi-
szeriut a 120,000 frt helyett nem egy millió 
200,000 frtot kért, mert hisz ezt is csak oly ar
gumentumokkal lehetett volna támogatni, mint 
a 120,000 frtot. (Felkiáltások a szélső bal oldalon: 
Megszavazták volna ezt is!) 

Különben én a 120,000 frt rendelkezési 
alapot soknak tartom. 

Vannak más országokban is rendelkezési 
alapok, mert vannak bizonyos kényes viszo
nyok, melyekről mi az európai kormányzatnál 



100. országos Ölés január 20. 1870. 287 

fogva még mindig azt hiszszük, hogy okvetetlen 
titokban kell azokat tartanunk, különben veszé
lyeztetve van diplomatiánk sikere. En részemről 
a diplomatiai titoktartásnak nem vagyok ba
rátja; Amerika eltért ezen elvtől, ott akárki be
mehet a külügyminisztériumba és a külügymi
niszter tartozik neki előmutatni a külföldről jövő 
depeseket, és azért a külügyek nem állnak ott 
roszabbúl. De nálunk az el van fogadva, hogy 
a diplomatia működése titkos ; én tehát nem kí
vánom, legalább nem követelem, hogy nálunk 
máskép történjék ezen dolog; de még az esetben 
is azt gondolom, hogy ily rendelkezési alapoknak 
mindig a körülményekhez mérsékelteknek kell 
lenni. En ugy emlékszem, hogy az angolországi 
rendelkezési alap 30,000 font sterling vagyis 
300,000 frtot tesz; mármost méltóztassanak te
kintetbe venni azt, hogy az angol kormány kö
rülbelül kétszáz millió nép felett Kormányoz; pe-

-dig oly népek felett, melyek nem mind egy nem
zetet képeznek, hanem melyek nagyrészt általuk 
fegyveres hatalommal leigázva levén, irányukban 
ellenszenvvel viseltetnek. Olaszországban 1862-ben, 
szintén megszavazott a törvényhozás ily titkos 
rendelkezési alapot a minisztérium számára, de 
ez nem volt több mint 100,000 frank, vagyis 
40,000 írt, pedig Olaszországnak átalakulása után 
1862-ben, és miután átalakulása tökéletesen még 
most sincs befejezve, tehát mondhatni átalakulása 
közben szintén voltak kényes viszonyai és volt 
a kormánynak alkalma némi tekintetben hasz
nos beruházásokat tenni ily rendelkezési alapból. 
Nálunk, a külföldre vonatkozólag a rendelkezési 
alapot megszavazta Bécsben a delegátió; de 
most nem szólok arról, sok-e ezen rendelkezési 
alap vagy kevés ? Hanem azt mondom, hogy ha 
még ezen kivül is kívántatik rendelkezési alap, 
alig szükséges arra, hogy külügyekre fordittas
sók, hanem kell arra, hogy Magyarország bel
ügyeire fordíttassák, vagy arra, hogy fordíttassák 
azon viszony feltartására, mely Magyarország 
és Ausztria közt létezik, de mindenesetre sokkal 
szűkebb körre van szorítva, mint akár az angol 
minisztérium, akár az olasz kormány tevékeny
ségi köre: annálfogva én ezen sommát már mint 
sommát is nagynak tekintem, és még akkor, ha 
ily rendelkezési alap szükségességéről meg fognék 
is győződni, még akkor is azt mondanám, hogy 
sok, és hogy Magyarországnak 30—40 ezer frt 
rendelkezési alap is elég volna. 

De miután egy szó sem mondatott a mi
niszteri padokon ezen rendelkezési alap indoko
lására : én a magam feje után indulva ennek 
sem szükségességéről, sem hasznosságáról nem 
levén meggyőződve, képviselői kötelességemnek 
tartom az ország pénzéből bármely sommá megsza
vazását megtagadni, melynek szükségességéről és 

hasznosságáról meggyőződve nem vagyok. (He
lyeslés a szélső bal oldalon.) 

Z s e d é n y i E d e : Azt hányta az előttem 
szólott szemünkre, hogy a jobb oldalról keve
sen válaszolnak : mintha bizony oda át mind a 
eapacitatió emberei ülnének. Híjába szólunk, 
mert legjobb indokainkkal a pusztába szólunk; 
de miután Simonyi Ernő képviselő ur felszólí
tott, neki felelve, felvilágosítást adhatok. 

Nem szokás itt e teremben oly kijelentésekre 
hivatkozni, melyek más helyen történtek; de 
miután most e teremben először vita támadt a 
rendelkezési alap szükséges vagy szükségtelen 
volta felett, meg fogja engedni a t. ház, hogy 
az ellenzék t. tagjait emlékeztessem azon vitá
ra, mely a delegátió első ülésszaka alkalmával 
a közös külügyminiszter által e czimen kért 
550,000 forint felett folyt. Az ellenzék egyik 
tagja ez összeget 80,000-re akarta leszállítani, 
az ellenzék többi tagjai pedig 450,000-re. Az 
első, t. i. Manojlovits ur azzal indokolta ezen 
levonást, hogy ezen összegből ugy sem jut sem
mi Magyarország javára, és igy, ha a magyar 
kormány szükségét látná ily alapnak, a magyar 
országgyűléstől fogja azt követelni. T. barátom 
Tisza Kálmán az általa ajánlott levonást azzal 
indokolta, hogy a magyar korona országainak 
belügyeivel a közös külügyminiszternek már most 
semmi köze nem levén, a szükséglet egy harmada 
elesik, és ennek fedezete nem a közös kiadások 
közé tartozik. Elismerte akkor maga Tisza Kál
mán képviselő ur, hogy lehetnek (igaz, hogy ak
kor a külügyekről volt szó) oly államkiadások, 
melyeket a nyilvánosság előtt részletezni nem 
lehet. Elismerte, hogy ha a kormány a külföld 
előtt akár a napi, akár egyéb sajtóban vélemé
nyét képviseltetni akarja, ez ingyen nem történik 
meg. De ez nem megvesztegetés, hanem természet
szerű költség, és én azt hiszem, hogy Magyar
országra nézve sokkal természetszerűbb költség, 
a mennyivel igazabb és világosabb, hogy hazánk 
viszonyait , ha a külföldet mi nem fogjuk ma
gunk azokkal megismertetni, mások igen ferde 
színben szokták a külföld elé állítani. T. bará
tom Ghyczy Kálmán egyenesen azt mondotta 
akkor, hogy részéről a 450 ezer forint megsza
vazásánál sem bizalmi , sem bizalmatlansági 
szempontból nem indul ki; de egyedül és kizárólag 
az ügykezelés szükségletének tekintetéből. 

És ezen fordul meg itt is a jelen pillanat
ban a rendelkezési alap megszavazásának vagy 
meg nem szavazásának kérdése. Mi, kik azt 
meg akarjuk adnt, azt hiszszük, hogy Magyaror
szágnak bérviszonyai, sőt kelet felé gravitáló 
geographiai fekvése nem engedik meg azt, hogy 
oly eljárásoknál és tényéknél, melyeket itt kö
zelebbről jellemezni igen nehéz, de a melyekről 
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igen jól tudjuk, hogy Magyarország önvédelmére 
vonatkoznak, és hogy azoknál épen a mi érde
keink forognak fen, hogy ott kormányunk tétlen 
néző maradjon, hogy nem saját kútforrása, sa
ját befolyása után merített tudomása sze
rint nyomatékkal és kellő sulylyal az ügy tel
jes ismeretével lépjen fel, és az aetióban részt 
vévén , Magyarország befolyását érvényesítse. 
Tessék az osztrák-magyar birodalom egyik végére 
tekintem, melyben igen szomorú események fordul
tak elő e napokban, én azt hiszem, hogy az ottani 
kormány ily rendelkezési alap hiányában sem kellő 
tudomást nem szerezhetett magának a dolgok 
állásáról, sem kellő befolyást nem nyerhetett 
még oly időben , hol a szomorú eseményeknek 
elejét vehette volna, mi a hadjáratot feleslegessé 
tette volna, vagy pedig más jobb eredményt 
idézett volna elő. 

En tehát bővebben nem szólván, e külön
ben is kényes dolgok felett épen Magyarország 
érdekeinél fogva szavazom meg ezen 120,000 
frtot. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

V n k o v i c s S e b ő : T. ház ! Kétségkívül 
az érdemes tagok figyelme már ki van merítve 
és talán a tanácskozásnak ily hosszú ideig el
húzása után némi szerénytelenség többet szólni 
a dologhoz; de méltóztassanak azon körülményt 
tekintetbe venni, hogy ezen kérdés tulajdonké
pen most legelőször fordul elő e képviselőház
ban, a mennyiben a múlt évi költségvetésben ily 
ezikkely nem volt foglalva, tehát kétségkívül 
most, mikor az először fordul elő, meg kell jól 
fontolni mind azon okot, mely ezen ezikkely 
előterjesztésének kútforrása lehetett, és mindazt, 
hogy mi származhatik belőle; mert ha egyszer 
ily alakban tétetik az elénk, talán időről időre 
még nagyobbra is fog nőhetni. 

T. ház! a mint némely érdemes tagok elő
adásából és különösen érdemes barátom, Mado
csányi Pál beszédéből képes voltam kivenni, ezen 
határozatlan czólra való összegnek alapja volna 
a bizalom, melyet a kormány r irányában kitün
tetni és kijelenteni kivannak. Én megvallom, ha 
ily elv a mi parlamentalis életünkben beleszö
vődnék, kétségbe kellene esnem a felett, hogy 
valaha elérhessük azon állást, a melyet az alkot
mányos tárgyalásoknál parlamenteknek szabad vi
szonyok közt elfoglalni kell. Volt egy alkotmány, 
mely azonban megbukott, a mely alkotmány 
folytán a miniszter iránt kijelentendő bizalom 
sarkköve az volt, hogy a mikor ily határozat
lan ezélra fordítandó összeg megszavazására a 
követek felszólittattak, noha* czélját nem tud
ták , ezzel hivatva voltak mintegy feltétlen 
bizalmat jelentem ki a minisztérium iránt. Én 
megvallom, nem óhajtanám, hogy Magyarország 
egy oly napra virradjon, hogy az ő kormánya-
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nak nem köztudomású, nem a világ előtt történő 
tények után kelljen bizalmat szavazni, hanem 
a szerint, a mint felteszszük róla, hogy sötétben 
fognak-e cselekedni. (Helyeslés a hal oldalon.) 
Mert nem szenved kétséget t. ház, hogy ily 
eljárás sötétségben hagyja azon működést, melyre 
ezen rendelkezési alap eszközül szolgál. 

En ez eljárás veszélyességét nem akarom 
a mostani miniszterelnök úrra vonatkozólag 
mondani. Hiszen tudni való dolog, hogy nem 
csak hivatalánál fogva tiszteljük és becsüljük, 
hanem személyiségénél fogva is szeretjük; de 
mint meszsze ható eredményt kell az ily rendel
kezési alap megszavazását szemügyre vennem. 

T. ház! Többször történt hivatkozás más 
országokra és egyéb dolgokra, és én megvallom, 
igen örvendtem hallani Zsedényi barátomat, ki 
hivatkozott a delegationális ülésekben ezen tárgy 
körül történt tanácskozásokra. En akkor még 
nem voltam idehaza, hanem olvastam azon ta* 
nácskozásokat, és ugy emlékezem, hogy Zsedényi 
barátom volt az, ki leglelkesebben szólott az 
ilyen szabad rendelkezésre megajánlandó összeg 
megszavazása ellen. (Felkiáltások a bal oldalon: 
Igaz!) Tehát nem csalódtam ? (Felkiáltások: Nem!) 
Emlékezem, hogy ellene Pulszky t. barátom lé
pett fel. Több érve közt Zsedényi azt monda, 
hogy Angliában ily czelokra a budgetben tétel 
nem létezik, Pulszky barátom ellenben hivatko
zott az angol budgetnek egy bizonyos rovatára, 
mely ezen elnevezés alatt fordul elő „miscellaneous" 
és mely szinte titkos rendelkezési alapot felmutat. 
De én azt állítom, hogy Zsedényinek akkor tö
kéletesen igaza volt. Angliában a parlamentben a 
budgetnek oly tétele, mely titkos czelokra meg-
ajánltatván, ez által a minisztérium iránt biza
lom szavaztatnék, soha sem fordul elő. (Ellen-. 
mondás jobb felől.) Azon rovat, melyet Pulszky 
barátom említett, olyan, melyben sok min
denféle előfordul, és miket magam is sokszor él
vezettel olvastam. Ilyeo kiadások a küldött aján
dékokra, vagy valamely félvad afrikai király 
megvesztegetéseire s több efélére fordíttatnak, 
végre titkos kiadások is fordulnak ott elő (Fel
kiáltás jobb felől: TeMt mégis!) néhány ezer forint, 
melyről mindenki tudja, hogy kémekre való, mert 
igen természetes, hogy ezt nem szokták kimon
dani. 

Azt mondotta t. barátom Madocsányi — s 
e tekintetben hivatkozott az állandó pénzügyi 
bizottság jelentésének kifejezésére — hogy a 
minisztérium azon kért összeget helyes czelokra 
és a közérdek előmozdítására fordítja. Ha ez 
igy van, miért a titkolódzás ? Miért nem lehet 
ezen eseteket előadni, habár nem is specializálva, 
de legalább átalában. 

E tanácskozás alatt, mely miniszterelnök ur 
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rövid budgetjét érintette, több olyan elv fordult 
elő, mely figyelmünket megérdemli, és tanítja, 
hogy most sem vagyunk a budgettárgyalás ren
des utján: mert sokszor visszatérünk arra: hogyan 
kell egyik és másik részét a budgetnek tárgyal
ni ? holott, ha tisztában volna előttünk a budget
tárgyalás rendes folyama, ez tisztán és röviden 
történhetnék. Példáid: szó volt az újságok sub-
ventiójáról. Megvallom igazán, ez szintéa oly 
elv, melyet valóságos alkotmányos országban oly 
veszedelmesnek tartok, mint tartanám természe
tesen még nagyobb mértékben veszedelmesnek a 
cabinet noirt. Valamint nem szabad a kormány
nak alkotmányos országban semmi ilyen mester
séges eszközökhöz nyúlni, hogy a kormányon 
megmaradjon, annál kevésbé szabad a törvény
hozásnak az ilyen czélokra eszközöket nyújtani. 
T. barátom a miniszterelnök azon alapos indok
kal élt, hogy vannak oly lapok, melyek a sociá-
lis rend elleni elveket terjesztenek a nép kö
zött s azok ellen óvszerrel élni nem csak taná
csos, de szükséges is. Megvallom, nem vagyok 
annyira jártas a lapok olvasásában, hogy egyet 
is láttam volna ezen lapok közül; de ha vannak 
ilyen lapok, azok ellen működni nem csak a 
kormánynak, de a hon férfiainak, és különösen a 
journalistikának lenne kötelessége. (Helyeslés a 
bál oldalon.) Akkor ezen néhány ezer forintnyi 
subventio nem segítene sem az országon, sem a 
sociális rend fentartásán. Az igen tisztelt mi
niszterelnök ur — midőn fölszólittatott arra, 
hogy volna szives a házat tudósítani arról, 
hogy él-e a kormány ezen eszközzel vagy nem — 
ugy felelt, a mint Andrásy Gyula gróftól soha 
senki máskép nem is várhatta: lovagiassággal 
kimondta, hogy igen; hanem hozzátette azt, 
hogy nem a közadóból befolyó pénzekből, hanem 
oly pénztárból, melyet megnevezni nem akar. 
(Felkiáltások jobh felöl: Nem ad mondta!) Megval
lom, hogy az nem csodálkozást, hanem valódi 
aggódást gerjesztett bennem, midőn a miniszter 
ur ezt monda : mert ha nem is a közadóból be
folyó pénzekből, de más állampénztárból történ
nék oly kiadás, akkor csak a szóban volna já
ték : mert nines oly állampénztár, mely nem 
volna tulajdona az adózók összegének. Megval
lom, annyira tisztelem a nemes gróf jellemét, 
hogy azt hiszem, hogy nem razt értette, mert ő 
nem élhet ily szójátékkal. Én mástól félek, én 
bennem az ő felelete azon aggályt gerjesztette, 
hogy olyasvalami történik, a miről a miniszté
rium szólni nem akar; hogy itt oly ingerentia 
történik, mely felsőbb helyen van, mint a mi
nisztérium, és ez sértése volna az alkotmánynak, 
melynek főelvei szerint tudjuk, hogy a legfőbb 
helynek magasan kell állani minden párt fölött. 
(Felkiáltások a jobb oldalon: Nem is mondolta ed senki!) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 18-||. ív. 

január 20. 1B70. 9gg> 

Tisztelt ház! Még egyre akarok észrevételt 
tenni. 

A t. miniszterelnök ur azt monda, hogy 
ő ugyan elfogadja magára ezen kis budget egész 
felelősségét, de egyes részleteiről nincs tudomása, 
egyes részleteiről nem is felel. Erre nézve meg
mondta már egyik érdemes képviselő ur, hogyan 
egyezik az meg az alkotmányos elvvel: mert legyen 
az összeg kicsi vagy nagy, mi semmiféle összeget 
nem szavazhatunk meg, melyről való felelősséget 
az egyik vagy másik miniszter nem vállalna el. 

Andrásy Gyula gr. miniszter
e l n ö k : En elvállalom a felelősséget! 

V u k o v i c s S e b ő : Igen örvendek, mert 
én, őszintén megvallva, ha van ezen költségvetés 
részletei között olyan, melyre nézve az igen t. 
miniszterelnök ur — ugy szólván — megmossa 
kezét, én olyan részletnek egyszerű törlését in
dítványoznám : mert fő elv az, hogy minden, a 
mi a kormány kezébe adatik, az ország admini-
strationális szükségletei fedezésére, valamely mi
niszter felelőssége alá helyeztessék. Ha mi azt 
elfogadjuk, hogy a miniszterelnök úrra nézve 
kivétel történjék, akkor ki áll jót, hogy más 
miniszter nem követel hasonlót, és én nem is 
látnám okát a különbségnek. Ez pedig valósággal 
oda vezetne, hogy a felelősségből, melyet oly 
nehéz valósítani, utoljára semmisem maradna 
hátra. 

Én tehát, miut mondám, ha a minisztérium, 
— mint a pénzügyi bizottság állítja, — ezen 
120,000 írtból álló összeget az ország közérdekére 
kívánja fordítani, kívánom egyszersmind, hogy 
azon érdek, azon czél előttünk világosan kijelöl
tessék, és ez esetben megszavaznám azt; de ugy, 
a mint előttünk áll a dolog, Tisza Kálmán kép
viselőtársam indiványát pártolom. (Helyeslés bal 
felől.) 

M a d o c s á n y i P á l : A házszabályok 
128-ik szakaszának értelmében kötelességemnek 
tartom az előttem szóló érdemes képviselő urat 
nem megczáfolni, hanem csak az iránt felvilá
gosítani, hogy az én alázatos javaslatomat félre
értette. Ugyanis én, midőn azt mondtam, bog}7 

igenis elfogadom a rendelkezési alapot, világosan 
kijelentettem, hogy szavazatom alapját nem ke
resem abban, hogy a minisztérium iránt határ
talan, vagy tudja Isten minő bizalommal visel
tetem; hanem világosan kijelentettem, hogy an
nak alapja abban fekszik, hogy a pénzügyi bi
zottság a maga jelentésében kimondja, miszerint 
tárgyalása alkalmával a jelen volt miniszterelnök 
ur nyilatkozata alapján meggyőződött arról, hogy 
a kormány eddig élénken érezte egy rendelkezés 
alatti alap hiányát, és hogy könnyíti szavazato
mat, hogy ezen rendelkezési alap épen olyan 
miniszter kezébe fog adatni, ki iránt bizalommal 
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viseltetem; sőt hozzá tevém, hogy miután meg 
vagyok győződve, hogy a hazának helyzete oly 
kényes, az okvetlenül szükséges rendelkezési ala
pot még akkor is megszavaznám, ha a minisz
térium nem azon pártból alkottatott volna, mely
hez magam is tartozom. (Helyeslés jobb felől.) 

E l n ö k (leszáll s helyét ismét Somssich Pál 
foglalja el.) 

S z l á v y J ó z s e f : T. ház! Gyakran hal
lunk a képviselőházban beszédeket, melyekről 
elmondhatjuk, hogy azok nem a képviselőháznak 
mondatnak, nem a tárgy kölcsönös fölvilágositá-

szolgálnak — előre bocsátom, hogy nem az 
előttem szólott képviselő ur beszédjét értem — 
(Közbeszólás bal felől: Mindegy akármelyiket!) ha
nem mondatnak a beszédek a nagy közönség 
számára, (Helyeslés jobb felől. Fölkiáltás a szélső 
bal oldalon: Az természetes!) mondhatni, hogy a 
képviselő urak „haza beszélnek." Nem vádként 
mondom én azt: mert a képviselőháznak köteles
sége a közvéleményt fölvilágosítani, és tenni azt, 
a mit tesz, ugy, hogy a nemzet az indokokkal 
is megismerkedjék. (Átalános helyeslés.) Nem is 
csak az ellenzék t. szónokairól mondom ezt, el
ismerem, hogy a jobb oldal szónokait is illeti 
ezen — nem vád, hanem valóságon alapuló 
állítás, miután a miniszter urak is igen gyakran 
mondanak dolgokat, miket a képviselőháznak 
elmondani nem lenne szükséges, mert a képviselő 
urak közül mindenik nagyon jól tudja azon dol
gokat. 

Ily tárgy az is, mely jelenleg szőnyegen 
forog. Alig van alkalmasint a képviselő urak 
közül valaki, ki nagyon jól ne tudná, hogy mi 
czélja ezen az itt kérdés alatt levő rovatba foglalt 
120,000 írtnak ; alig van képviselő, a ki nem 
ismerné azon czélokat, melyekre ezen összeg ké
retik, és nagyon kevés képviselő lesz e házban, 
a ki ezen összeg szükségességéről meg nem volna 
győződve. (Helyeslés jobb, ellenmondás bal felől.) Ha 
tehát ezen rovat meg nem szavazása mellett 
tartatnak beszédek, ezek nem annyira a háznak, 
mint a nagy közönségnek szólnak. 

Nagyon jól tudják azt a t. képviselő urak 
az ellenzék padjain is, hogy a kormánynak szük
sége van tudomást szerezni sok mindenféle do
logról, melyekről a kormányzat rendes közegei 
által nem értesülhet; szüksége van megértetni 
és megtudatni némely dolgokat másokkal, me
lyeket ismét meg nem értethet a rendes köze
gek által. 

Nincsenek ugyan vad népek királyai, kiket 
mi megvesztegethetnénk, vagy kiket megvesz
tegetni érdekünkben állana, fájdalom; hanem 
elmondotta Berzenczey t. képviselő ur, és el
mondotta Zsedényi t. képviselő ur, hogy vannak 
külviszonyok, a melyeknél fogva igen jó és nagyon 

szükséges, hogy ha a magyar kormány befolyást 
gyakorol és értesül arról, hogy ott mik tör
ténnek. 

Ha tehát a t- ellenzék ezen összeg meg
szavazását érvekkel támadná meg, talán nehezebb 
volna álláspontja, mint az ezen oldalon ülő kép
viselőknek. Jelleméhez igen méltóan és nagyon 
rövidre foglalta beszédét igen t. barátom és az 
ellenzék egyik vezérszónoka, ki ezen rovat meg
szavazása ellen egyetlen egy érvet hozott elő, 
t. i. azt mondta, hogy: ha a külügyek a magyar 
kormány által kezeltetnének, akkor ő ezen ösz-
szeg jogosultságát elismerné. Egyéb érvet nem 
emlékezem, hogy mondott volna. Igaz, hogy a 
magyar-osztrák államnak a külföld irányábani 
személyes repraesentatiója nem a magyar kor
mányra van ruházva, hanem a közös külügy
minisztérium által történik. De ugy hiszem, nem 
szükség bővebben magyaráznom a t. képviselő 
urnák, hogy azon hivatalos befolyáson kívül talán 
még más módja is van a külfelé hatásnak, mely 
— s mi ennek talán csak örülhetünk — bőveb
ben gyakoroltatik a mi minisztériumunk által, 
mint az a Lajthán túl némelyeknek tetszik. Nem 
tett tehát az ellenzék vezérszónoka egyetlen egy 
ellenvetést sem ezen rovat megszavazása ellen; 
de beszéde végén azt monda, hogy azt a jobb 
oldal talán még sem követelheti a bal oldaltól, 
hogy ők azt megszavazzák. Én erre igen egy
szerűen mondhatnám, hogy a jobb oldaltól pedig 
a kormány méltán követelheti, hogy megsza
vazza. 

Ha kifogás volna ezen összeg ellen, csak az 
lehetne a kifogás, hogy ezen összeg nagyon cse
kély ; (Helyeslés jobb felől) de épen az összeg ezen 
csekélységében fekszik, szerintem, a megnyugvás 
azon aggodalmakra nézve, melyek emeltetnének 
az ellenzék részéről: mert az ellenzék attól tart 
talán, hogy nem azon czélokra fordittatik ezen 
pénz, melyekre mi hiszszük hogy fordittatik, ha
nem a párt érdekében adatik ki. 

Ugyan kérem! hát a párt érdekében, mi tör
ténhetnék ezen 120,000 írttal ? Talán meg le
hetne vesztegetni a sajtót? Ülnek a sajtónak 
igen érdemes képviselői itt, olyanok, kik közvetve 
vagy közvetlenül befolyást gyakorolnak; hiszik-e, 
hogy ez nyom is csak valamit a latban, hogy 
ezen a sajtót meg lehetne vesztegetni1? Vagy 
talán jövő képviselőválasztásokra történnek elő
készületek? (Bal felől fölkiáltások: Meglehet!) 
Ugyan kérdem a képviselő urakat — nem rég 
történtek meg a választások — őszintén meg
vallva, hány képviselőt lehetne 120,000 írttal 
megválasztatni? (Derültség. Bal felől: Bizony Er
délyben nagyon sokat!) Vagy talán attól félnek az 
ellenzék tagjai, hogy — visszatérve az absolut 
kormányok idejére — ezen összeg arra fog hasz-
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náltatni, hogy a kormány kémeket tartva a csa
ládok titkait fürkészsze, vagy hogy például csap
székekben keresse a felségárulókat? 

Azt hiszem, az ily vádtól a jelenlegi kor
mány-férfiakat multjok és jelenők megóvja. (Va
laki bal felől: Be megtette! Fölkiáltások jobb felől: 
Kimondja azt? Álljon föl! Nagy zaj.) 

Ugy látom, magam is többet beszélek, 
mint tán kellene. (Jobb felől: Halljuk!) 

A nagy közönség fölvilágositására, fájda
lom, a mi helyzetünk sokkal nehezebb, mint az 
ellenzéké; (Bal felől fölkiáltások: Igaz!) mert, 
mint ma is volt szerencsém hallani, sokkal köny-
nyebben és szivesebben érti meg a nagy közön
ség, ha azt mondják neki: az adó sok, lejebb 
kell szállítani; (Tetszés jobb felől) sokkal könnyeb
ben és szivesebben érti, hogy jobb az öntermesz-
te t te ős dohányt szivni saját pipájából; (Bal fe
lől fölkiáltások: Igaz I Tetszés jobb felől.) sokkal 
jobban megérti : mindenki főzhet szeszt és pá
linkát, mint hogy ezt a finanezőrök vizsgálják és j 
megadóztassák. (Bal felől fölkiáltások: Az 1861-ki 
igéreí!) Kétségkívül mindez plausibilisabb ok a 
megértésre. Sokkal nehezebb a mi állásunk, sok
kal nehezebb megértetni a néppel azt, hogy, fáj
dalom, ez idő szerint mindez nem lehet. Ha 
mindamellett, hogy ez sokkal nehezebb, ma mégis 
még többségben vagyunk, az azt bizonyítja, hogy 
a mi kormányunk még sem oly rósz, (Bal felől 
fölkiáltások: Nagyon rósz!) mint azt Simonyi Ernő 
képviselő ur az absolut kormánynyal összehason
lítva előtüntetni akarta. 

E kormánynak, mely teljesen és tökéletesen 
megérdemli bizalmunkat, részünkről, s ugy hi
szem az ellenzék részéről is bátran megszavaz
hatjuk az összeget a nélkül, hogy félni kellene, 
hogy az rósz czélokra fog fordíttatni. Ez össze
get én részemről csekélynek is tartom, és meg
szavaznám nem csak ezen kormánynak, hanem 
megszavaznám azon kormánynak is, mely az 
ellenzék padjairól kerülne ki. 

Átalában a parlamentalismusnak mint min
den dolognak a világon, van árnyékoldala is ; s 
talán a parlamentalismus árnyékoldalához tar to
zik az is, hogy a kormányban az ellenzék rend
szerint nem az államhatalom kezelőjét, nem az 
állam személyesitőjét szokta tekinteni, hanem a 

.pár tkormányt , és ezért kötelességének tartja 
ezen párt-kormány ellenében mindennemű aka
dályokat gördíteni és annak állását nehezíteni; 
midőn pedig azt hiszem, hogy vannak dolgok, 
midőn a pártérdekeknek el kell hallgatni, és 
midőn a kormánytól, ha t . i. haza bizal
mát nem párt szempontból, hanem hazafiúi és 
emberi szempontból megérdemli, talán veszélyes 
néha megtagadni az eszközöket, melyekre szük
sége van. Lehet ezen politika helyes oly fájdal

mas körülmények közt, midőn a kormányban 
nem a haza személyesitőjét látjuk ; de még ak
kor is talán veszélylyel jár az ily politika. Mi
dőn azonban a kormány élén oly férfiak ülnek, 
kiktől az ellenzék padjain sem tagadja meg senki 
a hazafiságot, ez összeget, azt hiszem, bízvást és 
méltán megszavazhatjuk. (Hosszas éljenzés a jobb 
oldalon.) 

S c h v a r e z G y u l a : T. ház ! (Zaj. Hall
juk!) Azok után, miket Vukovics Sebő t. képvi
selőtársam elmondott, csak egy megjegyzésre fo
gok szorítkozni arra nézve , mit igen t. képvi
selőtársam, tekintetbe vévén a följegyzett szóno
kok nagy számát, vagy gyöngéd figyelemből a 
ház türelmének kimerültsége iránt, nem említett, 
és a mi mindenesetre fölvilágositására szolgál 
azon körülménynek, mely i t t a külállamokra 
való hivatkozásból ez alkalommal szőnyegre ho
zatott. 

Angliára történt nevezetesen hivatkozás. 
It t rendelkezési alapról van szó a mag3rar 

budgetben. Az angol budget rendelkezési alapot 
kettőt ismer azon rovaton kivül, melyre méltóz
ta to t t hivatkozni Vukovics t. képviselő urnák. 
Van egy rovat, a „Civil contingencies" rovata^ 
és ez szintúgy nyilvános ellenőrzése alatt áll a 
parlamentnek, miként bármely egyéb rovat ; 
igen, de ez nem titkos rendelkezési alap, hanem 
egy nyilvános rendelkezési alap, és ha valaki 
arra hivatkozott a t. túloldalon, azt hiszem, az 
analógiát nem jó helyen kereste. Van azután a 
másik rovat, melynek czimében is ben van a 
t i tkos; ez a czim: „Home secret service" és az 
a „Civil List Act" által, mint tudjuk, Viktória 
királynő trónraléptével állapíttatott meg, és 
mely analógiája azon rendelkezési alapnak, me
lyet a mi minisztérium elénk terjesztetett. Mél
tóztatnak arra is emlékezni , hogy évenkint 
10,000 font sterling összegig állandóul megsza-
vazandónak tekintik. Ezen másik „Home Secret 
Service" rovat azonban oly föltételekhez van 
kötve, melyekhez, ha a t. minisztérium, midőn 
beadja budgetjét, saját rendelkezési alapját kö
tötte volna, én nem mondom egy hanggal sem, 
hogy azt meg nem szavaznám: mert nagyon té
vednek, kik azt hiszik, hogy az ellenzék padjain 
csupa idealisták ülnek, kik azt hiszik, hogy pla
tóni respublicáf lehet fölállítani, hol i ly titkos 
rendelkezési alapra nincs szükség. 

Mi itt az ellenzéken nagyon is jól tudjuk, 
hogy Európa átalában még sokkal romlottabb, 
semhogy az amerikai Egyesült államok példáját 
követve, a titkos rendelkezési alapot az államra 
nézve, bizonyos föltételek alatt, szükséges rosznak 
ne ismernők, és ha Európa romlott e vidéken 
is, a hol élünk, ez nem a magyar genius hibája, 
hanem hibája azon hatalomnak, mely évszázado-
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kon át nyomott bennünket és ennyi idő alatt, 
— valljuk meg — kissé, legalább részben, meg is 
rontott. 

Minő föltétel az, melyhez Angliában ezen 
alap kötve van ? Két föltétel van. Az egyik az, 
hogy a miniszterek megeskettetnek egyenesen arra, 
hogy azon titkos rendelkezési alapból csak oly 
ezélokra fog pénz fordíttatni, melyekre nézve, 
ha felelősségre vonatnak, saját ressortjokból képe
sek igazolást nyújtani. A másik föltétel még lé
nyegesebb. Ez, miként tudjuk az, hogy a minisz
terek vezetnek egy könyvet, melyben mindazok 
nevei, a kik ezen titkos alapból bármily csekély 
összeget is húznak, föl vannak jegyezve, és azon 
összegek is, a melyeket kapnak, és ámbár nem 
igen szokásos, sőt tán hamarjában meg sem tör
tént, hogy a parlament egyik vagy másik háza 
követelte volna ezen könyvek előterjesztését, a 
parlament azon jogot mégis vindicálja magáuak, 
hogy azon esetben, ha akármelyik képviselő vagy 
felsőházi tag kivárnia azon könyvekbe betekin
teni, ebben meg ne gátoltathassék. 

Ha a magyar minisztérium, mely aristokra-
tikus dolgokban oly gyakran hivatkozik Angliára, 
a rendelkezési alapot megosztotta volna valódi 
rendelkezési alapra, melyből a közigazgatásnak 
váratlanul lölmerülő és póthitel által rögtön nem 
fedezhető szükségletei fedeztetnének, és valódi 
titkos alapra, akkor én is megszavaztam volna, az 
Angliában íönálló föltétek mellett, ezen rendelkezési 
alapot : mert nem vagyok idealista és nem vonom 
kétségbe a kormányzás idézett nehézségeit. En 
azonban azt hiszem, a kormány legerősebb táma
sza a bizalom és én nem gondolom, hogy legyen 
valaki e házban, ki azt állithatná , hogy a 
titkos rendelkezési alappal növelni lehessen a 
bizalmat. 

Megengedem, hogy a pártfegyelem nagy 
hatalmú, megengedem, hogy a kormány pártja 
maga elhiszi, miszerint azon összeg jó és helyes 
ezélokra íordictatik; de vajon nem az-e feladata 
a kormánynak, hogy azon nézeteknek, melyek 
meggyőződése szerint helyesek, ós a melyek az 
ellenzéket tőle elvben elválasztják, a nagyobb 
igazság hirdetése által propagandát csináljon ? 
Vajon nem az-e föladata, hogy meggyőződését 
pártján kivül másokba is impregnálja? Én azt 
hiszem, hogy igen. A korrnáiwnak azon kell 
lennie, hogy eljárásának irányelvei ne csak az őt 
támogató párt szűk körében, hanem szélesebb 
körökben is elterjedjenek. 

Különben nem vonom kétségbe, hogy oly 
kormány, mely azt tudja, hogy pártja ós a szu
ronyok támogatják őt, nem szorul erre. En azon
ban oly kormányt kívánok, melynek alapja a 
bizalom, és én ugy tudom, hogy az ilyféle tit

kos alapok nem alkalmasak arra, hogy a bizal
mat növeljék. 

En a 120,000 frtot nem szavazhatom meg. 
(Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

D e á k F e r e n c z : T. ház! (Halljuk! Hall
juk!) Fölöslegesnek tar tanám e tárgy felett hosz-
szas okoskodásokkal élni. Előttem a dolog igen 
egyszerű. 

Ez a szabad rendelkezési, vagy mint néme
lyek nevezik, titkos pénzalap oly tárgy, melyet 
nem azért, mert a minisztériumot bármi tekin
tetben dotálni akarnók; hanem: mert minden ál
laméletben vannak költségek, melyeket sem előre 
meghatározni, sem utólag — mint a magyar ember 
szokta mondani — dobra ütni nem lehet, a parla
mentáris monarchiákban mindenütt egy vagy 
más czim alatt megszavaznak. 

A hol és a mig virementek voltak, ezen 
alapot inkább el lehetett tán kerülni; de bizony 
nem olyan módon, melyet én helyesnek, czélsze-
rünek tartanék, t . i. egyes positiv tételekre na
gyobb összegeket szavaztattak meg és virement 
utján fordítják az ily költségek födözésére. Sok
kal egyszerűbb, világosabb és őszintébb azonban, 
ha a ház az összeget meghatározza, mely ily 
rendelkezési alapot képez, és a minisztérium 
diseretiójára bizza, hogy csakis oly ezélokra 
fogja fordítani, a melyekre az államkormányzat 
szükségli. 

Minden j)arlamentben minden törvényho
zásnál a költségek kevesbitése és az adózó 
nép lehető kímélése a fő tekintet a költségve
tés megállapításánál; és mind a mellett más or
szágok sem menekülhettek meg ezen tehertől: 
mert azt szükségesnek tartot ták. 

Igaz, a mit előttem szóló képviselő ur mon
dott, hogy Angliában a miniszterek könyvbe ve
zetnek minden ilyen kiadást. De fölte
szem, hogy azt i t t is megteszik, ós pedig két 
okból: először azért , mert azt a rend megkí
vánja, másodszor azért, mert mindenki bizto
sítva akar lenni egyes emberek azon vádja ellen, 
hogy magának tar to t ta meg a pénzt; hanem 
Angliában — a mint a képviselő ur szintén elis
merte — a parlament soha sem kéri elő a köny
vet, és a minisztérium azt soha sem adja elő. 

Es ez természetes is : mert azon eszmében, 
hogy titkos költségek, benne van az, hogy nem 
adatnak a nyilvánosság elé. 

A kérdés tehát az, hogy szerencsésebb hely
zetben vagyunk-e mi, mint más országok? Ma
gyarország nélkülözheti-e azon szükséges költsé
geket, melyeket más parlamentáris országok ren
desen megajánlanak? Véleményem szerint nem 
csak az nem áll, hogy szerencsésebb helyzetben 

i vagyunk e tekintetben, hanem ellenkezőleg az 
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áll, hogy a mi helyzetünk kevésbbé kedvező, (ügy 
van! jobb felől.) 

Nem akarok részletekről szólani, átalaban 
említem csak m e g : ki nem tudja, hogy nekünk 
— fájdalom! számos ellenségünk van ? — Ez ellen
ségek nem épen az államhatalmak nevében lép
nek fel, hanem hogy fellépnek, i t t mindenféle 
eszközökkel, pénzzel is, erről talán több van tudva, 
mint a mi gyanúra szükséges; adatok is lehet
nének talán felhozhatók, melyekbe azonban nem 
bocsátkozom. Bármely módon támadtatik meg 
valamely állam, vagy consistentiája, belszervezete; 
megtámadtatik gyakran nem azok által, a kik 
ezen államnak tagjai, polgárai és dolgaihoz jog
gal és szabadon hozzászólhatnak, hanem mások 
által. Az ily megtámadások ellen védelem szük
séges. Kérdem : mi a természetig védelem min
den fondorkodó, titkos megtámadás ellen 1 Fegy
ver, ágyú az; ellenszer ? Ez bizony nem képes 
véleményeket megszerezni, agitatiókat, értem 
az ellenségeseket i t t az országban, erőszak 
nélkül meggátolni. 

Azon kivül sok ember van, a ki múlt érde
meinél fogva is segélyezést érdemel, és nyíltan 
az államköltségvetésbe föl nem vétetett, és föl 
nem is vehető. Nem akarok senkit nevezni, de 
tudjuk, t. ház, hogy sokan vannak, nem e ház
ban, hanem az országban özvegyek, elnyomoro-
dottak, kiknek néha ily segély bizony nagy fon
tosságú és morális hatású. (Helyeslés.) Mindezek 
a rendelkezési alapból kerülnek ki. 

A dolognak másik oldala pedig az, hogy 
megválogatja az ember azon embert, a kire a 
rendelkezési alapot bizza oly módon, hogy az ő 
diseretiójától függ, hogy azt mire használja. 

Igen, de épen azért, mert mi megválogatott 
emberekre akarjuk azt bízni, t. i. a Magyaror
szág kormányát vezető minisztériumainkra; tel
jes bitem és meggyőződésem az, hogy ők e pénz
alapot egyedül szükséges és az országra nézve 
hasznos czelokra fogják fordítani, hogy azzal 
soha semmiféle alacsony czelokra működni nem 
fognak: épen azért állásuk, helyzetük, személyök 
iránti bizalommal merem rajok bizni ezen ösz-
szeget. 

En tehát a rendelkezési alapot átalaban ve-
ve szükségesnek tartom, annak megszavazását 
pedig a jelen minisztériumnak, épen azon biza
lomnál fogva, melylyel a minisztérium iránt én is 
viseltetem, igen szívesen teszem, és e szakasz el
fogadása mellett nvilatkozom. (Élénk helyeslés jobb 
felől.) 

H e n s z l m a n n I m r e : T. ház ! Onnan in
dulok ki, a honnan barátom és képviselő társam 
Simonyi kiindult, t . i. ezen tételből, mit a pénz
ügyi bizottság mond: élénken érezte az ilyennek 
hiányát a minisztérium, t . i. a rendelkezési 

alap hiányát. Ha az érzés mellett maradunk, 
akkor semmi kifogásom, és akkor azt is átlátom, 
hogy a jobb oldal azt jobban érzi mint mi, mert 
alkalmasint magnetikus rapportban van a minisz
tériummal ; azt pedig tudjuk, hogy a ki valaki
vel magnetikus rapportban áll, az akkor is lát, 
ha a szeme be van kötve, ha t. i. az illető a kivel 
rapportban van, lát. Hanem it t érzésről nincs 
szó. Mi valamit tudni szeretnénk. 

Azt hittük, hogy Szlávi képviselő ur vala
mi felvilágosítással fog szolgálni; azonban ő nega
tíve já r t el: azt mondta: erre sem, arra sem, amarra 
sem kell, miből végre is az tűnik ki, hogy sem
mire sincs szükség. Legalább én ezt vettem ki 
azon sok tagadásból, melyeket felhozott. Ha tehát 
nincs szükség rá, nem látom á t ; miért kellene 
azt megszavazni ? Ha ellenben, mint szintén t . 
barátom Simonyi említette, ha külföldi politikája 
volna Magyarországnak és hatása a külföldre, 
akkor én is megszavaznám. Erre nézve azonban 
mindenesetre oda kellene utalni, hogy ezen kül
földi politikában van már megszavazva rendelke
zési alap, t.i. azon 500,000 írtban, mit a delegatio 
megszavazott. Ha szükség van erre a külföldre 
nézve, tessék onnan venni. 

A mi igen t. előttem szóló Deák Ferencz 
megjegyzését illeti, arra nézve a mit Schwarcz 
képviselőtársam mondott, ő t. i. azt mondja, 
hogy a parliament elé nem kerül soha; de 
Schwarcz ezt nem is mondta, nem mondta, hogy 
a parliament valaha számot kért volna e tekin
tetben; hanem ott mindenkinek jogában és mód
jában áll, azon könyvbe betekinteni; az pedig, 
én legalább azt hiszem, elég nyilvánosság. 

A mi pedig illeti azon özvegyeket, kikről 
Deák megemlékezett, én csak annyit mondok, 
hogy sokkal inkább szeretném ezen özvegyeket 
a nyugdijlajstromban látni, mint igen sok mást, a 
ki ott áll. (Helyeslés bal felől.) 

Ezeket csak mellékesen akartam megje
gyezni, és tulajdonképen egy tapasztalást akar
tam elmondani, (Halljuk!) és ez abban áll, hogy 
nekem lS48-ban szerencsém volt épen a külügy
minisztériumban szolgálni, s tudtommal, habár 
ott sokkal kényesebb körülmények közt voltunk, 
nekünk ily rendelkezési alapunk nem volt. 

P u l s z k y F e r e n c z : Nem áll! 
H e n s z l m a n n I m i r e : Pulszky képviselő 

talán többet tud arról, mint én. Én azt mon
dom, hogy tudtommal nem volt: mert én akkor — 
mivel mintegy külföldi politikát kellett űznöm — 
követeltem, hogjr rendelkezésünkre álljon egy 
bécsi német lap, és soha sem tudtam azt keresz
tülvinni. En tapasztaltam, hogy erre nem volt 
pénz, pedig nagyon szükséges lett volna. 

E tekintetben tehát én e mellett nem sza
vazhatok. 
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P u l s z k y F e r e n c z : T. ház! Csak rö
vid észrevételt akarok tenni az előttem szóló 
képviselő ur állitására; mert Henszlmann tag
társunk, a ki csakugyan 1848-ban a király sze
mélye körüli minisztériumnak egyik tagja volt, 
azt monda, hogy a minisztérium rendelkezésére 
nem állott semmiféle alap. 

Henszlmann Imre: Tudtommal! (De
rültség.) 

Pulszky Ferencz: Én részemről egy 
ideig ezen minisztérium államtitkára voltam, és 
mondhatom, hogy rendelkezésemre állott ily pénz, 
s felemelt fővel mondhatom, hogy a haza érde
kében adtam ki. és nem eredmény nélkül. (De
rültség.) Mondhatom azt is, hogy akkor egy né
met lap is állott rendelkezésünkre, neve volt 
„Völkerbund." Nagyon sajnálom, hogy többet 
nem használt, mint valóban használt, de tény az, 
hogy arra pénz igen is állott rendelkezésünkre. 
(Helyeslés.) 

C s i k y S á n d o r : T. ház! Pulszky képvi
selő urnák azon állitására, hogy neki mint ál
lamtitkárnak a 48-iki minisztériumnál állott ren
delkezésére alap, csak azt jegyzem meg, hogy 
én nem tudom micsoda alap állott rendelkezé
sére; hanem annyit mondhatok, hogy az 1848-ki 
külügyi minisztériumunknak ilyen titkos kiadá
sokra nem volt, nem is lehetett ily féle rendel
kezési alapja: mert a költségvetésben sehol sem 
volt kitéve. (Felkiáltások jobb felől: Nem is volt 
költségvetés! Derültség.) Ha tetszik, szolgálni fo
gok mindjárt az 1848-ki költségvetés ezen rova
tával. A külügyminiszternek 1849-ről szóló ki
mutatásában a külügyminisztérium, illetőleg a 
miniszterelnök és külügyminiszter rendelkezésére 
állott 94,890 írt., a belügyminisztérium rendel
kezésére pedig 35,500 frt. Ha ezt egybevetem 
a mostani miniszterelnök költségvetésével, ugy 
találom , hogy mégis van egy kis különbség 
126,201 és 35,500 frt. között. A külügyminiszté
riumnak pedig a kimutatás szerint épen semmi 
alapja sem volt , mely rendelkezésére állott 
volna. 

E l n ö k : Felírva senki sínes : ha tehát nem 
kíván senki szólani a tárgyhoz, akkor szavazni 
lehetne. 

Andrássy Gyula gr. miniszterel
n ö k : T. ház! Nekem mindenesetre jogom 
volna bevárni azt, hogy ki legyen mondva, hogy 
nincs felírva senki; de ha bevárnám is — a 
mit nem teszek — csak azért várnám be, hogy 
az ugy is hosszura terjedt vita még hosszabbra 
ne terjedjen, nem pedig azért, mintha attól tar
tanék, hogy arra a mit mondani akarok, oly 
válasz következhetnék, melyet okom volna ke
rülni. 

Nekem egyátalában nem volt szándékom a 
tárgyhoz szólani. . . . 

P a t a y I s t v á n : Azután lehet még szólani ? 
Andrásy Gyula gr. miniszterel

n ö k : Szabad, csak tessék! . . . azért szólalok 
fel csupán, nehogy az mondassék, hogy e kérdés
ben, mely nem csupán engem illet, hanem az 
összes kormányt, a kormány részéről egyenesen 
senki sem szólalt föl. 

Igen rövid leszek. (Halljuk!) 
A tapasztalás t. ház, azt mutatja, hogy 

valahányszor egy törvényhozás előtt azon kér
dés volt napi renden, van-e a kormánynak szük
sége titkos, úgynevezett rendelkezési alapra vagv 
nincs? az előny mindig azok részén voltj, kik 
azt vitatták, hogy nincs szüksége, és sokkal 
nehezebb volt azok állása, a kik az ellenkezőt 
vittatták. Ennek oka, igen természetes: az okok, 
melyek azt látszanak bizonyítani, hogy egy kor
mánynak rendelkezési alapra szüksége nincs, 
mind olyanok, melyek a nyilvánosság előtt igen 
jól elmondhatók, sőt némelyek igen hangzatosak : 
az ellenkező okok pedig oly kényes természe
tűek, melyek el nem mondhatók, legalább oly 
hatással nem, mint az ellenkező okok (Helyeslés 
jobb felől.) Különben nem is volna rendelkezési 
alapra szükség, ha nem a kormány kérne ezen 
vagy azon megnevezett czélra ilyen vagy olyan 
összeget. De a tapasztalás egyebet is mutat, t. 
i. azt, hogy valahányszor egy párt, mint ellen
zék a legfényesebben vitatta azt, hogy a kor
mánynak nincs szüksége rendelkezési alapra, ugyan
annyiszor, mint kormány a gyakorlatból meg
győződött az ellenkezőről, és a ház előtt ugyan 
ily javaslattal lépett fel. (Derültség). 

Ezek levén, t. ház, nézeteim, nem fogják 
tőlem várni, ha másként ékesszólási tehetséggel 
bírnék is, hogy igyekezzem az ellenzéket saját 
álláspontjáról le, s a mienkre hozni; hanem csak 
röviden pár szóval, ha ugy tetszik, mintegy 
aphorizmákkal mondom el nézeteimet. (Halljuk!). 

"Absolut kormány rendelkezési alapot nem 
kér: rendelkezik az az egész népesség összes jö
vedelmével. Ez igen kellemetlen a népességre 
nézve; hanem a kormánynak bizonyos irányban 
nagy erőt ad, mely erő alkalmilag fel is hasz-

' nálható. Alkotmányos kormány ezt nem teheti : 
ez kénytelen a lehető legcsekélyebbre szállítani le 
azon összeget, melyet oly czélokra kell hogy 
használhasson, a melyekről világosan számolnia 
nem lehet. Ehhez járul még egy más körülmény, 
és ez az, hogy a számadási rendszert nem az 
egyének szerint kell megállapítani, hanem an
nak olyannak kell lenni, hogy az országnak biz
tositéka legyen még akkor is, ha az illető minisz
tériumnak tiszta kezelésében bizni nem leheten 

1 Szükséges tehát egy független, és a miniszterin 
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mot minden tekintetben hatályosan és erélyesen 
ellenőrző számadási rendszer. De ha ez szüksé
ges, akkor nem kell elvonni a kormánytól azt, 
hogy ott, a hol lehetetlen kikerülni a kiadást, 
azon helyzetbe jöjjön, hogy virementokkal — 
mint Deák Ferencz t . barátom mondotta — 
vagy más módon igyekezzék segíteni magán, ne
hogy az történjók, hogy az ]gen szükséges és 
hasznos kiadás mellőztetik, mivel egy mást le
hetetlen volt visszautasítani. 

Mindezekből azt következtetem és vagyok 
bátor kinyilatkoztatni, hogy én ezen összeget, 
120,000 frtot, nem csak oly kormánynak szavaz
nám meg, melynek politikai irányával tökélete
sen egyet értek, de megszavaznám még olyan
nak is, melynek politikai irányával legalább, 
részben egyet nem értenék — ha annak egyéni be
csületességéről meg lennék győződve — nem biza
lomból, hanem a szükségre való tekintettel, (He
lyeslés jobb felől) és igen méltányosnak találom, 
ha azt, mit én más irányában teljesíteni kész 
lennék, magunk részére is követelem. 

És ezzel bevégeztem volna, mit ez alka
lommal mondani a k a r t a m , ha nem tartanám 
szükségesnek egy pár szóval válaszolni arra, mi 
az előttem szólottak által mondatott. (Halljuk!) 

Vukovics Sebő t. képviselő ur azt monda, 
hogy szomorú dolog volna, ha bizalmat kellene 
szavazni a kormánynak a sötétben elkövetendő 
tettekért , nem pedig azokért, melyek a nap fé
nyén maradnak. En a kormány nevében bizal
mat nem kérek, sem a sötétben elkövetendő 
tettekért , sem azokért, melyek nyíltan történ
nek. I t t egyátalában nem is bizalmi szavazatról, 
hanem a szükségesség szavazatáról van szó. 

Meg vagyok győződve, hogy minden kor
mán}?, mely szoros számviteli rendszerhez ra
gaszkodik , kell, hogy ily összeget vegyen fel 
költségvetésébe. Arra egyébiránt , hogy bizal
mat szavaztasson magának a kormány, a jelen kér
dés nem is szolgálhat alkalmul. 

A kormány igyekszik az ország közvélemé
nyét kielégíteni legjobb tehetsége szerint, hiszi, 
gondolja, sőt — szerénytelenség nélkül mondom — 
tudja hogy a törvényhozás nagyobb részének bi
zalmát bírja; — Ha ezt nem tudná, távoznék he
lyéről. Azt is tudja, hogy az ellenzék bizalmát 
nem bírja; ha az ellenkező eset forogna fen, föl
teszem az ellenzék hazafiasságáról, hogy hozzánk 
csatlakoznék. 

T. ház ! bizalomszavazat előidézésére egy 
átalában nem forog fen szükség, s a kormány 
egyszerűen a szükség kérdésével lépett elő. 

A mi a t . képviselő ur előadásának másik 
részét illeti, t. i. hogy Angliában hasonló tétel 

nem szavaztatik meg, hanem ott csak valami 
„miscellaneous", vegyes kiadások czime fordul 
elő: méltóztassanak megengedni mind ő, mind 
Simonyi Ernő képviselő ur, hogy ezen nézetüket, 

| mely egyátalában nem alapos, megigazítsam. 
Angliában kétféle összeg szavaztatik meg: 

egyik a fejedelem eivillistájával együtt egész 
életére, folytonosan, tehát minden lehető kor
mánynak, ezen igen határozott nevezet a l a t t : 
„homesecret service," belső titkos szolgálat, mely 
ugy gondolom, tízezer fontot tesz; a másik, 
mely függetlenül ettől, évenkint szavaztatik meg. 
és most 32—34 ezer font, vagyis körülbelül 
340,000 frtot tesz, „Titkos alap" czim alatt van 
akölségvetésbefölvéveés ugy emlékezem — mert 
kevés időm volt utána nézni — ez összegen kívül 
más czimeken, nem titkos kiadások neve alatt 
ugyan, de evvel hasonló természetű alapokra 
szavaztatnak meg összegek. 

Tehát egyátalában nem alapos azon állítás, 
hogy Angliában nem volna a képviselőház azon 
helyzetben, hogy a kormánynak hasonló természetű 
alapokra szavazzon meg összegeket, valamint az 
sem áll, hogy, ha a képviselőház ezt teszi, az 
alkotmányosság keretén kivül lép, vagy azt ve
szélyezteti, (Helyeslés jobb felől.) 

Azt állította továbbá a tisztelt képviselő 
ur, hogy az általa emiitett összeg, tekintve 
Anglia kiterjedését, oda értve a coloniákat is, 
felette csekély ahhoz képest, a mit mi költség
vetésünkben felvettünk. A tisztelt képviselő ur 
bizonyára nem nézte meg a gyarmatok költség
vetéseit, mielőtt ezen nyilatkozatot t e t t e ; mert 
a mint én vagyok értesülve, egyebet nem is em
lítve, Canadában a kormányzónak bizonyára van 
ily összeg rendelkezésére, a mi pedig az angliai 
birodalomnak ennél még nagyobb részét illeti, 
t. i. Indiát, ugy tudom, hogy egy ideig az adó
zók összes pénzéről az illető kormányzó, illetőleg 
a társulat tökéletesen szabadon rendelkezett. Igen 
nevezetes összegeknek kell létezni e czim alatt 
jelenleg is : mert, a mint tudjuk, időnkint egye
sek kárpótlást kapnak azért, hogy bizonyos te
rületet átengednek, azért, hogy bizonyos része
ket paeificáltak. Azon összeg tehát, melyet az 
érdemes képviselő ur felemiitett, csak Angliára 
vonatkozik, melynek különben is sokkal szeren
csésebb helyzete van mint nekünk. Francziaor-
szág nem említ tetet t ; ott a rendelkezési alap 
2 milliót tesz és ezenkívül vannak ott még más 
tételek is, a melyekről számadás szinte nem 
adatik. Hasonlóképen Poroszországban is ; szóval 
mindenütt. 

Az összeg, melyet a kormány e czim alatt 
kért, a lehető legcsekélyebb, még pedig azért, 
nehogy valaki azt mondhassa, hogy ez által a kor-

I mány vagy a közvéleményt akarja megmásítani, 
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vagy a sajtót megvesztegetni, a mire nézve meg
nyugvást magában az összeg csekélységében ta
lálhatni. (Helyeslés jobb felől.) 

Ezeket kivántam elmondani és nem térnék 
vissza azokra a mik itt egymás tételnél elmondat
tak, ha tisztelt barátom Vukovics Sebő nem ment 
volna vissza a tegnap fölmerült kérdésre, minek 
következtében én is bátor vagyok, de csak sa
ját állitásom helyreigazítása végett, megérinte
nem azt, hogy tévesen állíttatott itt, mintha 
én egyes lapokat neveztem volna meg és azokra 
nézve kijelentettem volna, hogy a kormány 
zsoldjában állanak. Hivatkozom ezen állitás el
lenében a t. házra; (Jobb felől felkiáltások: Ugy 
van! Igazi) én szavaim ilyetén értelmezése ellen 
kénytelen vagyok tiltakozni. 

Egyébiránt átalában nem engedhetem meg, 
hogy mindaz, mit meg nem czáfolok, ugy állítas
sák oda, mintha azzal egyetértenék; különben 
azon képviselő ur állítása, ki azt mondotta, hogy 
egy magas állású egyén — ha talán engem 
értett az alatt — egy élczlap élére állott, azon 
esetre valónak vétethetnék, s még valaki azt 
gondolhatná, hogy ama lap szerkesztőségét ón 
vettem kezembe. (Nagy derültség.) Megvallom 
ugyan, hogy sokáig csodálkoztam azon, hogy az 
élczlapok csak azon köszörülik fegyvereiket, a 
mi ezen az oldalon történik, (Jobb felé mutat) 
holott én ugy találtam, hogy a tul oldalon is 
(A bal oldalra mutat) történik sok, a mi arra 
legalább is épen oly alkalmas. (Nagy derültség.) 
Mindamellett ki kell nyilatkoztatom, hogy ama 
lap szerkesztőségében részt venni nincs időm. 
(Atalános derültség.) 

P a t a y I s t v á n : , T. ház! (Eláll! Zaj. 
Halljuk! Elnök csenget.) Én nem szólaltam volna 
fel, ha az elnöki kijelentésből nem látszott volna 
ki, hogy ha az előttem szólott miniszterelnök ur 
beszédét bevégezte, én szólási jogomtól elüttettem. 
(Ellenmondás. Zaj.) Kérem magamat kihailgat-
tatni. Ez volt az első ok, a miért felszólaltam. 
A másik ok pedig az, hogy felkérjem a t. házat, 
mintán ismét hallottam ezen, a ház méltóságá
val össze nem illő „eláll" kiáltásokat; legyenek 
szívesek ezen illetlen szokástól elállni. (Derült
ség, helyeslés a szélső bál oldalon.) A harmadik ok 
a miért fölszólaltam az, hogy a szavazásnál az 
„igen" vagy „nem" szavazatot nem szabad in
dokolni. Azért nagyon röviden egy pár meg
jegyzést teszek. (Halljuk!) 

Deák Ferencz indokul hozta fel, hogy ha 
külstátusokból bejönnek bizonyos egyének, és itt 
iratokkal és pénzzel izgatnak, azok ellen ágyú
val és fegyverrel nem lehet fellépni; igen, de 
illő helyre fel lehet őket magasztalni. (Nevetés. 
Felkiáltások jobb felől: Dehogy?) 

A mint Pulszky képviselő ur monda, hogy a 

német kormány rendelkezése alatt volt pénz az 
ily czélokra, az országgyűlés azt sohasem 
szavazta meg: én is röviden csak azt mondom, 
hogy soha semmiféle titkos spitzli-pénzt meg 
nem szavazok. (Helyeslés a szélső bal oldalon. 
Nevetés.) 

E l n ö k : T. ház! Röviden megjegyezvén, 
hogy egy szóval sem mondottam azt, mit kép
viselő ur rólam föltett, szavazás alá bocsátom 
a kérdést : megszavazza-e a t. ház a miniszter
elnökség költségvetésében ezen czim alatt : „ren
delkezési alap" előirányzott 120,000 frtot, vagy 
nem? 

Név szerinti szavazást kivannak a követ
kező képviselők. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (felolvassa a név 
szerinti szavazást kivánó szélső bal oldali képviselőket.) 

E l n ö k (kihúzza a betűt:) A szavazás „0" 
betűn kezdődik. 

Most a szabályok értelmében 5 perezre föl
függesztem az ülést. 

(Szünet múlva:) 
Az igennel szavazókat Bujanovics Sándor, 

a nemmel szavazókat Jámbor Pál ur fogja 
jegyezni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (újra fölolvassa 
a kérdést.) 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
képviselők névsorát, mely alkalommal : 

Igennel szavaznak : Olgyay Zsigmond, Ónossy 
Mátyás, Ordódy Pál, Ormos Sándor, Orosz Mihály, 
Orsics Ferdinánd gr., Paczolay János, Papp Zsig^ 
mond, Patrubány Gergely, Pászt Vilmos, Perényi 
Zsigmond b., Perczel Béla, Petrovay Ákos, Plachy 
Lajos, Prileszky Tádé, Pulszky Ferencz, Pejacsevics 
László gr., Pejacsevics Nándor gr., Pannicher Jakab, 
Rónay Jáczint, Bőth László, Semsey Albert, Simay 
Gergely, Stoll Károly, Suhaj Imre, Szabó Imre, Szabó 
József, Szabó Miklós, Ssathmáry László, Szeniczey 
Ödön, Szentiványi Károly, Szepessy Gyula, Széll Káin 
mán, Szirmay Ödön, Szitányi Bernát, Szlávy József, 
Szontagh Pál (göm), Szögyény László, Szüttő Géza, 
Tanárky Gedeon, Térey Pál, Tormásy Mihály, Tóth 
Vilmos, Török Dániel, Török Sándor (gömöri), Török 
Sándor (soproni), Trefort Ágoston, Turcsányi Ede, 
Ugrón Lázár, Uhlárik János, Urbanovszky Ernő, 
Urházy György, Ürményi Miksa, Wass Sámuel gr., 
Wahrmann Mór, Wesselényi József b., Wirkner 
Lajos, Wodianer Béla, Wodianer Albert b., Zahy 
István, Zeyk Károly, Zichy-Ferraris Viktor gr., id. 
Zichy József gr., ifj. Zichy József gr., Zichy Manó 
gr, Zichy Nándor gr., Zsedényi Ede, Zweier Frigyes, 
Antalfy Károly, Ányos István, Anker Hugó, Barcsay 
Kálmán, Bay Ferencz, Bánffy Albert b., Bánffy 
János b., Bánó József, Btnkő József, Berényi Fe-
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rencz gr., Bethlen János gr., Bethlen Sándor gr., 
Bezerédj László, Bohus Zsigmond, Boros Pál, Böm
ches Gyula, Brogyányi Vincze, Buday Sándor, Buja
novics Sándor, Buttler Sándor gr., Buzinkay Pál, 
Bittó István, Bömches Frigyes, Bedekovics Kálmán, 
Csáky Tivadar gr., Csengery Antal, Csörghe László, 
Cséry Lajos, Bániéi Pál, Deák Ferencz, Dienes Jó
zsef, Eitel Frigyes, Eötvös József báró, Eszterházy 
Pál gr., Éber Nándor, Erkövy Adolf, Fekete József, 
Fest Imre, FiUenbaum Ferencz b., Fluger Károly, 
Földváry Miklós, Filippovics Simon, Gorove István, 
Halassy Gyula, Halmossy Endre, Harkányi Károly, 
Házmán Ferencz, Hertelendy Kálmán, Hodossy Imre, 
Horváth Döme, Horváth János, Horváth Mihály, 
Hosszú József, Högyészy Gyula, Hrabár Manó, Hu
szár Imre, Huszár István, Henter Géza, Horváth 
Péter, -Ihász Rezső, Ivacskovics György, Ivánka 
Zsigmond, Janicsáry Sándor, Jankovics Antal, Joan
novics György, Justh József, Justh Kálmán, Kapp 
Gusztáv, Kautz Gyula, Kálnoky Pál gr., Kemény 
Gábor b., Kemény István b., Keményfy János, Kerka
poly Károly, Késmárky József, Királyi Pál, Klobu-
siczky. Ágoston, Kossuth Pál, Kovách László, Krajcsik 
János, Kuba János, Kubinyi Ödön, Kuhinka Ferencz, 
Kvassay László, Keresztury Eduárd, Kralyevics Mi-
roszláv, Láng Gusztáv, Latinak Rudolf, Latinovics 
Vincze, Lázár Dénes, Lindner Gusztáv, Lónyay 
Gábor, Lónyay Menyhért, Lónyay József, Majláth 
István, Máday Lajos, Molnár István, Muzslay Sán
dor, Nedeczky István, Nehrebeczky Sándor; 

Nemmel szavaznak : Pap Lajos, Patay István, 
Paulini-Tóth Vilmos, Perczel István, Péchy Tamás, 
Pétery Károly, Pilaszanovics József, Pilissy Lajos, 
Plachy Tamás, Podmaniczky Frigyes b., Popovics Zsig
mond, Prick József, Prónay József, Ragályi Gyula, 
Schvarcz Gyula, Simonyi Ernő., Simonyi Lajos b., 
Sipos Orbán, Somossy Ignácz, Sréter Lajos, Szakácsy 
Dániel, P. Szathmáry Károly, Szilády Áron, Szluha 
Ignácz, Szomjas József, Szontagh Pál (csan.J, Szu-
nyogh Albert, Tassy Miklós, Tisza Kálmán, Tisza 
László, Tóth Kálmán, Vajda János, Varga Károly, 
Varró Sámuel, Várady Gábor, Vidacs János, Zahor-
náczky Bálint, Zámory Kálmán, Almássy Sándor, 
Andrássy Gyula, Beliczey István, Beniczky Ödön, 
Berecz Ferencz, Berke. József, Bobory Károly, Boczkó 
Danid, Bogyó Sándor, Csanády Sándor, Csernatony 
Lajos, Csiky Sá,ndor, Dezső Szaniszló, Dobsa Lajos, 
Dőry János, Eöry Sándor, Ercsey Lajos, Fejér Miklós, 
Fráter Imre, Gál Endre, Gábriel István, Gáspár 
András, Ghyczy Ignácz, Ghyczy Kálmán, Gonda 
László, Gubody Sándor, Győrffy Gyuh, Hajdú Ignácz, 
Hensslmann Imre, Hevessy Bertalan, Horváth Sán
dor, Halász Boldizsár, Irányi Dániel, Jankovics 
Miklós, Jámbor Pál, Kabos Imre, Káüay Ödön, Kende 
Kanut, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Klementis Gábor, 
Kollár Antal, Koos József, Körmendy Sándor, Kuk 
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Jenő, Kürthy István, László Imre, Ludvigh János, 
Luksics Bódog, Madarász Jenő, Madarász József, 
Mednyánszky Sándor, Milkovics Zsigmond, Mocsonyi 
Antal, Mocsonyi György, Mocsonyi Jenő, Mocsonyi 
Sándor, Móricz Pál, Mukics Ernő, Nagy János, 
Nagy Károly, Németit Albert:, Nyáry Pál; 

Nincsenek jelen : Ocskay Rudolf, Oláh Miklós, 
Orczy Elek b., Papp József, Pásztély János, Pethes 
József, Pribék Antal, Radó Kálmán, Radvánszky Ká
roly, Rákóczy János, Rimanóczy Ferencz, Román Sán
dor, Rónay Lajos, ifj. Rudics József b., Rudnay 
István, Rhédey István,, Rauch György b., Salamon 
Lajos, Salamon Tódor, Samassa József, Sárközy Béla, 
Simonis Ferencz, Siskovtcs Tamás, Splényi Béla b., 
Simics Ignácz, Sulyok Eduárd, Szalag Sándor, Szap
lonczay József, Szentiványi Adolf, Szentpály Jenő, 
Széky Péter, Szilágyi Lajos, Szilágyi Virgil, Szilvay 
Károly, Szirmay Ferencz gr., Szluha Benedek, Szőcs 
Sándor, Sztratimirovics György, Szuppan Zsigmond, 
Táncsics Mihály, Teleki Domokos gr., TJieil István, 
Thury Gergely, Tury Sámuel, Tomasics József, 
Wáchter Frigyes, Vay Béla b., Vay Mihály gr., 
Wagner Frigyes, Vállyi János, Várady János, Vid-
licskay József, Vitulay József, Vukovics Sebő, Vu-
kotinovics Lajos, Vukovics István, Zeyk József, Zichy 
Jenő gr., Zlinszky György, Zmeskál Zoltán, Zuvich 
József, Aczél Péter, Andrásy Gyula gr., Babes Vincze, 
Barcsay Ákos, Benedek Gyula, Benedikty Albert, Berde 
Mózes, Berzeviczy Tivadar, Betegh Kelemen, Bethlen 
Farkas gr., Binder Lajos, Binder Mihály, Boér János, 
Bogdán Vincze, Borlea Zsigmond, Brezovay László, 
Buttyán László, Berzenczey László, Batagliarini Pál, 
Ciotta János, Császár Bálint, Csernovics Péter, Caar 
János, Dániel Márton, Deáky Lajos, Degenfeld Béla 
gr., Degenfeld Gusztáv gr., Didrich Ignácz, Domahidy 
Ferencz, Drágfy Sándor, Droileff Tamás, Eördögh 
Frigyes, Ernuszt Kelemen, Eszterházy Pál hg., Eder 
István, Fabritius Károly, Farkas Elek, Fazekas Ala
jos, Forgách Antal gr., Fodróczy Sándor, Gajzágó 
Salamon, Gál Miklós, Gál Péter, Gecző János, Grán-
czenstein Gusztáv, Grazer Frigyes, Gromon Dezső, 
Grueszhu Lázár, Hodossiu József, Hoffmann Pál, 
Hollán Ernő, Horvát Boldizsár, Horváth Elek, Hácz 
Vilmos, Hervoics István, Ivánka Imre, Jankovics 
Gyula, Jeszenszky Lajos, Joaneszku Lázár, Joanescu 
Döme, Jókai Mór, Jurká Vazul, Jancsó István, 
Jozipovics István, Jellasics Kázmér, Kaldorovics An
dor, Kazinczy István, Káüay Emánuel, Károlyi Ede 
gr., Keglevich Béla gr., Kendeffy Árpád, Kerkapoly 
Mór, Kiss János, Klapka György, Konyovics Antal, 
Krascsenics Ferencz, Kun János, Kralyevics Benő, 
Kugler István, Khuen Henrik gr., Lehoczky Egyed, 
Leonhardt Károly, Madocsányi Pál, Majoros István, 
Majthényi Dezső, Makray László, Maniu Aurél, 
Matkovics Tivadar, Máriássy Béla, Máttyus Arisztid, 
Máttyus Uzor, Mednyánszky Dénes b., Melas Vilmos, 
Mihályi Péter, Mikó Imre gr., Miletics Szvetozár, Mo-

38 
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csáry Lajos, Molnár András, Molnár Pál, Maller E l n ö k : E szerint a ház többsége a ren-
Miksa. delkezési alapra előirányzott összeget elfogadta. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : 431 igazolt A jövő ülés holnap d. e. 10 órakor, 
képviselő közül igennel szavazott 169, nemmel 
102, távol volt 159, az elnök nem szavazott. ' Az ülés végződik d. u. 21l4 órakor. 

101. országos ules 
1870. január 21-dikén 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bartha Lajos halála bejelentetik. Kérvények bemutatása. Gonda László a vizkárok miatt inter
pellálja a kormányt. Az ő felsége személye körüli, továbbá a pénzügyi minisztérium költségvetése tárgyalás alá 
vétetik s az előbbié meg is állapittatik. Deák Ferencz határozati javaslata az alsó hivatalnokok és szolgák fizeté
sének emelése iránt a pénzügyi bizottsághoz utasittatik. 

A kormány részérdi jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Festetics György gr., Lónyay Menyhért; 
később Gorove Lstván, Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. lO^U órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni és a múlt ülés jegyzőkönyvét meghall
gatni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
január 20-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel a jegyző
könyvre, az hitelesítve van. • . 

T. ház! Szomorú kötelességet teljesítek, mi
dőn Barta Lajosnak , nemes Felső-Fekérmegye [ 

volt főbirájának s ugyanott megválasztott or
szággyűlési képviselőnek halálát jelentem. A ne
vezett képviselőtársunk , ki egész életét a köz
szolgálatnak szentelte , még férfikora erejének 
teljében, életének 51-ik évében tegnapelőtt hunyt 
el. Ugy hiszem a t. ház érzelmét fejezem ki, 1 
midőn nevében a gyászos esemény fölötti fáj
dalmunkat nyilvánítom, (Helyeslés) melynek be
bizonyítására felkérem a t. ház tagjait, hogy a 
mai napon délután 3 órakor történendő teme
tésre megjelenni szíveskedjenek. Lakása az ille
tőnek „Magyar utezában* 4-ik szám alatt van. 
Talán megengedi a t. ház, hogy jegyzőkönyvi
leg is fejeztessék ki a ház részvéte. (Helyeslés.) 

Van szerencsém bemutatni : 
Liptó megye közönségének föliratát, melyben 

Kassa városnak a kassa-oderbergi vasútvonal 
kiépítése tárgyában beadott kérvényét pártolja; 

Liptó megye közönségének feliratát, mely
ben Buda városnak Fiúménak Magyarországhoz 
visszacsatoltatása iránt beadott kérvényét pár
tolja ; 

Szatmár megye közönségének feliratát a 
szamosvölgyi vasútvonal tárgyában. 

Ezenkívül beadatott egy magán kérvény 
Ugrón Lázár képviselő által, melyben Szűcs Sá
muel Komárom várában szenvedő fiának legma
gasabb kegyelem utján megszabadulását eszkö
zöltetni kéri. 

K i r á l y i P á l : Van szerencsém benyújtani 
Mellyes Belizár nagy-marosi jegyző, mint a galádi 
pusztán települni szándékozók megbízottjának kér
vényét, melyben ő alázatosan esedezik: méltóz
tassék az országgyűlés a pénzügyminisztériumot 
felhatalmazni, hogy a nagykikindai kincstári ura
dalomhoz tartozó galádi pusztát 600 felhatal-

j mazója részére eladhassa. 
H e n t e r G é z a : Van szerencsém Oláh

falu kiváltságos mezőváros közönségének kérvé
nyét benyújtani, melyben a városi törvényszék 
megszüntetésével üdvarhelyszék egyik járásbíró
ságának székhelyét Oláhfaluba áttétetni kéri. 

E l n ö k : Mind a két kérvény a kérvónyi 
bizottsághoz utasittatik. 

S z ü l l ő G é z a : T. ház! Van szerencsém 
egy folyamodványt benyújtani a t. háznak a Bazin-
Perneki hegyeken átvezető útvonal végleges ki-
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épitése tárgyában. Ezen kérvényt Pozsony megye 
6 képviselője adja be, névszerint: gr. Zichy Jó
zsef idősb, gr. Zichy József ifjabb, Luksich Bó
dog, Prileszky Tádé, Olgyay Zsigmond és én. T. 
ház ! Pozsonytól Nádasig mintegy 10 mértföldnyi 
vonalon, a kis Kárpát hegységen át nincsen 
semmi közlekedési ut, s ennek következtében a 
túlsó oldalra nézve mind a forgalom, mind a 
kereskedés egészen pang. Ezen évszázadok óta 
mindig segíteni akart mind a megye, mind azon 
vidék lakossága; de ez soha sem foganatosíttatha
tott azért, mivel az akkori kormány mindig kö
zönyösséggel viseltetett ezen útvonal irányában. 
Midőn az 1867-ki száraz év bekövetkezett, Po
zsony megye inségi bizottsága a kormány jóvá
hagyása folytán ezen útnak kiépítését megkez
dette s ezen utat több mint feléig el is készí
tette. Ugyan is ezen útból, mely 4786 öl hosszú, 
egy 2,500 öl hosszú vonal 3 ölnyi szélességben 
a 400 láb magas Baba nevű hegy tetejéig el 
van készítve s tökéletesen jó karban van. To
vábbá ezen útnak vég pontjától, mely Malaezkától 
Dürnkrutig volna folytatandó, ugyanazon eszten
dőben az ínséges munkások által Bazintól Dűrn-
krut felé 3000 öl hosszú és 4 öl széles ut építte
tett. A Morván át való közlekedés, mely össze
függésben áll ezen úttal, ez évben hg Pálífy 
által fog eszközöltetni, a mennyiben a Morvát 
át fogja hidaltatni egy híddal, mely a költség
vetés szerint 30,000 frtba fog kerülni, s melyet 
saját költségén fog elkészíttetni. A vidék, mely
nek különösen előnyére szolgál ezen közlekedési 
ut közvetlenül, 107,286 lakossal bír s ezek közt 
2559 iparossal, 3 szab. királyi és 8 mező várossal s 
50 faluval. A kik 1.184,600 frt tiszta jövedelem 
után fizetnek adót. Tekintvén azt, hogy Pozsony 
megye egyike azon felsőmagyarországi megyéknek, 
hol az adó a legsúlyosabb arányban van kivetve 
Magyarország alsó megyeihez képest; tekintve 
azt, hogy az ezen útra fordított költségek egészen 
veszendőbe mennének, hogy ha ezen kis darab 
útnak végleges kiépítése meg nem történik ; te
kintve azt, hogy az ezen útra szükséges térségeket 
hg Pálfy és gr. Pálfy János urak önkénytesen 
hazafiúi szeretetből ingyen. engedték át legszebb 
erdőikön keresztül, és tekintve még azt, hogy 
ezen útnak nevezetes fontosságát az alsó-auszt
riai tartomány gyűlés is 1869-ben elismerte, a mi
dőn kijelenté, hogy ezen ut elkészítéséhez 2000 
frttal szívesen hozzájárul: fontolóra vévén mind
ezen okot, kérem a t. házat, kegyeskedjék ezen 
folyamodványt a pénzügyi bizottsághoz áttétetni 
előleges tárgyalás végett, hogy azt véleményes 
jelentésével együtt azon időben, mikor a közle
kedési minisztérium költségvetése a ház elé ke
rül, tárgyalás végett beadhassa. 

E l n ö k : Méltóztatnak beleegyezni abba, 

hogy ezen kérvény a pénzügyi bizottsághoz té
tessék át? (Helyeslés.) 

G o n d a L á s z l ó : T. ház! Van szerencsém 
egy kérvényt benyújtani és egyszersmind egy 
interpellátiót a t. minisztérium egyik tagjához 
intézni. (Halljuk!) A kérvény Csiky Sándor, Eger 
városa országos képviselőjének kérvénye, a ki 
eredeti kincstári ideiglenes nyugtái alapján ösz-
szesen 261 ezüst frt 50 kr. tőke és hátralevő 5 
százaléki kamatoknak az állampénztárból részére 
leendő kifizetését elrendeltetni kéri. Bátor va
gyok tisztelettel kérni ezen kérvénynek a kérvé-
nyi bizottsághoz áttételét. 

A mi továbbá az általam intézendő inter
pellátiót illeti, ez egészen alkalmi dolog. Ugyanis, 
t. ház, most a midőn az országos háztartásnak 
bevételi és kiadási rovataival foglalkozunk, s 
átalában a rideg számtételek tárgyalása van na
pirenden, most alkalom lesz azon interpellátióra, 
melyre az üzleti világból kölcsönzött kifejezéssel 
azt mondhatná az ember, nagy az egyik oldalon 
a kereset, mig a másik oldalon nem épen oly 
nagy a kínálat, a megajánlási készség. Ha valaha 
volt, csakugyan most van ideje a takarékossági 
elv alkalmazásának, azon takarékosságnak, mely 
minden nélkülözhetőtől elvonja még valóban fölös
legest is, csak azért, hogy a szükségesre annál 
többet fordíthasson. Volt idő, midőn még az ele
mi, égalji, talaji és termési viszonyok is kedvez
tek a t. kormánynak, mert ellenkezőleg — ugy 
látszik — igazolva lesz a közmondás, mely sze
rint az egyik idő a-másiknak ellensége. Köztu
domású, t. ház! a hazának több vidékén az ár
vizek által okozott károk nagysága, ugyanazok 
folytán a közlekedési viszonyok mostohasága, 
mely körülmény nem lehet, hogy visszahatással 
ne legyen az ipar és kereskedelmi viszonyokra, 
aránylag az összes nemzeti közgazdaságra; ugyan 
azon okból — beszámítva még azt is, miszerint 
az adófizetés föltételei súlyosabbak, mint azelőtt 
voltak, mert rövid határidők vannak, továbbá 
mert a késedelmi kamatokkal is súlyosbítva van 
az adózók terhe — nagyon meggondolni való a 
t. képviselőház részéről: vajon mekkora mérve
ket öltött már eddig és minő mérveket ölthet a 
jövőben azon országos közönség, mely még egy
részről a társadalmi, és ha ez nem kielégítő, az 
állami segélyt is igénybe veszi, más részről a 
bevehetlenségi»összegek fölszaporodásával az adó
fizetési képességet nagyban csönkkenti ? En tehát, 
t. ház, most kitünőleg fontosnak találom azon 
kérdést; vajon a napirenden forgó számtételek a 
bevételi és kiadási rovatokban mily nagy hűség
gel és mennyire megközelítő pontossággal fejezik 
ki a gyakorlati élet tényleges adatait, hogy e 
szerint belássuk azt, mennyire jogosult a neve
zetesen az ellenzék részéről oly határozottan nyi-
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.latkoztatott takarékossági elv J Hogy ebből a t. 
kormány is kivihesse a maga oroszlánrészét, 
eimél fogva következő interpellátiót vagyok bá
tor intézni a t. belügyminiszter úrhoz. 

E l n ö k : Méltóztassék hangosabban felol
vasni, vagy ide adni fölolvasás végett, hogy job
ban megérthessük. 

G o n d a l á s z l ó : Kérem fölolvastatni. 
M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Gonda 

László ínterpettátióját): „Van-e szándéka a t. bel
ügyminiszter urnák a képviselőház elé terjesz
teni a haza több vidékén csapásként jelentkező 
vizáradások által, úgyszintén a közlekedési utak 
megrongált állapota folytán az ipar-, kereske
delmi forgalomra és gazdaságra nézve bekövetke
zett károsodásokat feltüntető hivatalos, tehát 
megközelítőleg hiteles adatokat, melyeknek az 
országos rendőrség központján kétségtelenül be
jelentve s az érdekelt szakminisztériumok hozzá
járulásával egybeállítva kell lenni? és ha igen: 
mikor teendi ezt?" 

E l n ö k : Közöltetni fog a belügyminiszter 
úrral. 

W a h r m a n n M ó r : Tisztelt képviselő
ház ! Van szerencsém mind saját nevemben, mind 
evvel hasonlókép megbízott két képviselőtársam 
Cséry Lajos és Wodianer Albert b. urak nevé
ben benyújtani a magyar korona területén levő 
műmalmok közgyűlésének kérvényét, melyben 
kérik: 1-ször, hogy az utak jobb karba helyezé
séről kimerítő törvény gondoskodjék; 2-szor, 
hogy a vasúti tariffák aránytalanságai kormá-
njdlag egyenlittessenek ki; 3-szor, hogy az 1868. 
XXVI. törvényczikk 6-ik szakasza póttörvény 
által magyaráztatván meg, ez által a jövedelmi 
adó kivetése módjából a részvénytársulatokra 
háromló többrendü nyomasztó terheltetések, s 
azokkal együtt a szintoly méltánytalan aequiva-
lens adó is szűntértessenek meg. (Helyeslés.) Habár 
a házszabályok 154-ik pontja értelmében ezen 
kérvényt minden indokolás mellőzésével csak rö
viden jelenthetném be, a t. ház engedelmével 
mégis kötelességemnek tartom, ezt a tisztelt ház 
figyelmébe ajánlani s legmelegebb pártfogását 
kikérni. Tudva levő, mily nagy fontosságú a liszt
ipar hazánk fejlődésére nézve, s hogy ez jogosan 
igényelheti a tőrvényhozás figyelmét. Kérem en
nélfogva, hogy ezen kérvény előleges tárgyalás 
végett a kérvényi bizottsághoz utasittassék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

Tegnap a miniszterelnöki költségvetés tár
gyalása befejeztetvén, következik azon sorrend
ben, melyet a t. ház megállapítani méltóztatott, 
az állandó pénzügyi bizottság jelentése az ő fel
sége személye körüli minisztérium költségvetése 
iránt.. A költségvetési rovatokat pontonkint a 

jegyző ur fogja olvasni; az állandó pénzügyi bi
zottság részéről pedig az észrevételeket az előadó 
ur, ifj. Zichy József gr. fogja megtenni. 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : T. 
ház! A mennyiben átalános észrevételek is van
nak , a t. ház engedelmével bátor leszek azokat 
talán előlegesen felolvasni. (Olvassa az állandó 
pénzügyi bizottság jelentését az o felsége személye 
körüli minisztérium költségvetése tárgyában.) 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
személyes járandóság első rovatát: a tiszti fizetések és 
lakbérekről.) • 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Az 
1-ső rovat 2, tétele alatt előforduló miniszteri 
tanácsos fizetése 1869-re 5 600 forintban állapít
tatott meg, ellenben 1870-re azon okból, mert 
az államtitkári állomás be nem töltésénél fogva 
ennek hatáskörébe tartozó teendőket emiitett mi
niszteri tanácsos végzi: 6600 írttal van előirá 
nyozva. 

A bizottság azonban az érintett körülményt 
nem tartja elegendőnek arra, hogy a miniszteri 
tanácsos rendes fizetése emeltesék fel, a miből 
nagyobb nyugdíj igénye és eredne, s a többletet 
okozó 1000 frtot ugyan megadandónak, de a 
működési pótlékok rovatába sorozandónak véle
ményezi. 

H e n s z l m a n n I m r e : T. ház! Igen • 
rövid megjegyzésem van erre a pontra, de a 
mely tapasztaláson alapul. Elismerem, hogy az 
minisztérium leszállította költségvetését, hanem. 
megnézvén a kereskedelmi miniszter ur által ki
adott statistikát, azt találtam, hogy ezen mi
nisztérium épen azon teendőkkel van megbízva, 
melyekkel megbízva volt az 1848-iki miniszté
rium. ; öntapasztalásomból tudom pedig, hogy az 
1848-iki minisztériumban négy vagy öt ember 
ugyanazt végezte, a mit itt 18 ember végez el; 
sőt többet is végzett, mert több teendője volt, 

! és sokkal válságosabb időben működött. Ebből 
azt következtetem, az nézetem, hogy ezen mi
nisztérium sokkal kevesebb hivatalnokkal is ké
pes elvégezni azt, a mit végez. Erre vonatkozó
lag van szerencsém tehát egy határozati javas
latot, illetőleg módositványt előadni, mely oda 
irányul. (Olvassa): „Mondja ki a ház, hogy bár 
elismeréssel veszi azt, miszerint az ő felsége sze
mélye körüli minisztérium költségeit már két 
izben leszállította, mégis az 1848-ban ugyané 
czimmeí biró és hasonló teendőkkel megbízott 
magyar minisztérium bizonyságul szolgálván arra, 
hogy föladatát ezen minisztérium hivatalnokainak 
fele is elvégezheti: oda utasittatik e miniszté
rium, hogy igyekezzék hivatalnokainak számát 
minél előbb felényire leszállítani." (Helyeslés a 
szélső bal oldalon.) 

Efyáry P á l : T. ház! Nekem az első ro-



101 országos illés január 21. 1870. 301 

vat második tételében előforduló miniszteri ta
nácsosi fizetés emelésére van észrevételem. Ugy 
látszik, a t. minisztérium elfogadta azon mind 
magán, mind közgazdasági téren helyes elvet, 
nem adni ki ott 2 frtot, hol 1 frt elég, ,és ez 
volt oka annak, hogy miután látta, hogy azok
nak végbeviteléhez, a mik ezen minisztérium teen
dői, elegendő annyi személyzet, mint most az 
előterjesztésben foglaltatik: nem töltötte be az 
államtitkári állomást. Valamint helyeslem, és 
gondolom, helyesli mindenki. e nemét a meggaz-
dálkodásnak, bátor vagyok azon kérdést tenni : 
van-e szükség a miniszteri tanácsosi fizetés föl
emelésére? maga azon miniszteri tanácsosi fize
tés 5600 frt; oly fizetés, melyből egy tisztviselő 
rangjához méltóan megélhet. Hogy elvégezheti 
mindazon teendőket, miket előbb az államtitkár
ral együtt végzett el, mutatja a tapasztalás; 
az, ha 1000 írttal több fizetést kap, képességét 
nem emeli: következőleg, vélekedésem szerint, 
valamint helyes volt az államtitkári állomást 
üresen hagyni, ugy nem helyes, hogy a minisz
teri tanácsosnak, ki mindazon teendőket elvégez
heti, és ki ilykép van dijazva, fizetése emeltes
sék. Annálfogva az 1000 frt kitörlését indítvá
nyozom. (Helyeslés a bal oldalon.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : T. 
ház! A pénzügyi bizottság ezen tétel megítélé
sénél azon szempontból indult ki, hogy az ál
lamtitkári teendők de jure nem tartoznak a mi
niszteri tanácsosi teendők sorába. A mennyiben 
az államtitkári állomás be nem töltése által 
8000 frt ugy is megtakarittatik, a miniszteri 
tanácsos pedig nem csak több teendőt végez el, 
hanem épen azon időt kénytelen ezen teendők 
elvégzésére fordítani, melyet különben, ha az 
államtitkári állomás be volna töltve, szabadsá
gon tölthetne; ezen saját körén tul végzett mun
káért külön dijat megszavazni — azt hiszem — 
nem fölösleges. (Helyeslés jobb felől.) 

I r á n y i D á n i e l : Tiszt, ház! A miniszté
rium, melynek költségvetése előttünk fekszik, az, 
mely a rangok, czimek és rendek osztogatásá
val foglalkozik. Én elismerem, hogy ezt, és pe
dig az 18 48-ki törvények alapján, jogosan teheti, 
mert az 1848-ki törvényhozás egy, szerintem, 
szerencsétlen lapsusnál fogva azon iránynyal el
lenkezőleg, melyet követett, ezen középkori meg
különböztetéseket és kitüntetéseket fentartotta. 
(Zaj jobb felől.) De midőn ezt elismerem, egyút
tal emlékezem arra, hogy* van egy régibb tör
vény, a mely a hivatalképességet a születésre 
Yaló tekintet nélkül megállapította. És bár a 
rangok, czimek és rendek nem nevezhetők is 
hivatalnak, én mégis hasonlatosságnál fogva és 
a 48-ki törvények szellemébői indulva k i , azt 
gondolom, nem kivánok időszerűtlent, nem kívá

nok rendkívülit, midőn azt óhajtom, hogy mind
azon megkülönböztetések, melyek a magyar ál
lam, a magyar király nevében történnek, szüle
tésre való tekintet nélkül történjenek. Nem tu
dom, melyek azon rendek és melyek azon ran
gok, a melyeknél születésre tekintettel kell 
lenni; megvallom, azt sem tudom, hogy a ka
marások előterjesztése a t. miniszter ur hatás-? 
köréhez tartozik-e? hanem azt igen is tudom, 
hogy mi , a magyar törvényhozás, nem ismerhe
tünk törvényesnek oly kitüntetést, mély a szü
letésre _ való tekintettel történnék; annálfogva 
szabadságot veszek magamnak •— mielőtt ennek 
alapján egy határozati javaslatot terjesztenék a 
t. ház elé — azt • a kérdést intézni a t . minisz
ter úrhoz: vajon azon előterjesztések között, a 
melyeket ő tesz ő felségének, vannak-e olyanok, 
a hol születésre tekintet van? és másodszor — 
ha a kamarások kinevezése nem az ő hatásköré
hez tartozik is — van-e tudomása arról, hogy 
ennél a születésre még van tekintet? En nem 
tagadom a király ő felségének azon jogát, hogy 
a maga személye körül azokat alkalmazza, a 
kikhez bizodalma van, ha ezen alkalmazás, ha 
ezen szolgálat csakis épen személyes, ós semmi 
törvényes következésekkel, törvényes tekintély-
lyel és törvényes elismeréssel nem j á r ; de azt 
gondolom, ha azt kívánják a kamarás urak. 
hogy Magyarországon hivataluk elismertessék, 
ugy az ő kinevezésüknél, ugy a 48-ki törvény
nél, valamint a kor szelleménél fogva a szüle
tésre tekintet nem lehet; minél fogva bátor va
gyok kérdésemet a t. miniszter úrhoz ismételni, 
(Fölkiáltások jobb felől: Dologra! Nem ide való!) 

E l n ö k : T. ház! Engedje meg a t. kép
viselő ur, hogy, mint elnök, a házszabályokra 
figyelmeztessem. A házszabályok 121 -ik §-a ezt 
mondja: „A napirendre kitűzött tárgy fölötti 
tanácskozás megkezdetvén, attól eltérve, más 
tárgyról szólani a ház különös engedelme nélkül 
nem szabad." Kétségkívül minden képviselő ur
nák joga van interpellatiót beadni, de megha
tározza a házszabály, mikor; szabadságában áll. 
bármely tárgyat megpendíteni, akár indítvány, 
akár interpellátió alakjában, akár más módon, 
de csak. mikor a házszabály megengedi. Most a 
napirenden az ő felsége személye körüli minisz
térium költségvetése van. Ehhez a t. képviselő 
ur hozzászólhat; de a t á rgy , melyről a t . kép
viselő ur szólott, egészen más , méltóztassék te
hát azt annak idejében behozni, mert most más 
tárgyra, milyen a jelenlegi, nézetem szerint, 
csakis a háznak különös engedelmével szabad 
áttérni. (Helyeslés jobb, ellenzés bal felől.) 

T i s z a K á l m á n : A házszabály magya
rázatához kivánok szólani. 
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J á m b o r P á l j e g y z ő : Irányi Dánielen 
van a sori 

I r á n y i D á n i e l : Én azt gondolom, t. 
elnök ur, hogy ezt forma szerinti interpellatió-
nak nem lehet tekinteni, ez a szőnyegen levő 
tárgyhoz tartozik. En azt gondolom, csak ugy 
fogjuk könnyíteni a tárgyalást, ha az illető minisz
ter urakat fölkérjük, midőn nehézségünk van, 
méltóztassanak fölvilágosítást adni s azután foly
tatjuk a tárgyalást; mert ha én például nem 
tudván, mint fog majd a miniszter felelni, be
adom határozati javaslatomat, annak természe
tesen semmi alapja sem lesz. En tehát nem in
terpelláltam, mert a kérdés a dologra tartozott. 
(Helyeslés bal felől.) 

T i s z a K á l m á n : A,tárgyalás módjához 
és a házszabályokhoz kívánok szólani. Én azt 
tartom, ha minden egyes felmerült kérdésnél 
megtagadják azt, hogy valaki azon tétel vagy 
költség czélja, természete, hovaforditására nézve 
fölvilágosítást kérhessen, akkor valóban az egész 
tárgyalás fölösleges. (Igás!) Megvallom, minden 
egyes oly kérdés, melyben felvilágosítást kíván 
valaki a minisztériumtól egy szóban levő tárgyra 
vagy tételre nézve, még nem interpellatió; mert 
akkor ha minden ilyenből interpellatiót méltóz
tatnak csinálni, nem tudom utoljára is mire va
ló, hogy a miniszterek a házban vannak, ha 
nem szabad tőlök felvilágosítást kérni, és mire 
való a házszabályok 127. §., mely megengedi, 
hogy felvilágosítás adása végett a miniszterek 
vagy megbízottjaik bár mikor szólhassanak. Eb
ből magából is az foly, hogy szabad felvilágosí
tást kérni és én részemről kérem a t. házat, 
hogy a discussio ily megszorítását, hogy ily 
fölvilágositások ne kérethessenek, hanem azok 
interpellatiónak declaráltassanak, elfogadni ne 
méltóztassék. (Helyeslés.) 

M a d a r á s z J ó z s e f : Csatlakozva Debre
czen városa egyik t. képviselőjének nézetéhez, me
lyekben a ház szabályaira, és átalában az al
kotmányos vita meg nem szorítása tekintetében 
az alkotmányosságra hivatkozott, nekem az 

' 1848-ki Ill-ik törvényczik 29. §-ának szavaira 
legyen szabad hivatkoznom, annyival inkább, 
mert hiszen a jobb oldal t. érdemes képviselői 
és miniszterek is magokat átalában a 48-ki tör
vények hű fentartóinak vallják. Az 1848: Ill-ik 
törvényczik 29. §-a azt rendeli: a miniszterek 
az országgyűlés mindenik táblájánál, annak kívána
tára megjelenni s a megkívánt felvilágosításokat 
megadni tartoznak. (Felkiáltások jobb felöl: Nem 
egyesnek!) Jól tudom, hogy az nem egyes em
ber, hanem az egész tábla; de a tábla a nél
kül, hogy egyes ember elő ne hozzon valamit, 
nem határozhat semmit. (Zaj.) Ez ügyről, mely 
most tárgyalás alatt van, én részemről, a ki átalá

ban a kormánynak minden költségvetését meg
tagadom, nem is kívántam volna szólani : mert 
ha szólanék, sajnálom, de sem Henszlmann sem 
Irányi t. barátim véleményét nem támogathat
nám : mert ha én részemről kívánnék valamit, a 48-ki 
törvény szellemében: vagy azt óhajtanám, hogy 
egészen máskép rendeztessék a minisztérium, 
vagy pedig a 48-iki alkotmány szellemében nem 
azt óhajtanám, hogy születésre való tekintet 
nélkül adassanak, hanem azt, hogy semmikép se 
adassanak kitüntetések, mert ezt a demokratia 
elveivel összeilleszthetőnek nem tartom. (De
rültség.) De ezt mellőzve, habár a tárgyhoz szólni 
nem kívánok, lehetetlen arra nem kórnem a tisztelt 
házat, a mit Debreczen városa tisztelt képvise
lője előadott, hogy felvilágosítás kérése jogában 
áll minden képviselőnek; igaz, jogában áll a 
háznak is megtagadni még a legméltányosabb 
kérést is, de hogy a mostani kérdés a tárgya
lás alatt levő ponttal rokonságban van, azt ta
gadni nem lehet. Azért csatlakozom Debreczen 
város t. képviselőjének előadásához. (Helyeslés 
bal felől.) 

P u l s z k y F e r e n c z : T. ház! Nagyon 
természetes, hogy a budget-tárgyalásoknál igen 
sok oly tétel fordul elő, melyekre nézve bárki
nek felvilágosítást kívánni szabad, s én azt hi
szem, hogy nagyon megszoritanók a tárgyalások 
folyamát, és soha helyes budget-vita nem tartat
hatnék, ha azt mondanók, hogy minden kérdés, 
mely ily alkalmakkor tétetik, eo ipso interpel
latió. En e részben tökéletesen osztozom Debre
czen városa képviselőjének nézetében, és azt 
hiszem, hogy ily kérdések szükségesek, és hogy 
épen i t t van helyük. Hanem más részről azt hi
szem, a miniszter nem „tudakozó intézet," és 
hogy oly tárgyak, melyeket bárhol meg lehet 
tudni, és melyekre nézve vannak szabályok, nem 
képezhetik kérdés tárgyát. Mindenki tudja, a 
ki tudni akarja és a ki utána jár, hogy a ka
marásság nem magyar méltóság, tudja, hogy ez 
az udvarhoz tartozik, és hogy ez nem tartozik 
a minisztériumhoz. Ily kérdések egyátalában nem 
ide valók: mert tudjuk, hogy ezekhez a minisz
ternek semmi köze. Épen azért, azt hiszem, men
jünk át a tárgyra és ne álljunk elő oly kér
désekkel, melyekre a feleletet minden könyvben 
meg lehet találni. (Helyeslés jobb felől.) 

G h y c z y K á l m á n : En azok által, a mi
ket az elnök ur e tárgyban mondani méltózta
tott, igazolva látom azon megjegyzésemet, me
lyet a költségvetés tárgyalásának nálunk divat
ban levő hibás módjára nézve nyilvánítottam. 
Most, ha az egyes képviselők felvilágosítást sem 
kérhetnek a költségvetésben foglalt tételek iránt, 
ha az iránt, vajon a fölvilágositás kérése indo
kolt-e vagy nem, az elnököt illeti az elhatáro-
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zás: akkor kérdem, miként kivánja a t. ház a 
költségvetést tárgyaltatni? azt kivánják-e, hogy 
a nélkül, hogy megértenék a tagok a kérdés 
valódi horderejét, a nélkül, hogy felvilágosítva 
lennének a tételek iránt, már szavazzunk ? Azt 
hiszem, a mint ki volt itt mutatva, hogy ez 
nem interpallationalis kérdés, ugy joga van min
den képviselőnek bármely tételre nézve kérdést 
intézni a miniszterhez. Pulszky képviselő ur azt 
monda, hogy Irányi képviselő ur oly kérdést in
tézett a miniszterhez, melyet mindenki tud. 
Nem vonom kétségbe, hogy Pulszky képviselő 
ur sokat tud, és Pulszky képviselő ur tudja, mi
ben áll a dolog; de abból nem következik, hogy a 
többi képviselők is a tudomány ezen szúk vona
lán állanának ezen speciális kérdésben. (De
rültség.) Még bátor vagyok ezekhez azon észre
vételt hozzá tenni, hogy ezen kérdés ezen tárgy
hoz tartozik: mert tudva van, hogy minden ily 
kitüntetésért dijak fizettetnek. Ezen dijak 
fizetése, hová fordítása, íinanczialis kérdés. Ezen 
dijak iránt intézkedni a házat illeti, és igy meg
lehet, hogy a miniszter ur által adandó felvilá
gosítás irányadóul szolgálhat arra nézve, hogy a 
dijak iránt, melyek példának okáért a kamarási 
állásért is fizettetnek, miként intézkedjünk. En
nélfogva csatlakozom a Tisza Eálmán t. barátom 
által előadottakhoz és jogosnak tartom a kér
dést. (Helyeslés bal oldalon.) 

E l n ö k : Engedje meg a t. ház, magam 
igazolására kijelentenem, hogy midőn én köteles
nek éreztem magam a t. házat figyelmeztetni a 
128. §-ra, sem nem arrogáltam magamnak sem
miféle jogot, sem nem mondtam, hogy jogom 
van Irányi képviselő ur kérdését interpellatió-
nak jelenteni ki. Nekem kötelességem, mint a 
t. ház elnökének, figyelmeztetni, a t. háznak 
joga az én figyelmeztetésem folytán vagy elfo
gadni a nézetet, és határozatilag kimondani, vagy 
nem. Kimondtam azt is, hogy a ház engedelme 
nélkül más tárgyról szólani nem szabad. Néze
tem az volt, hogy a mai napra kitűzött tárgygyal 
Irányi Dániel urnák azon interpellatiója: van
nak-e a hazában még oly móltóságok, melyek 
születéshez kötve vannak? a budgettel semmi 
kapcsolatban sincs. Ez elv kérdése, oly kérdés, 
melyet bármikor föl lehet vetni, de nézetem 
szerint nem a budgethez tartozik; mert akár 
vannak születéshez kötve, akár nem, a dijak 
és fizetések ugyanazok maradnak. (Élénk helyes
lés jobb oldalról.) 

Nézetem ez iránt téves lehet, azért mond
tam, méltóztassék a t. ház ez iránt határozni. 
Csak az ellen tiltakozom, a. mit Ghyczy képvi
selő ur mondott, hogy az elnök a jogot magá
nak arrogálja. Távol vagyok tőle, nekem csak 
az köteleségem: vezetni a tanácskozásokat és fel

ügyelni arra, nehogy a tárgyalás a napirendre 
kitűzött tárgyról másra áttérjen. (Élénk helyes
lés a jobb oldalon.) 

C s e r n a t o n y L a j o s : T. ház! Én nem 
hiszem, hogy csak egyes parlamentben is elő
fordulna azon eset, hogy midőn egy képviselő
nek valami aggodalma van egy bizonyos dolog
ban, vagy fölvilágosítást óhajt valami kérdésben 
és eziránt az illető miniszterhez kérdést tesz, arra 

. megtagadják a feleletet, ez nem történik nálunk 
sem gyakran, és én magam is szerencsés voltam 
más tekintetben egy pár nap előtt kérdést in
tézhetni a miniszterelnök úrhoz, és a miniszter
elnök ur, ámbár egyszerű kérdés, tudakozódás 
volt, méltóztatott azon kérdésre felelni is, több 
szónok meghallgatása után. Irányi tisztelt bará
tomnak egy másik kérdése van a napirend foly
tán ; ezen kérdést intézi egy másik miniszterhez, 
és ón bizonyos vagyok abban, hogy akárhol in
tézzen ilyen egyszerű kérdést valaki, a melytől 
fölfüggeszti egy további oly lépésnek megtételét, 
a melynek megtétele a ház előtt időveszteség
gel jár, e kérdésre bármely miniszter bárhol 
megadja a választ, és a dologban előleges tájé
kozást nyújt. Ez az egész kérdés, és én nem lá
tom semmi komoly okát annak, hogy miért ne 
lehessen ily kérdésre rögtön felelni, s miért 
lépjen közbe akármilyen vitatkozás ? 

Ez levén véleményem, e tárgyra nézve csak 
ennyit nyilatkoztattam volna ki, hogy ha Pulszky 
képviselő urnák eg}̂  nyilatkozatát nem hallottam 
volna. 0 azt monda, hogy ezt mindenki tudja 
és a minisztérium és a miniszter nem tudakozó
intézet, hogy ahhoz mindennel fordulni lehessen. 
De bocsánatot kérek, mindenért a minisztérium
hoz fordulunk, a mi az ország dolgát illeti. 
(Felkiáltások jobb felől: A maga idején!) Ez a maga 
ideje. Erre egyébiránt azt is mondhatnám, hogy 
az afféle leczkéztetést, a milyen Pulszky ur hang
jában és a „tudakozó intézet" kifejezésében volt, 
mi tőle nem acceptálhattunk. (Bal felől helyeslés, 
jobb felől élénk visszatetszés) 

Még azt is megjegyzem, hogy a mit a há
zon kivül beszélnek, még ha a legfontosabb do
log is, azt a ház nem tartozik tudni. Itt csak 
azután tartozunk valamit tudni, ha az illető mi
niszter, vagy a ház elnöke utján tudjuk, máskép 
nem tartozunk tudni azt sem, hogy Pulszky ur 
existál. (bevetés.) Ennélfogva meglehet, hogy 
Irányi tudja egy részét annak, mit Pulszky ur 
tud, ki ugyan nagyon sókat tud; hanem ő nem 
akarja vagy tudni, vagy elhinni addig, míg a mi
nisztertől nem hallja, s azért kérdezi: mert van
nak bizonyos dolgok, melyek köztudomásúak 
ugyan, de nem akarjuk elhinni, mert annyira 
absurdumoknak vagy odiosusoknak tartjuk. 

Ennélfogva én rézsemről nem tartván azt, 
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hogy ez nem tartozik a dologhoz, más részről jo
gosnak tartván azon kérdést, melyet Irányi tett. 
de előttünk levén esetek is, hogy a miniszter 
urak méltóztattak hasonló kérdésre felelni, de, 
fel sem is tevén a miniszter úrról, hogy ilyen 
kérdésre ne méltóztassék válaszolni: azon véle
ményben vagyok, hogy az illető miniszter urnák 
válaszolni kötelessége. 

V á r a d y G á b o r : T. ház! Nem látom 
rendén, hogy a képviselőháznak tanácskozási 
joga azzal szorittassék meg, hogy a miniszterhez 
kérdéseket, felvilágosítások iránti, felhívásokat 
csak interpellatiók utján lehessen intézni. Annyi
val kevésbbé látom t. ház helyén ezen megszo
rítás alkalmazását akkor, midőn a költségvetés 
tárgyalása van szőnyegen. Minden fölvilágositás 
iránti kérdésre, mely szorosabb vagy tágabb ér
telemben kapcsolatban áll a költségvetéssel, né
zetem szerint, köteles a miniszter feleletet adni; 
s a mi Irányi kérdését illeti, én azt kapcsolat
ban látom az előttünk fekvő költségvetéssel. Ha 
nemcsak ily kérdéseket tesz Irányi képviselő ur, 
hanem átalában azon kérdést intézi, hogy a mi
niszternek vagy államtitkárnak, vagy bármely 
hivatalnokának minő munkaköre van, hogy a 
megállapítandó fizetést a szerint határozhassa 
meg, köteles minden ilyen kérdésre a miniszter 
fölvilágosítást adni. — A mit Irányi kérdéséül 
föltett, az akár tartozik a miniszter köréhez, 
akár nem, mindenesetre kapcsolatban áll a költ
ségvetéssel. Ugyanazért pártolom az ő általa 
föltett kérdést. 

F e s t e t i c s G y ö r g y g r . a k i r á l y 
s z e m é l y e k ö r ü l i m i n i s z t e r : T. ház! 
(Halljuk!) Nem késtem volna Irányi képviselő 
urnák a kivánt felvilágosítást azonnal megadni, 
ha nem vettem volna észre, hogy a t. ház nincs 
tisztában az iránt: felelhetek-e vagy nem ? De 
miután azt hiszem, ezt rósz néven sehol sem 
fogják venni, rövideden el fogom mondani a do
log állását. (Ralijuk!) 

Először engedjen meg a t. képviselő ur, hogy 
én nem tartom ezen kérdést összeköttetésben 
levőnek a költségvetéssel; (Helyeslés jobb felől) 
de mind a mellett szívesen szolgálok tájéko
zással. 

. Olyan kitüntetések, melyek a felség szemé
lye melletti minisztérium által kezeltetnek, me
lyek születéssel összekötve lennének, nem létez
nek; nem is emlékszem, hogy valamikor szóba 
került volna, hogy ilyen vagy amolyan kitün
tetés valakinek azért adassék, mert születési 
rangja van. 

^ A mi a kamarási méltóságot illeti, abba 
nem avatkozik az ő felsége személye körüli mi
niszter, mivel az udvari czim, udvari dolog. Nem 
tagadom, megtörtént, hogy olykor tájékozás vé

gett, inkább magán utón kérdés történik, hogy 
erről vagy arról az egyéniségről mily körülmé
nyeket tud a miniszter, és nincs ok, hogy e ma
gán fölvilágosítást a miniszter meg ne adja. 

Hiszem, hogy ezen felelet által a képviselő 
ur meg lesz nyugtatva. A mi a miniszter ügyvi
teléhez tartozik, az semmi összeköttetéssel nincs 
azzal, hogy valakinek milyen születési rangja 
van. (Helyeslés.) 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Ezen nyert 
fölvilágositás után határozati javaslatom alapja 
megszűnvén, azt nem leszek szerencsés a t. ház 
elé hozni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház, a pénzügyi 
bizottság véleményében javasolt 5600 frt fizetést 
és 1000 frt működési pótlékot? (Elfogadjuk! 
Nem!) A kik elfogadják a pénzügyi bizottság vé
leményét, méltóztassanak fölkelni. {Megtörténik^ 
A többség elfogadta. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa:) 
Osztálytanácsosi fizetés 2500 frt, lakbér 400 frt, 
összesen 2900 frt. 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Ezen 
osztálytanácsosi állomást illetőleg, melyre nézve 
az 1869. évi előirányzat megvizsgálására ki
küldött pénzügyi bizottság jelentése alapján a 
képviselőház kimondá, miszerint kívánatosnak 
tartja, hogy ez megszüntettessók, mihelyt a mi
nisztériumnak az átmeneti időszak viszonyaiból 
folyó számos teendői csökkenni fognak; tekintve 
egyrészt, hogy nyert fölvilágositások szerint ezen 
teendők még mindeddig tetemes csökkenést nem 
szenvedtek, másrészt pedig, az államtitkári állo
más be nem töltése által ugyis nagyobb összeg 
fog megtakarittatni : a bizottság ezen tételt még 
továbbra is fentartandónak véleményezi, annál 
is inkább, mert az államtitkári állomás be nem 
töltése által azon esetekben, ha a miniszter és a 
miniszter-tanácsos netalán akadályozva volnának, 
még is óhajtandó, hogy a magasabb rangban 
álló tisztviselő helyettesíthesse őket. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a pénzügyi 
bizottságnak véleményét vagy nem? (Elfogadjuk!) 
A kik elfogadják, méltóztassanak íölállni. (Meg
történik.) A többség elfogadta. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa): Egy 
elnöki titkár fizetése 2000 frt, lakbér 400 frt, 
összesen 2400 frt. 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A 
bizottságnak nem volt észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház? (Elfogad
juk!) El van fogadva. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa ast 
1-ső rovat 5-^-8-ik tételeit, melyek észrevétel nélkül 
elfogadtatnak.) A rovat összege 38,440 frt. 

Ifj . Zichy József gr. e lőadó : Ezen 
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összegezés lesz 37,440, mert 1000 frt átviendő 
a rendkivüli rovatba. 

G h y c z y I g n á c z : Oly nagy zaj van, 
hogy itt átalában semmit sem lehet hallani. 

E l n ö k : Méltóztassanak tehát figyelni, 
mert megint nem fogják tudni, miről van szó. 
A fizetések összege nem 34,800, hanem 33,800 
frt lesz; a szállásbér megmarad; az egész összeg 
tehát nem 38,440, hanem 37,440 frt lesz. 

Méltóztatik-e tehát elfogadni az I-ső rova
tot a bizottság módosításával? (Elfogadjuk!) E 
szerint az I-ső rovat el van fogadva. 

Majláth István j egyző (olvassa a 11-ih 
rovat 1-ső tételét.) 

Ifj . Zichy Józse f gr. előadó : A 
bizottság a tiszti és működési pótlékra nézve 
megjegyzi, hogy a miniszter számára előirányzott 
4000 frt megszavazandó lenne, miután annak 
rendes fizetésónéi ugyanily összegnyi megtakarí
tás lenne czélba véve. 

Majláth István jegyző (olvassa a 2 -ik 
tételt.) 

Ifj . Zichy József gr. előadó : Ezen 
tételt a bizottság elfogadandónak véleményezi. 
Továbbá ide 3-ik tételként jönne, a miniszteri 
tanácsos számára 1000 frt, államtitkári teendői 
ellátása miatt. 

E l n ö k : Az előbbeni rovatból kihagyott 
1000 írtnak tehát itt lesz helye. 

Majláth István jegyző (olvassa a 
III— VlII-ik rovatokat, melyek észrevétel nélkül el
fogadtatnak. Olvassa a IX-diket.) 

V á r a d y G á b o r : Mar az 1868-ki költ
ségvetés tárgyalása alkalmával elfogadta a ház 
a pénzügyi bizottságnak azon javaslatát, hogy 
az országos levéltár Bécsből a fővárosba szállit-
tassék. Ezen határozatot az 1889-ki költségvetés 
tárgyalása alkalmával megújította. Most ujolag 
helyei foglal ezen javaslat a pénzügyi bizottság 
jelentésében; ugyanezért én nem látom helyén, 
hogy az országos levéltár czimén, miért hozatott, 
habár csak 1800 frt javaslatba az ő felsége, sze
mélye körüli minisztérium költségvetésébe. E szem
pontból én ezen összeget, mely a már két izben 
hozott határozattal ellentétben áll, kitörlendőnek 

. vélem, hacsak fel nem világosittatom arra nézve, 
hogy mi okozta ezen két izbeni határozat meg 
nem tartását. Ha felvilágosittatom, fentartom ma
gamnak a jogot, hogy határozati javaslatot ter-
jeszszek a ház elé, de most, igy a mint áll ezen 
összeg, erre minden további indokolás nélkül 
nem szavazhatok, és pedig annyival kevésbbé, 
mert a 68-ki költségvetésben e czimen nem hoza-
zott semmi javaslatba. Nagyon feltűnő rám nézve, 
hogy midőn két rendbeli határozata van a ház
nak, hogy a levéltár Bécsből Pestre lehozassék, 
akkor egy külön rovat alatt az ő felsége személye 
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körüli minisztérium költségvetésében 1800 frt levél
tári költség hozatik be. De ha felvilágosittatom 
és abban megnyugvást találok, akkor egy hatá
rozati javaslatot terjesztek a ház elé. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A levéltárak áthelyezésére nézve 
bátor vagyok a következő felvilágosítást adni. 
Hogy a levéltárak áthelyeztethessenek, mindenek
előtt szükséges volna a kormánynak az iránt in
tézkedni, hogy az arra szükséges helyiségek 
rendelkezésre álljanak: mert ha valamit el aka
runk helyezni, a fő dolog az, hogy az arra al
kalmas helyiségek meglegyenek. A ki ismeri a 
buda-pesti viszonyokat, az fogja tudni, hogy egy 
közönséges szállást is alig lehet kapni, és en
nélfogva be fogja látni, hogy az országos levél
tárakban levő kincset mindaddig nem lehet 
Buda-Pesten egyesíteni egy levéltárban, míg a 
kellő helyiségek el nem készülnek. A kormány 
ez iránt már a múlt évben intézkedett, és jelent
hetem, hogy a volt helytartó-tanácsi épületnek 
most folyamatban levő kiépítése alkalmával a 
hivatalos helyiségekre szánt épületben alkalmas 
tűzmentes és boltozott helyiségek építése iránt 
az intézkedések megtörténtek ; ezen helyiségekbe, 
mihelyt elkészülnek, lenne a levéltár elhelye
zendő. Az építési terv akkép készült, hogy abba 
az összes országos levéltárak ezélszerüen el le
gyenek helyezhetők; mihelyt ezen helyiség elké
szül, a minisztérium azon helyzetben lesz, hogy 
végrehajthatja azon határozatot, melyet ez 
irányban a ház hozott. 

Ezek levén a körülmények, addig is, mig a 
szükséges helyiségek elkészülnek és a levéltárak 
egyesítve elhelyeztethetnek, a Bécsben levő nagy 
terjedelmű levéltárnak kezeltetése szükséges le
vén: kérem a t. házat méltóztassék ezen tárczá-
nál az e ezélra előirányzott összeget megszavazni. 
(Helyeslés.) 

V á r a d y G á b o r : Engedje meg a tisztelt 
képviselőház, hogy miután kijelentettem, misze
rint, ha fölvilágosítást nyerek, törlési indítvá
nyomat visszaveszem, most kijelentsem, hogy a 
törlés iránt tett indítványomat nem kívánom 
érvényesíteni és a tisztelt pénzügyminiszter ur 
által adott fölvilágosítást készséggel veszem tu
domásul. Miután tudjuk, hogy a pénzügyi bi
zottság által két izben javasoltatott az országos 
levéltárnak Bécsből Pestre hozatala, hogy ez 
bizonyos concret alakot nyerjen, bátor vagyok erre 
vonatkozólag egy határozati javaslatot a tisztelt 
ház elé terjeszteni, mely összhangzásban van a pénz
ügyi bizottságnak két izben előterjesztett javasla
tával és összhangzásban áll mostani javaslatával is. 
(Olvassa.) „Már az 1869. évi költségvetés tárgya
lása alkalmával elfogadtatott a pénzügyi bizott
ság azon javaslata, hogy a Bécsben levő orszá-
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gos levéltár az ország fővárosába mielőbb áthe
lyeztessék, mely határozat az 1869. évi költség
vetés tárgyalása alkalmával megujittatott. Ezek 
nyomán megbizatik a miniszterelnök, hogy a 
Bécsben levő országos levéltárnak Buda-Pestre 
haladék nélkül átszállítása iránt intézkedjék, 
hogy az egy alkalmas helyiségben a volt magyar 
udvari kamarai s az erdélyi kormányszéki levél
tárral egyesítve a tudomány kellékei szerint ren
deztessék, s ugy a történelmi tudománynak, 
mint átalában a közérdeknek megfelelően haszon
vehetővé tétessék." 

S z l á v y J ó z s e f : A pénzügyminiszter ur 
megadta a képviselő urnák a fölvilágosítást az 
iránt, hogy a levéltár Bécsből mért nem szállít
tatott le már is ; ezen felvilágosításával egyide
jűleg arról is értesítette a képviselő házat, hogy 
épülőfélben van a helyiség, melyben ezen okmá
nyok el fognak helyeztetni. Várady barátom ha
tározati javaslata ennélfogva, véleményem sze
rint, fölösleges is: mert a mit ő batározotában 
akar kimondatni, arról a pénzügyminiszter már 
intézkedést tett, erről meggyőződhetik, hogy Bu
dán e helyiség épül. De a határozati javaslat 
nemcsak fölösleges, hanem káros is lehet, mert 
e szó van benne „haladéktalanul", haladékta
lanul pedig azt is jelenti: egy-két hét vagy egy-két 
hónap alatt. Méltóztassanak fölvenni, ha ezen 
levéltár Bécsből, Kolozsvárról ideszállitatik, a mi 
absoiute nem lehetetlen, mi történik akkor? E 
levéltár iratainak használata lehetetlenné tétetik, 
melyek most* szekrényekben levén elhelyezve, 
könnyen hozzáférhetők. Ha ide fognának érkezni 
ládákban elrakva, mielőtt ez épület elkészülne, 
nem is használtathatnának és igy okvetlenül, 
vagy legalább észszerűen ott kellene maradniok 
a hol vannak, hogy használhatók legyenek mind
addig, mig ezen épületek elkészülnek. Ennélfogva 
czélját nem látom a határozati javaslatnak, s 
miután a miniszter ígéretében, miről különben 
mindenki meggyőződhetik, a ház megbizhatik, 
a határozati javaslatot el nem fogadhatónak 
vélem. 

E l n ö k i Megnyugszik a t. ház a miniszter 
ur nyilatkozatában, vagy pedig kívánja a hatá
rozatot kinyomatni és tárgyalás alá venni ? (Meg
nyugszunk.) 

T i s z a K á l m á n : Bocsánatot kell kér
nem, de ha egyik vagy másik tételre nézve va
laki indítványt tesz: azt nem lehet elodázni, 
hanem afelett szavazni keik (Helyeslés. Szavaz
zunk !) 

E l n ö k : Mihelyt valaki a szavazást kívánja, 
azonnal elrendelem a szavazást. Azok, kik meg
nyugszanak a nyilatkozatban, méltóztassanak fel-
állani. (Megtörténik.) A többség megnyugszik. A 

t. ház tehát elfogadja a pénzügyi bizottságnak 
e tekintetben tett jelentését, mely igy hangzik : 

I f j . Zichy Józse f gr. előadó (ol
vassa) : „ISFem mulaszthatja el a bizottság újra 
és ismételve előadni azon javaslatát, mely szerint 
a minisztérium fel volna hívandó, hogy a Bécs
bea levő, s vett értesítés szerint eddig megfelelő 
módon rendezett országos levéltár Budapestre 
való elszállításáról gondoskodjék,- hogy az az itt 
levő országos levéltárral, valamint a volt ma
gyar udvari kamarai s az erdélyi kormányszéki 
levéltárral egyesítve alkalmas helyiségben állít
tassák fel. Ezen intézkedés égető szüksége már 
az által is indokoltatik, mert constatált tény, 
hogy, kivált a monarchia átalakulási időszakai
ban számos fontos okmány veszendőbe ment, mi 
által a hazai közérdek átalában, kivált pedig a 
történelmi tudomány már eddig is pótolhatlan 
veszteséget szenvedett." 

E l n ö k : Ezzel az ő felsége személye kö
rüli minisztérium kiadásai meg vannak állapítva. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa az 
o felsége személye körüli minisztérium költségvetésének 
fedezetét.) 

B o b o r y K á r o l y : T. ház! (Zaj. Hall
juk!) Az ő felsége személye körüli minisztérium 
felmutat 546 frt házbérjövedelmet. Tudva van, 
hogy ezen minisztérium utján történnek számos 
rangok, czimek és díszjelekkel való fölruházások; 
sőt mellesleg legyen mondva, miután ezen mi
nisztériumtól az úgynevezett közös és külügyek 
el vannak véve, ezek ezen minisztérium főfel-
adatát képezik. Ezen czimek és diszjelekkel való 
felruházások pedig taksákkal vannak összekötve 
igen helyesen, mert méltányos, hogy a kik e 
félének örülnek, azt szépen meg is fizessék. De 
ezen taksák a fedezetben elő nem fordulnak; an
nálfogva fölkérem a t. miniszter urat szíves
kedjék ez iránt felvilágosítást nyújtani. Ez
zel kapcsolatban, mivel nemcsak a czimek és 
rendjelekért járnak ily taksák, hanem (legalább az 
előbbi kormány alatt, annálfogva valószínűleg 
a jelen kormány alatt is) kinevezési és rang
emelési taksák is vannak, vagy lehetnek: annál
fogva fölkérem a t. miniszter urat, adjon fölvi
lágosítást az iránt is, vannak-e ily kinevezést 
vagy előmozditási taksák? és ha igen — mert 
én azt hiszem, hogy ezen dijak közt vannak 
némelyek elég jelentékenyek, pl. egy dus püs
pökségre való kinevezésnél bizonyára nemcsak 
egykét száz frtra terjednek, annál fogva a t. 
ház érdekében áll ezeket számbavenni — vajon 
ezen taksák Bécsben vagy Pesten folynak-e be? 
Ismétlem tehát kérdésemet: vannak-e ily kineve
zési és rangbani felemelési taksák? ezek Bécs
ben vagy pedig Pesten folynak-e be? és kinek 
zsebébe í és pedig akár részben, akár pedi 



101. országos Ülés január 2t. 1870. 307 

egészben, akár közvetve, akár közvetlenül. 
Pestetics György gr. ő felsége 

személye körüli miniszter: T. ház! 
(Halljuk!) Bobory képviselő ur azon kérdést in
tézi hozzám, hogy a taksák miképen kezeltet
nek és hová folynak be? Erre egj^szerüen azt 
felelhetem, hogy a pénzügyi minisztériumhoz 
folynak be és nem a felség melletti minisztérium 
által kezeltetnek. 

Bobory Károly: r Följogosítva vagyok 
talán a feleletre. (Tessék!) En igen tüzetesen át
vizsgáltam a pénzügyminiszter számadásait és 
ott ilyféle taksákra nem akadtam. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A „dijak" közt fordulnak elő. 

S z o n t a g h P á l (csemádi): T. képviselő
ház ! Miután már ezen költségvetési előirányzaton 
át méltóztatott menni, azon czélból szólalok 
most már fel, hogy azon határozati javaslat 
sorsa felett méltóztassék most már intézkedni 
vagy pedig annak elintézésére határidőt tűzni — 
értem t. i. a mohácsi képviselő ur által előter
jesztett határozati javaslatot. Részemről kijelen
tem, hogy mind indokolásában osztozom, mind pe
dig azon czéljában, melyet általa el akar érni. 
Hasonlag elismeréssel adózom az ő felsége kö
rüli minisztérium t. főnökének a tekintetben, 
hogy a gyakran hangoztatott megtakarítási rend
szert már ténylegesen foganatba venni megkez
dette, és kívánom, hogy az, a t . képviselőház 
által is istápoltassék. Kérésem csak az, hogy 
ezen határozati javaslat felett vagy most mél
tóztassék szavazni, vagy tárgyalására határ időt 
kitűzni. 

E l n ö k : Azt gondolom, miután ezen hatá
rozati javaslat már fölolvastatott, mindjárt be 
lehetne bocsátkozni tárgyalásába. Kérem, jegyző 
urat, tessék még egyszer fölolvasni. 

Majláth István jegyző (fölolvassa 
Hensdmann Imre határozati javaslatát) : „Mondja ki a 
ház, hogy bár elismeréssel veszi, miszerint az ő fel
sége személye körüli minisztérium költségeit már 
két izben leszállította; mégis 1848-ban az akkori, 
ugyané ezimmel bíró és igen hasonló teendővel 
megbízott magyar minisztérium bizonyságul szol
gálván arra, hogy a feladatot a hivatalnokok 
fele is véghez viheti: igyekezzék a miniszter hi
vatali személyzetét minél elébb felényire leszál
lítani. " 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r ó f e l ő a d ó : 
Engedje meg a t. ház fölolvasnom azon rövid 
észrevételek közül, melyeket az ő felsége mel
letti minisztérium velem közölt, a kérdésben levő 
tételre vonatkozó pontot. (Halljuk! Olvassa:) „A 
fölség személye körüli minisztérium évi ügyvi
tele 9 és 10,000 szám között változik, s habár 
a teendők jelentékeny része csak közvetítő, a je

lenlegi fogalmi személyzet túlzottnak még sem 
tekinthető: mert égy részről a közvetítési teen
dők is kiválólag pontos és gyors kezelést, s 
ezenfelül gyakori utánjárást is igényelnek, más
részről pedig e minisztériumnál évenkint több 
ezer darabra terjedő oly ügyletek is fordulnak 
elő, melyek külföldön levén szorgalmazandók, 
vagy külföldi követségek által szorgalmaztatván, 
diplomatiai közbenjárást igényelnek. Az ily ügy
letek, melyeknek száma 1869-ben hivatalos ki
mutatás szerint 2472 darabra rúgott , továbbá 
a magyar birói végzéseknek külföldön eszköz-
lendő kézbesítése, a fogalmi személyzet teendőit 
igen szaporítja az által, hogy minden magyar 
beadványt, okiratot vagy végzést a diplomatiai 
nyelvre kell lefordítani, és hogy viszont a kül
földről érkező okmányok magyar nyelvre fordí
tandók, Nem is említve tehát az udvari hatósá
gokkal való gyakori érintkezést, a minisztérium
nak amúgy is már leszállított fogalmi személy
zete eléggé el van foglalva. Egyébiránt valamint 
a miniszter a jelen évi költségvetésben az ál
lamtitkári és a segédhivatali igazgatói állomá
sok be nem töltését önmaga kezdeményezé, ugy 
minden üresedés esetén a betöltés kérdését ko
moly fontolóra veendi és ezután is oda irányo-
zandja törekvését, hogy a vezetésére bízott mi
nisztérium keretében az országos kincstár fölös
leges kiadásokkal ne terheltessék." 

T i s z a K á l m á n : Legelőször is bátor va
gyok megjegyezni, hogy sajnos, hogy ezen indo
kolás kezünkben nem volt, ugy látszik, hogy ez 
csak egy írott példányban létezik a pénzügyi 
bizottságnál; legalább nem hiszem, hogy valaki 
a ház tagjai közül megkapta volna, tehát nem 
lehetett arra reflectálni, minthogy előttünk is
meretlen volt. Különben én, részemről, azon 
meggyőződésben vagyok, hogy a nyert fölviiágo-
sitások után az illető költségek fokonkint, ha 
nem is felényire, de még lejebb szállíthatók. Ha. 
t. ház, elhatározni méltóztatik, hogy a minisz
ter urnák azon kijelentése, melyet, részemről, 
most hallok először fölolvastatni, hogy t . i. a 
személyzet kevesbitését, valahányszor egy hely 
megürül, maga is komolyan fontolóra veendi, 
jegyzőkönyvileg tudomásul vétessék: ekkor, azt 
hiszem, Henszlmann képviselő ur sem fogja kí
vánni indítványának tovább vitatását, mert a 
czél, melyre törekedett, s melyet én tökéletesen 
helyesnek ta r tok , teljesen el lesz érve. A ház, 
indítványom szerint, tudomásul venné a minisz
ter nyilatkozatát, mely szerint üresedés esetében, 
mindannyiszor józan gazdálkodás szempontjából 
a kevesbitést figyelembe fogja venni, és a ház 
kimondhatná, hogy el is várja a miniszter úr
tól, hogy e kifejtett nézetéhez képest fog el
járni ; kérem tehát ezt jegyzőkönyvileg tudomá-

39* 
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sul venni, és hozzácsatolni, mint mondám, hogy 
a ház el is várja a minisztertől, hogy ennek 
eleget teend. (Helyeslés bal felől.) 

Z s e d é n y i E d e : Csak azon észrevételt 
kívánom tenni, hogy, miután a t. ház a köz
pontban alkalmazott hivatalnokokra nézve már 
megállapodásra jutott, azt hiszem, hogy ebben 
belefoglaltnak lehet tekinteni az ő fölsége kö
rüli hivatalnokokat is, értem azon helyet, hol 
azt mondjuk, hogy a központban alkalmazott 
hivatalnokok számát lehetőleg kevesbíteni igyek
szünk. Nem szükséges tehát, véleményem sze
rint, hogy itt egy külön végzésben ugyanaz 
mondassák ki az ő fölsége személye körüli minisz
tériumról. (Helyeslés jobb felől.) 

H e n s z l m a n n I m r e : Ha a miniszter 
ur nyilatkozata, Tisza képviselő ur indítványa 
szerint, jegyzőkönyvbe vétetik, az általam 
óhajtott czélnak elég van téve, s akkor határo
zati javaslatomat visszavonom. (Helyeslés.) 

Iiónyay Menyhér t pénzügymi
n i s z t e r : Azt tartom, hogy Zsedényi képviselő 
ur helyesen jegyezte meg, miszerint a pénzügyi 
bizottság átalánosságban mondotta ki, hogy jö
vőre nézve nevezetes megtakarítások lennének a 
minisztériumok központi személyzeténél létesíten
dők, és ha ezt a ház átalánosságban mondja ki, 
az egyszersmind az ő fölsége személye körüli 
minisztériumra uézve is értetik. Ennélfogva fö
löslegesnek tartom, hogy ezen egy minisztériumra 
nézve külön határozat hozassék. (Helyeslés a jobb 
oldalon.) 

G h y c z y I g n á c z : En ugy hiszem, a 
most fölmerült eset és a fölolvasott indokolás
nak a jegyzőkönyvben való megemlítése el sem 
maradhat,. mert a jegyzőkönyvben mindannak 
meg kell említtetni, mi a házban történik. En 
azt hiszem, miszerint azon körülmény, hogy ily 
takarékossági elv már átalánosságban kimonda
tott, nem szolgálhat akadályul annak, hogy ez 
itt különlegesen is határozatilag kimondassák. 
Én tehát kívánom ezt jegyzőkönyvben megem-
littetni. 

E l n ö k : Két vélemény fölött kell hatá
rozni, t. i. megelégszik-e a ház azon átalános 
határozattal, mely e tárgyban hozatott? vagy 
pedig minden egyes minisztériumnál meg kí
vánja-e ujitani ezen határozatot? A kik elegen
dőnek tartják az egyszerű határozathozatalt, 
méltóztassanak fölállni. (Megtörténik.) A több
ség elfogadta. (Fölkiáltások : Ellenpróbát.') A kik 
nem tartják elégségesnek,- méltóztassanak föl
állni. (Megtörténili.) E mellett nincs többség. En
nélfogva a jegyzőkönyvbevétel mellőztetik. 

I f j . Zichy Józse f gróf előadó: 
Azon alázatos megjegyzésem van, hogy a fede

zetnél nem 546, hanem csak 540 forint teendő 
ki. A hatos szám sajtóhibából csúszott be. 

E l n ö k : T. ház! Következik a pénzügyi 
bizottság jelentése a pénzügyminisztérium költ
ségvetése tárgyában. Ezen költségvetés igen ter
jedelmes levén, lehetetlen, hogy egy pár szót ne 
mondjak azon módról, mely szerint, ugy hiszem, 
legczélszerübb volna ezen költségvetést tárgyalni, 
és ez az, hogy az állandó pénzügyi bizottság 
jelentése nyomán járjunk el, és pedig a központi 
tisztviselőkre vonatkozó tételek egyenkinti föl
olvasása után menjünk át a fejezetekre, és aztán 
olvassuk föl a pénzügyi bizottságnak a fejeze
tekre tett észrevételeit, melyek fölött a ház ha
tározván, az egyes fejezeteknél minden egyes kép
viselőnek szabadságában álland netalán még el 
nem oszlatott nehézségeit előadni. Mert az merő 
lehetetlenség lenne, hogy e terjedelmes költség
vetés tételei, mint különben szokás, egyenkint 
fogadtassanak el. (Helyeslés.) Ha tehát a t. ház 
ezen módozatot elfogadja, akkor mindenekelőtt 
a pénzügyi bizottság átalános megjegyzései len
nének fölolvasandók, azután a központi személy
zet egyes tételei, és erre aztán a pénzügyi bi
zottság ide vonatkozó észrevételei. 

P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó (olvassa az 
állandó pénzügyi bizottság jelentésének bevezetését): 
„Midőn alulírott bizottság a fen megnevezett 
minisztérium költségvetése iránt véleményes jelen
tését a t. képviselőház elé terjesztené, úgy mint 
múlt évi jelentésében tévé, ez alkalommal is utal 
arra, hogy a pénzügyminisztériumi költségvetés 
két tekintetből kiváló fontosságú: egyrészt jele
sen annyiban, hogy az összes államigazgatási 
kiadásoknak, mint a tárgy természetéből foly, 
jelentékeny részét veszi igénybe, másrészt azért, 
mivel e költségvetés az illető minisztérium kor
mányzati szükségletén kivül egyszersmind az ösz-
szes állambevételeket, vagyis a költség-fedezetet 
is feltünteti; tehát államháztartásunk egyensú
lyának, a bevételek és kiadások egymáshozi ará-
nvának megítélésére a nélkülözhetlen vezérfona
lat nyújtja. 

rEgy további körülmény, melyre a bizott
ság a tisztelt ház figyelmét felhívja, az, hogy, 
miután a, pénzügyminisztérium költségvetési elő
terjesztését 1870-re egj kimerítő indokolás kí
séretében juttatta a ház elé. s ez indokolást az 

j alulírott bizottság a költségvetés különböző téte-
j leinek felvilágosítására, illetőleg bővebb igazolására 
I nézve kielégítőnek véli: a jelen véleményes jelen-
| tés, hogy ismétlések elkerültéssenek, ez irányban 

részletekbe menni hivatva nem lehet, s azért 
csak az eredmények összefoglalására s némely nem 
eléggé kiderített mozzanatokra való utalásra szo
rítkozik. 

„Végre utal a bizottság arra, hogy a jelen 
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minisztérium költségvetésében törléseket vagy 
változtatásokat nem hoz indítványba, mivel a 
pénzügyminiszter nyilatkozataiban és indokoló 
előterjesztéseiben tüzetesen kiemelé azt, miszerint 
tekintve a pénzügyi igazgatás és államszolgálat 
szükségeit, a tételek felállításában amúgy is a 
lehető legnagyobb takarékossággal és költségki-
mélettel járt el,, s az előirányzott szükségleti té
telek olykép állapitvák meg, hogy ha meg nem 
szavaztatnának, a pénzügyminiszter a szükséglett 
államjövedelmek tényleges befolyása iránt kellő
leg biztosítva nem volna, s így az állami ház
tartás zavartalan vezetése iránt a felelősség is 
alig volna elvállalható." 

E l n ö k : Ezek átalános észrevételei a pénz
ügyi bizottságnak. Nincs a háznak semmi észre
vétele? Ha nincs akkor ezek nyomán megyünk 
át a rézsletes előadásra. 

K e m é n y G á b o r b . : Nekem a tételek 
öszegeire volna némely megjegyzésem, nem tu
dom, hogy itt tegyem-e meg, vagy pedig az illető 
tételek fölolvasása alkalmával? 

E l n ö k : Legczélszerübb lesz az illető 
tételek felolvasása alkalmával. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a pénzügyi miniszteri központi igazgatás első rovatát.) 

Pulszky Ferencz előadó: Itt meg 
kell jegyeznem, hogy midőn a pénzügyi bizottság 
a horvát minisztérium költségvetését tárgyalta, 
azt tartotta, hogy sokkal correetebb, hogyha 
minden egyes minisztériumhoz jő még egy hor
vát osztály. Ide tehát még egy horvát osztály 
adandó, a mely állana egy osztálytanácsosból 
3000 frt fizetés, 400 írt lakpénz; egy titkár 
1800 frt fizetés, 300 frt lakpénz; egy fogalmazó 
900 frt fizetés, 200 frt lakpénzzel, két segéd
fogalmazó. (Zajos közbeszólások: Hol van az? Nem 
találjuk sehol!) Miután a törvény világosan meg
kívánja, hogy ne csak a horvát miniszter kép
viselje a kapcsot Magyarország és Horvátország 
közt, hanem az összes minisztérium: azt hatá
rozta a pénzügyi bizottság, hogy minden egyes 
minisztériumnál fölvétessenek az illető tisztvise
lők. Ez összesen 8238, és a szolgák 30 frtnyi 
ruhailletményével együtt 8268 frtot tesz. 

E l n ö k i Kérem a t. előadó urat, méltóz
tassék előbb a bizottságnak a fölolvasott mi
niszteri hivatalokra vonatkozó megjegyzését elő
adni, mert ez van most tanácskozás alatt. 

Pulszky Ferencz előadó i Volt sze
rencsém előrebocsátani, hogy a pénzügyi bizott
ságnak ez egész budgetre nézve észrevétele nincs. 

E l n ö k : Tehát kérdem, elfogadja-e a ház 
a pénzügyminisztériumnak az első rovat alatti 
előirányzatát a központi személyzet fizetésére 
nézve? A kik elfogadják, méltóztassanak felkelni. 
(Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Méltóztassanak most az előadó urnák a hor
vát osztályt illető előadására reflectálni. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Véleményem 
szerint, lehetetlen minden előterjesztés nélkül 
megszavazni a most szóba jött tételeket, hanem 
szükséges, hogy annak idejében ezekre vonatko
zólag egy előterjesztés tétessék, mert mi a hor-
vát-szlavon-dalmát országokra, vonatkozó előter
jesztést még nem láttuk. (Ugy van! bal felől.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A horvát osztályok felállítása iránt 
van a pénzügyi bizottságnak egyes előterjesztése 
és ezen előterjesztésben foglaltatnak azon szá
mok, melyeket az előadó ur most idézett; azt 
tartom, hogy mindenekelőtt ezen jelentés lenne 
fölolvasandó és átalánosságban a határozat ki
mondandó, hogy a horvát osztályok költségei a 
Magyarország és Horvátország közt közös mi
nisztériumoknál a törvény értelme szerint már 
a jelen költségvetésbe vétessenek fel. Már azért 
is czélszerü lenne a pénzügyi bizottság jelentését 
fölolvasni és aziránt határozni, mert ha ez nem 
történnék és ezen kérdés később tárgyaltatnék, 
mind a négy közös minisztériumnál, úgymint: a 
pénzügyi, kereskedelmi, közlekedési és honvédel
mi minisztériumnál, az először megállapított szá
mokat később ki kellene igazítani. Ha azonban 
•— mint az előadó ur emlité — a pénzügyi bi
zottságnak erre vonatkozó jelentése felolvastatik 
és a ház átalánosságban ezen jelentést helyesli: 
az esetben a megszavazott összegek egyszerűen 
az egyes tárezáknál az illető rovatokba be len
nének osztandók. (Ellenmondás bal felől.) Ha nem 
ekkép járunk el, ugy mind a négy minisztérium 
költségvetésénél a megszavazott összegeket újra 
meg kellene változtatni. Ennélfogva osztozom 
azon nézetben, melyet Tisza Kálmán ur nyilvá
nított. 

G h y c z y I g n á c z : T. ház! Magam is 
tudom, hogy a pénzügyi bizottságnak van e te
kintetben egy kidolgozása, hanem én az itt kö
vetett eljárást nem tartom correetnek, mert a 
pénzügyi bizottság indítványát — nézetem sze
rint — elébb kellene a háznak felolvasni, a ta
goknak ahoz hozzászólani és megvitatni . . . 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Hiszen én is azt mondtam! 

G h y c z y I g n á c z : . . . és ezen megálla
pítás szerint kellene aztán az egyes miniszté
riumoknál az illető- tételeket beállítani, mert 
arról, mit az előadó ur most előhozott, nem 
határozhatunk azért, mert a ház nagyobb részé
nek tudomása sincs azokról. Tehát azt hiszem, 
hogy vagy olvastassák fel mindenek előtt azon 
kimutatás, melyet a pénzügyi bizottság készített, 
és szóljunk hozzá, állapítsuk meg azt is, állítsuk 
be az egyes minisztériumoknál az elfogadott ösz-
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szeget, vagy pedig hagyjuk el ezúttal ezen a 
horvát-szlavón országokra nézve közös miniszté
rium költségvetésének tárgyalását, és ha elvé
geztük a pénzügyminiszter költségvetését, akkor 
menjünk amazon külön külön részletesen ke
resztül. 

Pulszky Ferencz előadó: Ha mél
tóztatik parancsolni, a X. szám alatt az állandó 
pénzügyi bizottságnak jelentését a horvát-szla-
von-dalmát miniszter és segédszemélyzetének 1870. 
évi szükségletének födözéséről szóló költségvetés 
tárgyában, fölolvashatom. 

C s e n g e r y A n t a l : T. ház! A pénzügyi 
bizottságnak jelentése e tárgyban a 181 -ik szám 
alatt van és igy szól: „Jelentése az állandó pénz
ügyi bizottságnak a minisztériumok keblében föl-
állitandó horvát-szlavón ügyi osztályok életbelép
tetése folytán fölmerülendő költségek tárgyában." 
Ha méltóztatnak kívánni, e jelentés képezhetné 
a tárgyalások alapját, s elvileg ki lehetne mon
dani mindjárt, hogy szükséges-e ezen horvát- és 
szlavonügyi osztályokat az úgynevezett közös mi
nisztériumokban fölállitani vagy pedig nem? Ha 
pedig szükséges, vajon az illető személyzet, mely 
itt fel van véve, jelenben megfelel-e a szükség
letnek % 

Pulszky Ferencz előadó: Ezen 181 
számú jelentésnek indokolása megvan a 10-ik 
költségvetési okmányban. (Olvassa:) „Ezen költ
ségvetésre vonatkozólag a bizottság átalán óság
ban megjegyzi, niisze rint szükségesnek tartja, 
hogy mindegyik közös minisztériumnál az 1868. 
évi XXX. t. ez. 46. 8. értelmének meg felelőié sr 
horvát-szlavón osztály rendszeresittessék, s hogy 
ennek, valamint Horvát- és Szláv onországok 
autonóm kormányzatának végleges megalakulása 
folytán a horvát-szlavon-dalmát miniszter segéd
személyzetének egy része most már a fenébb 
említett minisztériumok hivatolt osztályába 
soroztassék; mely nézethez a tárgyalások alkal
mával jelen volt miniszter is csatlakozván, költ
ségvetésének ezen alapon törtónt megváltoztatá
sához maga rézéről is hozzájárult." (Ezután szól:) 
Miután e szerint megváltozott az előleges költ
ségvetés, mely mindnyájunk kezében van, szük
ségessé lett ezen második jelentés, mely 181-ik 
számmal van jegyezve. E jelentés a következő. 
(Olvasna:) „Az 1868-ki XXX. törvényczikk értel
mében azon minisztériumoknak, a melyeknek 
kormányzati hatásköre közvetlenül Horvát-Szlavón 
országokra is kiterjed, kebelében külön horvát-
szlavón ügy-osztályok levén életbeléptetendők: 
a pénzügyi bizottság egyetértésben a minisztéri
ummal, a nevezett osztályok személyzetére és az 
arra szükségelt költségtételekre nézve a kővet
kező javaslatot terjeszti a t. képviselőház elé: 

a) Pénzügyminisztérium, 
Fizetések és lakpénzek: 

Fizetés Lakpénz öaszesen 
3.000 400 3.400 
1.800 300 2.100 
900 200 1.100 

1 osztálytanácsos 
1 titkár . . . . . . 
1 fogalmazó . . . . . 
2 segédfogalmazó 500 frttal 

és 120 frt lakpénzzel . 1.000 240 1.240 
1 szolga 350 frttal és 48 

frt lakpénzzel . . . . 350 48 398 
Összesen: 7.050 1.188 8.238 

Szolgák ruhailletményei . — — 30 
Mindössze: — 8.268 

b) Közlekedési minisztérium. 
Fizetések és lakpénzek: 

Fizetés Lakpénz Összesen 
1 osztálytanácsos . . . 2.500 400 2.900 
1 felügyelő 1.800 300 2.100 
1 fogalmazó 900 200 1.100 
1 szolga 350 frttal és 48 

írt lakpénzzel . . . . 350 48 398 
Összesen: 5.550 

Szolgák ruhailletményei . — 
Irodai költségek . . — 

Mindössze: — 
c) Kereskedelmi minisztérium. 

Fizetések és lakpénzek: 

948 6.498 
— 50 
— 700 
— 7.248 

Fizetés Lakpénz Összesen 
1 osztálytanácsos 2.500 400 2.900 
1 titkár . . . . . . 1.500 300 1.800 
1 fogalmazó . . . . . 800 200 1.000 
2 segédfogalmazó 500 frttal 

és 120 frt lakpénzzel 1.000 240 1.240 
1 szolga 300 frttal és 48 

frt lakpénzzel . . 300 48 348 
Összesen; 6.100 1.188 7.288 

Szolgák ruhailletményei . — —- 70 
Irodai költségek . . . . — — 700 
Szállás, fűtés, világítás. . — — 1.600 

Mindössze: — — 7.858 
d) Honvédelmi minisztérium. 

Fizetések és lakpénzek: 

1 osztálytanácsos 
1 titkár 
1 kapitány 
2 fogalmazó . . 

Fizetés Lakpénz Összesen 
2.500 400 2.900 
1.500 300 1.800 
— — 1.740 
800 200 1.000 

Összesen: 4.800 900 7.440 
„Ezen javaslat alapján az érintett négy mi

nisztérium közül: 
a pénzügyinek központi szükséglete 8268 frttal 
a közlekedésinek . . » . . . 7248 „ 
a kereskedelminek . . . . . . 7858 . 
a honvédelminek ?440 
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növekedvén, e tételek mindenütt az illető 
minisztériumok központi igazgatási szükségletére 
előirányzott, illetőleg az alulírott bizottság által 
javaslatba hozott összeghez hozzácsatolandó le
szen; a mit a bizottság a költségvetés summa-
zatának egybeállítása és megállapításánál már 
tettleg eszközlőbe is vett és a t. háznak elfoga
dásul ajánl." 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház ezen jelen
tésben kitett összegeket elfogadni 1 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Méltóztassék a t. ház elébb elvileg 
kimondani, hogy a pénzügyi bizottság javaslata 
alapján a magyar-horvát közös minisztériumok
nál a külön horvát osztályok felállítása folytán 
előálló költségek a főösszegekbe beigtattassanak. 

E l n ö k 1 Ez törvény által van elhátá-
tározva. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A törvény kívánja ugyan, de mégis 
határozni kell a tárgyalási mód iránt. 

I r á n y i B á n i é i : Én, t. ház! nemcsak 
helyesnek és szükségesnek tartom, hogy ezen 
költség, mely a közös minisztériumokban állí
tandó horvát osztályokra előír ányoztatik, bevé
tessék ; hanem sajnálatomat fejezem ki, hogy az 
előbb nem történt, hogy nem történt már a ta
valyi költségvetésben: mert a kiegyezés Horvát
országgal 1868-ban létesitetett, s az illető tör
vényben meghagyatott a minisztériumoknak, 
hogy a közös minisztériumok kebelében ily osz
tályokat állítsanak. Ez egyike azon pontoknak, 
melyekre a minisztérium figyelmét egy interpel-
latióban volt szerencsém felhívni. Örvendek, hogy 
ha bár későn, e tekintetben ezen interpellatiom 
tárgya és horvát testvéreim kívánsága teljesítte
tik. Vajha a többi pont is, melyre a miniszté
rium becses figyelmét felhívni bátorkodtam, ily 
kielégítő megoldást nyerne mielőbb, nehogy az 
elégedetlenség, mely e miatt Horvátországban 
támad, ujabb táplálékot nyerjen. 

Gorove Is tván közgazdasági mi
n i s z t e r i T. ház ! Sem e törvény intézkedése. 
sem pedig Horvátországnak különösen kijelentett 
országgyűlési kívánsága a minisztérium figyelmét 
nem kerülte el. 1869. óta, cLZíxZ cl kiegyezés be
fejezte óta, tekintettel volt a kormány, hogy 
ezen osztályok csakugyan életbelépjenek és csu
pán a szervezetre nézve voltak eltérő nézetek a 
minisztériumban, azonban .a későbbi tanácskozá
sok folyamában ez iránt is megállapodás törten
vén, ennek megfelelőleg minden oly minisztérium, 
mely Horvátország ügyeinek vezetésével meg 
van bízva, be is terjesztette a horvát osztály ala
kítására szükséges kiadásokat, beterjesztettem ezt 
én, s beterjesztették szintúgy a pénzügyi és köz
lekedési miniszterek is, a miről a képviselő ur 

és a képviselőház mmden tagja meggyőződhetik; 
kérem tehát elfogadását. (Helyeslés) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Megvallom, 
az előttem fekvő okmányokból nem látom azt, 
a mit az előttem szólott miniszter ur mondott, 
hogy t. i. az 1868. XXX. törvényezikk végrehaj
tása e tekintetben nem kerülte volna el a mi
nisztérium figyelmét, sőt a pénzügyi bizottság 
10. sz. alatti jelentéséből egyenesen az tűnik ki, 
hogy kikerülte figyelmét, mert ebben ez monda
tik : (Olvassa:) „Ezen költségvetésre vonatkozólag 
a bizottság átalánosságban megjegyzi, miszerint 
szükségesnek tartja, hogy mindegyik közös-mi-
niszteriumnál az 1868. évi XXX. törvényezikk 
46. §. értelmének megfelelőleg horvát-szlavón 
osztály rendszeresittessék, s hogy ennek, valamint 
Horvát- és Szlavonországok autonóm kormány
zatának végleges megalakulása folytán, a horvát-
szlavon-dalmát miniszter segédszemélyzetének egy 
része most már a fönebb emiitett minisztériu
mok hivatott osztályába soroztassék ; mely né
zethez a tárgyalások alkalmával jelen volt mi
niszter is csatlakozván, költségvetésének ezen 
alapon történt megváltoztatásához maga részéről 
is hozzájárult." Tehát csak a pénzügyi bizottság
ban történt tárgyalás alkalmával járult a mi
nisztérium hozzá e nézethez, s azért nézetem 
szerint világos, hogy a minisztérium meg fe
ledkezett az idézett 46. §. rendelkezésének 
végrehajtásáról gondoskodni, és e részben a 
pénzügyi bizottság a minisztériumot kötelessé
gére intette, s nézetem szerint helyesen cseleke
dett, midőn azt tette. Már most, azt hiszem, 
egyedül csak arról lehet szó, hogy mi módon 
tárgyalandó ezen horvátországi osztályt érdeklő 
költségvetés ? Azt hiszem, ha rendes utón ment 
volna a dolog, az illető minisztériumok költség
vetésébe fel kellett volna a horvát osztályok 
költségének is vétetni ; de miután ez nem tör
tént, most kell kiegészíteni az illető miniszté
riumok költségvetését ezen költségek beigta-
tása által. Legegyszerűbb az volna, ha szavazás 
utján a képviselőház elhatározná azt, hogy ezen 
tételek az illető minisztériumok költségvetésébe 
belejőjenek. A tételeket azután meg lehet vitatni, 
az előirányzott összegeket meg lehet változtatni 
vagy helybenhagyni, mint az más összegekre 
nézve történik, de mindenesetre pótlólag tétessék 
be a költségvetésbe, és pedig ugy jelenleg a 
pénzügyibe, yalamint a jövőre a közlekedési és 
kereskedelmi minisztériumok költségvetéseibe; ez 
nem egyéb mint a képviselőház által a tárgya
lás alkalmával tett változtatás vagy javítás. 

B u j a n o v i c s S á n d o r : T. képviselőház! 
Midőn Horvát-Slavonországok minisztériumának 
1869. évi költségvetése iránt a jelentés a ház
ban tárgy altatott, ugyanakkor a képviselőház, 
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határozatkép kimondotta a pénzügyi bizottság 
véleménye alapján, hogy jövőre a horvát-, dal
mát-szlavón osztályok felállítása mindig a költ
ségvetések szerkesztése alkalmával az illető mi
nisztériumok költségvetésébe felvétessenek. Ere
detileg ezen költség azért nem volt felvéve ez 
alkalommal, mert a költségvetés előbb terjeszte
tett a ház elé. mintsem a pénzügyi bizottság je
lentése alapján az emiitett határozat hozatott 
volna. Csak azért voltam bátor ezt megjegyezni, 
hogy kitüntessem, hogy uj határozat hozatala a 
horvát osztály felvételére nézve nem szükséges, 
mert erre nézve a háznak már van határozata. 

E l n ö k : A felett, hogy külön osztályok 
állíttassanak Horvátország részére a közös mi
nisztériumban, uj határozatot hozni szükségte
len, mert ezt a t. ház már elhatározta; de hogy 
ezen osztályok miként alakíttassanak, annak 
egyes tételei miként állapíttassanak meg, az ké
pezi jelenleg tanácskozásunk tárgyát. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! (Halljuk!) Én 
is arra nézve kívánok egypár szót szólni, hogy 
mikép járjunk el. E tekintetben pártolom azt, mit 
Simonyi Ernő képviselőtársam mondott, jelesül : 
hogy mindig az illető költségvetés tárgyalása 
alkalmával vizsgáljuk a horvát osztályra vonat
kozó tételeket és igtassuk az illető minisztérium 
költségvetésébe. Ezen eljárást kezdjük meg min
den további diseussio nélkül a pénzügyminiszté
rium költségvetésénél; mert abban, hogy az 
1868. XXX. t. ez. rendeletének eleget akarunk 
tenni, mindnyájan egyet értünk. Természetesen 
sokkal helyesebb, sokkal jobb lett volna, ha már 
a költségvetésbe eredetileg felvétettek volna a 
horvát osztály költségei is : de ha ez nem tör
tént, segítünk rajta most ezeo eljárás által. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ez volt az én nézetem is. Az 
első ilyen költségvetés, tudniillik a pénzügymi
nisztérium költségvetése most fekszik előttünk, 
abba most lesznek az illető tótelek be illeszten-
dők. Jegyző ur fel fogja olvasni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (ol
vassa a pénzügyminisztériumnál felállitan dó hor
vát-, dalmát-szlavón osztály költségvetését.) 

E l n ö k : Méltóztassanak most hozzászó
lani : elfogadják-e ezen tételeket, vagy nem ? 

D e á k F e r e n c z : T. ház! (Halljuk!) A 
mint méltóztatnak tudni, volt szerencsém indít
ványt előterjeszteni a szolgák és kisebb fizetésű 
hivatalnokok fizetéseiknek emelésére nézve. Ké
rem a t. házat, méltóztassék, mielőtt az egyes 
budgetekben az uj fizetéseket megállapítaná, 
azon indítványt tárgyalni és fölötte határozni. 
Az indítvány már ki van nyomatva, az igen egy
szerű. Ha azonban a t. ház szükségesnek látja, 
án részemről belenyugszom, hogy, miután csak

ugyan combinatiót kivan, utasíttassák egyenesen 
a pénzügyi bizottsághoz, hogy mindazokra nézve, 
kik ezen indítvány alá esnek, mind a fölemelés 
összegére nézve, combinálván a szükségeseket, 
terjeszsze ide véleményét, és akkor határozzunk 
felette : mert itt a házban átalában és részle
tekben is tárgyalni ezen dolgot, sok idő mulasz
tással jár, mivel sok combinatió szükséges hozzá; 
hanem mindezekről a pénzügyi bizottság adhat 
leghelyesebben javaslatot. Méltóztassék tehát a 
tisztelt ház a megszavazást addig felfüggeszteni, 
és vagy külön tárgyalásra kitűzni az indítványt, 
vagy pedig most már — minthogy az indítvány 
már ki is osztatott — határozatilag kimondani, 
hogy az a pénzügyi bizottsághoz utasittatik vé
leményadás végett. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház ! méltóztassék nekem megen-
gedni,hogy én is elmondhassam e hiányról nézetemet 
(Halljuk!) Ha valaki, ugy bizonyára én is átlá
tom annak szükségét, hogy különösen az alsóbb 
rendű tisztviselők fizetési tételei, melyek a múlt 
korszakban állapíttattak meg s valóban igen cse
kélyek, egy organicus szabályzat keresztülvitele 
által akkép állapíttassanak meg, hogy azon cse-

1 kély fizetési összegek, melyek mindeddig a ta
karékosság szempontjából tartattak meg, a mél-

I tányosság elvei szerint kiegyenlittessenek és a 
1 fizetésnek egy bizonyos minimuma biztosittassék. 

Méltóztatnak tudni az általam előterjesztett költ
ségvetésből, hogy számos hivatalnoka vau a 
pénzügyminisztériumnak a vidéken, kinek fizetése 
nem több mint 315 í r t ; ez pedig oly csekély 
ősszeg, hogy abból a jelen viszonyok közt csak 
a legszűkebben is alig lehet megélni. Azonban, 

; miután a roszul díjazott tisztviselők száma igen 
j nagy, óhajtottam volna, hogy a fizetések rende-
I zése, az adóhivatalok rendezésével hozassák kap-
| esolatba, még pedig akkép, hogy a fölösleges 

hivatalok beszüntettetvén, a fizetések felemelése 
a személyzet számának leszállításával hozatnék 
kapcsolatba. Ez esetben oly javaslatot lennék 
képes a t. ház elé terjeszteni, melynél fogva a 
költségvetés nagyobb terheltetése nélkül a ki
sebb fizetések is felemeltethetnek, tehát azon 
czél, melyet Deák Ferencz igen tisztelt képvise
lőtársamjelen indítványával kitűz, eléretnék. Azon
ban épen az általa elébb beadott indítvány foly
tán a pénzügyi bizottság e kérdéssel már fog
lalkozott , s eziránt .javaslatot is tett. Már 
méltóztassanak tekintetbe venni: ha ezen kérdés 
ujabban tárgyaltatnék, mily véghetetlen munkát 
adna, ha ezen számos tételből álló költségve
tést, melyet a folyó évre kell megszavaznunk, 
bizonyos, még ezután megállapítandó elvek sze
rint kellene most módosítani. 

Ennélfogva most csak egy kivihető, ha a 
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pénzügyi bizottság külön javaslata, a melyhez én 
is hozzájárultam, fogadtatnék el. 

Ezen kérdés feletti javaslattétel végett a 
pénzügyi bizottság készíttetett a pénzügyminisz
térium által, minden alsóbb rangú csekélyebb 
fizetéssel ellátott hivatalnokról egy jegyzéket, ez 
alkalommal több rendbeli combinatiót tettünk. 
De ezek mindegyike azen meggyőződést keltette 
bennünk, hogy azon esetben, ha a pénzügymi
nisztériumnál organicus rendszert akarunk ke
resztülvinni, az egész költségvetést át kellene 
dolgozni: csak a pénzügyminisztériumnál ily fel
emelés egy fél milliónyi összeget fogna igénybe 
venni ; igy tehát a pénzügyi bizottság a pénzügy
minisztériumtól nyert ujabb összeállítás folytán 
egy javaslatot tesz, a melyben kimondatik, hogy 
a központban levő legkisebb fizetés 500 frt, a 
vidéken pedig a legkisebb fizetés 400 frt legyen, 
és mintán ezen fizetések ekkénti megállapítása 
folytán az ahhoz közel álló fizetési tételekben 
bizonyos kiegyenlítés volt szükséges — mint a 
pénzügyi bizottság által beterjesztett jelentésből 
méltóztatnak látni — erre 200,000 frtnyi összeg 
ajánltatik meg, még pedig akként, hogy ez év
ben a 315 frtnyi fizetéseknek 400 frtra való eme
lése, s a központi fizetések legcsekélyebb tételé
nek 500-ra való fölemelésére, s a szükséges ki
egyenlítésekre 145 ezer forint szavaztassák meg, 
55 ezer frt pedig ez évben arra fordittassék, hogy 
rendkívüli esetekben, hol segély adása szükségessé 
válnék, ezt meglehessen adni. 

Azt hiszem, a pénzügyi bizottság helyesen 
járt el, a mennyiben nem tett oly javaslatot, 
mely az egész költségvetésben lényeges módosí
tásokat tett volna szükségessé, de az elismert 
bajon 200,000 frt átalánynak javaslatba hoza
tala által kívánt segíteni. 

Mindazt, mi az alsóbb rendű hivatalnokok 
és szolgák fizetésének csekélységére nézve mon
datott, magam is indokoltnak tartom. 

Azonban azt hiszem, erre nézve a legczél-
szerübb eljárás az lenne, ha tekintetbe véve azon 
körülményt, miszerint az 1870-diki költségvetés 
úgyis ezen év folytán tárgyaltatik, és nem 
sokára eljő ideje az 1871-ki költségvetés egybe
állításának, ezen költségvetésnél terjesztetnék elő 
oly javaslat, mely a fizetések emelését lehetővé 
tegye az átalános költségek emelése nélkül. A 
minisztérium előterjesztése és a pénzügyi bizott
ság javaslata alapján, a t. ház képes lesz ez 
iránt ugy határozni, hogy a mostani tanácsko
zásokmenete ne hátráltattassék és a bajon a jövőre 
nézve segítve legyen. 

Bátorkodom tehát azon kérést intézni a t . 
házhoz, hogy bizza meg a pénzügyminisztériumot 
az ez iránybani javaslat tételével. 

Az idei költségvetést illetőleg a pénzügyi 
KÉPV. H. NAPLÓ l & l ! IV. 

bizottság azt javasolta, a mit az adott körül
mények között tenni lehet, és a mely javaslat 
szerint — kivéve az államjószágoknál szolgálókat, 
kik faluhelyen lakván természetesen kevesebb fize
téssel beérhetik — nem lesz már ez évben az ország 
tisztviselői közt senki, kinek a vidéken 400, a 
központon 500 írtnál kevesebb fizetése lenne. A 
pénzügyi bizottság e véleményéhez részemről én 
is készséggel és szívességgel járulok, és magam 
is érezvén a minél előbbi rendezés szükségét, 
a jövő költségvetés alkalmával rendszeres javas
latot fogok ez iránt előterjeszteni. 

D e á k F e r e n c z : Tökéletesen megnyu
godnám azon javaslatban, ha addig is, mig a 
rendezés megtörténik, a szegény szolgáknak és 
roszul fizetett tisztviselőknek élniök nem kel
lene. Sokszor tapasztaltam, hogy a legnagyobb 
komolysággal elhatároztuk, hogy ez vagy ama 
dolog rövid idő alatt felvétessék, és ez mégis 
sokszor évekig halasztatott. Én nem látom át, 
hogy most, a költségvetés tárgyalásánál miért ne 
határozhassunk addig is, mig a rendezés meg
történik, valami javítást. Egyébiránt, ha most 
nem lehet e dolgot elhatározni, azt kérem, hogy 
indítványom tárgyalásra kitüzessék, és akkor 
természetesen abban nyugszom meg, a mit a t. 
ház többsége fog határozni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Nekem mindjárt azon észrevéte
lem volt, hogy e kérdés nincs ma napirendre 
tűzve. Magában véve fontos és szövevényes levén 
e kérdés, ajánlom, méltóztassanak elhatározni, 
hogy miután már ugy is ki van nyomtatva, 
holnap vagy holnapután napirendre tűzessék. 

T i s z a K á l m á n : Abban tökéletesen 
egyetértek t. elnök úrral, hogy ma e kérdést itt 
megvitatni nem lehet, mert nincs napirendre ki
tűzve; azonban semmi sem áll útjában annak, 
szolgálati fizetésekről levén szó, hogy az indít
vány a pénzügyi bizottsághoz utasíttassák véle
ményadás végett, és hogy azt majd akkor tár
gyaljuk, midőn a bizottság e részbeni jelentése 
a ház elé érkezik. En tehát ezt részemről elfo
gadom, és épen azért tartózkodom attól, hogy 
a dolog lényegéhez most szóljak. (Helyeslés.) 

Z s e d é n y i E d e : Én is azt hiszem, mi
után a szóban forgó kérdés itt némileg megvi-
tattatott, sőt mellette és ellene is szólottak, leg-
legjobb volna az indítványt a pénzügyi bizott
sághoz utasítani, hogy mindazon pro és contrá-
kat méltányolva, véleményt terjeszszen a ház elé, 
a midőn is sokkal könnyebb lesz a tanácskozás. 

E l n ö k : Méltóztatnak tehát e tárgyat a 
pénzügyi bizottsághoz utasítani 1 (Igen!) Tehát 
Deák Ferencz képviselő urnák a szolgák és hi
vatalnokok fizetéséről szóló határozati javaslata 
a pénzügyi bizottsághoz utasittatik. 

40 
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Most a horvátországi budgetet illetőleg kell 
még határozni. Méltóztatnak a felolvasott egyes 
tételeket elfogadni? (Elfogadjuk!) Tehát ez a 
pénzügyminisztérium költségvetésének első rova
tába illesztendő e czim alatt: „Fizetések és lak
bérek." 

Most az a kérdés: külön fejezetbe tótessék-e 
ez, vagy pedig a többi fejezetbe beleillesz
tessék ? 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Együtt véve a központi vezetés fel-
emlittetik 8268 írttal, mely összeg a Horvát
ország költségeinek födözésére fog szolgálni, mi
ről a minisztérium annak idejében számolni fog, 
és a ház a számadásokból meggyőződhetik majd, 
hogy a kijelölt czélra fordíttatott. Tehát csak 
arra kérem a t. házat, hogy a központi költsé
geket, melyek 769,000 frttal vannak előirá
nyozva, felemelni méltóztassék 777,268 forintra, 
azon megjegyzéssel, hogy 8268 frt a pénzügy
minisztériumnál rendezendő horvát osztályra for
díttassák. 

E l n ö k : Az a kérdés, hogy ezen tétel kü
lön fejezetbe foglaltassék-e, vagy pedig nem] 
(Felkiáltások: Külön fejezetbe!) Tehát külön feje
zetben fog felvétetni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
az első rovatnak a központi segédhivatalnokokra, az 
államépületi felügyeimégre és a kincstári levéltárra 
vonatkozó tételeit, a második rovat tételeit, melyek ész
revétel nélkül elfogadtatnak) 

E l n ö k : Következik a II-ik fejezet a szám
vevőségről. 

Bujanovics Sándor jegyző (fel
olvassa.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! A számvevő
ségre nézve van megjegyzésem. Megjegyzésem 
nem annyira oda terjed ki, hogy egyik vagy má
sik számvevőségi hivatalnok felesleges-e vagy 
nem, mert azt ily módon meghatározni valóban 
képes nem volnék ; de igen is, kiterjed észrevételem 
arra, hogy minő módon történt a számvevőségi 
hivatalnokok szaporítása. A pénzügyminiszter ur 
indokolásának 4-ik lapján ugyanis azt mondja, 
hogy a számvevőségi személyzet egy főpénzügyi 
tanácsossal, egy pénzügyi tanácsossal, 5 számta
nácsossal és 40 számtiszttel szaporittatott októ
ber 16-án múlt évben ; azon kívül 56 számviteli 
képzettséggel biró számtiszt számára egyenkint 
150 frt fizetési pótlék adatott. I t t tehát szó van 
a hivatalnokok szaporításáról és fizetések fel
emeléséről az országgyűlés hire-tudta és bele
egyezése nélkül, a mi összesen számszerint a ki
adásban mintegy 52 ezer forintra megy. Meg
engedem, t. ház, hogy mindezen hivatalnokokra 
szükség van, és megengedem, hogy indokolt azon 
fizetési felemelés, melyet a pénzügyminiszter ur 

felemiitett; de van valami mégis, a mit nem en
gedek meg, és ez az, hogy a hivatalnokok szá
mának ily nagy szaporítása és a hivatalnokok 
fizetésének ily emelése eszközölhető lenne az év 
közepén az országgyűlés beleegyezése, szavazata 
nélkül. (Helyeslés a hal oldalon.) E tekintetben, 
ha nem lenne a ház asztalára letéve egy indít
vány, mely azt kívánja, hogy egyátalában a hi
vatalok berendezése és a fizetések meghatározása 
törvényhozás utján valahára már állapíttassák 
meg, most tartanám feladatomnak eziránt hatá
rozati javaslatomat benyújtani. De miután, mint 
méltóztatnak emlékezni, t. barátom Vukovics 
Sebő képviselő épen a múlt napokban nyújtotta 
be eziránt a határozati javaslatot, most midőn 
egyfelől a pénzügyminiszter ur ez irányban kö
vetett eljárása ellen tiltakozom, másfelől kérem, 
hogy Vukovics képviselő ur határozati javaslatát 
a költségvetési tárgyalások befejeztével azonnal 
napirendre kitűzni méltóztassék, hogy ne fordul
hassanak elő többé olyan esetek, hogy egyes 
egyedül a miniszter belátása szerint ily terhek 
rovassanak az országra, a melyek után alig ma
rad más az országgyűlés számára, mint az igy 
szaporított költségeket megszavazni. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A t. képviselő ur előadására csak 
egyet jegyzek meg, midőn a pénzügyi miniszté
rium 1869-ik költségvetése megszavaztatott, egy 
bizonyos összeget kértem a pénzügyi kezelés szá
mára, a mely alkalommal különösen kiemeltem, 
hogy miután az egész pénzügyi szolgálatnak ren
dezése áll előttünk, az egész fejezet közti átru
házás engedtessék meg, ez engedélyeztetett s a 
törvényben kimondatott. Ha a t. képviselő ur, 
midőn az 1869-ki számadások be fognak adatni, 
azt fogja tapasztalni, hogy a törvény által meg-

1 állapított összeg minden alapos ok nélkül tulha-
ladtatott, akkor jogosítottnak fogom találni föl-
szólalását, s ez esetben joga lesz számon kérni, 
hogy ezen vagy azon tulhaladást mi által indo
kolja a minisztérium? Miután azonban még ar
ról semmi tudomása nem lehet, hogy az általa 
itt megemlített szaporítása a számvevőségeknek 
kitelt-e azon összegből , melyet a törvényhozás 
megszavazott: annyival kevésbbé látom indo
kolva a t. képviselő ur észrevételét, miután 
a 1869-iki költségvetés beterjesztése alkalmával 
kimondtam jelentésemben , és kimondtam a ház 
előtt, hogy a magyar pénzügyi szolgálatnak ren
dezése épen munkában van, és keresztülvitetik. 
Ha tekintetbe veszi a t. ház, hogy a számvevő
ségeket át kellett már azon czélból is alakítani, 
miután a számvevőségi teendők nem oly egy
szerű teendők, a melyeket bárki bármikor 24 
óra alatt megtanulhat, hogy a törvénynek ele-
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get kellett tenni a tekintetben is, hogy a hiva
talos nyelven, magyar nyelven vitessenek a 
számadások : ez pedig azt igényelte, hogy a ré
gebben alkalmazott szakértő, de idegen ajkú 
tisztviselők helyett magyarok alkalmaztattassanak 
s igy sok magyar fiatal embert be kellett tani-
tani, beosztani, és a szolgálatot újra rendezni: 
mindenki el fogja ismerni, hogy ezen rendezés 
keresztülvitelét senki jó lélekkel magára nem 
vállalhatta volna, ha a törvényhozás bizonyos la-
titudeot nem enged, bizonyos felhatalmazást nem 
ad. Ezt kértem és ezt nyertem. 

Ennnélfogva teljesen följogosítva éreztem 
magamat, időközben is az állomásokat berendezni, 
annyival inkább, mert épen az év második felé
ben mutatkozott, hogy a személyzet, a mely fel 
volt állítva, ahhoz értő betanított ujabb egyé
nekkel sem képes végezni annyit, mennyit vé
gezhetett volna, ha nem kívántatott volna a 
nyelv megváltoztatása. Ugy hiszem, az első fel
adat, melynek teljesítését az ország és a ház tőlem 
kívánja, az, hogy a pénzügy kezelése rendben men
jen, hogy minden pénzkezelésről számot adhas
sak; már pedig nem adhatnék számot, ha a 
számvitelre szükséges egyének beosztására föl 
nem hatalmaztatnám, kivált midőn ezen körül
ményt előre bejelentettem, s a ház megszavazta 
az átruházási jogot. Ha a t. képviselő ur észre
vételt kivan tenni, tegye azt akkor, midőn az 
1869-ki zárszámadás be lesz terjesztve. 

Egyébiránt megjegyzem, hogy ha normális 
budget lesz, hogy ha a pénzügyi szolgálat át 
lesz már alakítva és a szükséges személyzet min
den egyes szolgálatra nézve fölállítva: ez eset
ben ily fölhatalmazásra nem lesz szükség. De a 
mostani átmeneti korszakban kérésem indokolva 
volt, a ház meg is adta a fölhatalmazást és én 
ugy hiszem kötelességem szerint jártam el, mi
dőn látva azt, hogy a szolgálat egyik ágában 
az átmeneti korszak és a magyar nyelv behoza
tala folytán a személyzet szaporítása szükséges, 
e fölhatalmazással éltem. (Helyeslés jobb felől.) 
Ezen intézkedést én magam jelentettem be, s an
nak szükségességét képes vagyok indokolni. 
(Élénk helyeslés jobb felől.) 

S i m o n y i E r n ő : Nem vonom kétségbe 
a pénzügyi miniszternek azon jogát, hogy any-
nyit költsön el a központi igazgatásra, a meny
nyire őt a ház fölhatalmazta, és ha ezen költ
ségvetésről a számadások beadatnak, azon oknál 
fogva, hogy több nem költetett el, mint a 
mennyire a ház fölhatalmazta a minisztert, ha 
a miniszter azon korlátok közt maradt, termé
szetesen ellene kifogást tenni nem lehet. Hanem 
nekem egy általános kifogásom van a miniszter 
ur ellen, az t . i . , hogy azon összeget, melyre a ház 
fölhatalmazta akkor a miniszter urat az átme

neti korszakra való tekintetből, ő most három 
évi tapasztalás után is föntartja, és ragaszkodik 
azon kívánságához, hogy ily nagy summa pénz 
szavaztassák meg a központi igazgatásra. 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : A mennyi szükséges ! 

S i m o n y i E r n ő : Mert azt hiszem, a köz
ponti igazgatásban a személyzetet nevezetesen 
csökkenteni lehetne. A pénzügyi minisztériumban 
a központi igazgatási személyzet meghaladja a 
600-at; ez, én azt hiszem, rendkívül sok, 600 
embert tartani azért, hogy 150 millió bevétel 
és kiadásról számoljon, azt rendkívüli soknak 
találom. (Ugy van! bal felől.) Maga a számvevő 
osztály hivatalos személyzete 400-ra megy; én 
azt hiszem, kevesebb személyzettel lehetne elér
ni azon czélt, melyet a miniszter ur kitűzött 
magának , nevezetesen, hogy először rendben 
menjen a pénzügyi igazgatás, és 2-or, hogy szá
molhasson az ország pénzének kezeléséről; én 
azt hiszem, hogy kevesebb személyzet mellett 
rendben lehetne az igazgatás, vagy legalább oly 
rendben, és ha kellőképen utána néznének, még 
jobb rendben, mint a hogy mostan megy. (He
lyeslés hal felől) En tehát arra kérném a t. mi
niszter urat és a t. házat, hogy ne ragaszkod
jék most ama három év előtt amúgy vaktában 
megajánlott pénzösszeghez, hanem most már 
gyakorlatban meggyőződve, a miniszter ur is 
szállítsa le hivatalnokai számát és a ház is intéz
kedjék, hogy a miniszteri hivatalnokok fölöslege
sen ne szaporittassanak. (Helyeslés bal felől.) 

S i m o n y i Lajos b . : T. ház! A múlt 
évben a pénzügyminisztériumnak megadatván 
költségvetésére a virement, tagadhatlan, hogy az 
egyes czimekben fenmaradt összegek a pénzügymi
nisztérium által ̂ fordíthatók más ezélokra; de én azt 
hiszem, hogy a virement által megtakarított ösz-
szeg állandó tisztviselők fizetésére nem fordit-
tathatik soha, és pedig azért nem, mert az ál
landó tisztviselői állomások felállítása által nem 
csak azon költség háramlik az országra, mely a 
virement által megtakarittatik, hanem miután 
ezen állandó tisztviselők nyugdijakra is tarthat
nak igényt, a jövőre is köteleztetik az ország na
gyobb nyugdijak kifizetésére és ez által na
gyobb költségek megtételére. En ezért azt hi
szem, hogy a virementből ideiglenes kiadásokat 
lehet tenni, abból ideiglenesen kinevezett tiszt
viselőket lehet fizetni, de a virement által vég
leg kinevezett tisztviselőket és hivatalnokokat egy-
átalában fizetni nem lehet. Ennek következté
ben azon indítványt pártolom, melyet Tisza 
Kálmán t. képviselőtársam te t t , mely szerint 
Vukovics Sebő t. képviselő ur határozati javas
lata minél elébb tárgyalás alá vétessék, jelen 
esetben pedig ugy tekintem a dolgot, hogy a 
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virement joga nem alkalmaztatott szabályosan. 
(Helyeslés bal felől.) 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház! Előttem szóló képviselő ur 
előadására csak egy megjegyzést kívánok tenni. 
Ne méltóztassék azt vélni, hogy az indokolásban 
emiitett tisztviselők mind újonnan alkalmaztat
tak ; hanem ezen helyek betöltettek a legalkal-
masabbakkal azok közül, kik már elébb is szol
gálatban voltak, tehát ezen betöltések által a 
nyngdij-alap nem szaporodott; az üresedésbe jött 
alsóbb helyek pedig betöltetnek azon gyakorno
kokból, kik a számviteli szolgálatot időközben 
megtanulták. 

A pénzügyminisztériumnál már 3-ik éve, 
hogy behozatott azon rendszer, hogy az idegen 
ajkú számvevői tisztviselők lassankint elbocsát
tatván, helyökbe magyar nyelvet értő fiatal em
berek, kik mint gj^akornokok vétettek fel, mi
helyt a számviteli vizsgát kellőkép letették, al
kalmaztatnak. 

Sajnálattal jelentem ki, hogy még most 
sincsenek a számvitelt teljesen értő és sikerrel 
vizsgát tett magyar tisztviselők oly számban 
rendelkezésemre, hogy azok a szolgálat igényei
nek teljesen megfelelhetnének. 

Hogy az átmeneti kórsakban ily nehézsé
gekkel találkozunk, az természetes, mert nem 
csekély feladat volt a számviteli szolgálatot, mely 
szakismeretet és gyakorlatot igényel, kellőleg 
kiképzett egyének hiányában a német nyelvből 
magyar hivatalos nyelvre átváltoztatni. De a 
számviteli szolgálatot egészen újonnan is kellett 
berendezni. Méltóztatnak tudni, hogy midőn 
a minisztériumot átvettem, a számviteli szolgá
lat összpontosítva volt a íődolgokra nézve Bécs
ben, a többiekre nézve Budán és az országos 
kerületi pénzügyi igazgatóságoknál; miután pe
dig a pénzügyi igazgatóságok, azok számának 
leszállítása mellett, újonnan readeztettek, és azok
hoz mindenüvé számvevőségeket kellett felállí
tani : valóban el lehet mondani, hogy a múlt 
év folytán a tisztviselők számát még határozot
tan megállapítani nem lehetett. 

Megengedem, hogy Simonyi Ernő képviselő 
ur azon hitben van, hogy ezen nehézségeket 
gyorsabban és kevesebb költséggel lehetett volna 
legyőzni és a rendezést keresztülvinni; de én, 
ki a kivitellel meg voltam bizva, és ennélfogva 
annak minden nehézségét éreztem, ámbár igye
keztem mindenütt lehetőleg takarékosan eltárni, 
a szolgálat megzavarása nélkül az átalakítást 
másképen keresztül nem vihettem. Ki kell azon
ban nyilatkoztatnom, hogy nem elég átaíános-
ságban azt mondani, hogy valami roszul történt; 
tessék az egyes tételeknél kimutatni, hogy hol 
és miképen követtetett el hiba, és én leszek az 

első, a ki — ha az észrevétel alapos — a hi; 
bát elismerve azt készséggel ki fogom javítani-
de igy minden részletes indokolás nélkül, egész 
átalánosságban intézni támadást és azt mondani 
„minden roszul történt" : ezt én nem tartom 
sem helyes, sem parlamentalis nyilatkozatnak. 
(Helyeslés jobb oldalon.) 

J á m b o r P á l j e g y z ő : Következik Vu-
kovics Sebő. 

V u k o v i c s S e b ő : Érdemes képviselőtár
sam Simonyi Lajos báró elmondotta az eszmét, 
melyet én ki akartam fejezni, ennélfogva elállók 
a szótól. 

T i s z a L á s z l ó : Igen röviden csak egy 
pár kérdést teszek a pénzügyminiszter úrhoz. Tö
kéletesen megnyugszom abban, hogy a fizetés-
szaporitást a magyar nyelvre való átváltoztatás 
okozta, azon esetben, ha a tisztelt pénzügymi
niszter ur méltóztatik engemet biztosítani arról, 
hogy valósággal a pénzügyi kezelés már most 
minden ágában magyarul megy. Bátor vagyok 
Simon}7! Lajos t. barátom véleményének némi 
kiegészítésére megjegyezni azt, hogy én nem 
csak nem helyeslését óhajtan ám kimondani az ezen 
országgyűlés tudtán kivül történt egyéni szapo
rítás miatt, hanem, miután magát a kiadást né
zetem szerint a t. pénzügyminiszter ur virement 
jogával igazolta ugyan, de virement utján csak 
is ideiglenes kiadásokat lehet tenni: óhajtanám, 
hogy a ház határozatikig fejezze ki azt, misze
rint az országgyűlés tudtán kivül rendszeresített 
hivatalnokokat csakis ideigleneseknek kívánja te
kinteni addig, míg arra nézve a háznak véglege
sen határozni alkalma nem lesz. Ezek igénytelen 
nézeteim, melyekkel az előttem szólott elmon
dott nézetét óhajtottam, vélekedésem szerint, 
kiegészíteni : különben én is óhajtom, hogy Vu
kovics Sebő barátom indítványa a budget be
fejezése után rögtön tárgyalás alá vétessék. (He
lyeslés bal felől.) 

G h y c z y K á l m á n : Én részemről csak 
azon kívánsághoz akarok szólani, melyet leg
utoljára tisztelt barátom Tisza László kifeje
zett és melyet Tisza Kálmán kiemelt, hogy t. i. 
igen kívánatos lenne, azon határozati javaslatot, 
melyet Vukovics Sebő beadott, mielőbb tárgyalás 
alá venni; mert azon kérdés, hogy szaporitatott-e 
a központi hivatalnokok száma, minden minisz
tériumoknál előfordulhat, vagy talán elő is fog 
fordulni; ezen controversia nem fog megszűnni, a 
mig nem fognak systemisáltatni a minisztériu
mok hivatalnokai. Miután azonban a rendszere
sítés megfontolást igényel, igen helyesnek tar
tom Vukovics indítványát, mely a rendszeresítés
nek minden oldalról való megfontolását lehetővé 
teszi; miért is szintén azt kívánom, hogy a 
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budget-tárgyalás után azonnal napirendre ki-
tüzessék. 

E l n ö k : A ház határozatainál fogva Vu-
kovics Sebő határozati javaslata ki van nyomatva 
és a t. háztól függ kimondani, hogy a budget 
tárgyalása után az elnök azonnal napirendre 
tűzze ki. (Fölkiáltások jobb felől: A budget után!) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Valamely tárgynak jövendő
beli napirendre tűzésének megállapítása akorra 
való, midőn átalában a napirend megállapításá
ról van szó, most a napirend kitűzéséről intéz
kedni nem lehet. (Jobb felől helyeslés, bal felől 
ellenmondás.) 

T i s z a K á l m á n : A napirendhez kívá
nok szólani. Nem tartom azt, hogy mig a mos
tani napirendet le nem tárgyaltuk, nem lehet 
más tárgyat napirendre tűzni; hivatkozom e te
kintetben az állandó szokásra, a tárgyalás köz
ben utóbbi napirendet számtalanszor megállapí
tottunk. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
niszter i A ház! 

T i s z a K á l m á n t Igenis, a ház, nem én, 
és nem a miniszter ur; de engedje meg a mi
niszter ur, nekem is van jogom a napirendre 
való kitűzést proponálni és indítványozni, hogy 
a ház által az e tárgyalás után azonnal napi
rendre tűzessék, a mint viszont a pénzügymi
niszter urnák van joga indítványozni, hogy ne 
tűzessék napirendre; de ezen kérdés fölött sza
vazni és határozni kell! A t. elnök ur fogja 
föltenni a kérdést, de óhajtom, hogy az ne adjon 
kihivó határozatra alkalmat , hanem világos 
egyenes nyilatkozat által lássuk: mi szándéka 
van a kormánynak, az-e szándéka , hogy ren
deztessenek ezen hivatalok, vagy az-e, hogy to
vábbra is szabad kéz engedtessék nekik ? (Helyes
lés bal felől.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Nem arról van most szó, 
hogy hivatalok rendeztessenek-e és pedig mi
előbb, mert ezt magam is óhajtom, hanem tár-
gyaltassék-e ez vagy nem, a budget-vita közben? 
erről van most sző. Azt hiszem, nekem is van ! 
jogom —mint képviselőnek — a házszabályok értel
mében a napirend érdekében fölszólalni; és én 
azt vélem, ellenkezőleg a t. képviselő úrral, 
hogy ne most, hanem később, ha a budget-vita 
befejezve lesz, tanácskozzunk a további napirend 
fölött. . 

Z s e d é n y i E d e : Nem rendes gyakorla 
ugyan, a mire Tisza Kálmán képviselő ur hivat
kozott, hanem csakugyan gyakrabban megtör
tént már, hogy vita közben határoztuk meg a 
későbbi napirendet. Emlékeztetem. a t. házat 
Deák Ferencz indítványára, melynek következ
tében elhatározta a ház, hogy a főszámvevő
székről szóló törvényjavaslat, mihelyest készen 
lesznek az osztályok, tárgyalás alá vétessék, a 
budget befejezése előtt is. Az én véleményein 
szerint azt e határozati javaslatra nézve is te-
hetnök : mert, ugy látszik, sokan vannak, kik 
azt hiszik, hogy nem akarunk e tekintetben 
határozni; pedig ezeket is jó volna megnyug
tatni. Miután tehát a pénzügyi bizottságban is 
már föltűnt a hivatalnokok számának aggasztó 
növekedése, azt hiszem, ha némelyeknek meg
nyugtatására szolgál, méltóztassanak elhatározni, 
hogy ezen indítvány a budget tárgyalása befe
jezése után azonnal tárgyaltatni fog. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Kötelességem szerint tölteszem a 
kérdést: kívánja-e a t. ház most kimondhatni, 
hogy a VukovicsSebő képviselő ur által beadott 
határozati javaslat a budget tárgyalásának be
fejezése után napirendre tűzessék? Akik kívánják, 
méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) Méltóztas
sanak most felállni azok, a kik nem kívánják na
pirendre tűzni. (Megtörténik.) Tehát ezúttal nem 
határoz fölötte a t. ház. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a pénzügyminisztérium, költségvetésében a központi igaz
gatási számvevőségi czim alatt előforduló 1 — 10-ik 
rovatot, mélyek észrevétel nélkül elfogadtatnak.) 

Pul szky Eerencz előadó : T. ház! 
Legyen még szabad megjegyeznem, hogy ezen 
tételekre nézve harmadfél százalék megtakarí
tást maga a pénzügyminiszter ur ajánlott, mi
ként az indokolás 4-ik lapján olvasható, ugy, 
hogy az egész summa ennyivel kevesebbet fog 
tenni. 

E l n ö k : A t. ház tehát a számvevőség 
részére ezen tételeket megszavazza. 

T. ház! Két óra ugyan még nincs; de en
gedelmet kérek a t. háztól, hogy ma az ülést 
előbb oszlathassam föl, mert egy elhunyt kép
viselőtársunk temetése 3 órára van kitűzve, 
melyre a t. házat ezennel meghívom. (Helyeslés.) 

Holnap 10 órakor ülés fog tartatni, melynek 
egyedüli tárgya lesz a pénzügyminisztérium költ
ségvetésének tárgyalása. 

ÁS ülés végződik d. u. l2/t órakor. 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: A főrendek üzenik, hogy a büntető törvényre s gyakorlatra vonakozó némely intézkedésekről 
szóló törvényjavaslatot, továbbá a magyar keleti vasút engedélyokmányában előforduló sajtóhiba megigazitására vo
natkozó határozatot, amazt módosításokkal, elfogadták. Kérvények bemutatása. A Nagy - Britanniával kötött pót
szerződés, úgyszintén a főrendektől némi módositással visszaérkezett törvényjavaslat a tözsdebiróságról, az osztályok
hoz utasittatik. Paulini-Tóth Vilmos kérvényezési ügyben, Irányi Dániel pedig czimek s rendek osztogatása tár
gyában interpellálják a kormányt. A mentelmi bizottság jelentést tesz Berzenczey László és Rákóczy János bün-
enyitő, és Miletics Szvetozár sajtópörbe foghatása iránt. A pénzügyminisztérium költségvetésének tárgyalása tovább 
foly. Stoll Károly határozati javaslatot nyújt be a kereszthegyi bányáról; 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Gorove István, Lónyay Menyhért; később 
Festetics György gr., Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. lO1^ órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni és a múlt ülés jegyzőkönyvét meghall
gatni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
január 21-én tartott ülés jegyzőkönyvét a pénzügymi
nisztérium költségvetését tárgyasa pontig kizárólag.) 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a jegyzőkönyvet a pénzügyminisztérium költségvetését 
tárgyazó ponttól végig.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv 
hitelesíttetik. 

A főrendiház jegyzője üzenetet hozott a fő
rendek részéről. 

C s á k y G y u l a g r . f ő r e n d i j e g y 
z ő : Mélyen t. elnök ur! t. ház! Van szerencsém 
a főrendiháznak f. hó 20. és 21-én folytatólagosan 
tartott ülésének jegyzőkönyvi kivonatát, s azzal 
együtt a „bűntető törvény és gyakorlat" némi 
módosításáról szóló törvényjavaslatot alkotmá
nyos tárgyalás és szíves hozzájárulás végett, továb
bá a keleti mozdony-vasútról szóló törvényjavaslat
ban előfordult sajtóhiba kiigazítását elfogadás 
végett a t. ház asztalára letenni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a fő
rendi ház jegyzőkönyvi kivonatát a büntető törvény és 

gyakorlat némi módosításairól szóló törvényjavaslat 
tárgyában^) 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a főrendi ház jegyzőkönyvi kivonatát a magyar keleti 
vasutengedély okmányában előforduló sajtóhiba kija
vítása tárgyában.) 

E l n ö k : A képviselőház ezen üzenetet tu
domásul veszi s tárgyalását annak idejében el
rendeli. 

Van szerencsém Tisza Kálmán képviselő ur 
által beadott kérvényt a t. háznak bejelenteni, 
melyben erdélyi felső-fehérmegyei több telepit vé
nyes kéri a kilátásba helyezett úrbéri maradvá
nyokról szóló törvény mielőbbi tárgyalását és 
szentesítését. 

Az elnökségnek nincs egyéb előterjesztése. 
G o r o v e I s t v á n k ö z g a z d a s á g i m i 

n i s z t e r : T. ház! Volt szerencsém a múlt na
pokban a t. háznak benyújtani az angol keres
kedelmi szerződést, a mely tulajdonképen csak 
pótszerződés. E szerződés a múlt évi deczember 
30-án köttetett és magában foglalja azon zára
dékot, hogy 6 hét alatt rectificáltatnia kell. 
Miután az országgyűlés összejövetele előtt már 
15 nap letelt e hat hétből, és ugy tudom, hogy 
a pótszerződés már ki van nyomtatva és a t. kép
viselő urak között szét is van osztva; azon ké
rést terjesztem a t. ház elé: méltóztassék elha
tározni, hogy e szerződést az osztályok minél 
előbb tanácskozás alá vegyék és ezt jegyzőköny
vileg is kimondani. 

E l n ö k : Miután a szerződés csakugyan 
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már ki van nyomatva és ki van osztva, nincs 
más hátra, mint hogy a t. ház az osztályokat 
a rögtöni tárgyalásra utasítsa. {Helyeslés.) 

G o r o v e I s t v á n k ö z g a z d a s á g i m i 
n i s z t e r : A másik tárgy, mely természeténél 
fogva igen sürgetős, a tőzsdebiróságra vonatkozó 
törvényjavaslat, melyet az igazságügyminiszter 
úrral volt szerencsém előterjeszteni. E törvény
javaslat a főrendek által némi csekély módosí
tással elfogadtatott, ezen módosítással a képvi
selőházzal tudatú, s a jelentés már alkalmasint 
ki is nyomatott: minél fogva azon kéréssel bá
torkodom a képviselőház elé járulni, méltóztas
sék ezen tárgyat is a sürgetőbbek közé sorolni 
és fölvétele iránt intézkedni. {Helyeslés). 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Eddig a 
mélt. főrendektől több üzenet jött át, melyek
ben azon javaslatoknak, melyek a képviselőház 
részéről közöltettek a másik táblának némely 
módosításai foglaltattak. E módositvanyok addig 
többnyire olyanok voltak, melyek iránt a ház 
egyszeri hallásra könnyen végleg határozhatott. 
Most azonban már több üzenete van nálunk a 
főrendeknek, melyek az általunk tett javaslatok
nak érdemleges, lényeges módosításait tárgyaz-
zák, En azon véleményben volnék, hogy ezen 
üzeneteket nem kellene ugy tárgyalni, mint ed
dig tárgyaltuk, hogy t. i. egyszerűen mindjárt 
a ház elé terjesztessenek végleges elhatározás 
végett, hanem, miután törvényalkotásról van 
szó, minden javaslat pedig, a mely törvény 
alkotását ezélozza, előleg az osztályok megfon
tolása alá bocsátandó: én azon vélekedésben vol
nék, méltóztassék a t. ház elhatározni, hogy 
azon üzenetek, melyek most a ház asztalára már 
le vannak téve, melyek t. i. a főrendektől ér
keztek ide, és igy jelesül ezen speeificus esetben 
a tőzsdebiróságra vonatkozó üzenet is, utasíttas
sák praeferens tárgyalás végett az osztályokhoz. 
Azt hiszem, ugyanazon alkalommal, midőn a ke
reskedelmi szerződés az osztályokban föl fog vé
tetni, ezen tőzsdebiróságra vonatkozó üzenet is 
tárgyalt athatik; és igy — a nélkül, hogy e miatt 
valami hátramaradás vagy mulasztás történnék — 
annak idejében a ház elé lesz terjeszthető. {He
lyeslés .) 

E l n ö k : Elfogadja a t, ház a javaslatot? 
G o r o v e I s t v á n k ö z g a z d a s á g i m i 

n i s z t e r : Ezen véleményhez, melyet képviselő
társunk előterjesztett, részben én is szívesen hoz
zájárulok. Elismerem, lehetnek a főrendek üze
netének olyan részei, melyek bővebb megfontolást 
igényelnek; azonban az eddigi tapasztalásból 
méltóztatnak tudni, hogy vannak olyan üzenetek 
is, melyek nem tartalmaznak lényeges változást, 
és ezeket is az osztályokhoz utasítani fölösleges 
volna. Bátorkodom tehát javasolni, hogy a jelen

tés kinyomatván és a képviselők közt szétosztat
ván, terjesztessék az a ház elé, és esetről esetre 
határozza el a ház, vajon azonnal fölveszi-e tár
gyalás végett, vagy pedig az osztályokhoz uta
sítja-e ? Ez értelemben Ghyczy Kálmán képviselő 
ur javaslatához én is hozzájárulok. 

T i s z a K á l m á n : Én nem gondolom, 
hogy azon ut, melyet a t. miniszter ur ajánlott, 
időkimélésre vezetne ; mert annak elfogadása 
esetében minden egyes alkalommal discussió 
fogna fejlődni a fölött, vajon az illető tárgy az 
osztályokhoz menjen-e vagy ne? holott, ha meg
tartjuk a szabályok rendjét, azok mindenkor az 
osztályokhoz mennek ugyan; de az osztályok, ha 
lényegtelenek a változások, talán fél óra alatt 
elvégzik a tárgyalást, és igy legfölebb 24 órai 
késedelem után minden üzenet a ház elé jöhet. 

E l n ö k : Azt hiszem, a t. ház kívánságát 
fejezem ki, ha kimondom, hogy — a mennyiben 
ezen módosítások törvényjavaslatokra vonatkoz
nak — mindenkor először is az osztályokhoz fog
nak áttétetni. (Helyeslés. Fölkiáltások: Be előze
tesen !) 

V i d a c s J á n o s : T. ház! Koth András 
honvédőrnagy az 1848 — 49-ki önvédelmi harcz 
alkalmával az országnak sok szolgálatot tőn: 
ugyan az akkori országgyűlés megbízásából több 
rendbeli költséget tett az állam részére. Both 
András őrnagy ugyan nem él már, de özvegye 
és gyermekei kérik ezen költségek megtérítését. 
Kérem a t. házat, méltóztassék ezen kérvényt 
elfogadni és a szabályok értelmében eljárni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit-
tatik. 

P a u l i n l - T ó t h V i l m o s : Yan szeren
csém interpellatiót intézni a vallás- és közokta
tásügyi miniszter úrhoz. 

A tényállás következő. (Olvassa :) „Egy föl-
vidéki lutheránus lelkész sajtóvétség miatt több 
havi fogságra ítéltetvén, s ennek következtében 
400 frtnyi évi jövedelméből állomása betöltése 
végett helyettesről levén kénytelen gondoskodni: 
családja és különösen 7 gyermeke a legszomori-
tóbb helyzetbe jutott. Tekintettel az elitélt csa
ládjának ezen nyomasztó anyagi körülményeire, 
egyik fölvidéki lutheránus lelkész magán-uton 
arra szólította föl lelkésztársait, hogy elitélt eol-
legájuk megkegyelmeztetéseért folyamodjanak ő 
fölségéhez a királyhoz. Időközben az igen tisztelt 
vallásügyi miniszter ur e magán-föíszólitásról 
értesülvén, 1739. elnöki szám alatt az evangé
likus ág. hitv. superintendens urakhoz azon föl
szólítást intézte, miszerint „ezen törvényellenes 
izgató pártfogolásnak alkalmas módon elejét ve
gyék." Egyik superintendens ur, mint értesülve 
vagyok, a rendeletet egyszerűen ad acta tette; 
két más superintendens ur azonban nem csak 
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köröztette, hanem még azon hozzáadásokkal is 
kisérte, hogy „miután az emiitett folyamodás 
irányadó körökben törvényellenes izgatásnak 
tekintetik, ahhoz a lelkészek aláírásukkal ne já
ruljanak, nehogy saját személyüket és papi te
kintélyüket eompromittálják." 

„Hogy az illető superintendens urak mikép 
igazolják érintett eljárásukat egyházkerületeik 
előtt, az nem tartozik a törvényhozó testület 
elé ; de hogy az igen t. vallás- és közoktatási 
miniszter urat minő okok és körülmények jogo
sították föl a protestáns egyház autonómiájával 
ellenkező és a kérvényezési jogot, tehát átalában 
az egyéni szabadságot korlátoló rendelet kiadá
sára, arra nézve nem csak jogom, hanem köte
lességem is fölvilágosítást kérni. 

„Mindezeknél fogva bátor vagyok az igen 
t. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz a 
következő interpellatiót intézni: 

,,1-ször. Melyik hazai törvény az, mely ő 
fölsége a királyhoz való folyamodást korlátozza? 

„2-szor. Melyik hazai törvény az, melynél 
fogva a kérvényezés jogának korlátozására az 
autonóm protestáns egyház superintendensei kö
telezhetők ? 

„3-szor. Minő speciális okoknál és körülmé
nyeknél fogva érezte magát a t. miniszter ur 
följogosítva arra, hogy a fölvidéki lutheránus 
lelkészeket kérvényezési joguk gyakorlatában 
meggátolja ?'• 

E l n ö k : Az illető miniszter úrral közöl
tetni fog. 

I r á n y i D á n i e l : A t. ház kegyes enge
delmével interpellatiót kívánok intézni az összes 
minisztériumhoz. Midőn tegnap az ő fölsége sze
mélye körüli minisztérium költségvetése tárgyal
tatott, azon kérdést intéztem az illető miniszter 
úrhoz, vajon az ő előterjesztése folytán történ
nek-e azon kinevezések, melyeknél születésre te-

- kintet fordittatik? Miniszter ur azt méltóztatott 
felelni, hogy az ő hivatalkörében ily előterjesz
tések nem történtek. 

Én, t. ház, mint a demokratiának egyik 
közharezosa, koránt sem kívánom, hogy a kine
vezések, melyek czimekre, rendekre, nemességre 
történnek, a nem nemeseket is tekintetbe ve
gyék: mert én egyátalán fogva nem vagyok ba
rátja a középkor ezen maradványának, és remé
lem, hogy közel van az idő, midőn mindezeket 
törvény utján el fogják törölni. 

Hanem midőn azon kérdést intéztem, a fen-
álló törvény alapján tettem azt. A fenálló tör
vény megengedi, hogy czimek, rendek és rangok 
osztogathassanak; azonban szerintem követeli 
ugyanakkor azt is, hogy születésre ebben tekin
tet ne legyen. A t. miniszter ur, mint emlitém, 
azt mondotta, hogy az ő utján ily előterjeszté

sek nem történnek. De miután én ugy tudom, 
hogy a jelen minisztériumnak fenállása óta is 
történtek kinevezések, mind a sz. István-rendbe, 
mind pedig úgynevezett kamarási méltóságokra, 
arról pedig nem hallottam semmit, hogy a sz.-
István-rend azon alapszabálya módosíttatott, 
illetőleg megváltoztattatott volna, miszerint oda 
csak nemesek neveztetnek ki, s arról sem érte
sültem, hogy a kamarási kinevezéseknél többé 
bizonyos számú ősökre tekintet nincs, és tudom 
azt, hogy Magyarországon a magyar korona terü
letén semmi kinevezés érvénynyel nem birhat, 
mint az, mely a felelős miniszter ellenjegyzése 
és felelőssége mellett történt: azt kívánom tudni, 
hogy ezen kinevezések kinek felelőssége, kinek 
ellenjegyzése mellett történnek? 

Az mondatott, hogy ezen rendek, méltósá
gok nem magyar móltóságok. Ha idegenek, ha 
külföldiek, akkor külföldieknek kell, hogy tekintes
senek és akkor szükséges, hogy a külföldi kine
vezés, az osztrák császár kinevezése, a magyar 
király engedelmével és miniszter ellenjegyzésével 
hirdettessék ki. Ha pedig magyar azon rend, 
czim vagy méltóság, akkor az erre vonatkozó 
kinevezéseknek egyedül a magyar miniszter elő
terjesztése és ellenjegyzése mellett kell történni. 

Ennélfogva, miután az illető miniszter ur 
— illetőnek nevezem, mert az 1848-ki törvény 
egyenesen az ő hatáskörébe tette ezen tárgya
kat — erről semmit sem tud: kénytelen vagyok 
az összes minisztériumhoz fordulni a következő 
kérdésekkel : (Olvassa ;) 

„1-ször: osztatnak-e a magyar korona terü
letén oly rendjelek, és történnek-e kinevezések ő 
felsége nevében, a melyeknek elnyerése születés
hez van kötve 1 Ha igen: 

„2-szor: micsoda törvény alapján és melyik 
miniszter ellenjegyzése és felelőssége mellett 1 

„3-szor : ha vannak, melyek nem valame
lyik miniszter előterjesztése és ellenjegyzése mel
lett történnek, hogyan egyezteti meg a kor
mány ezen tényeket egyrészt az ország önálló
sága s az 1848. III. törvényczikk 3., 7. és 2l-ik 
§§-aival, másrészt tulajdon felelősségével V 

Remélem, a t. minisztérium ezen interpel-
latióra rövid időn (Valaki jobb felől: Nagyon fon
tos!) felelni fog, s én e felelettől függesztem fel 
a további lépéseket, hogy t. i. milyen határo
zati, illetőleg törvényjavaslatot fogok annak kö
vetkeztében benyújtani. 

E l n ö k : A miniszterelnökkel s általa az 
összes minisztériummal közöltetni fog. 

G y ő r f f y G y u l a : Budai lakos Kiss Jó
zsef mint 1848—1819. években sebekkel terhelt 
és most munka képtelen honvédhuszár, nyugdíj 
vagy végkielégitésórt esedezik. Ajánlom kérvé
nyét a t. ház figyelmébe. 
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E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog uta
síttatni. 

H o f f m a n n P á l e l ő a d ó (olvassa a 
mentelmi bizottság jelentését Berzenczey Lajos, és Rá
kóczy János bűn fenyítő, és Miletics Szvetozár sajtó-
pörbe foghatását illetőleg). 

E l n ö k : Ki fog nyomatai és napirendre 
tűzetni. 

Következik a napirenden levő tárgy folyta
tása, t. i. a pénzügyi bizottság jelentésének tár
gyalása, a pénzügyminisztérium 1870. évi költ
ségvetése fölött. A tegnapi ülésben az országos 
pénzügyi igazgatóságig jutottunk, most tehát az 
erre vonatkozó tételek fognak felolvastatni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (ol
vassa a pénzügyminisztériumi költségvetésének az or
szágos pénzügyi igazgatóságra vonatkozó sommázatát.) 

P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó : A pénz
ügyi bizottságnak erre nincs észrevétele. 

E l n ö k t Ezen rovatban ismét Horvát- és 
Tótország neve fordul elő: miután azonban 
diplomatice kimondottuk, hogy mindig a „Hor
vát- Slavon" -ország nevezet fog használtatni, ugy 
hiszem, ezen kifejezés e szerint lesz kijavitandó. 
(Helyeslés.) 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! A 
pénzügyőrségi rovat alatt az igen t. miniszter 
tir a pénzügyi biztosok, valamint a pénzügyőrök 
számát szaporittatni kivánja. Én részemről meg
engedem, hogy azon esetben, ha az indireet adó
rendszer és a dohányadó azon helyzetben fog
nak maradni, melyben jelenleg vannak, e szapo
rítás indokolható ; de nem tudom, ezen ezélba 
vett szaporításból azt kelljen-e következtetni, 
hogy ha bár maga az igen t. pénzügyminiszter 
ur némi kilátásba helyezte mind ezen adónemek, 
mind az adók behajtási módjának reformálását, 
mindamellett azokat meghatározatlan ideig az 
eddigi állapotban karja tartani ? Ha szándéka azon 
állapotban meghagyni, akkor természetesen kell, 
hogy ezen szándék ellen kifogásom legyen: mert 
ez ellenkeznék mind saját nyilatkozataival, mind 
a háznak több izben kimondott nézetével, a 
mely szándékot róla épen azért fel sem teszek ; 
de ha viszont feltenném is, hogy nem szándéka: 
nem látom czélját annak, hogy a pénzügyérségi sze
mélyzet szaporittassék akkor, midőn ezen intéz
ménynek reformjára várunk: mert akkor azon 
helyzetbe fognánk jönni, hogy a mindnyájunk 
által óhajtott reform, s ennek folytán a célszerű 
kezelési módszer által feleslegessé válnék ezen 
valóban költséges személyzet fentartása, és igy 
már akkor, mielőtt a reform életbe léptettetnék, 
ismét nagy számú egyéneket kellene nyugdijak
kal ellátni, vagy elbocsátási átalánynyal kielégí
teni, mely az ország pénztárának szükségtelen 
terheltetését vonná maga után. Én tehát na-
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gyón kérném a tisztelt miniszter urat, hogy ez 
iránt felvilágosítani méltóztatnék: mert, ha csak
ugyan szándékában van czélszerübb adóreformot 
behozni, akkor részemről óhajtanám, hogy a t. 
ház mondaná ki, hogy minden ily szaporítás s 
történendő kinevezés csakis ideiglenes természetű 
lehet, nehogy az állam kincstára ismét terhel
tessék. 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Bátor vagyok a t. képviselő úrtól 
azt kérdezni: hogy, ha átalában az adóreformok 
keresztülviteléhez azonnal hozzáfognánk is, hi
szi-e azt, hogy a közvetett adó kezelését • illető
leg azon föladatnak, melynek teljesítésére a 
pénzügyőrség van hivatva, ez év folytán megfe
lelhetnénk, ha a pénzügyőrök intézményét meg
szüntetnék? Azt tartom, hogy a jelen körülmé
nyek között mindaddig, mig a hatóságok rende
zése keresztül nem vitetik, ez irányban lényeges 
változtatásokat tenni nem lehet. Egyébiránt mél
tóztassék a t. képviselő ur arról meggyőződve 
lenni, hogy mindig kerültem, a mennyire csak 
lehetett, a pénzügyi igazgatásnál, s igy a pénz
ügyőrségnél is szaporítást behozni, én azt csak 
ott és csak azon esetben hoztam javaslatba, a 
hol és a midőn ezen szaporítás elmulasztása foly
tán egyes jövedéki ágakban nevezetes jövedelem
csökkenés mutatkoznék. Ha a tapasztalás azt 
mutatja, hogy egy vagy más vidéken szükséges 
p. o. a szesz megadóztatása, vagy a dohány
csempészet megakadályoztatása tekintetéből ellen
őrködést eszközölni, a pénzügyminisztérium köte
lessége a kellő fölügyelet iránt intézkedni: mert 
az országnak bármely vidékén történnék e tekin
tetben leszállítás, mi a szükséges kiadást 
megszorítaná, valószínűleg minden száz forint, 
mely a pénzügyőrségnél megtakarittatnek, a 
kincstárnak sok ezerekre menő károkat okoz
hatna. 

Az is téves fölfogás, ha a t. képviselő ur 
azt hiszi, hogy a pénzügyőrség személyzete hiva
talnokokból áll. A pénzügyőrségnél, kivéve a bizto
sokat, a többi személyzet e szolgálatot ugy tel
jesiti, mint pl. a katonák, bizonyos zsoldért, és 
hogy ha évek folytán azon örvendetes helyzetbe 
jöhetnénk, hogy a pénzügyőrséget nélkülözhet
nék, vagyis, ha azon jövedékek jövedelmére az 
országnak többé szüksége nem lenne, melyek 
végett a pénzügyőrség szükséges, a mi egyébiránt 
alig képzelhető: akkor mindig lehetséges lesz a 
nyugdíjra jogosult biztosokat elhelyezni, kik ugy 
is értik a pénzügyi szolgálatot; de a határvám 
végett pénzügyőrségre mindig szükség lesz. 

Egyébiránt méltóztassék az e ezélra előirány
zott kiadások összegénél tekintetbe venni azt, 
hogy hazánk jelen körülményei közt azon föl
adat, melynek megfelelni a pénzügyőrség hivatva 
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van, sok nehézséggel jár, s igy kellőkép díja
zandó, mert ámbár szentesitett törvényeink van
nak, melyek szerint bizonyos ügyek végrehajtása 
a pénzügyérekre van bizva, a helyett, hogy kellő 
támogatásban részesittetnének, igen sok helyütt 
a törvény elleni jogosulatlan felszólalások foly
tán, bizonyos ellentétes irány tapasztalható még 
a hatóságok részéről is. (Igaz! jobb felfii.) 

Ily körülmények közt kettő között lehet a 
választás: vagy hagyjuk menni a dolgokat ugy, 
a mint épen mennek, mi az államjövedelmek ne
vezetes apadását eredményezné * vagy szavazzuk 
meg a kért összeget, melynek segítségével a föl
ügyelet akadályozására kétségtelenül létező irány
zatoknak gátot vetünk. 

Én ezen czélból az előirányzott összeg meg
szavazását kérem a t. háztól, mert az ország
gyűlés által megszavazott és szentesitett törvé
nyek végrehajtását szükségesnek tartom eszközölni; 
ezt pedig csak azon esetben teljesíthetem, ha az 
arra szükséges eszközök megadatnak. Már pedig én 
tapasztalásból győződtem meg arról, hogy a pénz
ügyőröknek bizonyos vidékeken szaporítása ok
vetlenül szükséges; szükséges nem csak a batár -
vámofi ellenőrzésére, hanem az indirect adó ke
zelésére is. 

Tessék a t. képviselő urnák elhinni, hogy a 
kiadások minden egyes tételében a legkisebb 
szaporítást is mindig kellő megfontolás után 
szoktam javaslatba hozni. A végrehajtásra szük
séges kiadások megajánlása nélkül pedig a si
kerért a felelősséget el nem vállalhatom. (Helyes
lés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : A házszabályok 
értelmében bátor vagyok az igen t. miniszter 
rir által adott fölvilágositas folytán imént jelzett 
határozati javaslatomat írásban beadni. 

Az igen t. miniszter ur félre méltóztatott 
engem érteni: mert én egy szóval sem mondtam, 
hogy nem szükséges a pénzügyőri személyzet, 
mert azt az államjövedelmek behajtására és 
kezelésére addig, mig a jelenlegi adórendszer fen-
áll, szükségesnek fartőm; hanem igenis kérdez
tem, a mire ugyan nem kegyeskedett felelni a 
miniszter ur, hogy szándékozik-e adóreformokat 
életbe léptetni, és másodszor azt mondtam, hogy 
ha, mint meg vagyok róla győződve és hinni aka
rom , szándékozik gondoskodni arról, hogy az 
idő közben általa tett kinevezések akkor, midőn 
reformok fognak jönni, az állampénztárt tovább 
ne terheljék. Azért tehát azon határozat, a 
melyet kimondani óhajtok, kővetkező: (Olvassa:) 
„Mondja ki a ház jegyzőkönyvileg, hogy a pénz
ügyőrségnél előfordtiló személyszaporitások mind
addig, mig az adóreform keresztülvitetik, csak 
ideiglenes természettel bírnak.* (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A tiszt, képviselő ur azon kérdésére, 
akarok-e adóreformokat javaslatba hozni, nem 
válaszoltam, mert e kérdésről már többször nyi
latkoztam; ennélfogva képviselő urat arra jogo
sítottnak nem hittem, hogy ez iránti jó szándé
kaimat kétségbe vonja. (Helyeslés jobb felől.) Ez ' 
okból nem válaszoltam; de én viszont azon kér
dést intéztem az érdemes képviselő úrhoz, hiszi-e, 
hogy még azon esetben is, ha az adóreformok 
iránt tárgyalásokba nem bocsátkozhatnánk, a szó
ban levő költségeket az 1870-ik évre — mert 
csak erről van szó — szükséges megszavazni, 
vagy nem? ezen kérdésemre pedig képviselő ur 
nem válaszolt. 

A mi azt illeti, hogy a pénzügyőrök ideig
lenesen neveztessenek ki, erre megjegyzem, hogy 
a pénzügyőrök, mint pénzügyi szolgálatot tevők, 
nem tisztviselők. 

T i s z a K á l m á n : Hát a biztosok? 
Lónyay Menyhért pénzügymi

n i s z t e r : A biztosok igenis tiszsviselők, de ezek 
száma csekély és ez államásokra nem is uj egyé
nek neveztetnek ki, hanem olyanok, kik már 
pénzügyi szolgálatban vannak,. minthogy a bizto
sok szolgálatának teljesítésére szakértelem kíván
tatik; olyanok, kiket még akkor is, ha azon 
szerenesés helyzetben volnánk, hogy a pénzügy
őrséget egyátalában nélkülözhetnők, a pénzügyi 
szolgálatnál czélszerüen alkalmazni lehetne. {He
lyeslés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : A szabályok szerint 
nem követelhetem, hanem csak a ház engedel
mével emelhetek szót. (Halljuk! Halljuk! Tovább! 
Tovább!) Én alávetem magamat a ház szabályai
nak; csak azt szeretném, ha méltóztatnának 
meghallgatni azt, hogy szabad-e kizárólag azon 
kérdésre felelnem, melyet a miniszter ur hozzám 
intézet? (Halljuk!) A miniszter ur azt kérdezte 
tőlem, hiszem-e, hogy ha a reformjavaslat ma a 
ház asztalán volna, *azon reformokat keresztül 
lehetne vinni ugy, hogy még 1870-ben megta
karítás lehessen a budgetben? Erre én határozot
tan azt felelem, hogy azt annyira nem hiszem, 
hogy nem is indítványoztam, és semmi okot nem 
adtam, hogy ezt tőlem kérdezhesse. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

Bujanovics Sándor jegyző (újra 
fölolvassa Tisza Kálmán határozati javaslatát.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni és napirendre 
tűzetni. (Felkiáltások.-Most! Tárgyaljuk most!) Ha 
a ház most kívánja tárgyalni, jogában áll. (Fel
kiáltások : Elfogadjuk! Kikeli nyomatni!) Ellenkező 
nézetek levén, méltóztassanak hozzászólani: elfo
gadja-e a ház, vagy napirendre tűzetik ki? (Fel
kiáltások; Most van napirenden! Mások: Nincs! 
Nincs !) Előbb • ahoz kell szólani: kivánja-e a ház 
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tárgyalni, vagy nem ? Tehát ez volna a szavazás 
kérdése. * 

T i s z a K á l m á n : Ez nem külön javas
lat, mert hiszen, ha igy érteimeznők a szabá
lyokat, akkor az sem lehetne a kérdés tárgya: 
elíogadunk-e valamit, vagy nem? Ez — nézetem 
szerint — oly javaslat, melyről csak a vita köz
ben lehet szó, hogy elfogadtatik-e, vagy nem? 

I r á n y i D á n i e l : Én azt gondolom, t. 
ház ! ezen határozati javaslatom nem oly fontos, 
hogy rögtön hozzá ne lehetne szólnunk, annál 
fogva azt gondolom, hogy a Mk ellenzik, mond
ják ki véleményöket. Mi, kik azt mondtuk, hogy 
elfogadjuk, nem azt értettük e nyilatkozat alatt, 
hogy elfogadjuk a tárgyalásra, hanem oly ter
mészetesnek és egyszerűnek találván a kérdést, 
határozatképen kívántuk kimondatni. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Én azt hiszem, 
a határozatjavaslat, melyet Tisza Kálmán elő
terjesztett, rögtőn tárgyalható, mert az nem 
egyéb, mint indítvány a költségvetés egyes téte
lére vagy egyes fejezetére; miután pedig most a 
költségvetést tárgyaljuk, szükséges határoznunk 
egyszer a fölött, vajon kivánjuk-e azt ugy meg
állapítani, mint a minisztérium előterjesztette ? 
vagy elfogadunk-e itt a házban felmerült módo-
sitványok közül valamelyiket? 

A mi magát a határozati javaslat kérdését 
illeti: azt hiszem, a felől nagyon kevés véle
ménykülönbség lehet e házban, mert nem kí
vánjuk a hivatalokat mód nélkül szaporí
tani, és pedig oly módon szaporítani, hogy az 
illetőknek még akkor is, midőn ezeknek száma 
túlságosnak ós fölöslegesnek bizonyulna, jogos 
igényük és követelésük lehessen a nyugdíjazta
tásra; mert ez lesz okvetlen a következés, ha a 
határozatjavaslatot el nem fogadnók. Én azt hi
szem, ha az indireet adóknál behozandó refor
mok, melyeket Tisza Kálmán képviselőtársam 
külön fölemiitett egyszer életbelépnek, igen sok 
hivatalnokot fognak nélkülözhetővé tenni. De 
különösen, ha az egyenes adók behajtása nem 
azon pénzügyi közegek által fog eszközöltetni, me
lyeknek mostan évi költsége 4,252,000 frt., hanem 
fognak legnagyobb részben az egyenes adók a 
törvényhatóságok által behajtatni, akkor tetemes 
megtakarítások fognak eszközöltetni az adóbe
hajtásoknál. Azonban, miután mindezen átmene
tek rögtön nem eszközölhetők, én azt hiszem, sem 
Tisza Kálmán képviselő ur, sem senki más már 
kevesebbet nem kívánhatott, volna a minisztérium
tól, mint midőn kívánta, hogy azon hivatalokat, 
melyeket mostan szaporítani kivan, csak ideigle
neseknek tekintse. Kern kívánja ő azt, hogy 
szállítsa le a miniszter személyzetét, nem is bí
rálgatja, ha vajon ezen szaporítás valósággal 
szükséges-e vagy nem? Ez utóbbi eljárás igen 

természetes is , mert az ellenzéknek nincsen 
módja megítélni, ha vajon a pénzügyminiszter
nek van-'e szüksége vagy nincs egy vagy más hi-

Vatal szaporítására. Ha majd egykor a pénzügy
miniszter ur fog ülni az ellenzéki padokon, ő 
bizonyára sokkal jobban lesz képes megítélni a 
budget egyes tételeit, mint az ellenzék most. 
Hanem azt hiszem, hogy az ellenzék igen loya-
lisan jár el midőn azt kívánja, hogy a most ja
vaslatba hozott szaporítandó hivatalok ne ugy 
töltessenek be, hogy jogos igényt adjanak a 
nyugdíjaztatásra, következőleg az ország terhére 
váljanak: hanem ideiglenesen töltessenek be, hogy 
az illetők elbocsáthatók legyenek, ha kisül hiva
taluknak fölösleges volta. 

Nem vártam volna, hogy midőn a múlt évi 
ülésszak bevégeztével az országgyűlés rendkívüli 
fölhatalmazást adott a kormánynak, hogy az év 
3 hónapjában a pénzügyi bizottság által átné
zett budget szerint szedje be ós adja ki az ország jőve- • 
delmeit, a minisztérium ez által már fölhatal
mazva érezze magát január első napjaiban azon 
hivatalok betöltésére, melyeket a ház meg nem 
szavazott, és melyeket talán csupán a miniszter 
vél szükségeseknek. 

En azt látom a pénzügyminisztériumnál, 
hogy egymásután következnek a kinevezések 
oly hivatalokra, melyek eddig nem léteztek s 
melyeknek létezése még a képviselőház jóváha
gyásától függ. Ha csak három hónapra nevezte 
volna ki a pénzügyminiszter ur ezen hivatalno
kokat, nem volna természetesen semmi hozzászó
lásom; de midőn végleg nevezi ki, akkor túl
megy azon hatalomnak határán, melyet a kép
viselőház neki adott, akkor, midőn megbízta, 
hogy ezen budget szerint teljesítse a bevétele
ket és kiadásokat. 

Ezen észrevételek átalános megtétele mel
lett pártolom Tisza Kálmán határozati javaslatát. 

Németh A l b e r t : T. ház! A pénzügy
miniszter urnák Tisza Kálmán érdemes képviselő
társunk kérdésére adott felelete előttem tisztába 
hozta a szóban levő kérdést, a mennyiben nem 
hallottam a pénzügyminiszter urnák olyan nyi
latkozatát , melynél fogva kereken kimondta 
volna, miszerint ő jövőben oly intézkedést czél-
ba vétetni óhajtana, a melyek a szóbanlevő adó
nemek megtartását és állandósítását eredményez
nék. Szóval, a pénzügyminiszter ur felelete nem 
zárja ki azt, hogy jövőben igen is meg ne tör
ténjék az, a mi Tisza Kálmánnak és nekem, va
lamint mindnyájunknak e két oldalon óhajtása. 
En nem kívánván a vita hosszabbítását, részem
ről elállók további mondandómtól, annyival in
kább, minthogy a t- ellenfél részéről a t. pénz
ügyminiszter ur nyilatkozata támogatására sen
ki sem készült, A'kérdést szavazás által kivá-
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nom röviden befejeztetni, és pártolom Tisza 
Kálmán indítványát. 

C s a n á d y S á n d o r : Szeretem hinni, mi
szerint e házban a képviselők sorai közt nem" 
fog találtatni senki, a ki oda nem működnék, mi
szerint a nép vállaira a nehezedett adóterhek 
lejebb szállíttassanak. Minthogy pedig Tisza Kál
mán képviselőtársam által tett indítványának 
más czélja nincs, nem is lehet, mint hogy jövőre 
nézve az adózó nép azon terhek viselésétől!, 
melyek reá nehezednének, kiméltessék meg az 
által, hogy a pénzügyminiszter által jelenleg ki
nevezett adóhivatalnokok nem rendszeresittetné-
nek, mert a rendszeresítés következtében nyug
díjazásokra is tarthatnának számot: meg vagyok 
győződve, miszerint e képviselőházban nem fog 
találkozni senki, ki Tisza Kálmán indítványa 
elfogadása ellen nyilatkoznék. (Derültség és ellenmon
dás a jobb oldalon.) 

Z i c h y N á n d o r g r . : Ha az előirány
zatban arról volna szó, hogy a jelenben létező 
pénzügyi rendszer és berendezés tökéletes, és1 

hogy mindenütt, a mik léteznek, szükségesek, ak-
,kor kétséget nem szenved, hogy magam az ily 
indítványhoz nem járulhatnék, minthogy én mind 
a pénzügyi rendszert, mind pedig berendezését 
nem tartom tökéletesnek, nem tartom a czél-
nak megfelelőnek, és azt tartom, hogy e részben 
még igen sok felesleges van, a mit az idő és 
rendezés el fog utasítani magától. A pénzügy
miniszter sokkal könnyebben észleli azt, hol van 
szükség ilyen intézet felállítására, mintsemhogy 
észlelhetné azt, hogy hol fölösleges, és hol nem 
szükségeltetik oly mértékben, a milyenben jelen
leg létezik. Sokkai nehezebb neki megtudni , 
hogy megfelelnek-e az orgánumok a feladatok
nak mindenütt és tevékenyek-e mintsemhogy 
.észlelhetné e részben a tevékenység hiánya kö
vetkeztében a jövedelmek. fogyatkozását. 

Ha azonban Tisza Kálmán indítványát te
kintem, igen kényes helyzetben vagyok, hogy 
felismerjem sajátlagi értelmét, mert jelenleg ily 
rendezés nem léptettetett életbe. A pénzügyminisz
ter egyedül competens annak megítélésére, hogy 
az administratió vitelére nézve mi szükséges, mi 
nem; reménylem, hogy egy-két év múlva az adó
reformok keresztülvitele életbe fogja léptetni azon 
hivatalokat, melyek most az előirányzatban foglal
tatnak, és melyeket én jelenleg a dolog természe
ténél fogva állandóknak részemről nem is tekin
tetek. Tehát a hivatalokra vonatkozólag Tisza 
Kálmán indítványának nem látom értelmét és 
szükségét. 

Csak azon kérdés marad tehát fen a hiva
talnokokra nézve, vajon a kinevezés olyannak 
tekinthető-e, mely őket a hivatalnokok sorába 
további előléptetésre jogosítja, vagy nem. Ha 
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ezen hivatalnokok helyzetét tekintjük, azt látjuk, 
hogy ezen hivatalnokok nagyobb részt olyanok, 
kik a hivatalnokok legalsóbb, legcsekélyebb fize
tésű osztályához tartóznak. Ha ehhez még azt 
is tennők, hogy az illetők existentiáját csak egy
két hónapra biztositanók, az által ezeknek kevéssé, 
irigylendő sorsát még inkább nehezitenők. Ha 
igy járunk el ezen hivatalnokok irányában, ak
kor kétlem, hogy megbízható egyénekre tartha
tunk számot. (Helyeslés a jobb oldalon.) Ennél
fogva én azt hiszem, hogy habozás nélkül meg
szavazhatjuk azon összegekét, melyek a költség
vetésben előirányozva vannak. t (Élénk helyeslés 
jobb felől.) 

Pulszky Ferencz e lőadó: T. ház! A 
pénzügyérség részére előirányozva van 2,511,700, 
tehát 157,300 írttal több, mint tavaly. Ez köl
tötte fel, legalább a mint látom, Tisza Kálmán 
tagtársunk figyelmét; erre nézve azonban bátor 
vagyok figyelmeztetni a t. házat, hogy ezen 
többlet nem onnét ered, mintha annyival több 
állomás rendszeresittetett volna: hiszen itt az 
indokolásban egyenesen ki van mondva, hogy 
honnan ered ezen többlet. E többletet, vagy lega
lább legnagyobb részét azon zsoldok teszik ki, 
melyek igen jól tudjuk nem hivatalnokoknak 
szólanak, hanem egyenesen azoknak, kik napi 
dijasok. Itt látjuk például, hány szemlész, felvi
gyázó és vigyázó fizettetett 1 írt. 80 és 60 kr. 
díjjal. Mindezek nem hivatalnokok, tehát nem 
is tarthatnak nyugdíjra igényt. Hiszen itt 
ki van mondva, hogy: „8 péazügyéri szakasz 
legénység." Ezek azok, a mik annyira emel
ték az előirányzatot , hogy 157 ezer forint
tal több, mint tavaly volt. De az egyátalában 
nem áll, hogy ezen 157 ezer írt. egészben, vagy 
legalább részben ily állomások rendszeresítésé
ből jött volna létre_ Hiszen már maga, a pénz
ügyminiszter ur kimondotta a 9-ik osztályra 
nézve az indokolásban, hogy ideiglen van szer
vezve. Igen jól ismerjük a miniszter ur takaré
kosságát (Ohó! bal felől), hiszen ő leginkább vi
gyáz arra, hogy minél kevesebbet kelljen nyug
díjra kiadni, mert ő rá hárul a nehézség, hogy 
a fedezetet előteremtse. Igen jól tudjuk, hogy 
erre nézve hogyan működött tavaly is, és har
mad éve; azért én nem látom át, hogy ezen 
határozati javaslat elfogadása szükséges legyen. 
Ugyanazért indítványozom , hogy igy a mint 
van, szavaztassák meg az előirányzatban kért 
ősszeg a nélkül, hogy valamit külön hozzáad
junk. (Folhiáltás jobb felől: Szavazzunk!) 

G o n d a L á s z l ó : T. ház! Hajlandó vol
tam volna e tárgyhoz szólási jogommal nem 
élni, ha csakugyan a t. előadó urnák észrevétele 
szerint semmi egyéb nem forogna a szőnyegen 
ama 157,300 írtnál. Midőn arról van szó, hogy 

. » 



102. országos ülés január 22. 1670. 325 

a beadott határozati javaslat sorsa döntessék 
el,* én magam csekély illetékemmel szintén já
rultam ezen tárgynak tanulmányozásához és 
mondhatom, hogy eltérő nézetben vagyok a t. 
előadó úrral. 

Mert: miért szaporodik a költség ? Mivel a 
személyzet szaporittatik. Az indokolásban, a mi 
mégis a leghitelesebb valamennyi között, ezt ol
vassuk a 4-dik lapon. A létszám kisebb, mint 
volt 1867 előtt, de nagyobb, mint 1868-ban, s 
a pénzügyőrség, különösen a pénzügyőri" biz-

• tosok pénzügyőrségét, az életbe léptetett pénz
ügyi kormányzathoz képest, újra kellett szer
vezni : „A létszámnak emelését kikerülni nem 
lehetett, részint, mivel hazánkban napról nap
ra nagyobb fejlődést vesznek oly közvetett 
adóforrások, melyek pénzügyőri ellenőrzés alatt 
állanak , részint , mivel hazánkban az adó
zó közönségnél a pénzügyi törvények iránti 
tisztelet még nem fejlődött annyira, hogy a pénz
ügyőr éber figyelme legalább részben fölösleges 
volna. 

Még egy másik indokolás is van, mely 
aligha nem gonoszabb az elsőnél a b) alatt (5-dik 
lapon:) „a pénzügyi kormányzat közegeivel a 
súrlódások gyakoriak, s ez a hivatalos teendők 
elintézését nemcsak nehezíti, hanem szükségtelen 
fölebbezésre is okot szolgáltat." 

T. ház! Az általam idézettekben egyenesen 
azon indok foglaltatik, miszerint a közelebbi évek
ben elégnek nem találtatott létszáma a pénz
ügyőrségnek felemeltetik; talán jövőben még in
kább emeltetni fog. Mert csodálatos, a vissza
élések annál inkább szaporodnak, a súrlódás an
nál több, minél inkább növekedik az ezeket el
lenőrizni tartozó hivatalnokok serege. Van itt 
az általam felhozott indokolásban az adóterhe
ket viselő közönségre oly szemrehányás, bizonyos 
tekintetben vád, melyet képviselői állásomnál 
fogva észrevétel nélkül hagynom nem szabad, nem 
lehet. Örökös panasz van a tőrvények iránti tisz
teletlenség miatt, mely veszélyes mérveket ölt a 
hazában. 

Legyen szabad a t. ház becses türelmét 
igénybe vennem, hogy idézzek ezen törvényekből, 
melyek iránti tiszteletnek igaz okfejére szeret
ném, ha valaki önmagamat is elvezetne. 

Azon „pénzügyi törvények és szabályok," 
melyek kezemben levő füzete épen a bor- és hús
fogyasztásról beszél, ugyan micsoda alkotmányos 
törvényben gyökereznek? It t legalább ugy van 
kitéye : az 1788. évi törvényben harminezad 
rendszabályok és az 1842. évi harminezad hiva
tali utasításokban. De mikor szentesittetett ez a 
törvényhozás utján? 1867/8-ki XVI-ik és több 
ily törvényezikkelyben. 

És minő polgárbünöket 'állapítanak meg 

ezen törvények? A hol a bor- és húsfogyasztás 
jövedelem-csorbításáról van szó, ez mondatik : 
„Ily polgári bűn, ha az adófizető-fél adómentes 
leszámítás végett fogyasztási adó alá még nem 
vett italfélék pinczébőli kivitelét vagy elszállítá
sát jelenti be, e helyett azonban szándékosan 
viz vagy fogyasztási adó alá nem tartozó, vagy 
pedig csekélyebb adóilleték alá eső folyadék 
szállíttatnék el. Továbbá, ha szemle-ívvel bíró 
adófizető-fél üzlete helyiségében vizet vagy egyéb 
fogyasztási adó alá nem eső folyadékot tart, és avval 
a* koronkinti leszámításnál a borbani hiányt 
pótolni igyekszik." 

Egy másik czikkben, melynek szép alkot
mányos czime e következő: „Kutatás magáno
soknál1"', ez olvastatik : „oly egyéneknél, kik 
1. §. B. d) pontja alatt elősorolt iparüzőkhez 
nem tartoznak, sem a 80-ik §-ban emiitett be
jelentést nem teljesítették, kutatást intézni csak 
jövedék-csonkítás iránti alapos gyanú esetében 
lehet, és akkor is csak polgári hatósági tiszt
viselő jelenlétében." 

Tehát az igyekezetet, szándékot majdnem 
a gondolatot is gyanúval lehet üldözni, kutatás
sal zaklatni s erre azután azt mondjuk, hogy 
ez alkotmány, ez törvény, mely iránt Kell, hogy 
tisztelettel viseltessgk a közönség. És ha nem ? 
nagyobb lesz a pénzügyőrök száma, annak ki- * 
tartási költsége a pénzügyminiszter javaslata 
szerint ismét csak az adózó nép terhe lesz. Mit 
mond a pénzügyi bizottság előterjesztésének első 
mellékletében? Itt 1816 oly pénzügyi hivatalnok
ról van szó, kiknek fizetése 800 frton alul állván, 
a jelen idő drágaságához képest fizetés emelést, 
hivatalos pótlékot kérnek és 90, 80, 70, 60 frt 
javítást kapnak. 

Tehát a közönség, mely ezen javításoknak 
csak fizetési kötelezettségét kapja, méltán fölszó
lalhat, és *t. ház! ez által van indokolva e súrló
dások gyakorisága. Ezen súrlódások panaszai és 
indokolása az általam már theoretiee kijelölt 
törvények végrehajtásának alkalmából származ
nak. Nevezetesen, miután a többi közt a szesz
adóra nézve háromféle módozat van az adó
fizetésre : megváltás, szabad .kiegyezés, árszabás 
szerint, ez igen nagy játékot ád arra, hogy 
igen sok visszaélés jöhet közbe. Erre vonatkozó
lag nem lehet, nem szabad, hogy megnevezzem 
a kezemben lévő okmány kiállítóját, mert akkor 
nem csak fizetésjavitást nem remélhet, ellenke
zőleg kenyerét is elvesztheti, és polgári becsüle
tét is veszélyeztetheti. Szomorú sors várna rá, 
e hivatalnokra, ki magán becsület szavamra adja 
ki az okmányt használatra, mely szerint válasz
tó-kerületemben, egy községben összesen 422 
kisebbszerü szeszfőző üst van. 

Ezen szeszfőző-üstök tulajdonosai 1867-ki 
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szeptember 1-től 1868-ki augustus végéig jelen
tést küldöttek a magyar kir. pénzügyi felügyelő
ségnek Aradon levő osztályához az önmaguk 
használatára főzendő pálinkát bejelentvén ; és -e 
közben mindazon napig, midőn ezen okmány ke-

• zemhez érkezett, vagy is 1869-ki szeptember 
16-káig, semminemű válasz nem érkezett a be
jelentésre. És hogyan alkalmaztatik a törvény? 

Egy más névsor is van nálam, melyben 
50—60 aláiró sajátkezüleg bizonyítja és kívá
natra meg fog esküdni, hogy két frt, 5 frt, 
10 frtnak két izben, 3 ízben, 5 ízben való fize
tésével, majd fuvarozási kedvezménynyel, búza, 
árpa, szalma, csirke, tojás stb.-nek ajandékoz-
gatásával (Zaj. Hattjuk! Elnök csönget) kellett a t. 
pénzügyőrséget megnyerni, hogy elnézze az általam 
fölhozottak értelmében! törvényszegésüket. (Foly
tonos zaj. Halljuk! Elnök csönget.) 

C s i k y S á n d o r : Kérem az elnökséget, 
méltóztassék csend iránt intézkedni. (Zaj. Elnök 
csönget. 

G o n d a L á s z l ó : T. ház! Én csak azt 
nem hagyhatom szó nélkül, miszerint az adófize
tésnek oly sokféle terhével nyomott szegény 
közönség még vádolva is van a törvény iránti 
tiszteletlenséggel és a pénzügyőrségi közegekkel 
való kellemetlen súrlódások ,miatt. Azért kellett 
fölhoznom azokat, miket el nem hallgathattam, 
mert kell, hogy tudomására legyen a t. háznak 
most ezen költségek megszavazásánál, és majd 
akkor, midőn ezen — mondjuk ki — gyűlölt 
adónemek megszüntetésére vonatkozó reformja
vaslatok lesznek a ház asztalán. Vegyen tudo
mást ezen viszaélésekről, és vegyen szíves tudo
mást arról, hogy az általam felemiitett, és csak 
egyetlen egy községben létezik 422 szeszfőző 
üst, melyek tulajdonosai nem birják azt kitalálni, 
vajon a magyar kincstárnak van-e szüksége azon 
tömérdek bírságösszegre, melyet rajtuk a pénz
ügyőrök behajtanak, vagy azok csak önmaguk 
javára kezelik-e, hogy csekély fizetésüket javítsák 
általa? Mert tudjuk, hogy az egyik megtanítja 
az illetőket, mikép kövessenek «1 kihágást, a 
másik pedig rajtakapja és kirója reájok a bün
tetést, mint á szabályok rendelik 4—8-szoros 
mértékben a fizetendő adóhoz képest. 

Ezek szerint épen ugy, mint magam, ők 
sínesének az iránt megnyugtatva semmiféle szám
adásból, vajon a mindenféle czimek alatt fize
tett összegek, magyarán legyen mondva sarczok, 
az országos kincstár jövedelmét szaporitják-e, 
vagy csak a pénzügyőrök zsebeit telítik? Úgy
annyira, hogy hajlandók volnának, azt mondják, 
a 422. üstért inkább egy bizonyos lehetőleg 
nagy átalány-összeget, pl. 1000 forintot 
megajánlani évenkint, csak a zaklatásoknak ki
téve ne lennének , csak ne szabadítanák fői az 

, országos pénzügyi törvények és szabályok a 
pénzügyőröket, hogy éjjel vagy nappal kutatá
sokat intézhessenek az Ő házaikban. 

Ezen tényadatok felsorolásával, t. ház, egyéb 
czélom nem volt, mint indokolni azon szavaza
tomat, mely szerint a Tisza Kálmán t. képviselő 
nr által beadott határozati javaslathoz járulok; 
sőt többet óhajtanék, óhajtanám azt, vétessék 
figyelembe az országos háztartás minden egyes 
tételének megbirálása alkalmával az országos 
kőzerkölcsiségnek tekintete is, a mely erkölcsi^ 
ségi tekintet egyedül biztosítja a törvény iránti 
kellő tiszteletet. És ha az eddigiekből netalán 
azon észrevételre jöttünk volna, miszerint annál 
kevesebb lesz a kihágás, minél kevesebb lesz a 
pénzügyőr: óhajtanám, hogy mondassák ki már 
most határozottan, miszerint üdvös reform e 
részben csak az lehet, mely a zsarnokság által 
behozott és nálunk oly szerencsétlen emlékű 
pénzügyőrségi intézménynek gyökerére fogja vetni 
a fejszét. 

V á r a d y G á b o r : T. képviselőház! Csak. 
egy tévedés fölvilágositására emelek szót, a 
melyből, ugy látszik, az igen t. előadó Pulszky 
képviselő ur sem tudott kibontakozni. 

A tévedés abból áll, hogy Tisza Kálmán 
képviselőtársam nem állította, hogy azon 157,300 
frtnyi többlet a pénzügyőrök vagy biztosok fize
tésének emeléséből, vagy átalában azok szaporí
tásából származik; nem is tett a többletre nézve 
semmi észrevételt, csak azt kívánta, hogy az 
ezen czimen megszavazandó összeg ideiglenesnek 
tekintessék. Ez volt kívánsága, és ez ellen az 
igen t. pénzügyminiszter ur sem tett észrevé
telt, mert ő nem mondotta, hogy a pénzügy
őröket és átalán a pénzügyőrséget rendszeresí
teni kívánja: indokolásából azonban az tűnik ki, 
hogy ő a pénzügyőrséget, eltekintve az adóre
formtól, már most akarja rendszeresíteni; az 
indokolás egyik alineájában ugyanis az áll : „A 
pénzügyőrségnek újra lett szervezése folytán a 
pénzügyőri biztosok fizetése három osztály szerint , 
(600—700—800 írttal) állapíttatott meg, ezen
kívül létszámuk is szaporittatott, melynek le
szállítása a szolgálatra leendő hátrány nélkül 
eszközölhető nem volt; de mind a fizetés, mind 
a létszám megállapításánál a lehető legnagyobb, 
takarékosság volt szem előtt tartva,: 

a pénzügyőri biztosok létszáma . 127, 
a szemlészeké . . . . . . . 179, 
a fővigyázóké . . . . . . . 989, 
a vigyázóké . 1919. 

Ezen létszámba azonban nem vétetett föl 
azon három pénzügyőri szakasz legénysége, mely 
a soproni pénzügyigazgatósági kerületben a mura
közi dohánycsempészet meggátlása végett Podtu-
ren, Mura-Szerdáhelyen és Stridon ideiglenesen 
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állíttatik fol, s melynek létszáma 3 fő vigyázóból 
s 9 vigyázóból álland.". 

I t t tehát végleges szervezésről van •szó. 
Ezenkívül egy más alineában ez mondatik : 
„Ezen kivül az ungvári pénzügyigazgatóság 

az ungvári és beregszászi pénzügyéri biztosi ke
rületben a nagyszámú pálinkaházak és kisebb 
kazánok kellő ellenőrizhetése tekintetéből egy-
egy szemlészi állomás rendszeresítését sürgeti;" 
és azon kivül a pénzügyőri biztosok szálláspénzé
nek és fizetésének rendszeresítése is van javas
latba hozva. 

Csupán azért kívántam szót emelni, misze
rint megmutassam, hogy a pénzügyminiszter ur 
beszédének indokolásából a pénzügyőrség rend
szeresítésének szándéka tűnik föl. 

C s i k y S á n d o r : T. ház! Előre kell bo
csátanom, hogy Tisza Kálmán t. képviselő tár
sam határozati javaslatát pártolom, de nem is 
hiszem, hogy bármelyik tagja e háznak akarjon 
vagy tudjon felhozni oly indokot, mely a képvi
selői állással, hivatással és tiszttel összhangzólag 
e határozati javaslatnak elvetéséül szolgálhatna. 
Mert mi foglaltatik e költségvetésben? Az, hogy 
a mit most a pénzügyminiszter költségvetésében 
előterjeszt, hogy t. i. a hivatalnokok, a szolga
személyzet szaporítására szüksége van, hogy azok
ban az átala ekként szaporított hivatalnokok és 
szolgák serege ne tekintessék rendszeresnek, hogy 
azután nyugdijt ne igényelhessenek, és az adózó 
nép az ország összes lakosságának terhei, me
lyek, ha beletekintünk ezen költségvetésbe, va
lóban kétsógbeejtőleg rémitők. Mert ha tekin
tetbe veszszuk annak foglalatát, látjuk, hogy 
140.000,000 frt van csak rendes kiadásul fel
véve a pénzügyminiszteri tárczában, melyhez já
rul a nyugdijak és egyéb rendkívüli szükségle
tek fejében körülbelül ismét 4.000,000 frt és 
így az öszszeg tesz 144.000,000 frtot, mely csu
pán a pézügyminiszter költségvetésére forditta-
tik. Ha tekintetbe veszszuk azt, hogy e hazának 
az előtti időkben szintannyi népe volt, szükség
letei ugyanoly számban voltak 48 előtt is. ha 
tekintetbe veszszuk Magyarország akkori adóját, 
az tett 1.395,000 frtot, hadi adó fejében, ehhez 
járult az ország törvényhatóságainak házi adója, 
melyet saját szükségleteik fedezésére fordítottak; 
de ha ezt is hozzáveszszük, a mely költség most 
a kincstár által fizettetik, az 4.000,000 írtnál 
többre nem tehető az akkori kimutatások sze
rint, és így Magyarország öszszes adója 1848 
előtt nyolcz, legfölebb kilencz miihóra rúgott. 
Ha nézzük most a csupán a pénzügyminiszter ál
tal előterjesztett adóztatási kimutatást, az 150 
millióra megy. 

Ha már most bárki az országban szétnéz, kü
lönösen ha akármelyik képviselő valamely föld-

mivelő emberrel, ugy az ország bármely polgá
rával találkozik, nem hall azoktól egyebet, mint 
e szavakat: „Uram, élni fogunk-e már egyszer 
jobb időket, elkövetkezik-e már egyszer ez iszo
nyú terhek könnyítésének ideje?1. Ha már most 
hazamenve a képviselő, feleletet kell adnia e 
szörnyű adónemek a nép vállaira rovása tekin
tetében, mely felelettel kielégítse és lecsillapítsa 
az e terhek súlya alatt nyögő polgárok kedé
lyeit, kik ugylátszik, hogy a kibontakozás még 
csak reményének sem képesek helyt adni. így 
tehát, t. ház! én a Tisza Kálmán képviselő ur 
által beadott indítványt a mennyiben látom, hogy 
mégis némi enyhítését tartalmazza a terheknek, 
képviselői kötelességeimnél fogva pártolom, miután 
ez idő szerint többet kivinni nem lehet, és kérem a t. 
házat, méltóztassék azt határozattá emelni. (He
lyeslés a szélső bal oldalon.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Ha nincs senki szólásra fölírva, le
szek bátor még egy pár szóval felvilágosítást 
adni a szóban forgó kérdésre. (Halljuk!) 

Ha ugy értelmeztetik Tisza Kálmán képvi
selő ur indítványa, mint azt Várady képviselő 
ur előadta, nincs ellene semmi észrevételem; én 
azonban átolvasván az indítványt ugy láttam, 
hogy ez egészen mást foglal magában. Pulszky 
előadó ur már előadta a körülményeket, a me
lyeknél fogva szükséges 150,000 frtnyi költség-
szaporítás, és többek közt azon körülmény is, 
melyet Várady képviselő ur is megemlített, hogy 
miután az országban a lakbérek mindenütt emel
kedtek, mely emelkedés folytán felemelést 10 
perczent et kellett fölvenni a költségvetésbe a pénz
ügyőri laktanyáknál. Ha tehát Tisza Kálmáu 
képviselő ur ugy magyarázná indítványát, mint 
azt Várady képviselő ur magyarázta, t. i. hogy 
ezen 150,000 frtnyi tétel csak ideiglenes legyen, 
akkor annál kevésbé volna észrevételem, mert 
minden kiadás, mely a költségvetésben foglalta
tik, csak egy esztendőre szabatik még és a má
sik esztendőben ugy intézkedhetik a háza, mint 
jónak látja, enoélfogva ily értelemben az egész 
kiadás is ideiglenes. 

Az indítvány azonban nem kiadásszaporitás-
ról, hanem személyszaporitásról szól, s azt kí
vánja, hogy a személyszaporitás mindaddig, mig 
az adóreform keresztülvitetik, ideiglenes termé
szettel bírjon. 

Ha a t. képviselő urnák aggodalma van az 
iránt, hogy ez által talán a nyugdij-alap ter
heltetik, arra megjegyzem, hogy nyugdíjra a 
pénzügyőrségnél csak azok jogosultak, a kik 
tiszti rangban vannak, az altisztek és legénység 
csak ellátásra jogosultak, tiszti rangban pedig 
összesen 127 biztos van; ennyi elkerűlhetlen 
szükséges; a rendkívüli szaporítás, mely az indo-
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kolásban előadatik, nem szaporítja a nyugdíj 
igényt, miután a sopronyi kerületben három fölvi
gyázó, kilencz vigyázó, tehát összesen tizenkét 
egyénről van szó, az ungváriban pedig egy-egy 
szemlészi állomás felállítása hozatik javaslatba 
miután a fölvigyázó és vigyázó altiszti rangban 
van, tehát ezek egyike sem tartozik a nyugdí
jasak kategóriájába-. 

A pénzügyőrség igen alkalmas tárgy lehet 
arra, hogy ezen intézmény ellen szónoklatok 
tartassanak; de az indítványnak, ugy mint tétetett 
gyakorlati értéket nem tulajdonithatok. En igye
keztem a biztosi állomásokra egyéneket alkal
mazni, különösen a volt honvédtisztek közül, 
kiknek azonban, mielőtt beléptek apénzügyminisz-
terium tisztviselői közé, le kellett elébb tenni 
a szükséges vizsgát. 

Mivel pedig ezen rendezésre szükség van, 
bátor vagyok kérni a t. házat, hogy e tételt 
méltóztassék ugy elfogadni, a mint javaslatba 
hozatott. 

E l n ö k : A tárgy kellőleg meg levén vi
tatva, felolvastatik még egyszer Tisza Kálmán 
határozati javaslata s azután, következik a sza
vazás. 

Bujanovics Sándor jegyző (újra 
felolvassa Tisza Kálmán határozati javaslatát.) 

. E l n ö k : Elfogadja-e at.ház Tisza Kálmán 
képviselőnek most felolvasott határozati javasla
tát vagy nem? A kik elfogadják, méltóztassa
nak felállni. (Megtörténik.) Most méltóztassanak 
felállni azok, kik el nem fogadják. (Megtörténik.) 
A többség nem fogadja el. 

Az ezen fejezetben felolvasott s az egyes 
czimek alatt már valóságosan megszavazott ösz-
szeget elfogadja-e a ház vagy nem? A kik elfo
gadják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A 
többség elfogadja. 

Következik most a költségvetés 30-ik olda
lán levő kataszteri szükséglet. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
azt tételenUnt.) » 

Pulszky Ferencz előadó: Ez iránt 
a pénzügyi bizottságnak következő észrevétele van 
(olvassa) : 

„Először: a kataszteri munkálatok költségeit 
feltüntető tételt illetőleg mindenekelőtt arra utal 
a bizottság, hogy a múlt évi költségvetési tár
gyalások alkalmával kimondatott az, hogy a 
kataszter elkészítése oly módon történjék, hogy 
az a megállapintandó adórendszer, valamint a 
telekkönyvi intézmény igényeivel egybehangzó 
legyen, s átalában az egész kataszteri munká
lat folytatása rendszeresittessék, s erre nézve a 
minisztérium külön törvényjavaslatot is terjesz-
szen elő. 

„Ennek következtében a kataszteri költsé
gek a pénzügyminisztérium jelen költségvetésé
ben már nem ugy mint a tavalyiban, rendkívüli 
kiadásként, hanem mint rendes és állandósitott 
költségtételek vannak előirányozva ; a mit az 
alulirt bizottság, tekintve e telekzeti munkála
toknak hosszabb időre nyiüó tartamát, s a mi
niszteri indokolásban kifejtett mind közgazdasági, 
mind kormányzati és pénzügyi szempontból való 
fontosságát, valamint azt, hogy a kataszteri vi
szonyok nyilvántartása továbbra is nélkülözhe
tetlen marad: ezélszerünek és teljesen indokolt
nak tart ; sőt a pénzügyminisztérium azon ujabb 
előterjesztését is, a melyben az a kataszteri mun
kálatok körül előforduló személyes járandóságo
kat, mefyek eddig pusztán napidijak alakjában 
voltak fölvéve, rendszeresített és állandó fize
téssé változtatja (a nélkül egyébiránt, hogy az 
illető költségösszeg nagyobbodnék) egész terjede
lemben elfogadásul ajánlja, s egyúttal az illető 
kataszter-munkálati személyzetre és annak szük
ségletére vonatkozó miniszteri előterjesztést ide 
igtatja. 

Kataszteri szükséglet. 
* E g y e n k i n t L é t Í szám s z e r i n t 

Szolgálati minőség 
r 

évi 
fizetés 

évi 
lakpénz 

évi 
munka 
átalány 

évi 
fizetés 

évi 
lakpénz 

evi 
munka 
átalány 

Összesen 

frt frt frt frt frt frt 
a) A fölmérési Igazgatóságnál: 

1 igazgató 1800 300 500 1800 300 500 2600 
800 — 400 800 — 400 1200 

1 600 — 400 600 — 400 1000 
1 mérnöksegéd . . . . . 500 • — 200 500 — • 200 700 

b) A háromszögméreti ssámüó-hivatalnál: 
1 főnök H00 200 18 1400 200 18 1618 
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Szolgálati minőség 

4 háromszögelő mérnök : 2 
o 

2 számtiszt . 
11 háromszögelő segéd: 

c) Részletes fölmérésnél-. 
10 felügyelő: 3 

i 
144 mérnök : 11 

35 
98 

189 mérnöksegéd: 

3 
8 

,33 
56 

Összesen 

E t y y e n k i n t ' L é t s z á m s z e r i n t 
t • / > évi / • évi 
evi 

fizetés 
évi 

lakpénz 
munka 
átalány 

evi 
fizetés 

evi 
lakpénz 

munka 
átalány 

összesen 

frt frt frt " frt frt, frt " 
1200 — 400 2400 — 800 3200 

900 — 400 1800 — 800 2600 
900 180 — 1800 360 —' 2160 
700 — 300 210.0 — 900 3000 
500 — 240 4000 — 1920 5920 

1400 500 4200 
1 

150.0 5700 
1200 — 500 8400 — 3500 11,900 

800 — 400 8800 — 4400 13,200 
700 — 400 24.500 — 14,000 38,500 
600 — 400 58,800 — 39,200 98,000 
500 • 200 66,500 — 26,600 93,100 
400 200 22,400 — 11,200 33,600 

• — 
— 210,800 860 106,338 317,998 

,Ezen 317,998 forintnyi személyes járandóságok a költségvetésnek 
1-ső rovatában napidijakra 284,S62 írttal 
2-ik „ lakpénzekre * . . . 24,302 
3-ik „ iró- és rajz-átalányra . 2,463 „ 

15-ik „ segéd-munkások díjazása 10,000 „ 

találják fedezésüket, minek következtében a ka
taszter szükséglete fősommázatának rovataiban 
következőleg változnék: 

Rovat 

% 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
Vi 
14 
15 
16 

Fizetések . , * . . . . 
Lakpénzek . . . . . . . 
Házbérek . . . . . . . 
Irodai költségek 
Munka-átalányok 
Rajzpapirok és nyomtatványok 
Utazási átalány . . . . . 
Háromszögméreti költségek 
Határleirási költségek 
Egyéb fölmérési költségek . 
Ruhakoptatási átalány a kato
naság részére 
Fuvarok 
Műszerek és eszközök javítása 
Jutalmazások és segélyezések . 
Segédmunkások díjazása 
Különféle kiadások . . . . 

Összesen 
Ebből le 2°/o megtakarítás 

Marad 

Főösszeg 
forintokban 
210,800 

860 
7800 
6872-

106,338 
6200 
7490 

13,000 
4072 

56,886 

5193 
4340 
2020 
7800 
3629 
5678 

448,978 
8978 

440,000" 
Nem kerülte el a bizottság figyelmét azon 

kérdés, hogy mint fog állani a dolog, ha rend-
szerisittetik, a nyugdijakra nézve. A nyugdíjra 
való igénytartás megkülönböztetésénél fordul elő 
azon két rovat, mely évi fizetésről és munka
átalányról szól. Minthogy csak évi fizetés után 

KÉPV, H, NAPLÓ 1844 IV-

Összesen 321,627 frt előirányzott összegekben 
jár nyugdíj , tétetett külön a munka-átalány, 
nehogy ezen összeg után is igényt képezhessenek 
nyugdíjra. 

T i s z a K á l m á n : Már a volt országgyű
lés is nagy fontosságot helyezett a kataszteri 
munkálat bevégzésére, mint azt a pénzügyi bi
zottság jelentése is mutatja, a mely szerint már 
akkor kimondatott, hogy az egész kataszteri 
munkálat folytatása rendszeresittessék, és erre 
nézve a miniszternek meghagyatik, hogy külön 
törvényjavaslatot terjeszszen elő, a mi azonban 
eddig nem történt. 

Azonban a pénzügyminsizter indokolásában 
mégis előadja, hogy a kataszteri munkálat meny
nyire haladt, mi van még hátra, és kiszámítja, 
hogy az általa ezen évre ajánlott költségekkel 
hány év alatt, jelesül 21 év alatt lennének be-
fejezhetők a kataszteri mérések, és épen azért, 
mivel ily hosszú időközre osztja föl e munkálato
kat, a rendes kiadások közé veszi föl a katasz
teri munkálat költségét, holott a múlt évben a 
rendkívüli kiadások közé volt sorozva. Ha elfo-
gadtatik ezen fölosztás, azaz, hogy 21 évig tart
son a munka, azt hogy a rendes kiadások közé 
soroztassék e költség, természetesnek és helyesnek 
találom; de nem találom helyesnek és természe
tesnek részemről azt, hogy a kataszteri munká
latok befejezése még 21 évig tartson. 

Először, mert 21 év lefolyása alatt annyi 
változás jön közbe," hogy valóban mikor a ka
taszteri munkálat befejezettnek látszanék, akkor 

42 
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egészen újra kellene megkezdeni a vizsgálatot 
és kiigazítást : mert igen nagy része azon he
lyeknek, hol a mérések történtek, változáson 
ment át, a gazdasági viszonyok, mivelési ágak 
és használati módok teljesen megváltoztak. 

Nem tartom helyesnek másodszor azért 
sem, mert a pénzügyminiszter maga is helyesen 
mondja indokolásában, hogy a földadó czélszerü 
reformjának teljes keresztülvitele csak akkor 
várható, ha a kataszteri munkálat befejeztetik. 
Már hogy az adó reformjának befejezése még 
21 évig tartson, azt részemről egyátalában nem 
kívánom. • 

Ezen okoknál fogva és tekintettel arra is, 
hogy a kataszteri munkálat utoljára is olyan, 
melynek nem csak a jelen generatió veszi hasz
nát, hanem mely hosszú időre szól, részemről 
azt óhajtanám , hogy a kataszteri munkálat 
minél .elébb fejeztessék be, ha szintén rendkí
vüli költségek utján is. Azért részemről bátor 
volnék indítványozni: mondaná ki a ház, hogy 
a kataszteri munkálat, ha másként nem lehet, 
rendkívüli pénzforrások fölhasználásával is 3 év 
alatt fejeztessék be. A 3 évre nézve megjegy
zem, hogy én csak bizonyos határidőt szándé
koztam kitenni; azonban meglehet, hogy ez na
gyon is rövid lenne, igen szívesen hozzájárulok 
tehát e határidő egy vagy két évveli meghosz-
szabbitásához, ha a 3 év minden pénzáldozat 
daczára is rövidnek látszik. 

E szempontból indítványozom, hogy a ka
taszteri munkálatok költségeinek fedezésére szük
séges összeg a rendkívüli kiadások közé soroz-
tassék, a minisztérium pedig az e tárgyra vo
natkozó törvényjavaslatot, melyet az 1869-ik 
évi budget tárgyalása alkalmával létrejött meg
állapodás szerint is beterjeszteni kell, e czélnak 
megfelelőleg készítse el és tegye le a ház asz
talára. 

Röviden szólva tehát, szándékom nem egyéb, 
mint az, hogy a kataszteri munkálat — ha rend
kívüli pénzforrásokból is — ne 21 év hanem a 
lehető legrövidebb idő alatt fejeztessék be. hogy 
nagyobb legyen az egyöntetűség keresztülvitelé
ben, s ha igy nagyobb lenne a költség, ez a 
rendkívüli kiadások közé soroltassák. 

Hivatkozással a miniszter ur indokolására, 
ki maga is azt mondja, hogy milyen sok idő 
kell ennyi pénzzel és ennyi személyzettel a mun
kálat befejezésére, de mondja azt is, Hogy ha a 
személyzet és a költség szaporittatik, a munká
lat rövidebb idő alatt is végrehajtathatik: aján
lom határozati javaslatomat a t. ház elfogadá
sába, és azt asztalára ezennel leteszem. 

(Olvassa:) „Határozza el a ház, hogy a ka
taszteri munkálat, ha másképen nem lehet, rend
kívüli pénzforrások fölhasználásával is három év 

alatt fejeztessék be; e tekintetből a kataszteri 
munkálatok költségeinek fedezésére szükséges 
összeg a rendkívüli kiadások közé soroztassék. 
A minisztérium pedig az e tárgyra vonatkozó 
törvényjavaslatot, melyet az 1869-ik évi budget 
tárgyalása alkalmával létrejött megállapodás sze
rint is beterjesztenie kell, ezen czélnak megfele
lőleg készítse el és tegye le mielőbb a ház asz
talára." 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! A mi az indítványt magát 
illeti; arra nézve megjegyzem, hogy az indoko
lásban nem azt mondom, hogy 21 év alatt fe
jeztessék be a katasztrális munkálat, csak azt, 
hogy ha a munkálat menete a mostanihoz ha
sonló marad, annak teljes befejezéséhez 21 év 
kívántatik. Ebből korántsem lehet azt. következ
tetni, mintha én azt óhajtanám, hogy 21 évig 
tartson a kataszteri munkálat keresztülvitele, 
sőt magam részéről is osztom azon nézetet, 
hogy ezen munkálat keresztülvitele siettessék. 
Mindamellett azon kérdést vagyok bátor intézni 
a t. képviselő úrhoz, hogy tekintetbe véve azt, 
hogy most időelőtti volna határozni azon idő 
felett, mely alatt ezen munkálat befejezendő len
ne, miután ugy is azon Ígéretet tettem a pénz
ügyi bizottságban, és ugy hiszem, azt nem sokára 
be is váltandom, hogy a katasteri munkálatról 
törvényjavaslatot fogok a ház elé terjeszteni. Ha 
ezen törvényjavaslat a ház előtt lesz, akkor lesz 
ideje arra nézve határozni: gyorsabban, s igy na
gyobb költségek megáiavazásával kivánja-e a 
munkálatot kivinni ? De most idő előttinek tar
tom az ily elhatározást: mert vannak bizonyos 
ügyek, melyekre nézve a gyors kivitelnél nem 
elegendő csupán pénz: ehhez mindenekelőtt szűk 
ség van szakképzett és alkalmas egyénekre, 
Ennek bizonyságául megemlítem., hogy ő felsége 
többi országaiban, hol a katasztrális mun
ka befejezéshez sokkal közelebb áll, mint mi ná
lunk, épen a múlt évben határoztatott el annak 
gyorsabb befejezése; de ennek kivitele nehézség
gel jár, épen a szükséges szakképzett egyének 
hiánya folytán. A katasztrális hivatalok állandó
sítását , leginkább azért hoztam javaslatba, 
mert a birodalom másik felében nem találni e 
czélra szakavatott egyéneket s a Magyarországban 
szolgálókhoz intéztetett felszólítás az ottani szol
gálat elfogadására. 

Ez tehát bizonyságul szolgálhat arra, hogy 
nem elég kimondani: miszerint bizonyos idő alatt 
végeztessék be ezen nagy munka, hanem tekin
tetbe veendő az is, rendelkezünk-e elegendő 
szakképzett egyénnel? 

A főindok, melynél fogva a rendszeresítést 
szükségesnek tartom, az, melyet az indokolás 
4-ik pontjában idéztem. Én tehát korántsem azt 
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akartam mondani, hogy az- adóreíorm keresztül
vitelére 21 év szükséges ; hanem azt mondtam: 
bárminő reform vitessék keresztül és a földadó 
bármikép állapittassék meg, szükséges, hogy a 
birtok váltságának folytán szükséges rectificatió-
kat meg lehessen tenni. 

Miután kijelentettem, hogy az egész katasz
trális munkálat iránt nem sokára törvényjavasla
tot fogok előterjeszteni, midőn egyszersmind elő 
fogom adni mindazon körülményeket, melyekből 
megítélhető, mennyi idő alatt, és mennyi költ
séggel lehet befejezni a katasztrális munkálatot: 
ennélfogva arra kérem képviselő urat, hogy 
indítványba hozott határozati javaslatát vissza
venni, s véleményének nyilvánítását akkorra mél
tóztassék halasztani, midőn a törvényjavaslat 
tárgyalás alatt lesz. 

T i s z a K á l m á n ; En ugyan azt gondo
lom, hogy midőn a kataszteri költségek megsza
vazásáról van szó, nem lehet mondani, hogy nem 
leifne helyén aziránt nyilatkozni; azonban részem
ről a miniszter ur most mondott positiv ígérete 
folytán, hogy igen hamar s valószínűleg még a 
tavasz folytán e tárgyban törvényjavaslatot fog 
terjeszteni a ház elé, kész vagyok indítványo
mat visszavonni; csak azt engedje meg a t. 
miniszter ur, hogy megjegyezzem, hogy a ka-
tasteri költségek, mint az indokolásból kitűnik, 
meggyőződésem szerint egy kissé nagyon maga
sak : mert egy katasztrális hold rendszeres felmé
rése 40' 6 krba kerül, sőt a mapjjálás és némely 
egyéb költségekkel együtt, ha jól értettem, még 
ezen fölül; pedig hivatkozhatom a t. képviselő 
urak által is bizonyosan ismert tapasztalásokra: 
nem hivatkozom egyéb mérésekre, de még 
az úrbéri tagosításoknál is, hol igen sok pareel-
la fordul elő, egy hold mérése "20, legfölebb 
24 krért keresztülvihető. 

Ezt megjegyezve részemről, ezen indítvá
nyomat vissza vonom. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A kataszteri munkálatok eddig legin
kább a hegyvidékeken történtek, hol a fölmérés 
sokkal lassabban megy és több nehézséggel 
jár, mint lapos vidékeken; ezért volt eddig 
drágább. 

E l n ö k : Tehát a kataszteri kiadások össze
ge 440,000 frt elfogadtatik azon módosításokkal, 
melyeket az egyes tételekre nézve a pénzügyi 
bizottság javaslatba hozott. 

Következik a „bányászati és erdészeti aka
démia Selmeezbányán." 

Bujanovics Sándor jegyző (ol
vassa a „selffltecgi bányászati és erdészeti akadémia 
rovatát") 

P u l s z k y Ferencz e lőadó : A pénz

ügyi bizottságnak e rovatra nézve nincs észre
vétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e rovatot ? 
(Elfogadjuk!) Tehát meg van szavazva e czélra 
69,800 frt, a fedezeti 3200 frt levonással. 

Következnek az „egyenes adók," és pedig 
előbb a fedezet. 

Méltóztassanak a javított lapot használni, 
mert az szolgál alapul. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a földadó cdmét.) 

Pulszky Ferencz előadó : Erre 
nézve van az állandó pénzügyi bizottságnak egy 
észrevétele, a zárjelentésben 182-ik szám alat t : 
„A fedezetet illetőleg utal a bizottság arra, 
hogy azon 720,000 frtnyi tétel, mely a költség
vetés beterjesztésekor a földadónak 29 százalékon 
felüli százalék törtje mellőzésével, mint bevétel-
kevesblet a pénzügyminiszter által jelezve volt: 
ez utóbbinak azon nyilatkozata folytán, hogy a 
nevezett összeg tekintettel a költségvetés mérle
gére, a fedezetben nem nólkülöztethetik, a bizott
ság által az államjövedelmek illető ágánál fölvé
tetett, minek folytán a rendes fedezet ugyan
ekkora sommával az • előirányzatnál nagyobb té
telben jelentkezik. 

Emlékezni fog a t. ház, hogy a pénzügyimi
niszter előirányzatában azon törtnek, mely a 29 
százalékon felül van, elengedését hozta indít
ványba. Időközben azonban vegigmetunJt a 
költségvetésen és mindenütt uj meg uj szükség 
mutatkozott; elmaradt körülbelül 200 ezer frt 
az által, hogy a hirlapbólyeg eltöröltetett, 
hozzá jött a Tizsa áradásai következtében egy mil
liónál nagyobb öszseg; így utoljára nem volt 
elégséges a fedezet, és a mérleg mindig ro-
szabbnak mutatkozott; ennek folytán a pénzügy
miniszter ur a pénzügyi bizottságban előadta, 
hogy most lehetetlen ezen törtszámot elengedni; 
a pénzügyi bizottság erről meggyőződött, és 
minthogy különben is ezen elengedés, habár 
egészben '720,000 irtot tesz, az egyesekre nézve 
oly csekélység, hogy azt alig érzik, és igy elen
gedése igazi könnyítésnek nem tekinthető: ez okok
ból azt njra betétetni javasolja. így a vég som
mában nem lesz 33.541,000" frt, hanem 34 millió 
261 ezer frt. 

E l n ö k s Méltóztatnak a pénzügyi bizott
ságnak ezen észrevétele folytán javaslatba hozott 
34.261,000 frtot mint fedezetet 'elfogadni ? (Elfo
gadjuk!) Tehát elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a hasadó cdmét.) 

Pulszky Ferencz előadó: A pénz
ügyi bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 6,364,000 
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forint előirányzott összeget. (Elfogadjuk!) El van 
fogadva. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a jövedelmi adó czimét.) 

Pulszky Ferencz előadó : A pénzügyi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja-e a ház a 7.049,000 
írttal előirányzott összeget ? (Elfogadjuk '.) El van 
fogadva. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a személyes kereseti adó czimét.) 

Pulszky Ferencz előadó i A pénz
ügyi bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a ház ezen 7,300,000 
frtnyi összeget? (Elfogadjuk/) Tehát el van fo
gadva, és igy az előirányzott fedezetbe egyenes 
adókból 54,260,000 frt jön. 

Pulszky Ferencz előadó: Ez most 
az által, hogy az első tétel megváltozott, 
54.980,000 frt lesz. 

E l n ö k : Eölveszi-e a ház ezen 54.980,000 
frtnyi tételt a födözeti előszámitásba? (Elfogad
juk!) El van fogadva. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
az egyenes adók kivetési és beszedési költségeit,) 

Pulszky Ferencz előadó: A pénz
ügyi bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : A pénzügyi bizottságnak nem 
levén észrevétele: megszavazza-e a t. ház ezen 
összegeket 1 (Meg !) Tehát az egyenes adók kive
tési és beszedési költségei fejében 300,000 frt 
van megszavazva. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a fogyasztási adók fedezetét.) 

Pulszky Ferencz előadó : A pénz
ügyi bizottságnak nincs észrevétele. 

G h y c z y I g n á c z : T. ház! Azon indoko
lásnak, melylyel a t. pénzügyminiszter ur költ
ségvetését kisérte, 15-ik lapján az mondatik, 
hogy a hús-, bor- és sör-fogyasztási ' adónál e 
folyó évben mutatkozó nem megvetendő többlet 
leginkább ezen adók három évre történt kibérlésének 
legyen tulajdonítandó. Miután azonban ezen adók 
csak e folyó év végéig vannak megszavazva, 
őszintén megvallva, nem értem, mily alapon le
hetett azokat 3 évre,, és igy a jövő évek tör
vényhozásának határozatát mintegy megelőzőleg 
bérbe adni? Nehogy tehát ez előlegezés által a 
törvényhozás határozata a jövőre nézve bármikép 
is- megszorittassék, s az imént emiitett adók 
mintegy per tangentem már most előre megsza
vaztassanak : bátor vagyok a miniszter urat kér
ni, hogy ebbeli aggodalmamat eloszlatni szíves
kedjék. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! (Halljuk!) A mi ezen szerző
déseket illeti: bizonyára nem kerülte ed képvi

selő ur figyelmét, hogy valahányszor ily adó 
bérbeadása hirdettetik, a* hirdetésben foglaltatik, 
hogy az államkincstár fentartja magának a fel
mondási jogot a *3 évi bérleti idő letelte előtt 
is; és hogy a bérleti szerződés csak addig érvé
nyes, mig a törvényhozás azon adót megszavaz
za. Ily körülmények közt tehát azzal, hogy a 
minisztérium' e 3 évre kötött szerződések folytán 
többletet mutathat fel, ugy gondolom, cseleke
dete eléggé indokolva van. (Élénk helyeslés.) 

G h y c z y I g n á c z : Én nem szoktam fo
gyasztási "adók kibérelésével foglalkozni, azért 
nem olvasom az arra vonatkozó hirdetményeket, 
mit is megjegyezvén, kijelentem, hogy • engem a t. 
miniszter úrtól nyert fölvilágositás kielégít. 

I r á n y i B á n i é i : T. ház! Ezen fogyasz
tási adók között foglaltatik egy, a mely első 
szükségleti ezikket érint: az a hósadó. Ha van 
közvetett adó, mely igazságtalan, az az: mely ily 
úgynevezett első szűkségbeli czikkeket érint. 
Ilyenek a húsadó és ilyen a sóadó, mely kü
lönben monopólium nálunk. A t. pénzügyminisz
ter ur köztudomásúlag szakbizottságokat neve
zett ki az adó reformját illetőleg. Én tehát azt 
a kérdést vagyok bátor intézni hozzá, hogy ki
terjesztette-e ezen szakbizottságoknak hatáskörét 
arra is, hogy az ily nyilván igazságtalan, a nép
nek alsó rétegeit különösen terhelő adók eltör
lése iránt tegyenek javaslatot, a milyennek te
kintem, különösen a húsadót és a sómonopoliu-
mot ? 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A só-enquete már befejezte munkál
kodását s eredménye sajtó utján fog nemsokára 
közzététetni; a többi fogyasztási adóra nézve 
még nem fejezte be munkálatát az illető bizott
ság, hanem remélem, nem sokára be. fogja fe
jezni. 

I r á n y i B á n i é i : Én a hús-fogyasztási 
adóról szólok, mert arra nézve nincs semmi in
tézkedés téve. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Azzal külön enquéte nem foglalkozik. 

S i m o n y i E r n ő : T. barátom Irányi Dá
niel képviselő ur azt kívánta ezen adóra nézve 
megjegyezni, hogy a húsadó első szükségleti ezik
ket adóztat meg, és azért igen helyesen azt 
mondja, hogy az ily adó a népnek legszegényebb 
rétegeit terheli leginkább, legsúlyosabban: mert 
meg\ronja tőlük ezen eledelt, vagy legalább drá
gábbá teszi azt előttük. Kívánatosnak látszik 
azért, hogy ezen adó valamely más által pótol
tassák és azon kérdést intézte a miniszter úr
hoz, vajon kiterjesztette-e figyelmét arra, hog3r 

ezen adó megszüntetve, másként pótoltassák? Azt 
hiszem, hogy, ha a miniszter ur nem terjesztette 
ki figyelmét erre, e tárgy fontossága tán megérde-
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melné, mert, a mint látom, azon 2 millió forint 
bár nem sok, de nem is megvetendő összeg, és 
talán pótolható lenne más könnyebben elvisel
hető adó által ezen első szükségleti czikk, 
mi az egészségi állapot javítására nagy befo
lyással lenne nálunk, hol a halandóság különben 
is nagyobb, mint Európa legtöbb országában, mi 
kétség kivül annak tulajdonítható, hogy a nép alsó 
rétegei rósz eledellel élnek. E pont bizonyára meg
érdemli, hogy ezen tekintetekéi figyelembe ve
gye a miniszter ur, és róla mélyebben gondol
kozzék és szakbizottságot bizzon meg, mely adna 
véleményt aziránt, hogy miképen lehetne ezt 
megváltoztatni vagy megszüntetni. 

• A n d r á s s y G y u l a : Nincs szándékom a 
fogyasztási adók födözeti rovatánál ezen adóne
mekre nézve felszólalni, mert az 1869-ik évi 
deezember 9-ikei ülés azokat mint törvényes 
adókat megszavazta. Hanem lehetetlen, t. ház, 
elhallgatnom azon rendellenes eljárást, melyet' a 
t. pénzügyminiszter ur közegei ezen fogyasztási 
adó megváltása és bérbeadása iránt átalában az 
egész országban követnek. Nevezetesen, t. képvi
selőház, a fogyasztási adó, különösen pedig a 
bor- és hús-fogyasztási adó — mint igen tisztelt 
képviselőtársam Ghiczy ur is felemlíteni szives 
volt — csak 1869. deezember végéig lettek 
megszavazva, s az 1869. deezember 9-iki ülés
ben csak a jövő év végéig engedtetett meg ezen 
adóknak beszedése; daczára ennek a pénzügy
miniszter ur közegei már november hóban, tehát 
az országgyűlés jogainak praejudieálásával, csak
nem az egész országban mindenütt kiegyeztek s 
részint bérbe adták a fogyasztási adót, és pedig 
nem ugy, mint az országgyűlés óvatosan meg
állapította 1 évre, hanem 3 évre. Nem akarom 
vitatni, t. ház, hogy sok esetben az állam nyer 
azáltal, ha ily adónemek hosszabb időre bérbe 
adatnak: mert hihető, hogy a ki hosszabb időre 
bérel, inkább fizet többet évenkint, mint a ki 
rövidebb időre; de másrészről az állam által ez 
utón nyerendő haszonnál sokkal többre beesülöm 
a törvény szigorú megtartását. (Helyeslés a bal 
oldalon.) Tudok oly eseteket is, midőn községek 
hús-fogyasztási adója bérbe adatott és pedig oly 
módon, hogy a bérbeadásról szóló árverési hir
detés egy évre szólt csak, és mégis a község fo
gyasztási adója, tudja Isten hogy és milyen jog
alapon, három évre adatott ki. Rendszeres-e az 
ily eljárás, ezt a t. ház bölcseségére bizom meg
ítélni. Épen azért hozom fel e visszaéléseket. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Micsoda visszaélések? 

A n d r á s s y G y u l a : Bocsánatot, t. pénz
ügyminiszter ur, ez szerintem visszaélés. Mondom, 
azért hoztam fel, hogy szerényen figyelmeztessem 
a pénzügyminiszter urat, hogy mind közegei, 
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mind ö maga eljárásaikban a törvény szigorához 
alkalmazkodjanak. (Helyeslés bal felől.) 

Pulszky Ferencz előadó : Néhány 
perez előtt ugyanezen, ellenvetés tétetett s ugyan 
erre felelt a pénzügyminiszter ur, hogy t. i. 
mindazon árverési hirdetésekben világosan benne 
van azon clausula, hogy, ha a törvény nem vál
tozik, ha azt az országgyűlés megszavazza. Ezál
tal, ugy hiszem, a törvény tisztelete tökéletesen 
fen van tartva, s ép ezért az ellenvetés elveszti 
minden élét. (Helyeslés jobb felől.) 

Bu janovics Sándor jegyző (ol
vassa a fogyasztási adók beszedési költségeit.) 

Pulszky Ferencz előadó : A bizott
ságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Ennélfogva a beszedési költségekre 
előirányzott 208,253 frt megszavaztatik. 

Következik a határvám. 
Bujanovics Sándor jegyző (ol

vassa a költségvetésnek a határvámra vonatkozó 
szükségletét.) 

Pul szky Ferencz e lőadó : Legyen 
szabad itt fölolvasnom a pénzügyi minisztérium
nak ezen tételeire vonatkozó indokolását. A ha
tárvám nem ide, hanem a közös bevételek közé 
tartozik, és épen azért a fedezetben nem is for
dul elő mint külön tétel. Az indokolás így hang
zik (Felolvassa.) 

A miniszter nem akarta, hogy oly pénzről, 
mely az ő kezén megy keresztül, az országnak 
tudomása ne legyen. Ez azért a bndgetben nem 
is fordul elő mint fedezet, hanem mint költség. 
Ez tehát csak azért van itt és nincs benne azon 
summariumban, melyet a pénzügyi bizottság je
lentésének 5—6. lapján láthatni. Ott is csak 
azért van, hogy a zárszámadásban világosan 
kimutatható legyen és ne maradjon control nél
kül azon költség, mi átküldetik a közös minisz
tériumnak. 

S i m o n y i E r n ő : A bevételekre nézve 
ez áll tökéletesen, mert a 6 7-ki kiegyezés sze
rint a vámjövedelem a közös minisztérium költ
ségeire fordítandó első sorban. Hanem a múlt 
évben hozott 2-ik törvényezikk szerint a besze
dési költség fejében Magyarországra esik 450,000 
frt átalány. Ez benne foglaltatik ugyan a költ
ségvetésben ; de nem tudom, hogy az előadó ur 
megjegyzése erre is vonatkozik-e, vagy csupán 
a bevételekre ? 

Pulszky Ferencz' előadó : Méltóztas
sék megengedni ezen, valamint más összegek 
melyek részletesen fel vannak , sorolva a költ
ségvetésben, levonatnak a bevételből, s a mara
dék Bécsbe küldetik; tehát ezen összeg fedezet
képen nem fordulhat elő a költségvetésben. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Méltóztassék a képviselő ur egy la-
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pot fordítani : a 49 -ik lapon meg fogja találni, 
a 450,000 frtnyi kiadást részletezve. A költség
vetés beterjesztetik a képviselőház elé, s a kép
viselőház határoz felette, t. i. a 69-iki II. tör
vény czikk értelme szerint, minélfogva azon 10 
év alatt, mig a vám- és kereskedelmi szerződés 
tart, 450,000 frt évi átalány állapíttatott meg. 
Az előirányzatban tehát ben van ezen tétel s a t. 
képviselő ur nem mondhatja, hogy az nincs ki
mutatva : méltóztassék csak a 49. lapot megte
kinteni. (Derültség.) 

* S i m o n y i E r n ő : Csakis azért szólaltam 
fel, mert előadó ur azt mondotta, hogy e jöve
delmek tulajdonképen a budgetbe nem tartoznak 
és csak mintegy tudomásul tesz jelentést a pénz
ügyminiszter, hogy mennyit vesz be és mennyit 
szolgáltat át a közös pénzügyminiszternek. Ez 
föltétlenül áll, és csak azon kérdést intézem az 
előadó úrhoz, vajon a kiadásokról is az áll-e ? 
Én azt hiszem, hogy azokra nem áll. 

Pulszky Ferencz előadói A kép
viselő urnák ezen észrevételére még egyszer utal
nom kell a 48-ik lapon levő részlétezésre. 

E l n ö k : Következnek az illetékek. 
Bujanovics Sándor jegyző (ol

vassa az illetékeit sommásaiét.) 
Pulszky Ferencz előadó : A bélyeg

ről meg kell jegyeznem, hogy a mióta ezen elő
irányzat kinyomatott és beterjesztetett, az or
szággyűlés a bélyegre nézve egy tételt megszün
tetett, t. i. a hirlapbélyeget. E szerint igy fog
nak állani a számok : bélyeg Magyarországban 
3.583,660 frt, Horvátországban 299,340 frt, 
összesen 3.883,000 frt., és a végszám Magyar 
országban 10.7 16,000 frt, Horvátországban 
642,920frt, összesen 10.716,000 forint. 

E l n ö k : Ezen tételeket mint fedezetet 
fölveszi a t. ház ? (Elfogadjuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (ol
vassa az illetékekre vonatkozó szükséglet előirány
zatát.) 

Pulszky F e r e n c z e lőadó : Nincs ész
revétel. 

Elnök : El van fogadva. 
Bujanovics Sándor jegyző (ol

vassa a fém-jelzés sommásaiát.) 
Pulszky Ferencz előadó : A pénz

ügyi bizottságnak nincs észrevétele. (Elfogadjuk!) 
E l n ö k : E tételt tehát szintén elfogadja a 

t. ház. 
Bujanovics Sándor jegyző (ol

vassa a sójövedéb fedezetére: vonatkozó előirányzatot), 
Pulszky Ferencz előadó : A pénz

ügyi bizottságnak nincsen észrevétele. 
E l n ö k : Ha észrevétel nincs, a sójővedék 

fedezete 13.155,000 írttal felvétetik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a sójővedék szükségletére vonatkozó előirányzatot.) 

Pul szky Ferencz előadó : A pénz
ügyi bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Ha észrevétel nincs, elfogad
tatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (ol
vassa a dohányjövedék fedezetére vonatkozó előirány
zatot) 

Pulszky Ferencz előadó:, A pénz
ügyi bizottságnak nincs észrevétele. 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! Nem 
lehet szándékom most átalában a dohányjöve
dékről és a dohánymonopoliumról, megtartásá
ról vagy meg nem tartásáról szólani. A dohány-
monopóliumnak ezen évre való fentartása a ház 
által elhatároztatott. Nem szólok tehát arról, 
habár ezen adónemnek illustrálására érdekes vi
lágot vet az, hogy 22.364,000 frt bevételből 
csak 9.487,000 frt jövedelme marad az állam
nak, igy a kiadások tetemesen meghaladják a 
bevételt, mely egy adónemnek sem szól mel
lette, hanem ellene; szólok azért, hogy itt is— an
nak daczára, hogy e tekintetben is reform
törvényjavaslat terjesztetik a miniszter úrtól 
évek óta, a miniszter ur kilátásba is helyezi — 
mégis oly költségek fordulnak elő, melyek oda 
látszanak irányulni, hogy a dohánymonopolium 
megtartása elhatározottdolog; ilyen jelesen a t. mi
nisztérium elhatározása az 1869. mártius hó 29. 
kelt rendelet, folytán, tehát ismét az országgyűlés 
hozzászólása nélkül évenkint 7,500 írttal kíván
tatik több, mint a múlt évben, továbbá fentar-
tatott a központ rendelkezéséül 30,000 frt 
átalány, mely a dohány beváltó hivatalok személy-
ssaporitására szükséges, és végül felvétetik uj 
építkezésekre, különösen uj raktárak építésére 
200,000 frt. Azt tartom, hogy midón adónemnek 
eltörlése kérdésben van; midőn azt kellene 
reménylenünk a miniszter ur nyilatkozata követ
keztében is, hogy meg ezen év folytán javaslatot 
terjeszt elő: nem gondolnám, hogy oly nagymérvű 
befektetések, milyenek felvéve vannak, czélszerüek 
lennének. 

ÍTem akarok e tekintetben a személyzet 
szaporítására vonatkozólag, sem ezen kiadásokra, 
nézve indítványt tenni: mert eddig tett indítvá
nyaim sorsa, bár mire vonatkoztak legyen, meg* 
győzött arról, hogy a túlsó oldal mindent hely
ben hagy, a mi egyszer benne foglaltatik ; ha
nem részemről nyilvánítom, hogy még kész va
gyok a dohánymonopolium költségeit a folyó 
évre mégszavazni; de semmi befektetésre sza
vazni nem akarok, nem akar\án oly lépést tenni, 
mely nehezítse a monopólium megszüntetését. 

Lónyay Menyhért pénzugymi* 
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n i s z t e r : A mi a költségeket illeti, azok közt 
foglaltatnak az anyag beváltásának költségei. 

T i s z a K á l m á n : Kern szólottam arról. 
Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 

n i s z t e r : Méltóztassék meghallgatni! jól hal
lottam : azt méltóztatott mondani, hogy a do
hánynak jövedelme összesen 22 millió, a kiadá
sok pedig a 12 milliót meghaladják —tehát az 
egész kiadást .méltóztatott fölemlíteni — mi
után pedig a kiadás legnagyobb tétele az anyagok 
bevásárlására fordittatik : emiitvén az összes ki
adást, az anyagbevásárlást is értenie kellett. 

T i s z a K á i n i á n : Kérem, én a tiszta 
" jövedelemről szólottam. 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : De megemlítette, hogy igen nagy a 
kiadás, mely között van az anyagok bevásárlá
sára tett kiadás is. 

Egyébiránt engedje megjegyeznem, hogy a 
dohánygyártásnál s átalában az anyag raktá
rozásánál semmi olyan kiadást a minisztérium 
nem előirányzott, mely elkerülhetlenül szükséges 
ne volna. Azon t. képviselő urak, kik azon vi
dékeken laknak, hol dohánybeváltás van, tanús
kodhatnak a .mellett, hogy vannak esetek, midőn 
a bevásárolt dohány a szabad ég alatt gyékény
be kötve hever, s ott a készlet az idő minden 
viszontagságának kitéve hever s gyakran megrom
lik : az ily uj raktárakra előirányzott kiadás nem 
nagy, ennélfogva ezélszerübb a bevásárolt dohány 
számára olcsó épületeket emelni, mint azt meg
romolni engedni. Még azon esetben is, ha a t. kép
viselő ur képes lenne a dohányból befolyó jövedelem 
helyett más jövedelemforrást ajánlani s az általa 
ajánlandó ügyadó a képviselő ház által elfogad tátik 
s a dohány egyedáruság eltöröltetik , még azon 
esetben is ezen beruházások nem fognak érdekte 
lenek lenni. Ezen épületeket el lehet adni s lesz is 
vevőjök, mert a kik az egyedáruság netaláni 
eltörlése után a dohányt venni fogják, azoknak is 
lenne raktárakra szükségök. vannak más kiadások, 
a melyeket tenni szükség, mert a szivarfogyasz
tás ujabb időben nagy mértékben növekedvén, 
s a készlet igen megfogyván, kénytelen volt a 
minisztérium a birodalom másik fele gyártmá
nyait vásárolni. Ezen állapot tovább igy nem 
maradhat, szükséges gondoskodni, hogy olyan 
vidékeken, hol a napszám olcsó, a szivargyártás 
terjesztessék, hogy az ez általi kereset a hazában 
maradjon. Mindezeknél fogva arra kérem a t. 
házat, hogy miután 10 millió tiszta jövedelem 
biztosításáról van szó, -méltóztassanak a nélkü-
lözhetlen beruházási költségeket megszavazni. 
(Megadjuk l). 

E l n ö k : El van fogadva. 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (ol

vassa a lottó jövedéket.) 
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P u l s z k y E e r e n e z e l ő a d ó : Mncs 
észrevétel. 

Bujanovics S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a jövedékek összegezését.) s. 

E l n ö k : A t. ház tehát a szükségletet 
elfogadja. (Felkiáltások bal felől: Még nem volt 
téve kérdés"!) Az átalános tárgyalás alkalmával 
a t. ház azt határozta, hogy ha nincs észrevé
tele a pénzügyi bizottságnak, akkor különös 
kérdés ne tétessék. . Én e szabályokhoz tartván 
magamat, a kérdést ugy teszem föl: elfogadja-e. 
a t. ház a pénzügyi bizottság által helyeselt 
összegeket, vagy nem? 

T i s z a K á l m á n : A kérdéshez kívánok 
szólni. Tökéletesen igaza van t. elnök urnák, 
hogy olyan helyekre nézve, hol egyenes észrevé
tel nem történik, abban állapodtunk meg, hogy 
a szavazás az előadott módon történjék. De ez 
esetben én magam is tettem észrevételt, mert 
azt mondtam, hogy a rendes évi kiadásokat te
kintve, hogy a dohány monopóliumot a t. ház 
ez évre már megszavazta, megszavazni kész va
gyok ugyan; ellenben azon 315,000 frtot tevő 
összeget, mely uj beruházásokra szándékoltatik, 
részint a dohánybevásárlás, részint a gyártás 
körüli kiadásokra fordíttatni, nem szavazom meg, 
és ha méltóztatnak átalánosságban szavazni, 
akkor kénytelen leszek az egészet meg nem sza
vazni. 

E l n ö k : Méltóztatott volna beadni akár 
indítványt, akár határozati javaslatot, akkor a 
kérdést könnyű lenne föltenni. 

G h y c z y K á l i n á n : Ha határozati ja
vaslat terjesztetnék a t. ház elé, akkor kétség
kívül a házszabályok szerint írásban kellene beadni 
a javaslatot. De itt nem határozati javaslatról 
van szó, hanem a költségvetés egy tételéről, 
mely tételnél egyszerűen az a kérdés: elfogadja-e 
a ház vagy nem 1 (Felkiáltások bal felől: Ugy van!) 
Hogy arra nézve irott nyilatkozatot kell beadni, 
az eddigi szokásunkkal nem egyezik meg. Egyéb
iránt bátor vagyok a t. ház figyelmét fölhíni 
aziránt, hogy — ha jól fogtam fel — a t. el
nök ur a jövedékek összes sommázatát akarta 
egyszerre szavazás alá bocsátani, (Ellenmondás 
jobb felől) a jövedékek pedig több részből álla
nak. Ezek mindegyikére nem volt észrevétel, 
csak a dohányjövedék ágára nézve Tisza Kál
mán által. En azt gondolom, három, négy kü
lönböző tárgy fölött nem lehet egyszerre sza
vazni, hanem a kérdést el kell választani. 

E l n ö k : A sójövedék tételét rnár méltóz
tatott elfogadni. Ez volt az első. Ezután követ
kezik a dohány-jövedék. Ezen tételeken ugy kell 
keresztülmenni, a "mint az előadó ur azokat 
előadta. 

T i s z a K á l m á n : A 110-ik lapon a 19-ik 



• 

3 3 G 102- ors2ás<*s ütés 

rovat alatt ez áll: „Uj építkezések számára" ; 
100,000 fit. Továbbá a 124-ik lapon a 16-ik 
rovat alatt ismét : „Uj építkezések számára" 
200,Q00 írt, tehát összesen 300,000 frt van 
előirányozva az építkezésekre. Ezen tételekre* 
vonatkoztak észrevételeim. 

V á r a d y G á b o r : A kérdés, t. ház, egy
szerűen az volna, hogy elfogadtatnak-e ezen té
telek, a melyek itt 100 ezer és 200 ezer frttal 
szerepelnek, vagy nem ? 

G h y c z y K á l m á n : Az első kérdés min
den szavazásnál az: elfogadja-e a ház a javas
latot vagy szerkezetet *? Itt is tehát az első 
kérdés az lesz: elfogadja-e a t. ház a dohány
jövedékre nézve fedezetbe teendő összeget, a mi
nisztérium javaslata szerint, vagy nem? 

E l n ö k : Ugyanezen kérdést akartam én is 
feltenni; de épen akkor ellenvetéseket méltóztat
tak tenni. Ismétlen tehát azon kérdést: elfogadja-e 
a t. ház a pénzügyi bizottság által helyeselt 
dohány-jövedék fedezete alatt kitett 22,364,000, 
a dohány-jövedék szükségletében pedig 12,877,000 
frtnyi tételeket ? (Elfogadjuk! Bal felől: Nem!) 
A kik elfogadják méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) A többség elfogadja. Szintén fel volt 
már olvasva a lotto-jövedékre vonatkozó tétel, 
kérdem tehát elfogadja-e a t. ház a bizottság 
által ajánlott mindkét tételt vagy nemi (Elfo
gadjuk!) E szerint a három tétel összesen 
38.259,000 írtban meg van ajánlva. 

Következik a 147-ik lapon az államvagyon 
fedezete és szükséglete. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa:) 
Az álíamjószágokra vonatkozó fedezet tesz 
3,888,000 frtot, a szükséglet pedig 1,736,800frtot. 

Pulszky Ferencz előadó : A bizott
ságnak erre vonatkozólag nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az államjó
szágok czime alatt kitett szükségletet és fedezetet 1 

S i m o n y i E r n ő : Az államjószágokra 
nézve átalán azon megjegyzést kívánnám tenni 
és azon óhajtásomat kifejezni, hogy azok kezelése 
a pénzügyminisztériumtól vonassák el és egy 
külön minisztériumhoz osztassák akár a fenlevő 
minisztériumok közül valamelyikhez, ugy hiszem 
a.földművelés-, ipar-és kereskedelmi minisztérium
hoz ; de azt semmiesetre se látom helyén, hogy 
azok a pénzügyminiszter ur által kezeltessenek. 
A pénzügyminisztérium teendői már ezen keze
lés leendő elkülönítése mellett is igen nagyok 
és igen sok figyelmet és munkát vesznek igénybe: 
annálfogva azon gazdálkodási módra nézve, melyet 
a jelenlegi pénzügyminiszter kövek, részletekbe nem 
bocsátkozva, semmi kifogásom nincs. Tudja és ismeri 
is az egész ország, hogy a pénzügy miniszter igen 
jó gazda; (Helyeslés a jobb oldalon) e tekintetben 
ugy hiszem, jó kézben vannak ezen jószágok; 
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hanem átalában véve azt hiszem, az államjószá
gok kezelése egyátalában a pénzügyminiszter 
keretébe nem tartozik. (Ugy van! bal felől.) 
Ennélfogva azt kívánnám, hogy a t. ház határozza 
el azt, hogy ezen jószágok egy más miniszté
rium kezelésére bocsáttassanak. [Felkiáltás jobb 
felől: Marad ) Én ugyan azt hiszem, hogy, ezt 
így incidentaliter elhatározni nem lehet; (Helyes-' 
lés a jobb oldalon) .hanem ugy tartom, ha a ház 
ez iránt óhajtását kijelentené, sa minisztérium 
aztán tervezetet terjesztene elő-, melynek elfoga
dása vagy el nem fogadása a ház akaratától 
függ. Jelenleg csak azt vagyok bátor indítvá
nyozni : mondja ki a ház, hogy óhajtandónak 
találja, hogy az államjószágok kezelése a pénz
ügyminisztériumtól vétessék el. (Felkiáltás jobb 
felől: Maradjon!) 

Pulszky Eerencz előadó: E kérdés 
egyike azoknak, melyek csakugyan nem ide va
lók, ámbár nagy fontosságát senki sem fogja 
tagadni. A minisztérium ugy, a mint fenáll, az 
1848-iki törvények következtében áll igy fen: 
mert erre nézve világos alaptörvényünk van, 
mely határozottan kijelöli, hány miniszter és 
miféle miniszterek legyenek; nagyon természete
sen tehát e tekintetben változtatást tenrSe a minisz
tériumnak nem lehetett. Ha a ház azt akarná, 
hogy másként szerveztessék ezen minisztérium, 
akkor többről is lehet szólni, például a földmi-
velést a kereskedelemtől lehetne elválasztani; de 
azt hiszem, hogy e kérdést ugy ineidentaliter 
a budget tárgyalása alkalmával elhatározni nem 
lehet: mert akkor azt is lehetne mondani, hogy 
a közoktatási minisztériumtól is vétessenek el 
egyes államjószágok, mert, ha már van miniszter, 
mely államjószágokat kezel stb. és akkor mind
azon jószágokat ezen miniszter kezébe kellene 
adni. (Helyeslés jobb felől) Sok ilyen kérdés van 
még, mely összeköttetésben, összefüggésben van 
ezzel, és igy meg kellene állapodnunk abban is, 
hogy mily ágakat vegyünk el egyik vagy másik 
minisztériumtól. Ha például az államjószágokat 
mind a kereskedelmi minisztériumhoz tennők át, 
akkor meg kellene gondolni, hogy vajon nem 
lenne-e ez által túlterhelve ezen minisztérium? és 
annálfogva talán itt is kellene változást tenni. 
Azt hiszem tehát, ezen a miniszteri szervezetbe 
oly mélyen bevágó kérdést incidentaliter eldön
teni semmikép sem lehet, (Helyeslés a jobb oldalon) 
sőt azt tartom ha ezen kérdésbe mélyebben be
megyünk, oly hosszú vitára adunk alkalmat, 
mely jelenleg sem helyén, sem ezélszerü nem 
lenne. Hanem ha ezen kérdést, mely minden 
esetre nagyon fontos, érdemesnek tartja t. tag
társunk arra, bogy ez vitatkozás és határozat
nak tárgya legyen, az volna rendén, hogy annak 
idejében a budget-vita befejezése után adjon be 
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határozati javaslatot, azt tűzzük ki aztán napi i 
rendre s vitaikozznnk azon kérdésről: vajon a 
minisztériumok jelenlegi, a 48-iki törvényen ala
puló szerkezete továbbra is fentartandó-e vagy 
nem? Ide' azonban ezen alkalommal azt* hiszem 
e kérdés semmiképen sem tartozik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Nem tudom, ezen kérdést mellőzi-e 
a t. ház1? (Mellőzi!) Ha mellőzi, akkor az állam 
jószágok czime alatt a fedezet- és szükségletben 
kitett és már felolvasott összeget elfogadja-e a t. ! 
ház? (Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatik. I 

Következik az államerdők rovata. 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 

a költségvetésnek az államerdőkre vonatkozó részét.) 
P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó : Az állan*-

dó pénzügyi bizottságnak nincs észrevétele. 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa • 

az államépületek rovatát.) 
P u l s z k y F e r e n c z c l é a d ó : Nincs ész

revétel. 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 

az államnyomda rovatát.) 
P u l s z k y ' F e r e n c z e l ő a d ó : A pénz

ügyi bizottságnak erre sincs észrevétele ; a meny
nyiben azonban itt ugy áll, mintha a nyomda 
nem jövedelmezne, hanem -kár volna belőle, meg
jegyzem, hogy az államnyomda esak most szer-
veztetik fel, s ezen túl — reméljük legalább — lesz 
belőle jövedelem, nem pedig kár mint eddig. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Ez alkalommal 
engedje meg, hogy egy kérdéssel fordulják ismét 
a miniszter úrhoz: vajon azon „ államnyomdá
ban" nyomatik-e a kormánynak hivatalos köz
lönye t. i. a „Buda-pesti közlöny?" Nem azért 
kérdem, mintha nem tudnám, hogy nem ott nyo- | 
matik, hanem azért, hogy felvilágosítást kérjek 
az iránt, hogy a kormánynak ezen hivatalos 
közlönyére vonatkozó számadások hol találhatók 
fel? A „Közlöny" létezésére semmi kifogásom 
nincs, sőt helyesnek és szükségesnek tartom, 
hogy legyen a kormánynak egy hivatalos köz
lönye, habár nem az általam óhajtott szellemben 
szerkesztetik is (Derültség); de épen ezért, miután 
ez már oly kiadás, mely jogosan fedeztetik az 
országgyűlés által megszavazott pénzből, szük
séges, hogy arról számadás is adassék. Tehát 
azt kérdem, hol található a költségvetésben az 
ezen lapra vonatkozó jövedelem és kiadás? Nem 
hiszem, hogy sok legyen reá a kiadás, mert ezen 
lap, azon természeténél fogva, miszerint minden 
hivatalos árverését, hirdetést közöl,' s azok
ért elég magas dij számíttatik, bőségesen kifizet
heti magát; de mégis szükségesnek tartom 
tudni, hol fordul elő ezen jövedelem vagy a 
fedezetre szükséges költségi Eziránt ohjtaa ék 
fölvilágosítást nyerni. 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y i ü l -
EÍPY. H. KAPLÓ, 18fl ív. 

n i s z t e r : Azt hiszem, egyszerűen adhatok fel
világosítást, miután a t. képviselő ur épen mon
dotta, hogy ő tudja, hogy a „Közlöny" nem a 
pénzügyminisztérium kezelése alatti államnyom
dában nyonmtik, én csakis annyit mondhatok, 
hogy a „Közlöny" kiadásáról nem a pénzügyminisz
térium gondoskodik, hanem az — ha nem csaló
dom — a miniszterelnökség teendői közé tarto
zik. Egyébiránt minden kiadás és bevétel, előfor
dul az állam szám adásokban; én tehát nem ad
hatok más fölvilágosítást mint azt, hogy a „Köz
löny" nyomdai költségei ezen rovat alatt nem 
fordulván elő, arról most szólani fölösleges lenne. 

E l n ö k : Elfogadja a ház ezen tételeket? 
(Elfogadjuk!) Tehát el vannak fogadva.' 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a költségvetés szállomámyi rovatát.) 

P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó : A pénz
ügyi bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen tételt? 
(Elfogadjuk!) Tehát el van fogadva. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a költségvetés bányászati és pénzverést rovatát.) 

P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó : Erre, 
nézve van észrevétele a bizottságnak. Feltűnt, 
hogy a múlt évi költségvetéshez képest az' oly 
roppant beruházás mellett a jövedelem ily cse
kély. A bizottság ezt bővebben megvizsgálta, 
és kitűnt, hogy tavai a 22.723,300 forintnyi 
tételnek legnagyobb része átfutó számtételekből 
állott: mert annyi fát vesz az államtól, meny
nyire szüksége van. Ez átfutó tételek folytán 
majdnem hihetetlen magasságra menték fel az 
illető összegek, mig végre kitűnt, hogy ez nem 
igazi pénz, csupán számítási tétel, mert a valódi 
összeg 15.315,800 frtot tett. A pénzügyi bizottság 
erre nézve megjegyzi, hogy a bányászat és pénz
verés szükségletét feltüntető tétel 1870-re csak 
15.315,800 frtot tevén. migl869-re 22.723,300 
forinttal volt előirányozva, e nagy különbség 
abban leli megfejtését, hogy az utóbb emii
tett nagy összegben a bányászatnál előforduló 
gyakori kölcsönös leszámolásokból eredő átfutó 
tételek is fel valának véve, a jelen költségvetési 
előterjesztésben pedig a dolog természetének és a 
könnyebb áttekinthetésnek megfelelőleg figyelmen 
kívül hagyattak. Oly körülmény, melyet az illető 
tételeknek a két nevezett évbeli költségvetés 
alapján való egybehasonlitásánál szem elől té
veszteni nem szabad. 

S t o l l K á r o l y : Az 1868-diki országgyűlés 
37-dik országos ülésének határozata alapján egy 
bizottság küldetett ki némely építések megvizs
gálása végett Nagy-Bányára. Erre vonatkozva 
van szerencsém a t. képviselőháznak asztalára 
határozati javaslatomat letenni és annak bővebb 
indokolását azon időre halasztani, midőn ezen 
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bukott szerencsétlen első tervek még szerencsét
lenebb megfordítása. 

„Az elősitett 20.000 forint kincstári bánya, 
mely a második irányban több százezer forint 
kiadását vonná maga után, de sikert nem bizto
sitana. 

„Hogy a kereszthegyi kincstári bánya két-
irányban folytatott ily nagy költekezést meg nem 
bir, mutatja az 1868-ki eredmény világosabban 
még, sőt aggasztólag az 1869-ki, mely az első 
tiz hóra ez: 

„Elősitett bevétel 97.624 írt, tényleges be
vétel 47,292 frt, kevesebb 50.537 frt. Elősitett 
kiadás 86.462 frt, tényleges kiadás 111.949 frt, 
több 25.487 frt; noha 1869-re rendkívüli költ
ségül csak 8600 frt van elősitve. 

„Tekintettel ezekre, félhivandónak látja a 
képviselőház a pénzügyminiszter urat: hogy a 
pénzügyi bizottság 447-ik számú jelentésére az 

' 1865/8. CCCXXXVn. országos ülésben hozott hat 
tározattal kiküldött 1869. april havában szemle-
tartott bizottság eljárásáról felvett, a miniszteri 
bányaosztályhoz még azon hó utolsó napjaiban 
beadott, ott azonban még nem tárgyalt jegyző
könyvet, az ezen építkezésre, ugy a romániai ár
kot több helyen besodorta hegycsúszásra vonat
kozó ügyiratokkal, továbbá a helyszínén szemlét 
tartott Splényi Béla báró miniszteri tanácsos és 
Belházy titkár idevágó nyilatkozataikkal a ház 
asztalára tegye, hogy a pénzügyi bizottság és 
azután szerzendő biztos adatok alapján készítendő 
rendszeres és összefüggő terv elkészültéig minden 
a vízépítésre vonatkozó kiadást — mely rend
szeres alapos terven kívül ugy is tilos — meg
szüntessen ; hogy e czimet „a ravaszpataki tó 
ujonnani építésére" törülve az arra elősitett 

j 20.000 frt kiadását —az illetők felelőssége mel-
I lett — a múlt október-novemberi folytonos eső-
| zések által okozott károk helyreigazítására enge

délyezze, mely, mint elkerülhetlen, úgyis póthi
telt igényelne; végül, hogy a vizhuzó gőzgép 
megvásárlására és erejére vonatkozó adatok meg-
vizsgáltatását elfogulatlan szakértők által eszkö
zöltesse. a 

határozati * javaslatnak el- vagy . el nem fogadásá
ról lesz szó. 

Határozati javaslatom így hangzik: (Ol
vassa.J „A nagybánya-kereszthegyi bánya 1765. 
újból felnyittatván, bányavizhuzásra vizerő, és 
midőn ez hiányzott, állaterő használtatott a 
negyvenes évekig, midőn, mert a vizhuzási költ
ségek a bánya jövedelmét felemésztették, tete
mes áldozattal gőzerő alkalmaztatott, mely azon
ban már 1852-ik évben alkalmatlannak mondat
ván, megináittattak a vizerő megszervezésére 
vonatkozó tárgyalások, és 1858-ig folytatva Kor-
ponajr Ferencz építészi, Thierry Vilmos bánya
gondnok szakértők azon okszerű javaslata ellen, 
„hogy a dolgozó gőzgép segélyével a bányamély
ség négy év alatt feltáratván, a telérállás állá
sáról s által a vállalat jövedelmezhetéséről, egy
idejűleg a rendelkezés alatt álló vízmennyiségről, 
vizerőről is biztos meggyőződés szerveztessék" 
megkezdetett a vízépítés és csak annak befejezé-. 
sekor, 1863. tűnt fel: hogy az árok szárazon áll, 
hogy a terv alapja „a másodperczenkint a viz-
oszlopgépre vezetendő egy köbláb viz" hiányzik. 

„Ily mulasztás által erőszakoltatott ki a 
ravaszpataki tóépités, mely, mert a természet 
jelezte, óvatosság megvetésével hajtatott végre, 
részben sem sikerült. Meghiúsult a második kí
sérlet is, melyre 1867-ik évben 50846/2146. sz. 
rendelettél már a magvar" kormány utalványozott 
6788 frt 16 krt. 

„Ez a szerencsétlen 300.000 forintba került 
építkezés első felvonása, mely után, hogy sikerre 
nincs remény, azt legvilágosabban bizonyították 
maguk a tervezők akkor, midőn az 1868-ki költ
ségvetésbe a még ma is dolgozó régi gőzgép 
ujjali kicserélésére, vagyis a gőzerő megújítására 
10.000 frt a rendes, 48.800 irtot pedig a rend
kívüli kiadások közé sorozva elősitettek, mely 
összegek az 1865/8-i CCCXXV. országos ülésben 
a t. pénzügyminiszter ur által fölszólalásomra 
adott igy hangzó nyilatkozatára szavaztattak 
meg: „a megtakaritandott összeg a közkincstár 
javára megmarad." 

„Bányavizhuzásra nem a korhaladás igényei
nek megfelelő uj, hanem egy ócska, már hasz
nált gőzgép vásároltatván meg Schimmelbuschtól, 
az még aligha dolgozik, nagy költségeket oko
zott annak behelyezése, okoz talán ma is. 

„E nagy kiadások mellett még más irány
ban is a vizerő megszerzésére folytattatik ezélta-
lan költekezés. 

„Ilyen az 1870-ki pénzügyminisztériumi ál-
lamköltségvetés 214., 226., 289. oldalain előfor
duló, a 300. oldal 12-ik tétele alatt mint a ravaszpa
taki tó ujonnani felépítésére részlétezett 20.000 
orint is. A második fölvonás az. vagyis a meg-

Z s e d é n y i E d e : Ez ügy már egyszer 
fölmerült a pénzügyi bizottság kebelében, tehát 
azt hiszem, miután a t. ház a többi körülmény 
fölvilágositása nélkül ugy sem tanácskozhatik, 
legjobb volna ezt a pénzügyi bizottsághoz uta
sítani. 

. Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A fölolvasott határozati javaslat. . . . 
(FölkiáltásoJc: Indítvány!) inkább értekezésnek ne
vezném . . . (Helyeslés) technikai ügyben a kivi
telre nézve eg technikusnak saját maga véle
ménye. A fölhozott tárgy nem uj ; már a múlt 
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országgyűlésen hozatott szőnyege, és éu annyi
ban elismeréssel tartozom a képviselő urnák, 
hogy a kereszthegyi bányára, melyre nézve meg 
kell jegyeznem, hogy fontos és nevezetes érté
ket képvisel, a mennyiben a számitások szerint 
körülbelül 3% millió érez érték kiaknázásáról 
van szó, mi a vizemelés létesítése által biztosit
ható, figyelmessé tett, minek folytán a szüksé
ges intézkedéseket a technieai kérdés eldöntése 
iránt még a múlt évben megtehettem. 

Abban teljesen igaza van a t. képviselő .ur
nák, hogy csakugyan nevezetes kiadások történ
tek már e czélra; az 1863-ik évben, tehát a volt 
kormány részéről. A magyar kormány részéről 
megtétettek a szükséges intézkedések az iránt, 
hogy eldöntessék azon technieai kérdés, vajon 
az ezen bányának művelésére nézve szükséges viz-
emelésnél gőzgépet vagy vizerőt kell-e használ
ni, vagy mindkettőt egyesítve? A t. képviselő 
ur kiválólag a gőzerőre fektetett nagy súlyt. 
In thesi tekintve a kérdést, a dolog ugy áll, 
hogy ott, hol vizerőt használhatunk, ez olcsóbb, 
mint a'gőzerő, hol az egész éven át nincs egy
forma és elegendő vízmennyiség rendelkezésünkre, 
a munka folytonossága érdekében gőzerőt is kell 
használni. A t, képviselő ur, ki akkor, midőn e 
munkálatok terveztettek, mint bányász érde
kelve levén a dologban, véleményt is mondott 
és különös előszeretetet tanúsított a gőzgépek 
iránt, és e nézettől vezéreltetve még a múlt or
szággyűlés alatt fölszólalt a képviselőházban is, 
minek folytán a ház fölszólította a pénzügyi bi
zottságot, hogy e kérdést vegye tanácskozás alá 
és terjeszszen elő ez iránt javaslatot. A minisz
térium még 1868-ban, tehát még mielőtt a ház 
elé került a kérdés, szakértő bizottságot küldött 
ki, melynek véleménye alapján addig is, mig a 
kérdés eldöntetnék, egy gőzgép felállítását hatá
rozta el. Azonban a ház a pénzügyi bizottság 
javaslata folytán 1868. deczember 7-én a követ
kező határozatot hozta : „Uda utasittatik a pénz
ügyminiszter, hogy ezen ügyet oly egyénekből 
álló bizottság által, kik az előbbi időkben ezen 
vízvezeték tervezésében s elrendezésében részt 
nem vettek, az interpelláló kihallgatása mellett 
újból vizsgáltassa meg, hogy, így a kereszthegyi 
bányák kiaknázása a legczélszerübb s legjutá-
nyosabb módon eszközöltessék." Erre megjegy
zem, hogy a minisztérium részéről megtörtént a 
szükséges intézkedés is, Eónay és Jucbó királyi 
bányatanácsosok és Fuehs Ferencz királyi építész
mérnök kiküldetett, hogy a kereszthegyi viz^ 
emelés kérdését, Nagy-Bányán Stoll Károly kép
viselőt is meghallgatván, tárgyalják és ez iránt 
Véleményüket felterjeszszék. Mind a két egyén ta
pasztalt szakértő és a kereszthegyi vizemelő 
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készülékek tervezésére vagy berendezésére eddig 
semmi befolyást sem gyakorolt. 

Nehogy azonban az állittassék, miszerint 
ezek, mint a minisztérium alatt álló hivatalno
kok a kérdéses ügyben független véleményt nem 
adhatnak elhatároztatott, hogy véleményük a 
bizottmány! tárgyalásokkal együtt a lajtántuli. 
bányaművelés élén álló, és ezen ügyben érdek
lettnek semmikép sem tekinthető Beust báró 
miniszteri tanácsosnak átküldessék, ki előbbi időben 
Szászországban és Németország egyéb bányavi
dékein számos esetben adta tanújelét annak, 
hogy kitűnő szakember, azon megkereséssel, hogy 
Nagybányára kirándulva saját szemeivel meggyő
ződjék a helybeli viszonyokról, és ezen kérdés 
legczélszerübb megoldásának módjáról nyilatkozni 
s illetőleg javaslatot adni szíveskedjék. 

Mindezek meg is történtek. Rónay és Juchó a 
vizemelés kérdését nyilvánosan tárgyalták 1869-ik 
april havában Nagy-Bányán ; meghallgattak min
denkit, ki hozzá szólani kivánt, különösen Stoll 
Károly képviselőt is; bejárták a vízvezetéket és 
a tógát helyiségeit, s véleményük az : hogy mind 
a vízvezeték, mind a tógát helyisége eléggé al
kalmas az ilyes építkezésekre, s hogy mind a 
két építményt teljesen jó karba állítani lehet. 
Miután azonban a vizemelósre már egy gőzgép 
állíttatik fel, mely azon esetben sem lenne nél
külözhető, ha a tó-gát megjavíttatnék; mert «a 
tó vize nem képes a gépet egész éven át ellátni 
szükséges erővizzel, ennél fogva nem remélhető, 
hogy a tógát helyreállítása következtében vala
mely nevezetes megtakarítást eszközölni lehessen; 
mindazon módok pedig, melyeket egy állandó s 
egész éven át kitartó vizerő megszerzésére nézve 
tekintetbe vettek, oly költséges vállalatoknak 
látszottak, hogy azokat nem ajánlhatják; mind
ezen okokból indulva azt vélik: tartassák fen a 
jelen állapot minden nagyobbszerü építések nél
kül, a vizerő alkalmaztassák akkor, midőn azt 
a Ravaszpatak adhatja, egyébként pedig használ
tassák gőzerő. 

Beust báró, ki 1869. augustus végén volt Nagy-
Bányán, s kinek minden ez ügyre vonatkozó irat 
és tárgyalási jegyzőkönyv; rendelkezésére állott, 
a helybeli viszonyok tüzetes tanulmányozása után 
kimerítőbben fejtette meg feladatát; a kereszthe
gyi bányaművelés főfeltételének tekintvén a gép
erő állandósításának ós biztosításának kérdését: 
átalánosabb szempontból fogta fel a megoldandó 
kérdéseket, és jelentésében oly javaslatokat in
dítványoz, melyeknek elfogadása által a kereszt
hegyi géperő kérdése hosszú időre meg leend 
oldva, és az altárna alatti üzem folytonossága 
biztosítva leend minden káros hatású eshetőség 
ellen. 

Beust báró helyeselvén azon intézkedéseket, 
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melyek a vizemelés biztosítása végett eddig tör
téntek, megjegyzi, hogy ha egy fémbányánál le
hetséges a szükséges géperőt viz által megsze
rezni, ez átalában előnyösebb mint a gőzérő al
kalmazása, különösen előnyösebb pedig a kereszt
hegyi viszonyok közt, hol a gépet a bányában 
ben kell felállítani, mi által üzeme még költsé
gesebbé válik, mint a fölszinen. Előnyösebb a 
vizerő a gőzerőnél, mert rendesen megszerzése is 
kevesebbe kerül; de különösen, mert az általa 
okozott üzemi költségek mindig csekélyebbek, és 
a fémbányáknál koronkint előforduló kedvezőtle
nebb viszonyok között is könnyebben elviselhe-
tők, mint a gőzerő által okozottak. Ezenkívül 
megnehezíti és drágítja a gőzerő alkalmazását 
Nagy-Bányán még azon körülmény is, hogy tü
zelésre csak fát használhatnak. 

Ezek után Beust báró tekintetbe vévén és 
nieglatolván minden, ezen kérdésre befolyást 
gyakorló viszonyt, azt javasolja; hogy állit -
tassék jó karba a Romána vízvezeték, és egy 8000 
öl hosszú csövezet segélyével láttassék el íolyto-
san a szükséges vízmennyiséggel a fernezeíyi pa
takból. A tógát építése halasztassék akkora, ha 
a csövezet által nyerhető vizerő a bányaművelés 
növekvő igényei következtében már elégséges 
nem leend. Az úgynevezett uj akna mélyeszte-
tése folytattassék erélyesen, és itt állittassék fel 
a fölszinen a mostani gőzgép, melynek segélyé
vel azután a mélységben! művelést terjedelmesen 
ki lehet fejleszteni. 

Ezek azon tárgyalások, melyeken a dolog 
keresztülment, és mint a költségből méltóztat
nak látni, hogy ezen műveletre a minisztérium 
1870-re nem irányzott elő többet, mint 20,000 
irtot, a mi annál is inkább szükséges, mert bár
mikép döntessék is el véglegesen a technicai 
terv, mert ezen javaslat fölött: mikép vitessék 
az keresztül, most fog a pénzügyminisztériumban 
tanácskozás tartatni, oly bányavállalatnál, mely 
végre is igen nevezetes kincset, 3 és fél milliót 
érő erezet képvisel, évenkint bizonyos befektetés 
mindenesetre igényeltetik. (Hdyeslés.) 

A mi képviselő ur azon megjegyzését illeti, 
mely a múlt évi csekélyebb jövedelemre vonat
kozik, erre nézve is megadattam magamnak a 
szükséges felvilágosításokat, melyekből kitűnik, 
hogy igaz ugyan, hogy az 1869-iki bevétel ki
sebb, a kiadás pedig nagyobb Kereszthegyen, mint 
előirányozva volt, de ez természetes következ
ménye annak, hogy az. egyetlen aknával rendel
kező kereszthegyi bányában most az akna el van 
zárva azon munkálatok által, melyeket a gőz
gépperi szállítás és vizemelés végett megtenni kell. 
Ez okból a zuzérczek, melyekből nyeri a kereszt
hegyi bánya bevételeinek legnevezetesebb részét, 

az aknából ki nem száUittathattak. Mind a mellett 
meg lehet nyugodni az üzem-eredményekben: mert 
1869-iki október végéig előirányozva volt 144 
font arany termelése és 621 font ezüst terme
lése, termeltetett pedig ezen idő alatt: 68 font 
arany és 686 font ezüst; e szerint az arany 
termelés 76 fonttal kevesebb, az ezüst termelés 
pedig 65 fonttal nagyobb mint előirányozva volt. 

A kevesebb arany termelésnek oka főképen 
a zuzérczek kiszállításának fenakadásában fek
szik; ós átalában az 1869-ik évben mutatkozó 
hiány mind a bevételekben, mind a termelésben 
bőven ki fog pótoltatni, mihelyt. az üzem foly
tonosságára szolgáló eszközök ismét rendben 
lesznek. 

Ezeket megjegyezve, azon véleményemet 
nyilvánítom, hogy a t. ház a végrehajtás körébe 
eső, s különösen technicai kérdés megítélésére 
nem lehet hivatva. Ugy veszem észre, hogy a 
t. képviselő ur azt kívánja, hogy e kérdés tech
nicai része utasíttassák a pénzügyi bizottsághoz, 
mely mint technicai fölülvizsgáló működvén, te
gyen javaslatot, nem törvényhozási, hanem a 
végrehajtás körébe vágó kérdés tárgyában, mit 
részemről nem helyeselhetek. (Helyeslés.) 

S t o l l K á r o l y : T. ház! Az igen t. mi
niszter ur előadására megjegyzem, hogy ezen 
bánya, ha egyszer vizerövei és gőzerővel kezel
tetik, nem fog soká boldogulni. Nem is az volt 
a fő czél ezen vizerőnek szándékolt behozatása 
alkalmával, hanem tisztán minden kiadás oda volt 
számítva, hogy minden másodperezben nyerendő 
vizzel az oszlop télen-nyáron átjárni fog, és hogy a 
gőzerő tökéletesen nélkülhetö lesz. Azon április
ban kiküldött bizottság, mely az országgyűlés 
határozata értelmében kiküldetett, és mely állí
tásaimat kiadott jegyzőkönyve szerint tökélete
sen igazolta, s melyhez magam is meg voltam 
híva, mint azt az országgyűlés határozta, azon 
bizottságnak jegyzőkönyve a minisztérium bányá
szati osztályában talán visszatetszésre talált, 
mert a minisztérium bányászati osztálya részéről 
három egyén volt kiküldve a helyszínére: egyik 
nem is látta a vedért és nyilatkozott; kettő, ki 
a körülményekkel teljesen megismerkedett, érdemi
leg mai napig sem nyilatkozott: mondom, ezen 
jegyzőkönyv szerint, mely Rónay, Juchó, a pénz
ügyminiszter alárendelt egyénei által vezettetett, 
kik ellen kifogásom sincs, a kiküldöttek épen 
ugy, mint én is tökéletesen felfogták kiküldeté-
söknek nagy fontosságát és jegyzőkönyvben ki
mondták azt, a mit a helyszínén találtak, azaz, 
hogy felszólalásaim igazolva voltak. A mi ez al
kalommal a t. pénzügyminiszter urat félre ve
zette, az földeríthető azon körülményből, hogy 
Rittinger bányászati szakértő, ki 1868 márczius 
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havában volt kiküldve N.-Bányára, jelentésében 
azt mondta, hogy minden ezen bizottságban részt 
vett szakértő Szatmári, Kocka, Beck stb: az ő 
javaslatát helyeslőleg elfogadta. Ezen helyeslőleg 
elfogadás ellenében az 1869. áprilisi jegyzőkönyvben 
az illető szakértők kimondták, hogy ezen helyes
lést soha ki nem mondták, sőt ellenkezőleg, annak 
ellenében kinyilatkoztatták, hogy azon javaslatát 
el sem fogadtatták. Ennek következtében kikül
detett . Beust báró, a ki kiment a helyszínére és 
ott senkit sem talált, ki az ellenvéleményt reprae-
sentálta volna; az után indult, a mit látott, látta 
a folytonos esőzések eredményét, és azt hitte, 
hogy ezen sok mennyiségű viz mindig szolgá
latra van. Nem világosította fel senki akkor, 
hogy azon viz, mely másodperczenkint télen 1000 
köblábat meghalad, nyáron 6 — 7 köblábra is le
száll, s ennélfogva nem olyan viz, melyet min
denhová fel lehetne használni: mert az egészen 
más czélokra is szükséges. De - föltéve, hogy víz
vezetékkel kiszáradhatlanná lehetne tenni azon 
8000 frtból, melyet Beust báró javaslatba hoz, 
még azon esetben is kérdés: lehet-e ezen vizet 
a már alkalmazásba vett működésétől elvonni? 
Egyébiránt kijelentem, hogy ha Beust báró ezen 
feladatot 80 ezer, sőt 100 ezer frton teljesíteni 
képes, szívesen megszavazok neki még 50 ezer 
frtot; és ennek következése az, hogy itt megint 
20 ezer frtot szavazunk meg, mely majd csak fel

pénz lesz, és ismét visszajövünk 300 ezer frt ki
adásra; mert annyi kívántatik, hogy nem bizto
san eléressék azon ezél, mely már a gőzerő 
által el van érve. 

Minthogy ezen előadásaim mind állanak, és 
igen sajnálom, hogy az igen t. pénzügyminisztert 
elfogultak világosították fel. . . . 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Ugy látszik, az elfogultság a szóló 
részén van. 

S t o l l K á r o l y : . . . igen kérem, hogy 
ezen határozati javaslatom a pénzügyi bizottság
hoz utasittassék. 

E l n ö k : T. ház! Első kérdés ez: vajon el
fogadja-e a t. ház, a pénzügyi bizottság jelentése 
szerint, a bányászat fedezetére és szükségletére 
ezen czim alatt előirányzott összegeket, t. i. 
16.530,523 frt és 15.315,800 frtot? A kik elfo
gadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
Elfogadtatott. Most következik a beadott hatá
rozati javaslat: ez elesik vagy pedig nyomassák 
ki ? (Ki Ml nyomatni /) Tehát ki fog nyomatni. 

Holnapután 10 órakor ülés lesz, a melyben 
folytatni fogjuk a pénzügyminiszteri költségve
tést. Ennek bevégzése után következik a közle
kedési és az igazságügyminiszter költségvetése. 

Ae ülés végződik d. u. 2l/4 órakor. 



lOSo országos ülés 
1870. január 24-dikén 

S o m s s i c h ' P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bethlen Farkas gr. halála bejelentetik. Kérvények bemutatása. Jókai Mór és Éder István sza-
badságot kapnak. Rudnay István ,a Nyitra megyében tervezett egyetlen sóhivatal tárgyában interpellálván a kor
mányt, ez nyomban válaszol, mit a ház tudomásul vesz. Halász Boldizsár egy statistikai kézikönyv miatt, Huszár 
Imre »yasuti, Berecz Ferencz népiskolai ügyben interpellálják a kormányt. Ivánka Imre és társai határozati javasa 
lata a honvédi nyugdíjak tárgyalása iránt elfogadtatik. A p ézügyminiszterí költségvetés tárgyalása tovább foly. A 
pézügyi bizottság jelentést tesz a budai reáltanodái tanárok fizetéséről, a budapesti gyorsirási egylet segélyezéséről, 
végre Pest városa törvénykezési költségeiről. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Festetics György gr., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. KP/4 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni "és a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a január 22-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyző
könyv hitelesítve van. 

T. ház! Alig néhány napja, hogy azon szo
morú kötelességet teljesítettem, hogy egy képvi
selőtársunk elhunytát jelentem be; alig néhány 
napja, hogy Bartha Lajos képviselőtársunkat a 
sirba letettük, mely sírnak hantjai fölött a vég
zetes ásónak nyomai még el sem mosódtak : 
ime, most ismét hasonló szomorú eseményt kell 
a t. háznak tudomására hoznom: Bethlen Farkas 
gr., Kükűllő megye felső kerületének képviselője 
tegnapelőtt délután 3 órakor meghalt. 

Mi, kik a boldogulttal éltünk, őt a magán 
társadalmi életben mint kedélyesen jót, a köz-
hivataloskodásban buzgót, a hazaszeretetben lel
kest, saját külön szakmájában mint avatott 
férfiút tanultuk ismerni, kiben a, haza hű fiát, 
munkás polgárát vesztette el. Midőn e veszteség 
fölött fájdalmunkat, részvétünket kifejezzük, föl
kérem a t. házat, mondja ki határozatilag, hogy 
ezen érzelmek a boldogult fölött jegyzőkönyvileg 
is megörökíttessenek. (Helyeslés.) 

A boldogult hideg tetemei a ref. egyházba 

már át levén szállítva, ott a végtisztesség ma 
d. u. 2 órakor fog megtartatni, melyre fölhívom 
és fölkérem a t. házat, hogy méltóztassanak 
minél számosabban megjelenni. Az ülés e czéb 
ból fél kettőkor fog föloszlattatok (Közbeszólás : 
Egykor!) Tehát az ülés egy óra tájban föl fog 
oszlattatni, és 2 órakor méltóztassanak a kijelölt 
helyen megjelenni. (Helyeslés.) • 

A szokott beterjesztések közt bemutatom 
Nagy-Bánya szabad kir. városa közönségének 
föliratát, melyben Debreczen szab. kir. városa 
közönségétől az ideiglenes kormány által 1862-ik 
évben városuk alapitváayi pénztárából kiszakí
tott 140,000 frtnyi közvagyon visszabocsátását 
ő is pártolja. 

Bemutatom ugyancsak Nagy-Bánya szabad 
kir. városa kérelmét, melyben a főváros érdeké
ben megalkotott 1868-ik évi LVI-ik törvényczikk 
érvényének, a többi szabad királyi és más népe
sebb városra leendő kiterjesztését törvénybe 
iktatni alázatta] kéri. 

Végre bemutatom Nagy-Bánya szabad kir. 
városa közönségének fölterjesztését, melyben a 
Jászkun kerületek és Hiptó megye közönségének 
a haza területén levő mindkét nembeli zárdák 
eltörlése iránt fölterjesztett föliratát pártolja. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottság
hoz fognak áttétetni. 

Jókai Mór képviselőtársunk beteg, mi okból 
három heti szabadságidőt kér. Szintúgy Éder 
István képviselő ur betegsége miatt határozatlan 
időre kér szabadságot, orvosi bizonyítványt is 
küldött. Gondolom, a t. ház mindkét képviselő-
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jenek megadja a kért szabadsági időt. (Megadjuk !) 
Tehát a folyamodó képviselőknek megadatik a 
kért szabadsági idő. 

Az elnökségnek egyéb előterjesztése nincs. 
T i s z a j L á s z l ó : T. ház! Képviselői köte

lességem parancsolja egy választóim részéről föl
érkezett kérvényt benyújtani, melynek czimzete 
következő: „Folyamodása Gyéres város kapitánya 
Pataki Józsefnek, Pataki Sámuel, Kimpián Lika 
és Nagy János tanácsosoknak Torda megye főis
pánja báró Kemény György ellen hivatali hata
lommali visszaélés, annak megfenyitése s törvény
telen intézkedésének leendő megsemmisítése tár
gyában." Teszem ezt azon öntudattal, hogy ily 
ügyben nem csak az illető kérelmezőknek, de 
egy alkotmányos szabad haza minden egyes pol
gárának jogában áll kérelmezni: mert az egyéni 
szabadságnak főbiztositéka az, hogy ilynemű 
kérvények, melyeknek az képezi tárgyát, hogy 
az illetők a valódi vagy képzelt hivatali vissza
élés ellen a minisztériumtól orvoslást nem nyer
hettek, a t. ház által pontosan és részletesen 
vizsgáltassanak át, valódi sérelmek orvosoítassa-
nak, netaláni tévedések iránt pedig kérelmezők 
világosittassanak föl. Nem is terjeszkedem ki a 
dolog érdemére, mert szabályaink nem engedik 
azt, csak egyszerűen kérem ezen irományokat a 
kérvényi bizottsághoz utasítani. {Helyeslés.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog át
tétetni. 

K r a s c s e n i c s F e r e n c z : T. ház! Po-
zsonymegyei Lipót község kérvényét van szeren
csém beterjeszteni, melyben különben is igen 
kevés élő földüket a Duna rombolása ellen egy 
költségen építendő kőpart által megvédeni ké
rik. Hogy pedig ezen figyelmet érdemlő szükség 
a közmunkai és közlekedési minisztérium f. évi 
költségvetésébe felvétethessék, alázatos kérésem 
oda járul, miszerint méltóztassék ezen kérvényt 
a kérvényi bizottság mellőzésével egyenesen a 
pénzügyi bizottsághoz áttenni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Áttétetik a pénzügyi bizottsághoz. 
B u d n a y I s t v á n : T. ház! Lesz szeren

csém a pénzügyminiszter úrhoz egy interpella-
tiót intézni. Minthogy azonban a t. ház jelenleg 
teendőinek legfontosabbikával, a költségvetés 
tárgyalásával van elfoglalva; s mivel különben 
is interpellatióm indokolását magában foglalja, nem 
fogom szóbeli indokolással a t. ház türelmét 
igénybe venni: csakis interpellatióm egyszerű fel
olvasására1 szorítkozom. (Olvassa):, , Minthogy az 
ország só-szükségletének fedezésére 40 elárusító 
sóhivatal szándékoltatik fölállittatni, és nyert ér
tesülés szerint Nyitra vármegye területén csak
is egy ilyen sóhivatal, még pedig Holicson a 
vármegye és ország legszélsőbb szélén szándékol
tatik elhelyeztetni, melynek vidékét Nyitra vár

megye legnagyobb részétől nagy hegységek vá
lasztják el, s azt a megyével összekötő két 
megyei ut téli hónapokban nagyobb havazások 
bekövetkeztével még könnyű fuvarral sem hasz
nálható, hol kölönben soha sóhivatal nem léte
zett, és igy a szükségelt épületek megszerzése 
is költséggel jár, a t. pénzügyminiszter úrhoz 
azon kérdést intézni kénytelenittetem: mi okok 
indították arra, hogy Nyitra vármegye területén, 
melynek lakossága a 360 ezerét meghaladja, 
csak egy sóhivatalt és azt is oly helyen felál
lítsa, honnan előre láthatólag Nyitra vármegye 
csakis egyik járása fogja sókészletét fedezhetni? 
és miért nem használja fel e czólra Chinoránban 
létező sóraktári épületeket, honnan Nyitra, Tren-
cséc és Bars vármegyék nevezetes részei láttat
hatnának el sóval?" 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Azon helyzetben vagyok, hogy 
az interpellatióra rögtön válaszolhatok. (Halljukl) 

A sóházak fölállításánál két irányban volt 
szükség intézkedni. Atalában fölállítani a sóhá
zakat ugy, mint 48 előtt voltak, sok költség
gel járna: mert méltóztatnak tudni, hogy akkor 
az ország minden részében állíttattak fal ily só
házak. Most a feladat az volt, hogy a sóházakat 
akképen oszszuk el az országban, hogy közeled
vén a közlekedési vonalakhoz, miután a vasút
hálózat kiépítése folytán a forgalom növekedni 
fog, minden vidék valamely nagyobb kereske
delmi központból, vagy vasúti állomásról, vagy 
folyamállomásról megkaphassa a szükséges só-
készletet. E tekintetben Nyítráról kellőleg van 
gondoskodva, a mennyiben sókészletüket a vasút 
által megkaphatják, különösen mintán tervben 
van Nyitrából Trencsénbe vasút építése, és igy 
az egész megyének sóval való ellátása ekképen 
történnék. A másik irány, a mit követni kellett, 
az, hogy miután Magyarország s a birodalom 
másik része közt vámvonal nem létezik, gondos
kodni kellett arról, hogy lehetőleg a határszéle
ken is sóházak állíttassanak fel : mert, ha pl. Ho-

' lics vidékén sóház nem állíttatnék fel, szabad 
levén a sóval való kereskedés, az illető vidék a 
birodalom másik felében venné a sót. Ez volt 
oka, hogy miért nem lehetett más helyen sóhá
zat felállítani ; az országban létezett számos só
háznak újból fölállítása az üzlet nevezetes 
terheltetésével járt volna. Ugy hiszem, a tapasz
talás eléggé fogja bizonyítani, hogy az egész 
magyar korona területén 40 sóház a kellő he
lyen felállítva, a .sófogyasztás igényeinek eleget 
fog tenni. Tovább menni nem lehetett, nem is kí
vántam ; különben azon megtakarítások, melyeket 
ezen sóházak felállítása folytán előszámitásba 
tettem, valószínűleg elenyésznének. 

Ez volt oka, hogy Nyitra megyére nézve 
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máskép nem intézkedtem, mint hogy a határszé
len állittassék fel sóház; a megyének ettől tá
volabb eső vidékén a vasút által mindig födöz-
hetik sókészletöket a szomszéd sóházakból. 

R u d n a y I s t v á n : T. ház! Azon körül
mény képes engem megnyugtatni, mely szerint 
a t. pénzügyminiszter ur elismerve, hogy Tren-
csén megyét Nyitra megyével vasút által terve
zik összekötni, ez esetben csakugyan, hogy ha 
ezen vasúti összeköttetés létesül, könnyű lesz a 
sót akár Komáromból, akár máshonnan megsze
rezni. Másrészről pedig, miután kinyilatkoztatá 
azt, hogy ha a fölmerülendő szükség a t. pénzügy
miniszter ur elé azt szabná, hogy állítson még 
fel a jövőben is sóházakat, ezt is megteendi. En 
részemről ez üiterpellatiómat tárgyalás alá vé
tetni nem kivánom. 

E l n ö k : A t. ház tudomásul veszi a mi
niszter nyilatkozatát 1 (Fölkiáltások: Tudomásul 
veszsztilt!) 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. képviselőház ! 
Remélem, hogy interpellatiómnak legalább ré
szemről való fontosságát annál inkább el fogja is
merni a t. ház, mert én eddig, bár veteránus 
képviselő vagyok, most teszek először interpella-
tiót a minisztériumhoz. 

Interpellatióm tárgya egy a magyar királyi 
egyetemben használt statisztikai kézi könyvben 
letett beolvasztási politika. Ennek a könyvnek 
már maga a ezime meg fogja győzni a t. házat 
arról, a mit most volt szerencsém állítani. Czime 
a következő: „Az ausztriai magyar monarchia 
statisztikai kézikönyve, irta Kőnek Sándor, egye
temi jogtanár, és a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagja. Az ujabb viszonyok szerint telje
sen átdolgozott második kiadás. Pest, 1868." 
Miután az igen tisztelt szerző és egyetemi tanár 
állitólag az uj viszonyok szerint átdolgozta ezen 
második kiadást, annál inkább megbotránkozom 
ezen könyvnek már czimében is. Én ugy gondo
lom, az ujabb átdolgozásnál használhatta volna 
a már — sőt azt tenni köteles is volt — azon 
— diplomatiaivá vált kifejezést : „osztrák
magyar monarchia;" ő pedig azt moudja, hogy: 
„ausztriai magyar monarchia." Midőn a könyv 
czimét először elolvastam, azt gondoltam, e nagy 
kötet Magyarország statisztikáját tárgyalja, és 
hogy Magyarországot ausztriai Magyarországnak 
akarja nevezni; de midőn egy kissé bővebben 
átforgattam, még nagyobb lett a feletti aggo
dalmam , hogy itt Magyarország, mint az ausztriai 
császárság provincziája van a többi tartomány
nyal együtt kezelve. Azt mondh tná, t. ház, 
valaki, hogy hiszen benne van szórványosan Ma
gyarország is. Igenis, . a Tisza is belefoly a 
Dunába; de bár, ez igaz, azért, ha valakitől azt 
kérném, hogy adjon nekem egy pohár Tisza

vizet a Dunából, azt onnan alkalmasint nem 
fogná meríteni. (Derültség.) De különben hazánk 
nem is egyesült Ausztriával, ugy mint a Tisza a 
Dunával. Azt hiszem, hogy Pest .városa nem fo
gadná el, hogy ha a statistikai tanár ur, midőn 
Magyarország fővárosát akarná kifejezni, azt igy 
irná : Budai Pest, mert annak neve Buda-Pest S 

En ebből azt látom, hogy Magyarországon 
a magyar királyi egyetemben az ifjúság a teljes 
beolvasztási politikára oktattatik, és nem tudom, 
mit szól ehhez Pulszky Ferencz képviselő ur, ki 
a napokban azt monda, hogy az úgynevezett 
közös ügyes törvények képezik azon archimedesi 
pontot, melyről ő vissza fogja vivni azt, mit 
azok által a haza netán független önálláságából 
elvesztett, tín sem kívánok egyebet, hanem vé
dem az 1867. XII. törvényczikket. Ki van ab
ban, világosan fejezve, hogy mindamellett, hogy 
közös ügyek vannak, Magyarország fentartja ál
lami önállóságát és független belkormányzatát; 
hanem ha arra tanítjuk az ifjúságot, hogy Ma
gyarország csak provinczia: hol fogja képviselő 
ur azon archimedesi pontot feltalálni'? mert meg 
vagyok győződve, hogy itt alkalmazni lehet 
azon szavakat, a beteg emberről szokás mondani, 
hogy t. i. egyik lábával a sirban van: mi is 
egyik lábunkkal Bécsben vagyunk, és ha az 
archimedesi pontot aláássuk és azt puskaporral 
fel engedjük vettetni, akkor soha önállásun-
kat visszaszerezni nem fogjuk. 

Hogy pedig meggyőződjék a t. ház, hogy 
ezen könyvben valóságos provincziának nevezte
tik Mag}rarország, idézni fogok néhány tételt. 
(Halljuk! FölkiáÜások: Nem szükséges!-) Engedel
met kérek, nem akarok alaptalan interpellatiót 
tenni; hanem meg kell győződnie nem csak a t . 
háznak, de mindazoknak, kik a tárgy fontossá
gánál fogva végére kivannak járni, hogy Ma
gyarország csakugyan az osztrák birodalom egyes 
tartományai közé számíttatik e könyvben. 

Az 51 . lapon ez ál l : „Az ausztriai biroda
lom már szerencsés fekvésénél fogva kedvező 
égalji viszonyoknak örvend." — „Mindamellett 
területének 9-ik szélességi fokon átnyúló nagy 
terjedelménél fogva három különböző vidéket le
het megkülönböztetni: a délit, 42— 46 fokig, 
mely egész Dalmátiát, Szlavóniát, a katonai őr
vidéket, és Istriát, Tirolnak déli csúcsát, Ma
gyar- és Erdélyhonnak egyik déli vonalát ma
gában foglalja." — „De a mathematikai éghaj
lat a birodalom egyes tartományaiban nem ke
veset változik." • 

A 208-ik lapon: „Ausztria többi tarto
mányainak némely borfajai is megérdemlett 
hirben állanak s ennyi sok s ennyi ra jeles 
termelények mellett az ausztriai birodalom* 
névszerint a magyar tartományok, a legújabb 
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időkig nem tudtak a szenvedőleges forgalom 
bakóiból kibuvakozni. * 

A 246-ik lapon: „Az ausztriai birodalom 
némely tartományaiban, jelesen a magyar korona 
területén terjedt tölgyesekkel - bir." 

A 270-ik lapon: „Az ércztermelési statisz
tika Ausztriában inkább, mint bármely európai 
államban az arany és ezüst bányászattal kezd
hető meg. Annál örvendetesebb, hogy épen 
ezen mivelési ágban legszembetűnőbb a magyar 
tartományoknak a többi testvérörszágok feletti 
túlsúlya." 

Nem kívánok alkalmatlankodni a t. háznak 
több idézéssel. Van szerencsém interpellatiómat 
a t. ház asztalára azon alázatos kéréssel letenni: 
méltóztassék azt a jegyző által fölolvastatni és 
intézkedni, hogy az rllető miniszter úrral közöl
tessék. 

Bujanov ic s Sándor j e g y z ő (olvassa 
Halász Boldissár interpellatióját:) „Miután a pesti 
m. kir- egyetemben kézikönyvvül ily czim alatt: 
„Az ausztriai magyar monarchia statisztikai kézi 
könyve, irta dr. Kőnek Sándor, egyetemi jogtanár, 
és a tud. akadémia rendes tagja, az ujabb vi
szonyok szerint teljesen átdolgozott 2-ik kiadás 
Pest, 1868," köteles tankönyvül oly mű használ
tatik, melyben Magyarország nem külön, ha
nem, mintha az osztrák; császárság tarto
mánya lenne, a lajtántuli örökös tartományokkal 
vegyesen fordulván elő, ezzel a tanuló ifjúság 
azon politika elsajátítására vezéreltethetnék, mint
ha hazánk, mint az osztrák császárságban 
teljesen bekeblezett tartomány önálló statistikát 
nem is igényelhetne: arra kérem a t. miniszter 
urat, legyen szives az iránt felvilágosítani: 

„1. Van-e tudomása arról, hogy idézett 
könyv a pesti egyetemben, csakugyan mint 
helybenhagyott (approbált) tankönyv használtatik ? 

„2-or. Ha igen: hiszi-e, hogy az abban 
tényleg alkalmazott politika csak az 1867-iki 
XH-ik törvény czikk 2-ik és 3-ik szakaszaival 
is (melyek némely közösügyek megállapítása 
mellett hazánk közjogi ós belkormányzati önállá-
sát kikötik) összeegyeztethető? annálfogva: 

„3-or. Megengedhetőnek tartja-e, hogy a 
magyar állam pénztárából fizetett tanárok egy 
kötelezett tantárgyban ily kézikönyvet és politi
kát alkalmazzanak, és ha nem tartja megenged
hetőnek, szándékozik-e ezen visszaélés megszün
tetése iránt intézkedni?" 

E l n ö k : Közöltetni fog az illető minisz
ter úrral. 

H u s z á r I m r e : T. ház! Azon előtérj esz-
tésben, melyet a magyar királyi közmunka és 
közlek. miniszter Magyarország vasut-hálózatának 
ügyében 1867-ben 867 elnöki számmal kibocsá
tott a 17. pont alatt a következők foglaltnak : 

KÉPT, H. KAPLÓ 18 f f IV. 
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yA pest-pancsovai vonal, illetőleg a pest-kikindai 
kész vonal, kihosszabitása N.-Becskereken és Per-
las-jon át a Dunára. E vonalnak feladata a szerb 
forgalmat rávezetni természetes útjára, s a dél
keleti kiindulásoknak iránypontul szolgálni, minek 
sikere kétségtelenné válik, ha a szerb hálózat, 
ugy a keleti forgalom megnyitása a suezi csa
torna folytán Salonichi felől s végre a stambuli 
irány, mely a Balkánt legiídomosabban nyu
gatról kerülheti meg, Szendrőnél csomópontot 
fognak találni. Természetes közvetítője ezen irány 
az ugvnevezett keleti fővonalnak, melyet, mi
dőn 1856-ban első eszméje felmerült, Bécsből 
Sopronon Kanizsán és Eszéken át Zimonyba, illető
leg Belgrádra terveztek ; holott egyszerűbb az 
eszme e nevezetes forgalmat a kész vonalon N.- t 
Kikindától Pesten át Bécsig közvetíteni: mire 
nézve csak kis darabot Kikindától Pancsováig 
kell még kiépíteni. E fővonalnál Pestet termé
szetes és jogosult helyzetén túl annál inkább 
kell figyelemben tartani, minél inkább bizonyos 
hogy sok százados forgalom megszokott útját, 
csak döntő okokból lehet büntetlenül más irány
ra vezetni. Hossza 4 8 % mértföld, ebből 322/4 
mértföld Pest-Kikinda közt készen van; tehát 
I6V4 mértföld maradna még kiépítendő." 

* T. házi A közmunka és közi. miniszter ur 
e néhány sorban sokkal helyesebben és tökélete
sebben kifejtette ezen vonalnak világforgalmi 
fontosságát, hogysem azt bővebben elemeznem 
kellene. — E forgalom, helyi fontosságának 
szempontjából bátor vagyok megjegyezni, hogy e 
vonal Magyarország egyik legtermékenyebb vi
dékére dél-Torontálra, valamint a legnagyobb 
gabona piaczok egyikére N.-Becskerekre, és a 
határőrvidék nevezetes részére nézve naponkint 
sürgetőbb életkérdéssé vált. Életkérdéssé: mert 
az országutak leírhatlan rósz állapota e vidéket ' » 
az őszi, téli és tavaszi hónapokban minden for
galomtól tökéletesen eljázja. Ennek okait jelen
leg sem akarom fejtegetni. Remélem lesz még 
alkalmam e helyen felemlíteni azon akadályokat, 
melyek a semmiféle útépítési anyaggal nem 
biró Torontál vármegyének útjába gördittettek, 
valahányszor nyomorult közlekedési viszonyán 
segíteni akart. De minthogy ezen vonalt 
ezen nagy, népes és termékeny vidékre nézve 
életkérdésnek ismerem; minthogy e vonal fon
tosságát az előbb emiitett előterjesztésben a 
közmunka és közlekedési niniszter ur is igen 
nyomatékos érvekkel indokolta; minthogy to
vábbá azóta sokkal kisebb fontosságú vasutvona
lak is országos költségen kiépíttettek; és miután 
utóbbi időben még befolyásos hazai lapok is", 
ugy látszik, agitálni kezdenek ezen vonal ellen: 
kötelességemnek tartom a közmunka és közle
kedési miniszter úrhoz a következő interpellatiót • 

U 
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intézni. (Olvassa:) „ 1. Mely stádiumban áll a 
Nagy-Kikindától Nagy-Besekereken át Pancsovára 
tervezett, és a. magyar kir, közmunka és köz
lekedésügyi miniszter urnák 1867-ki előterjeszté
sében kiváló fontosságúnak elismert vasútvonal 
ügye ? 

„2. Mit szándékozik a kormány e vasútvonal 
létesítése érdekében tenni?" 

E l n ö k : A közlekedési miniszter úrral kö
zöltetni fog. 

b e r e c z F e r e n c z : T. képviselőház! 
Gyöngyösön a helvét- és izrealita-vallásbeliek az 
1868 XXXVIÍI-ik t.ezikk alapján bejelentették a 
városi hatóságnak, hogy eddig nagy termelteté
sükkel fentartott felekezeti iskoláikat megszün
tetik, és kérték a várost, hogy községi iskolákat 
állítson fel. A város képviselőtestülete tekintetbe 
vévén azt, hogy nem 30-at, hanem a 300-at is 
meghaladja azon tanköteles gyermekek száma, 
kiknek szülői a községi iskolát követelik, tör
vényszabta kötelességénél fogva kijelelentette, 
hogy eddigi iskolái ezentúl községi iskolák lesz
nek, és egyszersmind megalakította az iskolaszéket, 
utasítván azt a törvény által megszabott köteles
ségeinek teljesítésére. Az iskolaszék, nem levén kellő 
idő, az iskolai év beállta miatt az iskolák újjászerve
zésére — csak három-négy nap volt még hátra — 
átvette ugyan az eddigi felekezeti iskolákat, és 
kijelentette, hogy azok ezentúl a város határozata 
alapján községi iskolákká fognak válni, és hogy 
mindenkinek joga van azokba küldeni gyermekeit. 
Utasította egyszersmind a tanítókat, hogy to
vábbi intézkedésig folytassák müködésöket, tudtul 
adván ezeknek, hogy a városi pénztárból fognak 
fizettetni. Ez meg is történt. De kevés idő múlva 
a városi paroehiából oly felhívás intéztetett a 
város kath. lakóihoz, hogy gyermekeiket azon 
iskolába ne küldjék, mert a gyermekek zsidókká 
fognak neveltetni. (Derültség.) Ezen felhívás folytán 
házról-házra jártak némelyek, és aláírásokat gyűj
töttek a községi iskolák ellen. 

A városi képviselőtestület pedig, kényszerít
ve ezen izgatások által, nem azt mondta ugyan 
ki, a mit törvényszerüleg ki kellett volna mon
dania, hogy az illetők felekezeti iskoláikat is 
íentarthatják, hanem azt mondotta ki, hogy 
előbbi határozatát megszünteti és a községi isko
lákat többé nem tartja fen. 

így állván a dolog, az iskolaszék nem tehe
tett mást, mint azt, hogy fölterjesztést tett a 
közoktatásügyi miniszter úrhoz. Két hónapja már, 
hogy ez megtörtént, de azóta a közoktatásügyi 
minisztérium részéről intéskedés nem tétetett. 
(Halljuk! Halljuk!) Oly állapotban vagyunk te
hát, hogy igen könnyen megtörténhetik, hogy 
az illető tanítók, kiket a felekezeti iskolákból 
elbocsátottak — miután most a város a községi 
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iskolákat is megszüntette — elhagyják az isko
lákat, és három-négy száz gyermek iskola nélkül 
marad. 

Vagyok bátor ennél fogva a következő in-
terpellátiót intézni a közoktatásügyi miniszter 
úrhoz. (Olvassa:) „Miután az 1868: XXXVIII. 
törvényczikknél fogva Gyöngyös városában a hel
vét- és izraelita hitvallás hívei előbb tartott fele
kezeti iskoláikat feladták, s a városi képviselő
testület törvényszabta köteleségéhez hiven, az 
eddigi iskolákat* községieknek nyilvánította 

„Miután -az iskolaszék a törvény értelmében 
megalakittatott, s az iskolákoni felügyeletet át
vette, s az iskolai év rögtön beérkezése miatt 
az iskolák újból szervezésére idő nem volt, a 
felekezetek által elbocsátott tanítókat meghagyta, 
s az iskoláknak mint községieknek kezelésére 
utasította, egyszersmind a városi közönség részé
ről fizetesöket megígérte; * 

„Miután az iskolák a már mint községiek 
majd egy hónapon keresztül vezettettek, — mind 
ezek daczára némely vakbuzgók, különösen a 
helybeli két parochiális templomi szószékről történt 
olyatén magyarázat és figyelmeztetés által: hogy 
a gyermekek a községieknek kijelentett iskolák
ban zsidókká fognak neveltetni, elcsábított és 
felizgatott lakosok egy része az előbbi határozat
nak megváltoztatását a képviselőtestületnél csak
nem kierőszakolta; 

„Miután a városi képviselőtestület mind a 
mellett, hogy az emiitett két hitfelekezetbeli 
gyermekek száma nem csak a törvény szabta 
30at, de 300-at is meghaladja, kiknek szülői 
a közös iskolákat j'ogszerüen követelik, községi 
iskolákat állítani nem akar, a tanítók fizetését 
világosan megtagadta, s így a törvénynek tettleg 
ellenszegül; 

„Miután ezen* körülményeket az iskolaszék 
a közoktatási miniszter úrhoz orvoslás végett 

"följelentette, s majd két hónap alatt is semmi 
intézkedés nem tétetett, és tartani lehet attól, 
hogy a nem fizetett tanítók az iskolákat elhagy
ják, s a gyermekek a nélkül maradnak: 

„következő interpellátiót intézem a t. köz
oktatási miniszter úrhoz: 

„Mikor és mily intézkedést szándékozik tenni 
a miniszter ur arra nézve, hogy Gyöngyösön a 
közös iskolák tekintetében a törvény ellenszegülés 
megszüntettessék, az illetők rendre utasíttassanak, 
a törvénynek siker, tisztelet és engedelmesség 
eszközöltessék, a tanítók fizetéseiket haladék nél
kül megkapják, s az iskolák folyama tanítók nem 
léte miatt meg ne akadjon?" 

E l n ö k : Közöltetni fog a közoktatásügyi 
miniszter úrral. 

I v á n k a I m r e : Deczember 12-én vol
tunk bátrak többen egy határozati javaslatot 
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terjeszteni a t. ház elé a rokkant honvédek és 
ezek özvegyeinek és árvái ellátása iránt. E ha
tározati javaslat mindeddig nem tárgyaltatott, 
Kérem tehát a t. képviselőházat, méltóztassék 
megrendelni, hogy ezen határozati javaslat akár 
a honvédelmi minisztérium budgetjével egyszerre, 
akár pedig a nyuydijak tárgyalása alkalmával 
napirendre tűzessék. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Ivánka 
Imre és társai határozati javaslatát.) 

E l n ö k : Méltóztassanak hozzászólni ezen 
indítványhoz. Megjegyzem, hogy az rég ki van 
nyomatva és osztva, hanem most Ivánka Imre 
képviselő ur újra kéri, hogy az napirendre tű
zessék, és vagy ma tárgyaltassék, vagy pedig a 
honvédelmi minisztériumi költségvetés tárgya
lásának alkalmával. 

G h y c z y K á l m á n : A beadott határo
zati javaslatot mindenesetre tárgyalni kell. En 
azt tartom, legezélszerübben volna tárgyalható 
talán a honvédelmi minisztérium költségvetésé
vél együtt. Kérném tehát a t. házat, méltóztas
sék ezt határozatilag kimondatni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak beleegyezni, hogy e 
határozati javaslat a honvédelmi minisztérium 
költségvetésének tárgyalása alkalmával szintén 
tárgyalás alá vétessék? (Igen!) Tehát akkor fog 
ez is tárgyaltatni. 

Következik a napirenden levő tárgy. A múlt 
ülésbén az államvagyon fedezetei közt az utolsó 
pont, az ingó vagyon iránt még nem nyilatko
zott a t. ház. Az ingó államvagyon kerek szám
ban 185,900 írttal vétetett föl. Méltóztatnak e 
tételt elfogadni? (Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatik. 

B á n ó J ó z s e f i T. ház! Mielőtt a pénz
ügyi tárgyalásokba belebocsátkoznánk, bocsána
tot kérek, hogy egy oly tárgyat hozok elő, mely 
szintén a pénzügyminiszter budgetkörébe tarto
zik. Tudniillik azon megyében, melynek egyik 
képviselője én is vagyok, van a magyar kincs
tárnak egy igen érdekes és értékes vagyona: az 
opálbányák. Végig néztem a budgetnek minden 
tételét és az államvagyonról szóló kimutatást, 
de.ezen érdekes és értékes vagyonnak nyomát 
én részemről sehol fölfedezni nem tudtam. Meg I 
vagyok győződve, hogy ez csak hibából vagy 
tévedésből történt; de miután csakugyan ez 
iránt részleteket nem tudtam megtalálni, egy 
kérésem és egy kérdésem van a t. pénzügymi
niszter úrhoz. 

Miután az, habár nem igen nagy jövedelmű 
vagyona az államnak, mégis egy meglehetős 
sommát hoz be az államkincstárnak, az volna 
kérésem, hogy tekintettel arra, miszerint a többi 
államvagyonról oly részletes kimutatás és histó
riai deductió van mindenütt szorgalommal össze
állítva, ezen opálbányáról is oly részletes és 
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históriai dednetió és kimutatás adassék a költ-
i 

ségvetesben. 
Kérdésem pedig a következő : Miután én, 

részemről, nem tudom, hogy be van-e véve ezen 
tétel a bevételek közé, kérek az iránt fölvilá
gosítást, melyik rovat alatt lehet ezt föltalálni 
ezen költségvetésben? Ha pedig csakugyan hibá
ból vagy véletlenségből -kimaradt volna ennek a 
vagyonnak a jövedelme, akkor szükséges volna 
azt a jövedelmi rovatba utólagosan beilleszteni. 
Ezen kérést tehetem — ugy hiszem — nem 
csak magam, hanem több képviselőtársam, ne
vében is. 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház! A pénzügyminiszteri költség
vetés fedezetét illető előirányzatban minden be
vétel, mely az államnak bármely vagyonból vagy 
közjövedelemből, vagy valamely adóból befoly, 
mind benne foglaltatik, és igy az opálbánya is, 
melynek jövedelme nem nagy, miután az előbbi 
időből még bérbe van adva, és abból bizonyos 
bérösszeg fizettetik. Föltalálható a költségvetés
nek 333-ik lapján, a hol a sóvári bánya-kerület 
jövedelmei előszámláltatnak, és pedig a 4-ik tétel 
száma alatt a gazdászati meÜeicAaszonvételek és 
iparvállalatok czime alatt. Ha minden egyes be
vétel, mely 20,000 frtig megy, tételenkint ki 
volna mutatandó, akkor természetesen ezen könyv
nek nem ilyennek, hanem két vagy három ak
korának kellene lenni. Ugyanis a nevezett lapon 
a 4-ik tétel száma alatt 14,365 frt bevétel elő-
irányoztatik. Ezen összegben foglaltatik az opál-
bányáknak jövedelme is, még pedig olykép, hogy 
ezen tételnek három része van : a vörösvágási 
opálbányák, ásványvizek, gyógy- és kutforrások, 
fürdők és őrlő;, fürész- és egyéb malmok. Mivel 
pedig ily különféle bevételek foglaltatnak itt, 
azért ezime ezen rovatnak: gazdászati mellékha
szonvételek és. iparvállalatok. A részletezés a 
következő: A vörösvágási opálbánya jövedelme 
11,898 frt, a berlini fürdőnek jövedelme 1900 
írt, az őrlő-, fürész- és egyéb malmok jövedelme 
567 írttal van föívéve, és ez teszi együttvéve a 
költségvetésben előforduló 14,365 frtot. 

Ezt kívántam a - t . képviselő ur kérdésére 
megjegyezni. 

B á n ó J d s z e f : T. ház! Második kérdé
semre nézve föl vagyok világosítva, ha csakugyan 
ugy áll a dolog a mint a miniszter ur előadta; 
de azt gondolom, hogy az első kérdésemre vá
laszt nem kaptam, és gondolom, méltányos volna, 
hogy külön rovatban történelni deductióval adas
sék elő e bányák története, mert igen érdekes 
tárgy és, mert ez sem. mellékhaszonvételnek, 
sem iparvállalatnak nem tekinthető. 

G h y c z y I g n á c z : Az opálbányáknak fon
tossága leginkább abban áll, hogy — legalább 
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tudtomra — egész Európában csupán nálunk van
nak, és nevezetességként "megérdemlik, hogy kü
lön rovatba tétetvén, nyilván tartassanak. E bányák 
jövedelmei régi időkben igen változók voltak, és 
lehet, hogy áruk emelkedik; de iparvállalatok 
czime alá azokat nem tartom ezélszerünek ide föl
venni. Kerestem e tételt az államvagyon kimuta
tásában, melyet a t. miniszter ur előterjesztett ; 
de ebben sem találtam külön kimutatva, ugy 
hogy megvallom, ezen iparvállalatok czime.alá 
sehogy sem hittem, hogy az opálbányák bele 
értessenek. Ennélfogva én is azt óhajtanám, 
hogy* külön mutattassék ki az opálbányák értéke. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r ; Ez igen egyszerű dolog. Ha a t. ház 
valamely tagja kívánja, külön rovatba tehető, 
miután csakugyan áll az, hogy e bányák Ma
gyarország nevezetességei közé tartoznak. A jö
vedelem azonban nem nagy tételt kéjhez, mert 
mint mondám, csak 11 ezer forintra megy. Meg 
kell azonban jegyeznem, hogy 1862-ben bérbe 
adatott és a bérleti szerződés 1880-ik évig tart. 
Ennélfogva a budgettételben, mig a szerződés fen-
áll, nagyobb tétellel mint 11,898 frt nem for
dulhat elő. Azonban, mint mondám, külön ro
vatba bele tehető. 

. S i m o n y i E r n ő : 1. ház! Nem tudom,-
mennyire lehet hozzászólania a háznak oly szer
ződések jogérvényességéhez, melyek nem törvé
nyes kormányokkal oly időben köttettek, mint a 
kérdésben álló, azonban ha nem lehet ezt két
ségbe vonni, ügy hiszem, ezt most incidentaliter 
elhatározni nem lehet. Annyi áll, hogy a ma
gyar opálbányák nagy fontossággal bírnak, mert 
a magyar opál mint a legszebb van elismerve, 
és igy az egész világvásárt ezen bányák látják 
el. Annálfogva kétséget nem szenved, hogy ezen 
bányák a kormány kiváló figyelmét érdemlik. 

Miután azonban azt hiszem, hogy jelenleg 
ezen kérdést incidentaliter elintézni nem lehet, i 
én ugyanezen fejezetben egy más részre kíván
nék fölvilágosítást a pénzügyminiszter úrtól, t. i. 
a mi a pesti bányaterményárudára vonatkozik. 

A 368- és 9-ik lapon megemlittetik ezen 
bányatermény-áruda, a hol az üzleti szükséglet 
és fedezete előirányoztatik, és a hol az tűnik ki, 
hogy a kincstár valódi bolti üzletet visz. Meny
nyire helyes vagy helytelen eljárás az, hogy a 
kormány elárusító boltokat tartson: azt most 
vitatni nem akarom; hanem a költségvetésből 
azt látom, hogy ezen bolt kezelése nagyon rósz. 
Annak nyeresége nem csak nincs, hanem ez 
olyan bolt, mely minden esztendőben bizonyos 
összegbe kerülvén, ez évre 54,000 frt veszteség 
van kilátásba helyezve. Ha már a kormány bol
tokat nyit, legalább ugy nyisson, hogy fizessék 
ki magukat.* 

Megvallom, nem értem az egész intézet czél-
ját. Mert ha az volna czélja, hogy a kormány 
ott elárusitja az állam bányáiból eredő érczter-
mékeket, azt még érteném — ámbár nem he
lyeselném, hogy a kormány dlynemü boltokat 
tartson — de itt, ugy látszik, a kormány meg
veszi a termékeket, például az a) pont alatt a 
vásárlott vasra 254,683 frt fordittatik, és a fe
dezetnél az elárusított vasból 287,775 frt bevé
tel van előirányozva, tehát mindössze 3 és x'k°k 
nyereség van csak az üzletnél. Már annyi nye
reség mellett elárusítani másod kézből oly gaz
dálkodás, mely soha ki nem fizeti magát. Az 
ólomra kiadandó összeg 89,368 frtra van elő
irányozva s eladják ugyanazon áron. Mi czélja 
van ezen bányatermékárudának? Miért kezelte
tik az üzlet oly módon, hogy megvásároltatván 
az anyag, az némelykor igen esekéiy, némelykor 
semmi nyereséggel adatik el, sőt van olyan eset, 
hogy veszteséggel adatik el. E számadásból ki
tűnik, hogy e boltnak ez esztendőre előirányzott 
kára 54,143 frt. 

Kérdem • tehát, tartja-e a t. pénzügyminisz
ter ur szükségesnek, hogy ilyen pénzbekerülő, és 
— miután másoktól vásárolt termék ismét má
soknak adatik el, — látszólag hasznot nem hajtó 
intézkedés tovább is féntartassék, vagy nem? 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Bátor vagyok kérdezni a t. elnökség
től, hogy miután ugy emlékszem, a múlt ülésben 
a bányászati tárgyon már keresztül estünk, ezen 
bányászati bevételeket és fedezeteket a t. ház 
már megszavazta, vajon a bányászatnak egyes 
részleteire nézve a kérdés nincs-e már tul ha
ladva? Az opálbányákra nézve mint tett kér
désre feleltem, mert interpellatiószerüleg intézte
tett hozzám; ha a t. képviselő ur is ily alakban 
méltóztatik kérdést intézni, akkor kész leszek 
felelni; most azonban, miután e költségvetési 
tétel már megszavaztatott , ennek vitatására 
nem lenne helyes visszamenni. A mi a t. kép
viselő ur kérdését illeti, bátor vagyok ezúttal 
annyit megjegyezni, hogy ezen pesti bányater
mék-árudára vonatkozó minden- egyes körül
ményt volt szerencsém a házzal közölni egy ő fel
ségéhez az államvagyonról tett fölterjesztésben. Ott 
részletesen van szó róla, miként van ezen áruda 
berendezve, s ha a t., képviselő ur szives lesz 
utána nézni, meglátja, hogy ott ki van jelentve, 
miszerint ezen bányatermékárudának nem föl
adata kereskedést űzni; hanem a kincstár által 
kezelt vagy • magánosoktól bizományba vett 
áruknak a bányák javára leendő értékesítése, t. 
i. a lehető legnagyobb haszonnal eladása, a-mi
ből folyó nyeremény a bányák részére forditta
tik; veszteség annyiban lehet, a mennyiben a 

I termények ára a bányák által előirt árnál néha 
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kevesebbért adhatók el, s igy ezen lehető kü
lönbözetet az előszámitásban ki kellett tenni. 
Tettem pedig ezen intézkedést azon okoknál 
fogva, melyeket az emlit-ett fölterjesztésben ki
fejtettem, melyek közt legfontosabb az, hogy ez 
által nevezetes megtakarítás eszközöltetik, mert 
előbb kereskedők foglalkoztak ezen eladással, 
kiknek sokkal nagyobb provisiot kellett fizetni, 
mint a mibe jelenleg a bánya-áruda kerül. 
Ezen egész bánya-áruda mindenesetre a ma
gyar "bányászat érdekében léptettetett életbe. Én 
ezt igy fogtam fel és ezek voltak indokaim ezen 
intézkedés keresztülvitelénél. Egyébiránt sokkal 
részletesebben vannak ezek előadva azon fölter
jesztésemben, melyre bátor vagyok a t. képvi
selő urat figyelmeztetni, hogy ebből a szükséges 
fölvilágositásokat megnyerhesse. 

I r á n y i D á n i e l : Én ugy tudom, t. ház! 
mi tegnap csak az „államnyomda" tételig ha
ladtunk. 

E l n ö k : Azon már tul vagyunk. 
I r á n y i D á n i e l : Bocsánatot kérek, rész

letekben csak eddig haladtunk; ma a „szállo
mányok" tétele következett volna. Mi nem tár
gyaljuk fejezetként : méltóztassék megnézni, 
hogy itt, hol államvagyonról van szó, csak elő 
vannak' sorolva az egyes tételek és igy átmen
tünk annak részletes tárgyalásába, a nélkül, 
hogy ezen téteí fölött szavaztunk volna; szállo-
mányokról szó sem volt. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő : A pén" 
tekén tartott ülésben határozatikig lett ki
mondva és a jegyzőkönyvben is benne van, hogy 
csak az első fejezet, a központi igazgatás költ
ségei fognak tételenkint tárgyalás alá vétetni, 
a többi fejezet azonban csak czimenkint fog 
tárgyaltatni. Már a tegnapelőtti ülés jegy
zőkönyvében ezen fejezetben „államvagyon" ben-
föglaltatnak a szállományok is, mint a fedezet 
utolsó tétele ; akkor az ingó államvagyonig jöt
tünk, a mint ezt a jegyzőkönyvbe is fölvettem, 
melyet a t. ház ma hitelesíteni méltóztatott. 'Jj 

I r á n y i D á n i e l : Nem tudom, ugy ér
tette-e ezt minden képviseiőtársam 1 Annyi, igaz, 
hogy én a szállományok kérdéséhez akartam 
volna szólani, és ha a t. ház meg nem engedi, 
most ezen észrevételtől természetesen el va-, 
gyök ütve. 

E l n ö k : A t. ház azt méltóztatott hatá
rozni, hogy a költségvetés tárgyalását czimen
kint veszszük fel, minden czini végén fenma-
radván ugy az előadónak, mint bárkinek a rész^ 
letekre nézve a maga észrevételeit előadnL Ezen 
czimeken keresztülmentünk egész az „ingó 
államvagyonig" és senki észrevetelt* nem tett, 
tehát a ház ezen tételeket ugy, mint a pénzügyi 

bizottság ajánlotta, elfogadta. Arra visszamenni 
már nena lehet. (Helyeslés.) 

I r á n y i D á n i e l : Ha a t. ház meg nem 
engedi ez észrevételem megtételét, akkor kény
telen leszek azt interpellatió tárgyává tenni. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Következnek most a 387-ik lapon • 
különféle kiadások és különféle bevételek. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
az első rovatot:) Pénzszállítási költségek 4,000 frt. 

P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó : A pénz
ügyi bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen tételt? 
(Elfogadjuk!) El van fogadva. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a második rovatot:) Tizedkárpótlás a karloviezi 
keleti érsek részére 5,880 frt. 

P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó : A pénz
ügyi bizottságnak az egészre nincs észrevétele. 

S i m o n y i E r n ő : Csak fölvilágosítást kér
nék ezen tételre vonatkozólag. Miután a papi 
tizedek az 1848. országgyűlés alkalmával maga 
a papság által végképen és minden kárpótlás 
nélkül elengedtettek, mily czim alatt jön ezen 
tétel mégis a kiadások közé? 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Ezen részletre nézve megjegyzem, 
hogy ez régibb kötelezettség következése, mely 
különben a múlt költségben is fel volt véve s 
avval a. kincstár régibb időben is tartozott a 
karloviezi érseknek ezen 5,880 írttal, melyet a 
magyar kincstár tizedkárpótlásképen fizet a 
karloviezi görög érseknek számára. Egyéb' fölvi
lágosítást e tárgyban nem adhatok. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? .{Elfogadjuk!) 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 

a „különféle kiadások1' czimének 3-ik rovatát a láncs-
hidról, mely észrevétel nélkül elfogadtatik.) 

Lónyay M e n y h é r t ' p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : A Simonyi Ernő t. képviselő ur által 
tett kérdésről előbb nem találtam meg a rész
leteket, most azonban megadhatom a fölvilágo
sítást, hogy a neradini és pankovezeí birtokok 
után jár ezen kárpótlás. 

H a l á s z B o l d i z s á r : Miért van ennek 
magának privilégiuma ? 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m í » 
n i s z t e r : Ez régibb kötelezettség után jár. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa, 
a 4, 5, 6, 7-ik rovatokat s ez utóbbinak a), b), c), 
d), e), f), g). h), i) pontjait, melyek észvevétél nélkül 
elfogadtatnak. Olvassa a k) pontot.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Csak azt kí
vánnám tudni,' hogy miként jönnek mindezen 
tételek a pénzügyminisztérium budgetjébe: mert 

[ ha azok kegyúri kiadások és alapítványok járu-
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lékai , vajon azok a kincstár-jószágok után 
járnak-e ? 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Igenis, azok után. 

S i m o n y i E r n ő : De a kincstári javak
nál ismét más ily tételek vannak megnevezve, 
.tehát nem értem, miért vannak csak ezek külön 
téve? 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Vannak bizonyos tételek, melyek 
állandók és vannak tételek, a melyek mint kü
lön kiadások fordulnak elő; előfordulnak pedig a 
kincstárnak mint a birtokosnak javai után járó 
patronatusi kiadások és miután a kincstári bir
tokokat a pénzügyminiszter kezeli, igen termé
szetes, hogy annak kell, a kincstárnak, mint 
magán birtokosnak, a patronatusi kiadásokat tel
jesítenie. Ezek mind a most fölolvasott uradalma
kat terhelik. 

E l n ö k : Nincs észrevétele a t. háznak ezen 
k) pont iránt í (Nincs észrevételünk!) Tehát elfo-
gadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a 8-ik rovatot, mely észrevétel nélkül elfogadtaUk. 
Olvassa az összegesést.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a különféle 
kiadások összegét 51,000 írtban? (Elfogadjuk!) 
Tehát a „különféle kiadások' elfogadtatnak. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a „különféle bevételek" ősimének 1-ső rovatát, mely 
észrevétel nélkül elfogadtaUk. Olvassa a 2-ik, rovatot.) 

E l n ö k : Nincs észrevétel? 
I r á n y i B á n i é i : T. ház! Én híjában 

keresem a költségvetésben a megürült főpapi 
javaknak ideiglenes jövedelmét. Ennélfogva bá
torkodom kérdezni a t. pénzügyminiszter úrtól, 
hol fordulnak ezek elő? Törvényeink szerint a 
megürült főpapi jövedelmek a királyi vagyis ál
lampénztárt illetik. Én nem kutatom most. vajon 
helyes-e ezen intézkedése a tőrvénynek? elég az, 
hogy ezen törvény fenáll, és hogy uj törvény 
által eltörölve nincs. Tudom ugyan, hogy létezik 
bizonyos concordatum, melynek értelmében al
kalmasint ezen jövedelmek más pénztárba, jelesül 
a vallás és közoktatásügyminiszterium pénztárába 
folynak; hanem azt is tudom, hogy ez törvénye
sen nem. történhetik. Ennélfogva azt vagyok bá
tor kérdezni a t. pénzügyminiszter úrtól: micsoda 
törvényes alapon engedhette ő azt pénzügymi
niszter létére, hogy a megürült papi javaknak 
jövedelmei ne az ő pénztárába, hanem más pénz
tárba folyjanak? ismétlem, ha arról volna szó, 
hogy ezen törvény megváltoztattassák, e részben ta
lán magam is más véleményben lennék, hanem 
most ezen fenálló tőrvény értelmében intézem a 
kérdést a t. pénzügyminiszter úrhoz. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : E kérdésre azon fölvilágosítást adhatom, 
hogy a pénzügyminisztériumnál ily jövedelmek 
be nem folytak, és miután be nem folytak, az 
előszámitásban sem fordulhatnak elő. Átalában 
megj'egyzem, hogy miután a • 48-ki törvények 
értelme szerint a minisztériumok hatásköre tár-
czák szerint van elosztva, ezen tárgy pedig szo
rosan véve a vallás- és közoktatásügyi minisztert 
illeti, én részemről csak annyit mondhatok, 
hogy azon eljárás, mely 48-ig gyakorlatban Volt, 
az úgynevezett Kollonicsi conventión alapszik. 
Valahányszor ily kérdés adta elő magát, a val
lás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz a szük
séges intézkedések megtétele végett fordultam, 
hogy ezen tárgy mikép kezeltessék, de a kérdés 
a két minisztérium között mai nap sincs el
döntve. De miután jelenben a pénzügyminiszté
rium semmi ily bevételt nem kezel, azt saját 
bevételei között elő nem sorozhattam; és miután 
ezen tárgy szorosan véve nem is a pénzügyi 
tárczát illeti, azt hiszem, ezzel megadtam mind
azon fölvilágosítást, melyet mint pénzügyminisz
ter adhatok. 

í á U d v i g l i aFános: Miután a két minisz
térium közt e kérdésre vonatkozó intézkedések 
mindeddig nem történtek meg, helyén volná, 
hogy e részben most intézkedjünk. Törvény sze
rint a ezek jövedelmek a pénzügyi miniszterhez 
tartoznak, következőleg oda kellene utasítani 
ezen bevételt, s azt itt ki kellene mondani és a 
vallásügyi minisztert arra utasítani, hogy ezen 
jövedelmeket oda utasítsa. 

Pul szky Ferencz előadó : T. ház ! 
A mennyire tudom, ezen törvény nem keletke
zett 1848 óta, mert nem keletkezhetett, tehát 
midőn keletkezett, még nem volt pénzügymi
nisztérium. Az, hogjr" ez az ország szükségleteire 
fordittassék — a mennyire én tudom, ez mindig 
a közoktatási alaphoz vétetett fel — az egészen 
máshová tartozik. A törvény itt fel nem olvas
tatott ; ha azt kívánjuk, hogy a törvény meg
tartassák , * még pedig szigorú megtartását kí
vánjuk, bizony jó lett volna, ha indítványozó ur 
nekünk a törvényt előadta volna, mert csak a 
szerint lehetne mondani, hogy analógiából me
lyik minisztériumhoz tartoznak e bevételek : 
mert a törvény maga sem az egyik, sem a má
sik minisztériumot meg nem nevezi, mivel e tör
vény hozatalakor még semmi minisztérium sem 
volt. Ezen kérdést tehát, nézetem szerint, nem 
igy kellett volna előadni; hanem az volna ta
lán a kérdés, hogy ki kezeli e jövedelmeket ? üy-
formán a kérdés ellen nem lehet semmi kifogás; 
de mielőtt e kérdésre feleletet kapnánk, nehéz 
intézkedni és igy rögtön ily kérdésről intézkedni, 
azt hiszem, nem is tartozik megint a budget té-
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telei megszavazásához, hanem ép ugy, mint ha
sonló esetben indítványozó ur azt mondta, hogy 
ez mindenesetre oly kérdés, mely megpendí
tendő. Nézetem szerint a budget tárgyalása azon 
idő, melyben minden kérdést meg lehet pendí
teni és bennünket figyelmeztetni, hogy itt vagy 
amott e vagy ama dolgot még el kell intézni; 
de azt, hogy a budget tételeinek megszavazását 
ez által megszakaszszuk és rögtön bele menjünk 
e vagy ama határozatba nem tartom szaba
tosnak. Ily kérdések, melyek mindenesetre fon
tosak, -most fenhagyandók és az arra való hatá
rozathozatal indítványba hozandó, mihelyt a bud-
gettárgyalásnak vége van: mert ez legkö
zelebb nem tartozik a budget megszavazásához és 
oly intézkedés, mely nem csak az idei, hanem 
minden budgetre nézve határozni fog. Azt hiszem 
tehát, e kérdés végleges tárgyalása és megvi
tatása a budget utánra halasztandó, midőn 
majd tüzetesebben szólhatunk hozzá. 

T i s z a K á l m á n : Előttem szólott képvi
selő ur véleményét — legalább igen sokban — nem 
pártolom. 

0 először kimondott egy nagy igazságot: 
azt, hogy a 48 előtti törvényekben sem pénz-, 
sem kultusminiszterről nincs szó, mert ez akkor 
nem is volt. Ez oly igazság, melyet valóban 
senki sem von kétségbe; de én azt gondolom, 
hogy volt szó a miniszter helyett magyar kincs
tárról, magyar alapítványokról, és volt szó oly 
alkotmányos testületekről, melyek ezeket kezel
ték, melyeknek nyomába lépett a minisztérium. 
Ha csak az tartoznék hatásköréhez az 1848-ban 
fölállított minisztériumnak, a mire nézve ezt a 
törvény határozottan kimondja, akkor valóban 
könnyű szerepe volna a miniszternek, mert alig 
volna hatásköre. 

A mi a dolgot magát illeti, azt mondotta 
előadó ur, hogy a bndgettárgyalás az alkalomj 
hol mindent meg lehet penditni, de ugy látszik, 
hite szerint semmit sem lehet elhatározni. Én 
azt tartom, hogy mindent meg lehet említeni és 
sokat és mindent, a mi a tárgyhoz tartozik, el 
is lehet határozni; már pedig azt hiszem, e 
kérdés szorosan a tárgyhoz tartozik, s nem hi
szem, hogy kétségbe vonja valaki azt, hogy 
hasonló bevételeket , mint a milyenről most 
Irányi képviselő ur kérdést tett, hajdan a kamara 
kezelt. A kamarának örökőse nyilván a pénz
ügyminisztérium ; tehát a fónálló törvényes gya
korlat szerint a pénzügyminisztérium ressortjába 
kell, hogy tartozzék ez ügy. 

Én tehát részemről azt kívánom, hogy Irá
nyi képviselőtársam kívánságához képest mon
dassák ki, hogy az ebből befolyó jövedelmek a 
pénzügyminiszter kezelése alatti állambevételek 
között forduljanak élő. 

Z i c h y N á n d o r g r . : T. ház! Az kétsé
get nem szenved, hogy ha valami oly jövedelmet 
tudunk, a mely a miniszter ur kezelése alá tar
tozik, hogy azt a budget tárgyalásakor, ha ott 
elő nem fordul, föl kell említeni és keresnünk, 
hogy hol van: mert a budget rendeltetése az, 
hogy a jövedelem evidentiában tartassák, rendel
tetése ' kijelöltessék, és hogy a számadás a budget 
alapján megtörténhessék. Azonban a pénzügymi
niszter ur ez alkalommal feleletében igen vilá
gosan kijelentette, hogy ő ezen jövedelmet át nem 
vette, és nem kezelte, tehát az ő tárczájában 
nem kereshető. Egyébiránt a budget az' ő tár
czájában kimerítve még nincs s természetesen 
nem kell sok vitatkozás annak kitudására, hogy 
azok jelenleg melyik tárczában kezeltetnek. Ott 
majd elő fognak kerülni és akkor ezen kérdés 
meg* lesz oldható, .vagy ha nem, akkor lesz helyén 
keresni és sürgetni, miképen kezeltetik. Ez al
kalommal magának az elvnek vitatása és e kér
dés bővebb elemezésének nincs helye, ezen kérdés 
akkorra tartandó fen, midőn a közoktatási mi
niszter tárczája fog tárgyaltatni. Igaz, hogy ez
előtt a kamara kezelte minden jövedelmét a ma
gyar államnak, jelenleg pedig nem a pénzügymi
niszter kezeli mind ezen jövedelmeket, hanem 
vannak jövedelmek, és oly más javak is, melyek 
más miniszterek által kezeltetnek. Hogy ezen 
intézkedés helyes-e, maradandólag fentartandó-e 
vagy nem? szintén nem ezen alkalommal tár
gyalandó, és így nem is a budget tárgyalásában 
kell azt megoldani. Én véleményemmel oda járu
lok, hogy e kérdés helyes és jogosult, azt hiszem 
azonban, hogy megoldásában inhereálni nem kell 
hanem arra az időre kell halasztani, midőn he
lyén lesz. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Be kell vallani, 
hogy a pénzügyi bizottság előadója Pulszky 
Ferencz ur igen gazdag az expediensekben. Mi
dőn én a múltkor megemlítettem azon kérdést, 
hogy czélja-e az államjövedelmeket a pénzügymi
niszter kezelésétől elválasztani, akkor ő azt 
mondta, hogy ott van a 48-ki törvény, mely 
azt így rendeli; arról itt nincs szó, hogy az ál-
lamjószágok a pénzügyminiszter kezelése alá bo
csáttassanak, 1848-ban csak arról volt szó, hogy 
a kincstár által kezelt jószágok felelős miniszté
rium által kezelendők ezentúl. Most pedig midőn 
arról van szó, hogy ezen kincstár jövedelmei a 
pénzügyminiszter által kezeltetvén, ezen tétele
ket is ő kezelje: most azt mondja, .hogy e tör
vény erről nem intézkedett. Én t. ház, azt hi
szem, itt a helye, hogy a t. ház véleményét ki
mondja, mit kíván :kivánja-e, hogy a megürült papi 
jószágok jövedelmei a rendes kincstári pénztárba 
menjenek? vagy kivételképen a kincstári va
gyontól elkülönítve,- a közoktatási, vagy más 
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minisztérium által kezeltessenek ? Annyi bizonyos, 
ha a kincstár örököse a pénzügyminiszter, őt ille
tik a bevételek, és nem tudom miképen történik, 
hogy a pénzügyminiszter, ki nem igen szeret va
lami jövedelmet kezéből kibocsátani, nem köve
telte. Én ezt nem értem. Azt hiszem, a kincstár 
vagyonának pénzét, bevételét ő kezeli és igy ez 
is az ő tárczájába tartozik és itt van a helye, 
hogy a ház véleményét ez iránt kimondja. 

Z s e d é n y i E d e : T. ház! Magam is igen 
természetesnek találom Irányi képviselőtársunk 
azon kérdését, hogy hol vannak a megürült 
püspökségek jövedelmei? Erre a pénzügyminiszter 
nr ugy felelt, a mint tényleg áll a kérdés, hogy 
t. i. ő ezen jövedelmekből egy krajczártsem ka
pott, tehát azokról nem számolhat ő, hanem a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter. Erre én, mint 
a pénzügyi bizottság egyik tagja, azt mondha
tom, hogy ott sem kerülnek elő. (Derültség.) 
Miért? Mert a concordatum szerint ezek többé 
sem apénzügy-, sem a vallás- és oktatásügyi mi
nisztérium, sem az állam pénztárába nem foly
nak, hanem magának az egyháznak javára for
díttatnak. (FölMáltásoh bal felől: A concordatum 
nem érvényes! Derültség.) Ezt talán tagadni fog
ják ; de vélekedésem szerint ugy áll a dolog : 
mert valahányszor püspökök neveztettek ki a 
concordatum létrejötte óta, mindig vagy oly 
hamar neveztettek ki az illetők elődeik halála 
után, hogy azt modták, a jövedelem ezt illeti, 
vagy pedig az illető egyház vette át a jövedel
met. Tehát vélekedésem szerint mégis csak kell 
határozatot hozni. Csak az a kérdés: vajon a t. 
ház rögtön most akar-e határozni, vagy pedig 
talán a pénzügyi bizottsághoz kívánja ezen kér
dést utasítani a végett, hogy e tekintetben vé
leményét adja be ? A bizottság mindkét minisz
tert ki fogja hallgatni, sőt talán az összes mi
nisztériumot is, és a körülményekhez képest ja
vaslatát elő fogja terjeszteni, a mi mindenesetre a 
leghelyesebb eljárás lenne. 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Arra vagyok bátor kérni a t. házat, 
(Halljuk!) hogy ezen tárgy fölötti tanácskozást 
és határozathozatalt akkorra méltóztassék halasz
tani, midőn az illető tárcza minisztere jelen lesz, 
annyival inkább, mivel — mint említettem — 
e tétel költségvetésemben csakugyan nem fordul 
elő, és a mint a dolgok jelenleg állnak, 
szorosan véve a pénzügyminisztérium budgetje 
nem alkalmas arra, hogy e tárgyban határozat 
hozassék. * 

Egyébiránt megjegyzem, hogy a miniszte-
riumrendszer behozatala folytán vannak más 
tárgyak is, melyek előbb a kir. kincstár által 
kezeltettek, és most az egyes tárcza-miniszte-
j*ek által kezeltetnek. így p. o. most a földmű

velési-, ipar- s kereskedelmi minisztérium kezeli 
a postát és jövedelmét; kezeli továbbá az állam
ménes urodalmakat, melyek jövedelmei előbb 
a kamarához folytak be. így kezeli a cultuszmi-
niszterium mindazt, mi az egyházi és nevelési 
alapokhoz tartozik és ennélfogva az alapítványi 
uradalmakat. Tehát a miniszteri rendszer beho
zatala volt befolyással az előbb gyakorlatban volt 
kezelés megváltoztatására. 

Kérem ennélfogva a t. házat, méltóztassék 
ezen tárgyat, mely jelenleg bizonyára nem tar
tozik a költségvetéshez, akkorra halasztani, midőn 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur jelen 
lehet. (Helyeslés.) 

S i m o n y i L a j o s b . : T. ház! Nem pártol
hatom Zsedényi képviselőtársam azon nézetét, 
hogy ezen javak utáni élvezet, mely az államot 
illeti, egyházi javak volnának, és azért a cul-
tusmiuiszterium által kezeltetendők. 

Z s e d é n y i E d e : Egy szóval sem mon
dottam ! (Derültség, nevetés. Elnök csenget.) Én 
csak a tényleges helyzetet adtam elő. 

S i m o n y i l a j o s h . : Tehát, hogy a 
cultuszminiszterium által kezeltetnek. 

Z s e d é n y i E d e : Azt sem mondottam. 
(Derültség.) 

S i m o n y i I a j o s h . : Tehát sehol sem 
találtatnak. 

Ezen jövedelem nem az egyházat, hanem az 
államot illeti, és azért a pénzügyminisztérium 
budgetjébe való. Én tehát azt hiszem, hogy 
ezen tétel akkor, hogy ha a cultuszminiszterium 
budgetje tárgyalásánál előfordulna, ezen állitá
som ne vonassák kétségbe, és ne mondassák, 
hogy ha ezen tételeket a pénzügyminiszterhez 
akarnánk áttenni, akkor a túlsó oldalról többen 
azt mondhatják, hogy az elkésett dolog, miután 
a pénzügyminiszter budgetje be van fejezve. 

Nem osztozom t. képviselőtársam Zichy 
Nándor nézetében sem, hogy a budgettárgyalása 
alkalmával nem lehetne ez iránt határozatot 
hozni: mert a budget tárgyalásnál nem csak 
arról van szó, hogy az egyes tételek elfogadtat
nak-e vagy nem? hanem egyszersmind arról, 
hogy ezen tételek melyik miniszter rovatába tar
tozzanak, vagy ezek onnan átteendők, és hová. 
Én részemről nem helyeslem soha, hogy az egyes 
tételek más miniszternél fordulnak elő mint a pénz
ügyminiszter budgetjében: mert akkor részben 
nettó budget fog előállíttatni, mely pedig a mos
tani követelmények szerint sohasem jó: mert 
nézetem szerint oda kell igyekeznünk,hogy brutto-
budget legyen. Ha pedig az egyes miniszterek 
is kezelnek jövedelmeket, mindig netto-budget 
lesz. 

Készemről belenyugszom abba, hogy az ak
kor tárgyaltassék, midőn a eultusminiszter bud-
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getje fog tárgyalás elé kerülni, csakhogy akkor 
ne tétessék azon kifogás, hogy a pénzügymi
niszter budgetjénél lett volna tárgyalandó, és 
igy elkésett. 

G h y c z y K á l m á n : T. képviselőház! 
it t két rendbeli kérdés fordul elő : egyik pénz
ügyi, a másik elvi kérdés. 

A pénzügyi kérdés az, hogy hova folyjanak 
be ezen jövedelmek és minemű jövedelmek ezek, 
mennyi összegekből állanak ? Pénzügyi tekintet
ben ez nem nagyon fontos kérdés : mert mióta 
a eoncordatum létesült — egyébiránt nagyon 
helyesen — püspöki javadalmak és állások ha
mar szoktak betöltetni és az úgynevezett inter-
calaris jövedelem most már nem nagyon fontos. 

De a másik kérdés az elvi, s ez abból ál l : 
eddig tagadhatatlan százados gyakorlat szerint 
a megürült egyházi javadalmak jövedelmei min
dig mint állami jövedelem az állam kincstárába 
folytak be. Legújabb időben történt azon válto
zás, és én nem tudom biztosan, de lehet, hogy 
a eoncordatum folytán, hogy ezen jövedelmek a 
vallásalapba folynak be. Ezen elvi kérdés el
döntése mindjárt i t t forog fen, azon kérdésnél: 
hol és mikor tárgyaltassanak a megürült egy-
házi főjavadalmak jövedelmei? mert, ha azt mon
danók, hogy a eultusminiszteriumnál tárgyalandók, 
akkor .már elvileg elismernők, hogy az állam-
jövedelmek sorába nem tartoznak. I t t pedig a 
hiba épen az, hogy a törvényhozás hozzájárulása 
nélkül egy forrása az államjövedelmeknek az ál
lam pénztárától elvonatik. Ez a kérdés egyéb
iránt tüzetesebb tárgyalást igényel, mert bátor 
vagyok a t. házat arra figyelmeztetni, miszerint 
a cultuszminiszter ur a múlt országgyűlés alatt 
oda is volt utasítva, hogy a kezelése alatt levő 
alapok és közalapítványok iránt egy felvilágosító 
kimutatást terjeszszen a ház elé. E felvilágosító 
kimutatásba majd be kell foglaltatni annak, hogy 
azon alap, melybe az interealáris jövedelmek 
tartoznak, most hova fordittatik. De a eultus-
miniszter ur ez iránti előterjesztését még nem 
tet te le a ház asztalára. (Valaki; Letette !) Ki van 
ugyan osztva, de a ház asztalára nem téte
te t t le. 

Ennélfogva mindenesetre kénytelen volnék i 
az ellen felszólalni, hogy ezen kérdés a eultus- •• 
miniszter költségvetésének tárgyalása alkalmával 
mint oda tartozó vétessék fel; hanem azt hi
szem, ezen tárgy a pénzügyminisztérium költ
ségvetéséhez tartozik. Egyébiránt nem vagyok 
az ellen, ha azt a t . ház netalán czélszerübb-
nek tarja, hogy eziránt most azonnal határozat 
ne hozassék, hanem külön tárgyalásra tűzessék 
ki, olyankorra, midőn a cultusminiszter ur is 
jelen lesz. Ily értelemben volnék ellene a pénz
ügyminiszter ur által te t t azon javaslatnak, hogy 
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e kérdés külön tásgyaltassék, de az ellen, ismé
telve is felszólalok, hogy tárgyalta ssék, mint a 
cultusminiszteri költségvetés része. (Helyeslés.) 

K r a j e s i k J á n o s : T. ház! (Zajos és 
hosszas felkiáltások : Halljuk ! Halljuk !) Nem szólal
tam volna föl, ha Zsedényi képviselő ur nem 
te t t volna említést a eoncordatumról. 

Komárom városának érdemes képviselője 
régi időkre hivatkozott. Legyen szabad nékem is 
régi időkre hivatkoznom és pedig Verbőczyre, 
(Fölkiáltások: Oh! Oh!) Verböczy azt mondja — 
nem tudom, melyik részben? mert rögtön ily 
tárgyhoz szólani nagyon nehéz — azt mondja : 
„Vacantium beneficiorum legitimus suecessor est 
rex." E jövedelem tehát kizárólag ő felsége tu
lajdona. (Derültség.) 

Zsedényi képviselő ur megérintvén a eon-
cordatumot, azt méltóztatott mondani, hogy az 
előbbeni rendszer alatt gyorsan töltettek be a 
püspökségek. Ez nem érdeme az előbbeni rend
szernek, mert ez benne van a conventió Koío-
nichiánában, melyrőlaz 1715-ki év egyik törvény-
czikke — nem tudom melyik — szintén intézke
dik. A conventió Kolonichiánában pedig világo
san benne van, hogy a felség negyed év alat t 
tartozik a püspököt kinevezni. 

Ezekből kitűnik, hogy a régi időre nagyon 
helytelenül történt hivatkozás (Atalános derültség) 
és helytelenül hozatott föl az előbbeni rendszer 
érdemeképen, hogy gyorsabban történtek a kine
vezések : mert ez csak a conventió Koloniehiána 
folytán történt. 

Miután pedig az interealáris jövedelmek 
kizárólag ő felsége tulajdonát képezik, (Derültség 
és eüenmoiulás) ő felsége ezen tulajdonáról le
mondhatott a vallásalap j avá ra . (Fölkiáltások : 
dehogy! dehogy!) azért is én azt hiszem, hogy 
ezen jövedelem jogosultan fordul elő a cultus-
miniszterium költségvetésében. (Atalános ellenmon
dás és derültség.) 

I v á n k a , I m r e : A mit Ghyczy Kálmán 
igen tisztelt képviselőtársam mondott, hogy he
lyesli, miszerint a püspökségek ujabb időben 
gyorsan töltetnek be, én is helyeslem; de hogy 
e néven a eoncordatum csempésztessék be, — a 
mely eoncordatum Magyarországra nézve törve-1* 
nyesen érvényes soha sem lehet — ezt nem 
hallgathatom el. Bár milyen rövid idő legyen 
is a püspökségek megürülése és betöltése közt, 
valami jövedelem mégis van ez időközben és e 
jövedelem nem illeti a „rex"-et, hanem az államot: 
mert most az állam azon rex, a kit Verböczy 
emiitett. (Helyeslés.) Ily mellékesen tárgyalni ily 
igen fontos kérdést, senkinek sem lehet szándéka. 
Ez kapcsolatban van a püspökök és érsekek fize
tésével is, mely Európa szerte ily nagy mérték
ben, mint Magyarországon már sehol sem iéte-
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zik. En azt hiszem, egy püspöknek — miut 
egyénnek — annyi fizetés elég, mint egy mi
niszteré. (FöüciáÜások: Sok is!) A többi jövedelem 
pedig, vajon az állam vagy az illető egyház 
javára fordithassék-e ? azt, igy mellékesen tár
gyalni nem lehet; de gondolom, megjött ideje, 
hogy hozzányúljon e kérdéshez valaki, mert érett 
arra. hogy lerázassák a fáról. Osztozom a pénz
ügyminiszter ur azon nézetében, hogy a tüzetes 
tárgyalás akkorra halasztassék, midőn a cultus
miniszter is jelen lesz, de azon megjegyzéssel. 
hogy e jövedelmet mindenesetre az állam jövedel
mei közé, nem pedig az egyház jövedelmei közé 
kell fölvenni. 

A vita folyamában fölmerült a pénzügymi
niszter ur azon megjegyzése is, hogy a eultus-
miniszter és kereskedelmi miniszter jószágokat 
kezelnek. A pénzügyminiszternek e megjegyzése 
engem viszont más megjegyzésre késztet, ugyan
is nem tartom helyesnek, hogy a cultusminiszter 
jószágok kezelésével foglalkozzék: annak más 
föladata van. Hasonlókép a kereskedelmi minisz
ter ur foglalkozhatik ugyan azzal, hogy a mé
nesek jók legyenek, de az államjószágok mi
kénti kezelését nem a kereskedelmi miniszter ur 
ressortjához tartozónak vélem. Azt hiszem, az 
összes államjavak kezelése a pénzügyérség teen
dői közé tartozik. 

latinovics V i n c z e : T. ház! Én nem 
akarom egyátalában téveseknek mondani az itt 
fölhozottakat; csak azt az egyet mondom, hogy 
tökéletesen igaza van Krajcsik képviselő urnák 
(Mozgás. FölMáltások bal oldalon: Ohó! Ohú !) a tör
vény idézésében mind Verbőczy, mind az 171 5-ki 
nem tudom hányadik törvényeikre nézve; csak 
egyben tévedett: abban t. L, hogy igenis ő fel
sége jövedelmei közé tartoztak az intercaláris 
pénzek; de nem tulajdonul; hanem kötelessége 
volt azokat a határőrvidéki várak fentartására 
fordítani. S e tekintetben hivatkozom Ghyczy 
Kálmán képviselő úrra. ki már hosszabb idő óta 
több országgyűlésnek tagja volt és nagyon jól 
tudja, hogy e tekintetben számtalan sérelme 
volt az országgyűlésnek ; de mindazáltal e sé
relmek nem orvosoltattak. En tehát a mellett 
vagyok, a mit Ghyczy képviselő ur mondott, 
hogy a cultusminiszter jelenlétében tárgyaltassék 
e kérdés; de azt nem akarom, hogy elhangozzék 
itt azon fölvetett állítás, mintha minden jövede
lem a fejedelem tulajdona volt volna. Ezt me
rően tagadom. (Helyeslés.) 

S o m o s s y I g n á c z : T. ház! Csak azért 
szólalok fel, hogy észrevétel nélkül ne maradjon 
Krajcsik képviselőtársunk Verbőczyből te t t idézete, 
és a rex szónak fölemlitése. Azt hiszem, rajta 
kivül senki sincs a házban, a ki a rex alatt 
mást értsen, mint a koronázott fejedelmet és 

azon lemondás, a mire ő hivatkozott, meg aitaia 
sem alkalmazható. 

S z o n t a g h P á l (cscmádi): T. képviselőház! 
Engem is hasonló indok késztet a felszólalásra, 
mint közvetlen előttem szólott képviselő és elv
társamat Somossy Ignáczot. Még azon megkülön
böztetés helyreigazítására, mit Somossy Ignácz 
képviselőtársam mondott, az ujabb status-tudo
mány felfogása szerint nem elégséges. Mert bár 
legyen megkoronázott rex, vagy akár milyen rex : 
alkotmányos országban rexet, az állam fogalmától 
megkülönböztetni nem lehet. A ki ezt megkülön
bözteti, az nem alkotmányos felfogásból indul ki, 
az a régi absolutismus rengetegeiben tévedez. 
Hogy tehát ezen fogalom reflectálatlannl ne ma
radjon , vagy legalább némi félremagyarázás ne 
történjék, ez késztetett engem ezen fölvilágositásra. 
Hozzáteszem még, hogy lett légyen bár előbb 
akár ő fölségének jövedelméül is tulajdonitható, 
miután most már van civillista, ily értelmezésnek 
helye nem lehetne. Nézetem szerint tehát Ver
bőczy ezt soha nem ér te t te ; de ha igy értette 
is Verbőczy, most azt máskép értelmezni nem 
lehet, mintugy hogy bárhol fordul is elő a régi törvé
nyekben e kifejezés „rex*-, mindig a magyar ál
lam értendő, melynek a rex kiegészítő része. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztassanak nyilatkozni, i t t 
több oldalról pártolt azon nézetet kivánják-e 
határozatilag kimondatni, hogy e kérdésben hall
gattassák meg a pénzügyi bizottság ? (Felkiáltások: 
a cultusminiszter!) Bocsánatot kérek, elmondom, 
mikép történt. Egyik vélemény az volt, hogy e 
kérdésben a pénzügyi bizottság, megolvasván a 
törvényeket és meghallgatván a minisztereket, 
véleményét nyilvánítsa és ez lenne anyagi alapja 
a további tárgyalásnak; a másik vélemény azt 
mondja, hogy ez nem szükséges, hanem egy alka
lommal, midőn itt lesz a cultusminiszter, tűzessék 
ki napirendre és tárgyaltassék a pénzügyi bizott
ság előzetes eljárása nélkül. E kettő között mél
tóztassanak választani. 

L u d v i g h J á n o s : T. ház! Az én indít
ványom nem azt tárgyazza, hogy most vitassuk 
meg az intercaláris püspöki jövedelmek termé
szetét; hanem azon szabálynál fogva, hogy mi 
az ország jövedelmét régi törvény szerint oda 
utasítsuk, a hol azelőtt a magyar kincstár volt 
annak kezelője, ezt pedig most a pénzügyminisz
ter helyettesíti. (Közbeszólás jobb felől. Három mi
niszter !) Már most, ha a tárgyat elhalasztani mél
tóztatnak, kérem azt lehető rövid határidő alatt 
napirendre kitüzetni. Egyúttal írásban beadom 
egy pár szóból álló javaslatomat. (Felolvassa) : 
„A megürült egyházi javadalmaknak időközi jö
vedelmeit a pénzügyminiszter vegye be tárczá-
jának fedezetei közé." 
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zichy STándor g r . : Az elnök által 
feltett kérdésre vonatkozólag bátorkodom meg
jegyezni, hogy az én véleményem oda járult, és 
azt világosan is kifejeztem, hogy ezen kérdés ne 
itt, hanem a cultusminiszter tárgyalása alkal
mával vétessék fel. (Nem lehet.) 

T i s z a K á l m á n : Azt gondolom, a kér
dés nem lehet más, mint a melyet a ház t. el
nöke föltett. A pénzügyminiszter ur indítványa 
az volt, hogy ezen kérdés külön napon tárgyal-
tassék, akkor, mikor a cultusminiszter is jelen le
het, nem pedig a cultusminiszter budgetjében. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát a t. ház nem utasítja a 
pénzügyi bizottsághoz, hanem tárgyalására kü
lön napot fog kitűzni, melyen a cultusminiszter 
is jelen lesz. Nem tudom, méltóztatnak-e közbe
vetőleg a költségvetés tárgyalása közben, vagy 
azután fölvenni? (Minél előbb!) Tehát akkor, mi
dőn a cultusminiszter ur jelen lesz, vele egyet 
értve fogom napirendre kitűzni. 

G h y c z y K á l m á n : A napirendre tűzés 
előtt pedig az elnök ur a házat kétségkívül ér
tesíteni fogja. 

E l n ö k : Természetesen: ha pl. holnapután 
fog történni, akkor holnap jelentem be. 

Most következik a különféle bevételek ro
vata. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a különféle bevételek egyes rovatait, melyek észrevé
tel nélkül elfogadtatnak) 

P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó : E szerint 
bevégeztük volna a tárgyalást; azonban a pénz
ügyi bizottságnak még van egy másik észrevétele, 
még pedig ez : (Olvassa) „A pénzügyminisztérium 
költségvetésének rendes szükségleti tételeit ille
tőleg megjegyzendő még, hogy alulírott bizottság, 
az alsóbb fokú pénzügyi tisztviselők által fize-
tésjavitásért benyújtott s a bizottsághoz utalt 
folyamodás következtében, tekintettel a folyamo
dók csakugyan súlyosnak fölismert anyagi hely
zetére, egyetértésben a pénzügyminiszterrel, azon 
megállapodásra jutott, hogy a t. képviselőház 
elé a következő indítványt terjeszsze. 

„Először: hogy addig is. mig az államhiva
talnokok állását, fizetési, nyugdíjazási és egyéb 
viszonyait szabályzó rendszeres törvény alkottat
nék, a 400 forinton aluli fizetésben levő hiva
talnokok fizetvénye oly kép emeltessék, hogy a 
központban, s jelesül a pénzügyminisztérium 
kebelében s egyéb pénzügyi hivatalokban alkal
mazott tisztviselők évi fizetése 500 forintnál, a 
vidéki pénzügyi hatóságoknál pedig alkalmazot
také 400 forintnál kevesebb ne legyen. Ellenben 
az ugyanezen minisztérium alá tartozó állam
jószágokon elhelyezett tisztviselőknek, mint a 
kik faluhelyeken lakván, a drágaság nyomasztó 

hatásának nincsenek annyira kitéve, fizetése a 
jelenlegi maradjon. Egyéb minisztériumokról azért 
nem levén szó, mivel azok egyikében sincsenek 
oly tisztviselők alkalmazva, a kiknek fizetése 
400 forintnál kevesebb volna. 

„Másodszor: az itt indítványba hozott fizetés
emelést azonban takarékossági tekintetből a bi
zottság nem állandó és váítozhatlan mérvként, 
hanem csak fizetési pótlékként véli megszavazan-
dónak, minek folytán az illetők nyugdij-összegei 
kiszabásánál e fizetés-javitás nem lesz tekintetbe 
veendő. 

„Az ilykép szükséglendő összeg a pénzügy
minisztérium ISTO-ik évi költségvetésének rendes 
tételei sorában kerekszámban 200,000 forintot 
tenne, melyből az *;. alatt idecsatolt felosztási 
kulcs szerint 145,250 forint a tettleges fizetési 
kiegyenlítésekre, 54,750 forint pedig mint áta
lány arra szolgálna, hogy a minisztérium (e 
részbeni számadás kötelezettsége mellett) időnkint 
előforduló szükségesetekben segélyezést nyújthas
son, vagy a mennyiben az illető hivatalnokok 
száma, a sietősen készült jegyzékben fölvettnél 
nagyobbnak mutatkoznék, az innen eredő kiadási 
többletnek fedezését illetőleg némi alap álljon 
rendelkezésre. 

„ 1 7 Az alsóbb rangú pénzügyi hivatalnokok 
némely kategóriái számára illetmény feljavitási 
pótlék fejében 200,000 írt." 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! A pénz
ügyi bizottság átalános jelentésének, most fölol
vasott része vonatkozik az alsóbbrendű hivatalno
kok fizetésének javítására. Méltóztatik a t. ház 
tudni, hogy ugyanezen tárgy iránt Pest belváros 
érdemes képviselője, Deák Ferencz legközelebb in
dítványt adott be, mely ujabb tárgyalás végett 
a pénzügyi bizottsághoz utasíttatott. A pénz
ügyi bizottság e tárgyban már ma délutánra ta
nácskozás végett össze van híva; előbbre nem le
hetett, miután a határozat csak szombaton hoza
tott. En tehát bátor volnék a t. házat kérni, mél
tóztassék ezen most felolvasott szakaszok tárgya
lását, illetőleg az ez iránti határozatot, a pénzügyi 
bizottságnak Deák Ferencz indítványa folytán be
adandó ujabb jelentéséig, mely legközelebb be fog 
adatni, elhalasztani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház ezt elfogad
ni 1 (Elfogadjuk!) Tehát e tárgy a pénzügyi bi
zottság ujabb jelentéséig elhalasztatik. 

Következnének a rendkívüli szükségletek; 
minthogy azonban tudom, hogy ennek több pont
ja hosszasabb tanácskozásra fog alkalmat adni, 
azt indítványozom: vegyük föl most a pénzügyi 
bizottság jelentéseit; a rendkívüli szükségletek 
tárgyalását pedig hagyjuk holnapra. (Helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a pénz
ügyi bizottság jelentését a budai főreáltanoda taná-
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rainak fizetése emelését, továbbá a buda-pesti gyorsiró-
egylet segélyezését, végre Pest városa törvénykezési 
költségei megtérítését tárgyazó folyamodványok tár
gyában.) 

E l n ö k : T. ház! Ezen most beadott 3 
rendbeli jelentése a pénzügyi bizottságnak ki
nyomatandó. (Helyeslés.) Méltóztassék ezek tár
gyalása fölött határozni. Az én vélekedésem, 
melyet javaslatba hozok, az, hogy minden egyes 
jelentés azon budget alkalmával vétessék figye
lembe, melybe a kérvény tartozik. Így p. o. 
a budai főreáltanoda tanárai fizetésének föl
emelésénél szóló, valamint a pest-budai gyorsíró 
egyletnek segélyezése tárgyában beadott kérvény 
a közoktatási miniszterhez tartozik; végre a 3-ik, 
mely Pest szabad királyi városa törvénykezési 
költségeinek visszatérítéséről szól, a belügymi
niszternél fordul elő: tehát ezen miniszterek bud-
geteinél fognak tárgyaltatni az említett kérvé

nyek. (Helyeslés,) Ha méltóztatik a t. ház elfo
gadni, akkor fognak tárgyaltatni. (Elfogadjuk!) 

T. ház! A kereskedelmi miniszter ur fölszó
lított, hogy az általa tegnapelőtt indítványba 
hozott, „Angol szerződés"-nek vég elfogadása 
igen sürgős; amennyiben tehát az osztályok e 
részben és a tőzsdebiróság iránt még nem ta
nácskoztak és véleményt nem készítettek, mél
tóztassanak azt ma vagy holnap megtenni, hogy 
az minél előbb tárgyalás alá jöhessen. Ennél
fogva igen kérem a t. osztályok elnökeit, szíves
kedjenek ez iránt intézkedni. 

Holnap 10 órakor lesz ülés ; ma pedig a t. kép
viselők d. u. 2 órakor elhunyt tagtársunk vég
tisztességére a református egyházban összejönni 
méltóztassanak. 

Az ülés végződik d. u. 12''/2 óraJcor. 

IOI. országos filé 
1870. január 25-dikén 

S o m s s i c h P á l , u t ó b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények és könyvküldemény bemutatása. Lindner Gusztáv határozati javaslatot nyújt be a 
gyorsírás tanításáról. A pénzügyminiszteri költségvetés tárgyalása tovább foly és bevégződik. A német államokkal 
kötött távirdai egyeszményről szóló törvény szentesittetvén, kihirdettetik. A pénzügyi törvényszékek ideiglenes fentar-
tásáról szóló törvényjavaslat egy szerkezeti hiba miatt nem szentesittethetvén, megigazítva újra benyujtatik. A köz
lekedési miniszter költségvetése tárgyalás alá vétetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Festetics György gr., Gorove István, Hor
vát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr.; 
később Andrásy Gyula gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 101'/4 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni és a múlt ülés jegyzőkönyvét meghall
gatni. 

Bujanovics Sándor j egyző (olvassa 
a január 24-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

I r á n y i D á n i e l : A nélkül, hogy a fel
olvasott jegyzőkönyvön csak egy szót is kíván
nék változtatni, engedje meg a t. ház, hogy a 
a felolvasott jegyzőkönyv folytán egy óhajnak 
adjak kifejezést, mely abból áll, hogy, ha jövő

ben — adja Isten, hogy ez ne történjék — va
lamely képviselő meghalna : vagy mindegyiknek 
emléke megerősíttessék a jegyzőkönyvben, vagy 
mindegyiknek halála egyszerűen fájdalmas tudó
sításul vétessék. 

E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesítve levén, 
kérem a t. házat, méltóztassék az elnökséget fel
hatalmazni, hogy a megürült képviselői állomá
sok betöltése végett felszólíthassa az illető köz
ponti bizottságokat uj választások eszközlésére. 
(Helyeslés.) 

Kőszeg szabad kir. város közönsége váro
sukban egy első folyamodásu törvényszék fel
állítását kéri. 

Nagy-Várad város közönsége az Eszter-
házy-képtárnak országos költségeni megvásárlá
sát kéri. 
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Szatmár-Németi város közönsége mindkét 
nembeli zárdák és kolostorok eltörlését kéri. 

Eperjes város közönsége az Eszterházy-kép-
tárnak országos költségem megvásárlását kéri. 

Eperjes város közönsége Kassa szabad kir. 
városnak a kassa-oderbergi vasút tárgyában be
adott kérvényét pártolja. 

Eperjes város közönsége Fiúménak Magyar-
országhozi visszacsatoltatását kéri. 

Sáros megye közönségének felirata, melyben 
a közlekedési minisztériumot katározatilag uta,-
sittatni kéri, hogy a kassa-oderbergi vasút ki
építésére és megnyitására egy hatáiddőt kitűzzön 
s azt szigorúan követelje. 

Debreezen szabad kir. város közönségének 
kérvénye, melyben az árvákat segedelmező pénz
alap törvénytelen el darabolás a, és minteg}r 

140,000 forint értékű városi közvagyonnak a 
nagyváradi latin szertartású kath. szentszék ren
delkezése alá áterőszakolása által, az ideiglenes 
kormányzat idejében 1862-ík évben, a város 
alapítványi pénztára ellen elkövetett sérelem 
orvosoltatása iránt hatályos intézkedést kér 
tétetni. 

Debreezen szabad kir. város közönségének 
kérvénye, melyben a törvényhatóságok rendezése 
tárgyában mielőbb törvényt kér alkottatni. 

A közgazdasági minisztérium átküldi a „Hi
vatalos statistikai közlemények6 II. évfolya
mának 2., 3. és 4-ik füzetét. Tudomásul vétetik. 

Még van szerencsém néhány magánkér
vényt benyújtani. 

Gyergyó-szent-miklósi özvegy honvédfőhad
nagy Ferenezy Ferenczné kérvénye, melyben az 
ország kincstárából nyugdíj vagy fölsegélyezés 
végett esedezik. 

Gyergyó-szent-miklósi volt honvédhadnagj7 

László Dávid kérvénye, melyben nyugdíj vagy 
az ország kincstárából felsegélyezés végett ese
dezik. 

Gyergyó-szent-miklósi volt honvédszázados 
Portik István kérvénye, melyben nyugdíj vagy 
az ország kincstárából felsegélyezés végett ese
dezik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

H a l a s s y G y u l a : Van szerencsém Besz-
terczebánya szabad kir. város közönségének kér
vényét benyújtani, melyben Zólyom városától 
Beszterczebányára engedélyezendő vasúti szárny
vonal kiépítését kéri. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

L á s z l ó I m r e : Van szerencsém bemu
tatni 134 szentesi lakos kérvényét a regale és 
egyéb kizárólagos kisebb haszonvételek eltörlése 

iránt, s kérem azt a kérvényi bizottsághoz 
áttenni 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasít-
tátik. 

J o a n n o v i c s G y ö r g y : Vau szerencsém 
bemutatni Temes- és Krassó megyék nevében 
azok lakosai által aláirt kérelmet, melyben a 
teines-buziás-lugos-karansebesi vasútvonal kiépí
tése kérdését, mely már az 1846—48-iki ország
gyűlési határozattal elvben kedvezően eldönte
tett, de még eddig végleg tisztába nem hoza
tott, minél előbb tárgyalás alá vétetni és vég
legesen elintéztetni kérik. Kérem a t. házat, 
méltóztassék e kérvényt a kérvényi bizottsághoz 
utasítani. 

E l n ö k : Áttétetik a kérvényi bizottsághoz. 
L i n d n e r G u s z t á v : A közoktatási mi

nisztérium költségvetése e napokban tárgyalás alá 
fogván kerülni, bátorkodom következő határozati 
javaslatot a ház asztalára letenni. (Olvassa): 
„Tekintettel arra, hogy 1-ször a gyorsirászat a 
szakértők egyhangú véleménye szerint kitűnő 
alaki, mivelődési és oktatási eszköz; 2-szor a 
gyorsirászat jelenleg a legjobb, leggyorsabb és 
legbiztosabb írás általi kifejezése a gondolatnak; 
3-szor egyszerűségre, gyorsaságra és világos
ságra nézve a folyó írás fölött áll; 4-szer tekin
tettel arra, hogy a gyorsirászat ezen tulajdon
ságai által kitűnő előmozdító eszköze az átalános 
és szaktudományi műveltség terjesztésének; Q-ör 
tekintettel arra, hogy a gyorsirászat, ha köz
vagyonná válik, az időnek és helynek valóban 
lángelmü legyőzése által a nép anyagi és szel
lemi közlekedését minden viszonyaiban hathatósan 
előmozdítja; 6-or végre tekintettel arra, hogy a 
gyorsirászat épen alkotmányos államban — a 
nyilvánosság elvénél fogva — eleven tevékenységre 
hivatva van: határozza el a t. ház : a gyors
irászat Magyarország azon főgymnasiumaiban é$ 
reáltanodáiban, melyekről rendelkezni a közök 
tatási minisztérium jogában áll, már az 1870— 
71-ki tanévben mint facultativ tantárgy beveze
tendő, és ezen ezélra 30,000 f'rt megajánlandó.* 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (újra 
fölolvassa Lindner Gusztáv határozati javaslatát.) 

E l n ö k : Ezen határozati javaslat ki fog 
nyomatni, szokott módon kiosztatni és talán, ha 
elkészül addig, a mig a kuítusminiszterium bud-
getje tárgyalás alá kerül, azzal együttesen tár
gyaltatni. 

Következik a napirenden levő tárgy, t. i. a 
pénzügyminiszter urnák rendkívüli költségvetése. 
Kérem előadó urat, foglalja el helyét. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a pénzügyminiszteri rendkívüli szükségleti fedezet első 
részét.) 
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E l n ö k : Van-e átalánosságban észrevétele 
a pénzügyi bizottságnak? 

P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó : A pénz
ügyi bizottságnak átalánosságban nincs észre
vétele. 

V á r a d y G á b o r : Hogy a t. pénzügymi
niszter ur költségvetése, értem a rendes költség
vetést, könnyebben és aránylag rövidebb idő 
alatt haladt keresztül a tárgyaláson, mint az 
azt megelőzött két minisztérium költségvetése, 
annak egyik okát abban keresem és találom, 
hogy a pénzügyminiszter ur a rendes költségve
tést egy kimerítő indokolt jelentés kíséretében 
nyújtotta be, ámbár ezen jelentés nem terjedt ki 
a költségvetés minden részére, s igy nélkülöz
nünk kellett a különféle bevételek és kiadások 
feletti indokolást. Különösen nélkülöztük ezen 
indokolást a miniszter urnák a rendkívüli szük
ségletre vonatkozó előterjesztésében, melyre azon 
indokolást ki nem terjesztette, és melyre nézve 
a pénzügyi bizottság sem adott felvilágosító je
lentést. Ez alkalommal tehát, t. ház, csak azon 
óhajtásomat fejezem ki, hogy a jövő alkalommal 
az ilyen indokolt jelentések nem csak a költség
vetés egyes részeire, hanem annak minden részére, 
és pedig ugy a rendes, mint a rendkívüli szük
ségletre nézve terjesztessenek ki. Ezt voltam bá
tor a t. ház figyelmébe ajánlani. 

E l n ö k : Nem tudom, t. ház, méltóztatik-e 
azon előbbi határozatnál megmaradni, hogy a 
költségvetés fejezetenkint tárgyaltassék, vagy 
pedig talán ezen határozatot megváltoztatni 
méltóztatik ? 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Pontonkint kérem tárgyaltatni. 

P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó : A mi a 
rendkívüli szükségletet illeti, azt, ugy hiszem, 
nem is lehet máskép, mint pontonkint tárgyalni, 
mert itt minden pont egy-egy uj ezim és min
denikre lehetnek észrevételek. 

E l n ö k : Tehát pontonkint méltóztassanak 
hozzá szólani. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a rendkívüli szükséglet első czlmét, a vajda-hunyadi 
vár helyreállítása iránt.) 

P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó : Legyen 
szabad megjegyeznem, hogy ez ügy már a múlt 
országgyűlésen is előkerült, és akkor elvben el
határoztatott a vajda-hunyadi várnak helyreál
lítása s első évi részletként már tavaly 50 ezer 
forint megszavaztatott; most tehát a második 
hason összegű részlet megszavazásáról van szó. 
A tavalyi diskussiók folytán, ugy hiszem, ezen 
tétel elfogadható lenne. 

E l n ö k : Van észrevétele a tiszt, háznak? 
(Nincs!) Az 50 ezer forint tehát a vajda-hunyadi 
vár fentartására elfogadtatik a t. ház által. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 2-ik czimet az államnyomdáról.) 

P u l s z k y E e r e n c z e l ő a d ó : Erre is 
legyen szabad megjegyeznem, hogy a pesti nyom
dák nem elegendők a nyomtatásoknak annak 
idején teljesítésére. Tudjuk, mennyi baja van a 
t. háznak is a miatt, hogy a nyomtatványok 
pontosan meg nem jelennek, és mennyire elma
radoznak a jegyzőkönyvek és naplók. Tudjuk, 
hogy az államnyomdát rendbe akarta hozni a 
pénzügyminiszter ur, és igy igen természetes, 
hogy ha már rendbe hozza, azt a legújabb, leg
jobb szerkezet szerint akarja rendbe hozni. Van 
benne betűöntődé is, szóval tökéletesen meg fog 
felelni mindazon szükségleteknek, melyeknek egy 
államnyomda kell, hogy megfeleljen. Ha nagy
nak látszik is az összeg, de csak egyszer szavaz-
tatik meg, és ha a nyomda egyszer föl lesz sze
relve, akkor képes lesz minden nyomtatvánjd; 
kellő időben kiállítani. Tudjuk, hogy a költség
vetés indokolásainak és magának a költségve
tésnek is későn történt beadása a kinyomatás 
lassúsága által okoztatott, pedig két nyomdában 
is történt a nyomtatás. Azt hiszem tehát, ezen 
összeg mulhatlanul szükséges, és ennélfogva aján
lom azt elfogadás végett. (Elfogadjuk!) 

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

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a gödöllői uradalomban eszlcödendő különféle uj épít
kezésekről szóló harmadik czimet, mely észrevétel nél
kül elfogadtatik, aztán a diós-győri katonai urada
lomhoz tartozó építkezésekről szóló negyedik czimet.) 

P u l s z k y E e r e n c z e l ő a d ó : E pontra 
nézve a bizottság a szöveg megváltoztatását 
hozza indítványba, következőleg: „a diós-győri 
koronái uradalomban, Miskolczon uj építésre." 

E l n ö k : Méltóztatnak a czim ezen meg
változtatását elfogadni ? (Elfogadjuk!) Elfogad
tatott. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a diós-győri hengerde bevégzéséről szóló ő-ik, az új
pesti Duna-révnél építendő uj hivatali épületről szóló 
6-ik, a pesti jogügyi igazgatóság épületéről szóló 7-ik, 
a pesti vámhivatalról szóló 8-ik, az Úr-völgyön épí
tendő vámhivatalról szóló 9-ik, az aradi pénzügyi 
igazgatóság számára építendő uj házról szóié 10-ik, 
a pécsi államépületnek átalakításáról szóló 11-ik, a 
pénzügyminisztérium számára emelendő épületről szóló 
12-ik, a többi minisztérium részére tervezett épüle
tekről szóló 13-ili czimet, továbbá a lugosi fa-szálli-
tásról szóló 14-ik, a diós-győri erdei vasútra vonat
kozó 15-ih, és a tisza-ujlalá hid építése által szük
ségessé vált visépitésékről szóló 16-ik czimet.. melyek 
észrevétel nélkül elfogadtatnak. Olvassa aztán a 17-ik 
czimet a sehnecsi vasúti költségekről.) 

I r á n y i d á n i e l : Én azt gondolom, tisz-



104. wtzigos Dtét jtimir 21. 1870. 359 

telt ház , ezen tétel egy kis magyarázatot igé
nyel, hogy jelesül mely vasutak azok, a melyek
nek még biztosítékfizetésre szükségök van? 

P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó : Itt, tel
jes meghatározás tekintetéből, még ez volna meg
érintendő: „Selmeczbányának a magyar éjszaki 
vasúttal való összeköttetésére." Az összegre nézve 
a központi bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház? (Elfogadjuk!) 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 

a 18-ik csimet: „Előlegek a vasúti garantia alapján.") 
Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 

n i s z t e r : Azon vasutak, melyek az év folytán 
megnyittatván, az üzleti nyereségből nem lesz
nek képesek fedezni azon összeget, mely összeg 
a kamatbiztositás folytán kibocsátott részvények 
és elsőbbségi kötvények fizetésére kívántatik. Ez 
összeg átalában egy millió forintra vétetik föl. 
meglehet, lesz több, meglehet, lesz kevesebb, ezt 
kiszabni csak akkor lehet, miután az üzleti szám
adások berekesztettek. 

Az 1869-ik évben megnyílt vasutak közt 
ily biztosításra fog szorulni a többek közt a 
pécs-barcsi. mely 8 /100 mértföldet tesz; ennek 
biztosított összege tesz összesen 350.000 frtot. 
Miután azonban számitni lehet a r ra , hogy ezen 
vasút, mely leginkább kőszén-forgalom végett 
építtetett, melynek szállítási viszonyai igen ked
vezők, jövedelmeit azonban előre meghatározni 
nem lehet, de ha magasra fölveszszük, 175.000 
írtra lesz szükség. 

A másik vasút az első erdélyi, t. i. azon 
vasút, mely Aradtól Gyula-Fehérvárig megy. 
Ezen vasút egész vonala még nincs megnyitva, 
mert a Zsil-völgybe vezető vonalnak bár az elő-
számitások szerint már a múlt év végén kellett 
volna megnyílni, mindamellett a megnyitás el
haladt és valószínűleg csak a tavaszszal vagy a 
nyár folytán fog megnyílni; e vasútnak üzleti 
eredményei kedvezőknek mondhatók, mert jöve
delme hónapról hónapra növekszik, mégis most 
előre meghatározni nem lehet, hogy mit kelljen 
ezen vasútra nézve kamatbiztositásul előirányozni. 
Azonban azt hiszem, hogy ha egyszer a zsil
völgyi vasút meg lesz nyitva és a kőszén szál
lítása azon gazdag telepekből, melyek a Zsil
völgyén léteznek az alföld felé, mely tüzelő anya
gokban oly nagy szükséget szenved, kezdődik; 
tekintetbe véve ezen kőszénbányák rendkívül 
kedvező helyzetét, és hogy már megtörtént min
den intézkedés a pénzügyminisztérium részéről, 
mely az ott levő kőszéntelepek nevezetes részé
nek birtokában van, továbbá az úgynevezett bras-
sai bánya - társulat nevezetes előmunkálatokat 
te t t a kőszén kiaknázása végett , azt hiszem, 
hogy ezen szárnyvonal megnyíltával ezen vasút 
többi részét is jövedelmezővé fogja tenni. En

nélfogva, miután határozottan nem tudjuk, mi
kor ayilik meg a zsil-völgyi szárnyvonal, nem 
lehet előre határozottan kiszámítani a szükséges 
kamatbiztositás mennyiségét. 

Kamatbiztositást fog még igényelni az al
föld-fiumei vonalnak azon része, mely a köze
lebbi időben megnyílt. Az épités továbbfolyamá-
tól függ, hogy az észak-keleti vonalnak vajon 
milyen része s mily kiterjedésben fog megnyílni; 
az előszámitás ugy van téve, hogy valószínű
leg még ezen év folytán a debreczen-szatmári 
vonal is a forgalomnak át fog adatni. Ennél
fogva ez is azok közé fog tartozni, mely, lezár
ván az évi számadásokat, bizonyos kamatbiztosi
tást igénybe vesz. 

Végre meg kell jegyeznem, hog}-' a köze
lebbi napokban megnyílt hatvan-miskolczi és 
zákány-zágrábi vonalok, melyek a vasúti kölcsön
ből építtettek, a mennyiben egyike vagy másika 
eme vonaloknak a befektetett tőkének megfelelő 
jövedelmet adni képes nem volna, hasonlóképen 
azon 1 millió írtból, mely előszámitásba van 
véve, bizonyos kamatbiztositást fognak igényelni. 
Ezek azon vonalak melyekre nézve szükség volt 
az előirányzott összeget fölvenni. 

A mi illeti átalában a kamatbiztositást, az 
nevezetes öszegekre terjed. Azon három pálya 
közül. melyeknek kamatbiztositás van meg
ajánlva, a két első a kamatbiztositást még ed
dig nem vette igénybe, t. i. az állampálya-tár
sulat, melynek az ország területén fekvő része 
111 mértföldet tesz, a. déli, mely 101 mértföl
det, továbbá a tiszai, mely a múlt években 
nyújtott, kamatbiztositás folytán nevezetes össze
geket vett igénybe, 76 mértföldre terjed, de 
miután több év óta kamatbiztositást nem vesz 
igénybe, az előbbiekkel együtt nem terheli az 
államot. 

A mely arányban nyittatnak meg évenkint 
vasutak, azon mérvben fognak növekedni kamat
biztositás utján vállalt terhek. Átalában megjegy
zem, hogy ha e tétel csak mint előleges tétel 
vétetik fel. és ugy méltóztassék tekinteni, hogy 
a számadásokban fog majd leginkább kitűnni, 
hogy valóban mennyi fizettetett ki. Ez oly teher, 
melyet az állam az előbbi időkben viselt, és 
ujabb időkben az országgyűlés által engedélye
zett kamatbiztositás folytán mint államteher 
viselésére kötelezte magát, és e tekintetben az 
államra nézve ezen év még kedvező; mert a kö
vetkező években, miután évről évre mindig több 
vonala a biztosított pályáknak fog megnyittatni, 
ezen teher is nagyobbodni fog. 

Azon czélból, hogy az e tekintetben vise
lendő terhet ne kelljen adó utján kivetni, vagy 
arra uj kölcsönt tervezni és létesíteni, azért vol
tam bátor még 1868. deczember 1-ső napján in-
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ditványba hozni, hogy a kamatbiztositás fedezé
sére nézve egy külön biztosítási alap alakíttassák, 
mi, hanem csalódom, az 1868-ik L. törvényezikk 
5-dik §-ában ki is van mondva, és azon törvény 
5-dik §-ban körülirt azon kötelezettségnek, mi
szerint ezen alap alkotására és megalapítására 
nézve törvényjavaslatot terjeszszek elő, kötelessé
gemnek fogom ismerni annak idejében megfelelni. 

Ugy hiszem, ezélszerü volt előrelátólag gon
doskodni arról, hogy az ország ily alappal ren
delkezzék, már azon ezélból is, hogy a kamatbiz
tositás terhét, mely kivált az első kezdetben 
valójában nagy lesz, az állam elviselhesse az 
adózók minden nagyobb terheltetése nélkül. 

Midőn ezen javaslatot benyújtani szerencsém 
lesz, akkor ezen biztosítási alapnak mind jelen 
állapotáról, mind jövő rendeltetéséről lesz sze
rencsém a t. háznak jelentést tenni. 

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

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a zsilyvölgyi költségekről, a Maros Májáról s az er
délyi államjavaJeról szóló 19., 20., 21. czimeket, me
lyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. — Olvassa a 
22-lk czimet a kis béri uradalom megvételéről.) 

G y ö r f f y G y u l a : A t. ház emlékezni 
fog, hogy rövid idővel ezelőtt, midőn az igen t. 
pénzügyminiszter ur a mácsa-ecskendi és a valkó-
szt.-lászlói uradalmakra vonatkozólag egy tör
vényjavaslatot méltóztatott előterjeszteni, átalá-
ban véve incorrectnek találtatott azon eljárás, 
hogy a törvényhozás a birtokszerzésről csak 
akkor értesült, midőn a vétel már rég befejezve 
volt. 

Ezen körülményt a t. ház nem hallgathatta 
el, és a pénzügyi, valamint a központi bizottsá
gok egyhangú javaslata folytán, múlt évi decz. 
14-én 913-ik szám alatti végzésével elhatározni 
méltóztatott, hogy jövőre netán előfordulandó 
hasonló esetekben, a vétel iránti törvényjavaslat 
ne utólagosan, hanem előlegesen bocsáttassák 
tárgyalás alá. A t. ház bizonyára azon remény
ben hozta e határozatát, hogy az igen t. pénz
ügyminiszter ur respectálni fogja az országgyűlés 
végzését. 

Most azonban ujolag egy hasonló eset for
dul elő. A rendkívüli költségek 22-ik czime alatt 
Kisbér megvételére 1.750,000 írt igényeltetik, 
mielőtt még a vétel törvényhozás utján elhatá
rozva^ lenne. 

Én azt hiszem, t. ház, a parlarnentális el
vekkel összeütköző és saját végzésünkhez követ
kezetlen eljárás lenne ezen vételár kérdésébe bo
csátkozni addig, mig a birtokszeraés iránti tör
vényjavaslat a ház elé terjesztve nincs. 

Ha nem akarja a t. ház, hogy hatásköre 
csak a miniszterek bevégzett fényeinek registrá-
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lására szorítkozzék, ha saját végzéseinek tekin
télyét fentartani óhajtja, méltóztassák oda uta
sítani a pénzügyminiszter urat, hogy Kisbér meg
vétele tárgyában egy indokolt törvényjavaslatot 
terjeszszen a ház elé, és méltóztassék határoza-
tilag kimondani, hogy a vételár megszavazásá
nak kérdését majdan a vétel elhatározásának 
kérdésével kapcsolatosan fogia tárgyalni. 

Ezen véleményem értelmében van szeren
csém egy határozati javaslatot benyújtani, mely
nek fölolvastatását s elfogadását kérem. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
Győr ffy Gyula határozati javaslatát:) „Minthogy a 
pénzügyminisztériumnak 1870. évi költségvetésé
ben a rendkívüli szükségletek között 22. czim 
alatt K i s b é r megvételére javaslatba hozott 
1.750,000 frt vételár megszavazásának kérdését, 
ezen uradalom megvásárlásának törvényhozás ut
ján leendő elhatározása előtt tárgyalás alá venni 
nem lehet, a pénzügyminiszter oda utasittatik, 
hogy a kisbéri uradalomnak az állam részére meg 
vétele tárgyában indokolt törvényjavaslatot ter
jeszszen a képviselőház elé." 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A t. képviselő ur azon megjegyzésére, 
miszerint a ház azt határozta, hogy minden 
ilyen vétel előlegesen terjesztessék a háznak be, 
csak azt jegyzem meg, hogy e vételnek megkö
tése iránt minden intézkedés nem mostani, 
hanem — ugy szólván — két évvel ezelőtt történt 
tárgyalásokon alapszik, és előzetesen már a 
szükséges intézkedések meg voltak téve. • Egyéb
iránt e kérdést ne pénzügyi szempontból, hanem 
jogi szempontból, és különösen, tekintetbe véve 
a földmivelési minisztérium szakába vágó körül
ményeket, méltóztassék felfogni. Ennélfogva én 
csak átalában megjegyezvén azt, hogy a vétel 
már előbbi, és hosszabb tárgyalásokon ment ke
resztül, s a bejelentések megtörténtek, egyebet 
megemlíteni nem kívánok; csak annyit jegyzek még 
meg, hogy ne méltóztassék ezt egyszerű vételnek 
tekinteni. Különben a kérdés jogi oldalát tekint
ve, az igazságügyminiszter, a közgazdasági érde
ket tekintve pedig a kereskedelmi miniszter fog
nak felelni. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Csak annyit 
vagyok bátor megjegyezni, hogy a miniszter ur 
előtt szólott t. képviselőtársam sem jogi, sem 
közgazdasági oldalát a kérdésnek nem vitatta, 
és nem tette kérdésessé. 

Sőt magam részéről — s azt hiszem, ő sem 
lesz más véleményben — még azon nézetemet 
is nyilváníthatom, hogy tekintve azon mind
nyájunk előtt ismert körülményeket, melyek itt 
fenforognak, a vételt helyesnek tartom. Itt csak 
az eljárás modalitásáról van szó; e tekintetben 
pedig csakugyan azt hiszem, hogy GyőrfFy kép-



104. országáé ötét ]amir 25. 1670. 361 

viselőtársamnak igaza volt, hogy szemben már 
a háznak hozott határozatával, mely határozat 
semmit sem mond egyebet, mint a mi az alkot
mányos elvekből tisztán és természetszerűleg 
kell, hogy folyjon, minek eleget kellett volna 
tenni még a határozat keletkezése előtt is töké
letesen igaza van, hogy e határozatnak megfele
lőkig kellett volna az előterjesztést tenni. Miután 
ez nem tőrtént, és miután ez pótolható, a ház 
csak saját határozatához lesz következetes, ha 
azt fogja mondani, hogy történjék meg mind
az, a minek meg kell történni. Különben ma
gam részéről biztosithatom a miniszter urat, 
hogy minden nehézség nélkül meg fogom a költ
ségeket szavazni. 

Horvát Boldizsár igazságügy-
m i n i s z t e r : Engedje meg a t. ház, hogy a 
fenforgó tárgyban némi fölvilágositásokat ad -
hassak. 

Itt nem annyira vételről van szó, mint a 
kincstár részére ezen uradalom megtarthatásáról 
s az azért fizetendő váltságsommáról. Az 1867. 
évi legfelső kegyelmi tény folytán tudniillik, 
mindazon elkobzott javak, melyek az illető tu
lajdonosoktól a hadi törvényszékek ítéletei kö
vetkeztében, annak idejében elvétettek, azoknak 
vagy törvényes örököseiknek visszaadatni rendel
tettek. Ezen jószágok közé tartozott Kis-Bér. 

Kis-Bérre nézve, mely néh. Batthyány Káz
mér birtokaihoz tartozott, még más körülmé
nyek is forogtak fen. Midőn t. i. az örökösök 
bejelentették igényeiket, nem csupán Kis-Bérre 
nézve, hanem Siklósra és Somodorra nézve is 
kijelentették, mint oly jószágokra nézve, a me
lyek az alkotmány visszaállítása előtt oly egyé
neknek adományoztattak, kik nem tartoztak gr. 
Batthyány Kázmér közvetlen örökösei közé, a 
kiktől tehát a szoros jog szempontjánál fogva 
ezen javak reclamáltathattak volna. 

Itt a kormánynak egyezkedésre kellett 
lépnie az illető örökösökkel, nehogy a fejedelem 
oly factuma alteráltassék, mely az alkotmány 
visszaállítása előtt történt. A transaetió csak
ugyan létre is jött, a mennyiben az örökösök 
Siklós- és Somodorra nézve a fejedelmi adományo
zást érvényesnek elismerték, és azokra való 
igényeikről lemondottak : ez volt a transaetiónak 
egyik része; másik részét szükségessé tette az, 
hogy Kis-Bér a kincstár birtokában megtartásaik. 

Méltóztassék felfogni azon körülményt, 
hogy midőn a kincstár ezen jószágot átvette, az 
addigi gazdasági rendszert teljesen megszüntette, 
az nrodalmat a ménes ezéljaira, átalakíttatta, 
és több mint egy millióra rugó oly beruházáso
kat tett, melyek csakis a ménes fentartása ese
tében voltak hasznosak. 

Ha természetben, in natura adta volna vissza 
KÉPV. H. NAPLÓ 18f4 i?. 

a kormány ezen javakat az örökösöknek, a 
mint tartozott volna visszaadni, akkor először 
mindazon átruházásokat meg kellett volna térí
tenie, melyeket az előbbi gazdasági rendszer 
felhagyása alkalmával megszüntetett, ellenben 
elvesztette volna mindazon beruházásokat, me
lyek a ménes czéljaira történtek. 

Hogy tehát ily jelentékeny károsodástól a 
kincstár megóvassék, nem volt más ut, mint az 
örökösökkel egyezkedésre lépni, hogy ezen jószá
gok visszakövetelésétől, melyek telekkönyvileg is 
a kincstár nevére voltak bekebelezve, elálljanak 
és váltságösszeget fogadjanak el. 

Nem tudom, a pénzügyminiszter ur miké-
pen vette bele a költségvetésbe; hanem kényte
len vagyok kijelenteni, hogy, ha vétel czime 
alatt akkor improprie történt: mert ez 
tulajő önkép transaetió, mely a kis-béri uradalom 
megtartása iránt történt. 

így állanak a ténykörülmények. 
Tisza Kálmán képviselő ur is kijelenté, 

hogy a történt transactiót helyesnek tartja, a 
mint nem is lehet egyébnek mint helyesnek tar
tani: mert a kormány csak szoros kötelességét 
teljesítette, az illető örökösöknek visszaadván az 
elkobzott urodalmakat, csakhogy nem természet
ben, hanem transaetió folytán, pénzben; ha pe
dig a megtérítési összeget a javaknak 
14,000 holdon tul terjedő terjedelmével méltóz
tatnak összehasonlítani, azon meggyőződésben 
lesz a t. ház, hogy itt a kormány inkább keve
sebbet, mint többet adott az illető örökösöknek . 
Méltóztassanak fontolóra venni továbbá még 
azon körülményt is, hogy azon 1.700,000 írt
ban, mely itt van felvéve, benne foglaltatnak már 
a kamatok is, miket a kormány tartozott volna 
megtériteni az interealaris haszonélvezet fejében : 
és ha mindezt tekintetbe méltóztatnak venni, 
akkor bizonyára el fogják ismerni, hogy ezt trans
aetiónak lehet mondani, de vételnek egyátalá-
ban nem. A kifejezés talán improprie történt a 
költségvetésben, hanem a tény álladók az, a me
lyet szerencsém volt előadni. (Helyeslés jobb felől). 

T i s z a L á s z l ó : T. ház! Azt hiszem, 
miután sem jogi, sem közgazdasági oldala ezen 
ügynek nem lett megtámadva eddig senki által, 
enaek magyarázgatásával az időt vesztegetni tö
kéletesen fölölseges ; miután annyiszor meg volt 
támadva a t. ház ezen oldala az idővesztegetés 
vádjával, bátor vagyok a t. elnök urat megkérni, 
méltóztassék egyszerűen a decz. 4-ikén kelt 913. 
számú végzést fölolvastatni, s a t. házat egysze
rűen megkérdezni: fen akarja-e tartani saját 
végzéseit, vagy nem? (Helyeslés a bal oldalon.) 

Gorove Is tván közgazdasági mi
n i s z t e r : Igen t. collegám, az igazságttgyoii-
niszter épen azt fejtegette, hogv a megtámadás, 

46 



362 104. crtzágM l i f t január 25. 1170. 

mely e tétel ellen intéztetett Nagyvárad érdemes 
képviselője által, nem intézhető oly alakban, a 
milyenben történt: mert Kis-Bér megvétele tu
lajdonkép nem oly megvétel, milyen iránt hivat
kozás történik a ház határozatára; ez nem 
egyéb, mint a Batthyány-örökösöknek Kisbér 
iránti követeléseik kielégítése. Meg vagyok győ-
gődve, ha e tétel ily alakban jött volna a bud-
getbe: „a Batthyány-örökösök követeléseinek 
kielégítése Kisbér iránt," a t. házban talán senki 
ellene szót nem emelt volna. 

Azt hiszem, a t. előttem szólott miniszter
társam a kérdést jogi szempontból tökéletesen 
felvilágositá. Kis-Bér az állam birtokában van 
már 1849 óta; arról volt tehát szó, hogy ezen 
birtok az ország számára biztosíttassák. 

Mindnyájan tudjuk, mert a t. képviselő
ház előtt nem először fordul meg a lótenyésztés, 
a ménesek kérdése; hogy az egész ország meg
elégedéssel és örömmel fogadta, hogy valahára 
a lótenyésztés a katonai kezelésből polgári keze
lés, a magyar kormány kezelése alá jött; a kis
béri ménes fentartása már az 1868 —69-ki bud-
getbeu is előfordult, mi által a t. ház kimondta 
azt is, hogy Kis-Bér a lótenyésztés czéljaira al
kalmaztassák. A kis-béri lótenyésztő intézetről 
magáról , meglehet, különböző nézetek vannak, 
hanem nem hiszem, hogy bárki is előnyösnek ne 
tekintse. Megjegyzem, t. ház, hogy itt 14,000 és 
néhány száz hold megvételéről van szó. Kis-Bér 
maga a vasút mellett van, közel fekszik a Du
nához, és a lótenyésztésre igen kedvező égalji 
viszonyokkal bír. 

Méltóztassék továbbá azt is megfontolni, 
hogy midőn bizonyos törvényes és igazságos kö
vetelések kielégítése fordul elő, és midőn azok 
kielégítése az állam részéről biztosíttatott, ez 
oly dolog, mely annál kevésbbé jöhet kifogás alá, 
mert 1.700,000 frtot Kis-Bér maga bőven megér. 

Ennélfogva a minisztérium kérése az : mél
tóztassék ezen összeget talán más czim alatt, 
körülbelül ezen czim alat t : „a Batthyány-örökö
sök Kis-Bér iránti követeléseinek kielégítésére" 
megszavazni. 

Soha kétségbe nem vonta a házban a kor
mány részéről senki, hogy a ház határozatait, 
melyekhez a kormány ez esetben maga is hoz
zájárult, a kormány megtartani is köteles; ellen
kező föltevésre a kormány okot nem adott, sőt 
kötelességünknek tartjuk figyelemben tartani 
azokat is, mikre nézve a házban észrevételek 
merülnek fel. 

Ennélfogva kérem ezen rovat megszavazását. 
(Helyeslés.) 

S i m o n y i L a j o s b . : T. ház! Az igaz
ságügyminiszter ur ezen kérdés tárgyalásánál 
igen subtilis distinctiót tett váltság, trausactio 

és vétel közt. Nézetem szerint ezen subtilis di-
stinctio itt nem alapos. Azt hiszem, senki sem 
tagadja, és az igen t. miniszter ur is megegyezik 
velem abban, hogy ezen uradalom a Batthyány-
családtól jogtalanul vétetett el, az soha a ma
gyar államnak jogos birtoka nem volt, tulajdo
nát nem is képezhette, és ha az absolut kor
mány alatt több évig még telekkönyvileg is 
az államra volt irva, azért — mint előbb is 
emlitém — a magyar államnak soha birtoka 
nem volt. A magyar állam tehát ez urodalmat 
máskép nem is szerezhette meg, mint egyszerűen 
vétel utján, a mint a budgetben is igen helyesen 
ugy neveztetik, és a mint az igen t. földmive-
lési miniszter ur is beszédében számtalanszor 
megvételt emiitett. Legkevésbbé sem fogadhatom 
el az igen t. földmivelési miniszter urnák azon 
nézetét, hogy azon esetben, ha e tétel nem jönne 
a budgetbe mint vétel, hanem mint Batthyány 
örököseinek kielégítése, az egyszerűen elfogadta
tott volna; én semmi esetre sem fogadnám el 
e kifejezést, mert az némileg a vétel tényének 
jogosultságát mondaná ki. Itt nincs arról szó, 
hogy a család kielégittessék-e vagy nem, hanem 
arról, hogy egy jószág, mely előbb jogtalanul 
elvétetett a Batthyány-csáládtól, ennek beleegye
zésével megvétetett az országgyűlés hozzájárulása 
nélkül. 

Ennélfogva én a háznak előbbeni határoza
tát ez esetben is alkalmazni s azt fentartani ké
rem. (Helyeslés a bal oldalon.) 

S z e n t i v á n y i K á r o l y : Azt hiszem, a 
vitának véget lehetne vetni azzal, ha a helyzet
nek tökéletesen megfelelő kifejezéssel élünk; ez 
pedig volna, ha a tételben előforduló mostani 
kifejezés helyett e czim alatt: „A néhai gróf 
Batthyány Kázmér örököseinek kielégítésére" ven
nők fel az 1.700,000 frtot. (Felkiáltások bal felől: 
így roszabb!) 

M á t t y u s A r i s z t i d : T. ház! Habár Si
monyi Lajos b. t. képviselőtársam azon téves 
állításra, melyet a t. igazságügyminiszter ur tett 
és mely engemet is felszólalásra késztet, a he
lyes észrevételt már megtette, mind a mellett 
bátor vagyok a tárgyaláshoz néhány fölvilágosító 
szót én is szólni. 

Engem meglepett a t. igazságügyminiszter 
urnák azon állítása, hogy itt nem vételről van 
szó, hanem megváltásról vagy transactióról, mert 
mind a kettőt felváltva használta. En szorosan 
jogilag véve a dolgot, itt semmi egyebet nem 
látok, mint vételt. A t. igazságügyminiszter ur 
maga sem tagadja, hogy a kincstár jogos tulaj
donosa ezen birtoknak soha nem volt; a kor
mány maga is mint elkobzott vagyont ismeri el, 
elismeri, hogy jogtalanul birtokolta évek során 
át, és hogy ő felsége kegyelmi ténye az illető 
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ítéletek joghatályát megszüntette; végre mint 
ezek természetes következését, a kormány elis
merte azon kötelezettséget is, hogy a vagyon 
visszaadassék. Jelen esetben azon okoknál fogva 
nem lehetséges a visszaadás, melyeket épen a t. 
miniszter urak fölhoztak, t. i. mert különféle 
investitiók történtek, és mert időközben az ura
dalom oly czélokra használtatott, a melyeknél 
fogva most csak a kincstár kárára lehetne ismét 
az illető tulajdonosokra visszaszállítani. 

Kétségtelen, t. ház, hogy még azon esetben 
is, ha nem szorosan vett formális vételről volna 
is szó, például akkor, ha azon okmányban, mely
nek alapján az illető család a tényleges birtok
állapot jogosításába beleegyeznék, más kifejezés 
használtatnék, és ezen kifejezés „vétel" nem használ
tatnék : azért itt mindenesetre a tulajdon jog átru
házása forogna fen a családról a kincstárra. Es e 
tekintetben kétségtelen az, hogy Győrffy Gyula kép
viselőtársam határozata alá tartozik ezen üzlet, 
melyet a t. ház határozata tesz indokolttá. 

De meglepett engem a t. miniszter urnák 
azon nyilatkozata is, miszerint a másik két csa-
ládbeli birtok tekintetében transactiónak különösen 
azért kellett megtörténni, mert a fejedelem fae-
tumának alterálása állott volna elő. mit a mi-
niszter ur veszélyesnek tekint. En nem szeretem, 
hogyha csak egy szó hangzik is el a házban, 
mely az én felfogásom szerint nem alkotmányos. 

Hogy ő felsége azon faetumai, melyeket 
utóbbi factuma által maga hatálytalanított, alte-
rálhatók az által, hogy törvénytelen faetumai 
helyébe törvényesek léfjenek, azt - - ugy hiszem 
— senki kétségbe nem vonhatja, és épen azért 
nem látom át. hogy Siklós és Somodor tekinte
tében miért kellett volna az egyességnek épen 
azon szempontból megtörténni, hogy ő felsége 
factuma ne alteráltassék. 

De akármiként álljon is a dolog, a házat 
illeti elhatározni nem csak azt, vajon az 1.700,000 
frt legyen-e a váltsági összeg, hanem egyszers
mind a házat illeti jogosan elhatározni: meg 
akarja-e egyátalában váltani? és épen abban, 
hogy e tekintetben nem terjesztetett a kormány 
részéről a ház elé semmisem, épen abban rejlik 
a hibás eljárás, épen ez az, minek kiigazítására 
Gi-yőrffy Gyula határozati javaslata irányozva van. 
Azt hiszem, ha e jog a tiszt, házat nem illeti, 
akkor a kormánynak plein pouvoireja van tu
lajdonokat szerezni, szerződéseket kötni, a vétel
árakat az illető felekkel megállapítani, s nekünk 
— a háznak — kiknek, mint a jelen alkalom
mal is, nincs elég időnk és tudomásunk, hogy a 
dolgot teljesen megismerjük és megbíráljuk, nem 
marad egyéb hátra, mint vagy megszavazni az 
1.700,000 frtot, vagy azt meg nem szavazni; 
ellenben utóbbit még sem tehetjük, mert átalá-

ban tudjuk, hogy e vétel szükséges, és csak azt 
akarjuk, hogy jövőre mindig azon helyzetben 
legyünk, hogy alaposan megvizsgálva, egyszers
mind tiszta meggyőződéssel szavazhassuk meg. 

Ez okokból én Győrffy Gyula határozati ja
vaslatát elfogadásra ajánlom. (Élénk helyeslés bal 
felől.) 

Horvát Bo ld izsár igazságügy-
m i n i s z t e r : A t. képviselő ur meg lehet arról 
győződve, hogy azon esetben, ha Batthyány Káz
mér örökösei a siklós-somodori igényeikről nem 
mondanak le. én tárczámat kötöttem volna ah
hoz, hogy a törvényes örökösöknek e birtokok visz-
sza adassanak; más részről azonban meg fogja 
engedni azt is, hogy midőn az illető örökösök 
önként hajlandóknak nyilatkoztak a fejedelem 
factuma compromittálását elkerülni és a siklós-
somodori igényeikről lemondani, én állásomnál 
íogva nem tartottam kötelességemnek, őket ezen 
elhatározásukban megingatni. 

Ez egyesség, mely az állam és néhai Bat
thyány örökösei közt történt egyrészről Siklós és 
Somodorra, másrészről Kisbérre vonatkozott. Ha 
tehát az ügyletet vételnek méltóztatnának venni, 
akkor tulajdonkép Siklós és Somodor is a vétel 
tárgyául volna tekintendő, holott Siklós, Somodor 
maradt azok birtokában, a kiknek a birtokokat 
a fejedelem az alkotmány visszaállítása előtt 
adományozta. 

Az 1.700,000 írtban benfoglatatik az elállás 
dija azon urodalmakra vonatkozólag is, melyek 
tulajdona nem ruháztatott az államra. Én ré
szemről ismétlem, nagy különbséget látok egy 
egyszerű adásvétel, és oly transactio között, 
melyben — mint a jelenben — külön termé
szetű ügyletek foglalnak helyt, és ez okból kérem 
a t. házat, méltóztassék elfogadni azon szerkezetet, 
melyet Szentiványi képviselő ur indítványozott: 
(Bal felől ellenmondás) mert csakugyan nincs 
másról szó, mint néhai Batthyány örököseinek 
kielégítéséről. 

Z s e d é n y i E d e : T. ház! Én a napirenden 
levő kérdést igen egyszerűnek tartom t. i. elis
meri-e a minisztérium azt, hogy a háznak felha
talmazása nélkül meg nem vehette azon jószágot. 
Erre a minisztérium csak azzal felelhet: igenis, 
elismerem! Tehát én is azt hiszem, hogy a mi
nisztérium a ház előleges fölhatalmazása nélkül 
ily vételbe nem bocsátkozhatik. Azt tartom, e 
kérdés oly tisztán áll és a minisztériumnak tett 
korholás nélkül azt mondhatjuk, hogy a vételhez 
előleges felhatalmazást kellett volna kérnie.' 
(Bal felől helyeslés) Azt gondolom, a ház e tekin
tetben egyhangúlag fog határozni. 

H o f f m a n n P á l : T. ház! Én nem va
gyok képes átlátni ezen discussió szükségességét. 
Belátnám szükségét azon irányban, melyben Mát-
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tyus Arisztid képviselőtársunk azt hitte, ha ezen 
ház bíróság volna, mely előtt kellene azOD, it t 
kétségbe senki által nem vont, (Zaj. Halljuk!) 
de különben sem ide tartozó kérdést eldön
teni, vajon e jószágok csakugyan a Batttryány-csa-
lád tulajdonát képezik-e 1 Én mind azt, mi itt 
elmondatott, nem ide valónak tartom. 

A mi azt illeti, mit előttem szólott Zsedényi 
Ede képviselőtársam mondott, azt hiszem, hogy 
az még sem áll ugy, mint monda. A mennyire 
tudom, azon jószágok, melyek megvételét a t. 
túloldal is kívánja, mit, mint előre is kijelentem, 
elfogadok, eddigelé az állam birtokában voltak; 
és ezen ténykörülmény, hogy legalább tényleg 
az állam birtokában voltak — akárhogy ke
rültek oda — jelentékeny, ha arról van szó, 
hogy az állam birtokában levő javak iránt oly 
elintézési mód találtassák, mely épen azon jo
gokat elégiti ki. melyeket a ház túlsó oldala 
érvényesíteni akar. És miután ily mód talál
tatott a jogosítottak kieligétésére: én nem 
látom át, mi érdeke van a háznak azoknak 
fejtegetésébe beereszkedni, mik az érdeklettek 
és az állam között létrejött egyezmény tárgyát 
képezik. (Nyugtalanság a bal oldalon. Senki sem 
akarja!) 

Azoknak fölemlitését, miket Máttyus kép
viselőtársam a ház túlsó oldalának különös tet
szése közt előadott, hogy t. i. ezen javak két
ségtelenül a Batthyány-család tulajdonát teszik, 
midőn már egyrészről a jogosítottak, másrészről 
az állam közt oly eg}rezmény létezik, mely azo
kat tökéletesen kielégíti, nem látom szükségesnek, 
ha csak nem akarok politikai capitálist belőle 
csinálni. (Ellenmondás a bal, helyeslés a jobb ol
dalon.) 

Ennélfogva ón azt hiszem, az eljárás töké
letesen correct volt, s azért kérem a tisztelt 
házat, méltóztassék ezen meddő vitát befejezni 
és az eredeti szerkezetet elfogadni. (Helyeslés a 
jobb oldalon.) 

I v á n k a I m r e : T. ház! Én azt hiszem, 
senkinek sem jutott eszébe, hogy a jelen vitá
ból politikai capitálist akarjon csinálni, ha csak 
nem talán azon rézrehajlatlan urnák, a ki rész-
rehajlatlan nézeteket fejteget „pártállási szem
pontból." A kérdés egészen más térre ment át. 
Itt csak kérdés : vajon fentartani akarja-e 
a, ház azon határozatát, mely szerint a kormány 
vételt ne tehessen a nélkül, hogy az országgyű
lés beleegyezett volna ? de azzal, hogy az ország
gyűlés abbeli elhatározását fentartani akarjuk, 
senki sem akarja felforgatni a mostani transac-
tiót, melyet mindnyájan helyesnek találunk. Ma
radjunk tehát Győrffy Gyula képviselőtársam in
dítványa mellett, melyet ezennel pártolok. (He
lyeslés bal felől.) 

Gorove István közgazdasági mi
n i s z t e r : T. képviselőház ! Elvégre is azt látom, 
hogy a különbség a két nézet között nem oly 
fontos, mint kezdetben mutatkozott. 

Azt méltóztatott alkotmányos szempontból 
különösen az indítványozó képviselő ur kívánni, 
hogy a képviselőház ekkor és ekkor hozott 
határozata államjószágoknak ezentuli vétele 
iránt ezúttal is fentartassék és megujittassék. 
A kormány ennek egyátalában nincs és nem is 
volt ellene; csak is a következményekben, me
lyeket ebből vonunk, kezdünk egymástól eltérni. 
A képviselő ur ezen esetet azon határozat meg
újítására használja föl, melyre nézve a kormány 
s a jobb oldal azt mondja, hogy az arra nem 
alkalmas; nem alkalmas pedig azért, mert itt 
oly jogigények kielégítése forgott fen, melyeknek 
kielégítését épen a ház túlsó oldala fogta volna 
leginkább sürgetni. Vételről tehát ezen jószág 
irányában szó nem volt, szó nem lehetett. Kis-
Bér az állam birtokában volt; ezen állapotot 
az állam irányában, mint mondani szoktuk, sza
bályozni kellett; szabályozható lett volna ez rígy, 
hogy Kis-Bért a tulajdonosoknak visszaadtuk 
volna. 

Ez volt azon szempont, melyet az igazság
ügyminiszter ur kifejtett, és melynek kifejtésére 
újra hivatva érzem magamat. 

A visszaadás az állam érdekeinek károso
dása nélkül nem történhetet volna, mert az ál
lam érdeke Kis-Bérre nézve ugy áll, hogy ha az 
egyszerűen átadatott volna, azon igen nagy in-
vestitió, mely az állam részéről abban történt, és 
mely 1.300,000 frtra megy, egészen megsemmi
síttetett volna. Második érdeke az államnak, mely 
hasonlóan megsemmisíttetett volna, az, hogy az 
oly fontos lótenyésztés azon ponton, hol azt leg
szükségesebbnek tartjuk, egészen megszüntette-
te t t volna. E részben, azt hiszem, a t. baloldal 
nézetei tőlünk nem térnek el, és azért a kérdés 
csak oda reducálható, hogy mondja ki a ház, 
hogy deczember 4-kén hozott határozatát fön 
kívánja tartani, mihez mi is készséggel hozzá
járulunk : minélfogva ezentúl minden jószágvé
telnél — a mire tisztelt minisztertársamnak, a pénz
ügyminiszternek azt hiszem, nincs igen kedve s 
ezen tul inkább a jószágok eladása, mint a jó
szágok vásárlása fog megindulni — a t. ház hoz
zájárulásával, mondom, a kormány a t. háznak 
ezen határozatát jövendőben tiszteletben fogja 
tartani. 

Én részemről kész vagyok a kormány nevé
ben kinyilatkoztatni, hogy Kis-Bérnek az állam
birtokába megszerzése iránt törvényczikket fogok 
beterjeszteni, hogy ezen tény az országgyűlés 
által szentesittessék; és most csak arra kérem a 
t. házat, hogy e tételt, mely ezúttal nem vételre 
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vonatkozik, megszavazni méltóztassék. (Helyeslés 
jobb felől.) 

J u s t h J ó z s e f : T. ház! A dolognak 
kellő megismerésére föltétlenül szükséges, hogy 
az egész helyzet föltüntessék ugy, a mint áll. 
Itt nincs semmiféle közjogi kérdés, hanem tisz
tán factum áll. Méltóztatik emlékezni a t. ház, 
hogy midőn minisztériumunk megalakult, egy bi
zonyos faetummal szemben állott. Az tagadha
tatlan, hogy a jószágok el voltak kobozva, má
sodszor, hogy be voltak kebelezve ; nem mon
dom, hogy jogosan, a világért sem, hanem be 
voltak kebelezve az államjószágba. Akkor nem 
a volt tulajdonossal, t. i.a kitől ajószág elkoboz
tatott, hanem örököseivel szemben kellett ezen 
kérdést megítélni, és pedig először jogosultságu
kat, másodszor látván, hogy az örökösök hajlan
dók e nagy uradalmat az államnak átengedni, 
és az jelentékeny investitiókat tett, a megvál
tás feltételeit. Most tehát e tekintetben önök 
(A bal oldalra mutat) sem gáncsolják e vételt, 
hanem azt mondják, hogy helyes volt. Annyiban 
történt azonban hiba, hogy ez a háznak előleg 
be nem jelentetett; én azt gondolom, hogy ha 
ezt méltóztatnak kívánni, akkor a ház jogának 
absolute nincs praejudicálva: hisz hatalmunkban 
áll most mondani azt, hogy nem helyes; tehát 
a ház/ joga semmikép sincs sértve. 

Én tehát uj szerkezetet bátorkodom java
solni t. ház, mely némely tekintetben ki fogja 
a t. házat elégíteni. Ez következő (Halljuk! Ol
vassa:) „Gr. Battyány Kázmér hazai törvényeink
kel ellenkező haditörvényszék ítélete folytán el
kobzott kis-béri urodalmának a magyar állam 
számára az illető örökösöktől leendő megvásár
lására 1.750,000 írt." E kifejezésben „leendő 
megvásárlására" foglaltatik egyszersmind az, 
hogy a t. ház előre szánja ez összeget a meg
vásárlásra. Ajánlom e szerkezetet a t. ház figyel
mébe. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (újra fölolvassa 
Justh József módositványát.) 

H u s z á r I m r e : Bátor vagyok, t. ház, 
némely megjegyzést tenni arra, mit Hoffmann 
Pál képviselő ur előadott, mert beszédében oly 
észrevételek is foglaltattak, melyekre nézve nem 
volna kívánatos, ha ellenészrevétel nélkül ma
radnának. 

A t. képviselő ur mindenekelőtt azt kér
dezte: miért vitatkozik a t. ház e kérdés felett, 
mely bizonyos tekintetben csak is másod rendű 
kérdés ? Én azt hiszem, a ház azért vitatkozik, 
mert ezen oldalról fölszólalás történt az iránt, 
vajon a ház a saját maga által hozott határoza
tot respectálja-e vagy ne ? 

A képviselő ur azt mondta, hogy ő szíve
sen beleegyezik a szerkezet elfogadásába a „meg

vétel" szó mellett is, melytől a kormány elál
lott, mint ezt épen a kereskedelmi miniszter ur 
kijelentette. Ha képviselő ur beleegyezik a „meg
vétel" szóba, akkor ő maga lép legelőször azon 
térre, hogy a ház határozatát nem respectálja: 
mert 1869-ik deczember 9-én hozott határozata 
a háznak épen azt hagyja meg a kormánynak, 
hogy minden vásárlást elébb törvényjavaslat 
alakjában a ház elé terjeszszen mielőtt a meg
vétel megtörténnék. 

Azután azt mondotta a képviselő ur, hogy 
hiszen a transactiő megtörtént az érdekeltek és 
az állam közt. Nagyon csodálom, hogy a kép
viselő ur az „állam" szót használta, holott neki 
mint kitűnő jogtudósnak tudnia kell, hogy a 
kormány factuma csak akkor lesz az állam fac-
tuma, ha ahhoz a törvényhozás hozzá járul. 

H o f f m a n n P á l : Természetesen ! 
H u s z á r I m r e : Arról pedig, hogy a 

törvényhozás már is hozzá járult volna, nekem 
legalább tudomásom nincs. 

A mi a Justh t. képviselőtársam által be
adott szerkezetet illeti : azt kész vagyok elfo
gadni azon esetre, ha „megváltás" helyébe „meg
vétel" tétetik, mert csak az által látom tiszteletben 
tartását a deczember 9-ikei határozatnak. (He
lyeslés bal felől.) 

C s a n á d y S á n d o r : T. képviselőház! 
Különösnek tűnik fel előttem, hogy épen a mi
niszter urak, kiknek kötelessége volna oda mű
ködni és jó példával menni elő, hogy a ház 
mindeu határozata a legszigorúbban tartassák 
meg, a ház határozata ellenében kivannak vég
zést kimondani. Meggyőződésem szerint jelenleg 
a kérdés csakis az, hogy a t. ház meg akarja-e 
tartani előbbi határozatát vagy nem? mert én 
meg vagyok győződve arról, hogy a jelen eset
ben még a kormányt támogatni szokott többség 
sem osztozik a kormány nézetében. Kérem tehát 
a t. házat, méltóztassék a felett szavazni! vajon 
meg akarja-e tartani előbbi határozatát, vagy 
nem 1 

J a n k o v i c s A n t a l : Ugy hiszem, sen
ki sem lesz e házban, ki az előbbi határoza
tot megtartani ne akarná. Hanem ugy hiszem, 
lehetetlen, hogy ezen vétel, vagy nevezzük azt 
transactiónak vagy megváltásnak, az utóbbi na
pokban jött volna létre. Az bizonyosan a ház 
azon határozata előtt történt, és azon esetben a 
minisztérium azon határozat következtében nem 
volt köteles azt bejelenteni, és én azt hiszem, 
ha ez iránt legkisebb felvilágosítást nyerünk, 
abban tökéletesen meg fogunk nyugodni. 

C s i k y S á n d o r : Nem szólottam volna a 
tárgyhoz, ha Justh József t. képviselő ur hatá
rozati javaslata nem tűnnék fel igen plausibilis 
czimben, és ha az ország képviselő testületének 
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jogait némileg fentartani nem akarnám. . Azt 
mondja a határozati javaslat, hogy a Battyány 
Kázmér elkobzott birtokainak megvételére lesz 
fordítva azon összeg, mely ezen birtok megszer
zésére szól. De leendő megvételnek nem a költ
ségvetésben kell- előfordulni, hanem a kormány 
által előterjesztett ez iránti törvényjavaslatban ; 
ha ez történnék és azon összeg a költségvetésben 
a megvétel végett igényeltetnék, akkor tökéle
tesen belenyugodnám és elfogadnám Justh Jó
zsef képviselőtársunk határozati javaslatát. De 
mivel ez nem történt, ez okból a nemzet és a 
ház jogának fentartása tekintetéből mulhatlanul 
szükségesnek látom, hogy azon határozati javas
latot, melyet Győrffy képviselőtársunk beadott a 
ezélból, hogy a kormány ez érdemben törvény
javaslatot terjeszszen be, elfogadtassák. Ha ez meg
történik, akkor biztosítva van a nemzet joga, 
akkor bizonyos lehet a kormány is, mikép azon 
esetben, ha e tárgyban egy törvényjavaslatot 
terjeszt elő, a ház előleges egyetértését adja *a 
megvételre: mert mindenesetre megvétel ez, és 
transactiónak mondani csak elkeresztelése a do
lognak. Transactiót ki köthet ? Transactiót köthet a 
tulajdonos, és köthet azzal, ki azt megvenni akarja. Ki 
akarja megvenni ? A magyar nemzet. E magyar nem
zetnek és képviseletének beleegyezése nélkül trans
actiót kötni nem lehet: mert a kormány nem 
a maga számára akarja megvenni, hanem a nem
zet számára. Ha a nemzet számára akarja meg
venni, akkor a nemzetnek tudnia kell, hogy mit 
és hogyan vesz. Ennek belegyezését kell kii^erni, 
ha a kormány akár transactio, akár egyenes megvé
tel utján a nemzet számára valami vagyon meg
szerzésére törekszik. Azért itt, t. ház, felfogásom 
szerint kizárólag és egyedül csak arról lehet 
szó, hogy a nemzetnek joga elismertessék és 
tényleg életbeléptettessék. Már a múlt évi de-
czember hóban határozatilag is ki volt mondva, 
hogy se vételt, se eladást a nemzeti vagyonból 
a kormány addig ne tegyen, míg a ház bele
egyezését ki nem nyerte. E tekintetben tehát, 
t. ház, én ragaszkodom Győrffy Gyula képvise
lőtársam határozati javaslatához, és sem a Justh 
József, sem a Szentiványi Károly indítványát, a 
kié amazé val csaknem összhangzó, nem fogad
hatom el. 

K u d u a y I s t v á n : T. ház! Nézetem sze
rint nem az a kérdés, hogy akarjuk-e a 
ház határozatát fentartani, vagy nem ? mert azt 
mindnyájan kívánjuk. Itt legfőlebb csak arról 
lehet szó, vajon adásvevési szerződésnek vagy 
vételnek tekintessék-e, vagy nem ? Én, megval
lom, azok után, miket a miniszter úrtól hallot
tam, nem vagyok képes, azt adásvevési szerződés
nek tartani. Nem azért, mert itt az adás ve vés 
tárgyát sehol nem látom. Az igazságügyminiszter 

nr azt hozta föl, hogy itt nem csak Kis-Bér, ha
nem a siklósi és somodori urodahnakról is van szó. 
Már kérem, a siklósi és somodori urodalomnak 
sem a vevő, sem az eladó birtokában nem voltak. 
Kérdem, vajon a kis-béri urodalom az azt kü
lönben jogosan igénylő Batthyány-örökösök bir
tokában volt-e? Azt hiszem, a helyzet az volt. 
hogy nem volt; pedig igen is jogos igényeik 
voltak a kis-béri, somodori és siklósi urodal-
makra, melyek az államjavak közé soroztattak, 
a gr. Batthyány család ezen igényeiről bizonyos 
összeg fejében lemond. Én ezen lemondást se
hogy sem nevezhetem adásvevési szerződésnek, 
nem a kormány részérőli vételnek; hanem igenis 
transactiónak, és mert annak tekintem, épen 
azért elfogadom, t. képviselőtársam, Szentiványi 
Károlynak módosítását, illetőleg határozati ja
vaslatát. 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : T. ház! Valóban 
a buzgóságban tovább megyünk, mint Rómában 
a concilium, mert mi a miniszteri csalhatatlansá
got hamarébb kimondjuk, mint Rómában a ró
mai pápa csalhatatlanságát. (Derültség.) Annyira 
megy a buzgóság, hogy ha felmerül valamely 
kérdés, azt mondják, hogy mi abból politikai ka
pitálist akarunk csinálni. Ezt mondják a kisbéri 
vételről is, pedig ezen oldalról senki sem hozta 
elő Batthyány Kázmér gróf nevét; több kí
méletet és loyalitást mutatott ezen oldal, midőn 
ezen nevet nem akarta előhozni, és nem akarta 
a múltról a fátyolt letépni, mig a másik oldal
ról csak azért, hogy a miniszter budgetének 
számait igazolja, beleelegyedik, és elkezdi a 
49-es időket emlegetni, előhozza Batthyány Káz
mér gr. nevét, és mind azt, a mit a múlt kormány 
csinált. íme tehát ők csinálnak kapitálist ebből 
a kérdésből. 

De tovább mennek, és azt mondják: nem 
akarjuk megvenni, hanem csak legalizálni azt az 
eljárást, mert már az államé volt, és rendbe 
akarják hozni azt a törvénytelen birtokot, é3 azt 
törvényessé akarják tenni. így mondják. Bátor 
vagyok erre röviden csak azt megjegyezni, hogy 
azzal az inditványnyal, a melyet Szentiványi 
képviselő ur tett, épen azért, mert nem akarok 
politikai kapitálist csinálni, nem tarthatom a 
kérdéssel összeköthetőnek a Batthyány örökösök 
nevét. 

Az a kérdés is jöhet elő, hogy mért nem 
tették azt mindjárt akkor, mikor a fejedelem 
kegyelmi ténye történt, és mért nem kárpótol
ták másfelől ? Csakhogy akkor mi száműzöttek 
igen sok kárpótlást követelhettünk volna, a pénz
ügyminisztérium pedig igen kurtán utasított 
vissza, ha kért valaki valamit a múltból, mert 
úgymond, hazafiságból mindazt el kell hallgatni, 
a mi a múltban történt. 
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Alázatos véleményem az, hogy pártolom 
Győrffy Gyula képviselőtársam indítványát, mi
vel nem csinál politikai tőkét a kérdésből, és 
azt mondja, hogy itt vételről van szó, és nem 
egy régi birtok legalizálásáról. Azért, azt hi
szem, loyalisabb lesz azon kitétel, hogy a kisbéri 
uradalom megvételéről van szó. Járulok tehát 
Gryőrffy Gyula javaslatához. (Helyeslés a bal ol
dalon.) 

Patrubány Gergely: T. ház! Azt 
hiszem, Justh József képviselő társam indítványa 
olyan, a mely mind a háznak alapjogát, méltó
ságát megőrzi jövendőre nézve, mind pedig olyan, 
a mely egyúttal lehetővé teszi ezen óhajtott in
tézkedés eszközlését. Azért, én részemről Justh 
József képviselő társam indítványát pártolom. 

G y ő r f f y G y u l a : T. ház! Indítványom
mal egyéb czélt nem akartam elérni, mint azt, 
hogy feltartassék a háznak azon joga, hogy mi
dőn az állam részére teendő birtokszerzésről van 
szó, erre nézve döntő befolyása elismertessék i s 
egyedüli hivatása nem csak abból álljon, hogy 
a fedezésre szükséges összeget megszavazza, ha
nem főleg abból, hogy maga a birtokszerzés kér
dése fölött határozhasson; minthogy pedig ezen 
jog elismerése a Justh József képviselő társam 
által előterjesztett javaslatban is benfoglaltatik : 
én hajlandó vagyok azon esetre, ha indítvá
nyom el nem fogadtatnék, az övéhez, mint a 
mely az én indítványomhoz közelebb áll, hozzá
járulni. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Mielőtt szavazás történnék vagy áta-
lában határozat hozatnék, méltóztassék megen
gedni, hogy e pár szóval én is indokoljam azt, 
hogy meggyőződésem szerint a képviselő ur in
dítványa ezen esetben nincs helyén. (Halljuk!) 

Csakugyan valóságos tény az, hogy itt, ám
bár egy birtok "megszerzéséről van szó, nem 
pusztán megszerzési körülmények fordultak elő, 
hanem valóságos egyesség köttetett mindazon 
követelésekre nézve, melyeket az állam ellen a 
Batthyány örökösök formálhattak volna. Ez 
oly kérdés, mely a minisztériumot régen fog
lalkoztatja és megoldása részletes tanácsko
zások tárgjrát képezte, oly tárgy, melyre nézve az 
egyesség az örökösök és a kormány közt több 
izben megkísértetett — pedig nem egyszerűen 
csak a birtokjog átruházása, hanem mindazou 
követelések leszámítására nézve, melyek a múlt 
időből fenmaradt viszonyok miatt kiegyenliten-
dők voltak. Ennélfogva határozottan állithatom, 
hogy azon összeg nem csak vétári összeg, ha
nem egyszersmind kiegyenlítési összeg, mely a 
Batthyány örökösök birtokainak lefoglalása ós 
időközi kezelése folytán előállott követelések 
kiegyenlítése gyanánt tekinthető. 

I Ily értelemben a deczemberben hozott ha-
I tározat után is, miután peres kérdésnek ki-
I egyenlítéséről volt szó, a minisztérium felhatal-
; mázva érezhette magát az egyességet jogérvé

nyesen megkötni. Mindemellett az egyesség egyik 
pontjában kikötötte, hogy az egyesség végleges 
érvénye a törvényhozás utólagos helybenhagyásá
tól függ, t. i., hogy ha a ház az előirányzott 
összeget megszavazza. (Helyeslés.) 

De tovább megyek és azt kérdem a t. kép
viselő úrtól : mikor hozatott azon határozat? 

E l n ö k : Deczember 4-én. 
Lónyay Menyhért pénzügymi

n i s z t e r : Deczember 4-én. Es mikor terjesz
tette be a minisztérium a költségvetést? Október 
18-án, tehát ama határozat hozatala előtt. 

A t. ház előtt jelenthetem, hogy ezen egyes
ség megkötésére a minisztérium részéről a föld-
mivelési, és az ő felsége személye körüli minisz
terek küldettek ki, kik több hónapi becslés, ta
nácskozás és egyesség után a múlt nyáron, te
hát fél évvel azon határozat hozatala előtt, meg
állapították az illető örökösökkel az egyességi 
föltételeket; ez esetben tehát hivatkozás egy fél 
évvel a határozat hozatala előtt megállapított 
egyességre, nincs helyén. 

Ha a minisztérium vagy valaki ezen párt
ból kétségbe vonná, hogy a minisztérium nem 
akarja megtartani azon határozatot, melyet a 
ház deczemberben hozott, akkor érteném; de 
miután azt senki kétségbe nem vonta, miután az 
egyességi pontozatok megállapítása után fél év
vel hozatott a határozat; miután itt nem csak 
vételárról, hanem a függő kérdéseknek méltá
nyos és igazságos kiegyenlítéséről van szó, bátor 
vagyok arra kérni a t. házat, méltóztassék e 
tételt ugy megszavazni, a mint előterjesztettem, 
annál is inkább, mert a közgazdasági miniszter 
ur határozottan igérte, hogy mihelyt a mai 
szavazás után az egyességi összeg teljesen kifi
zettetik, be fogja terjeszteni az erre vonatkozó 
törvényjavaslatot, melynél fogva az államvagyon 
szaporulata be fog czikkelyeztetni. Miután te
hát az által, hogy méltóztatnak ezen tételt, így 
a mint előterjesztetett, megszavazni, semmi jog
nak nem praejndicáltatik, s miután nem hiszem, 
és nem tartom följogosítva az indítványozó t . 
képviselő urat határozat javaslatba hozatalára 
olyan tárgy fölött, milyet senki kétségbe nem 
vont: kérem a t. képviselőházat, méltóztassék e 
tételt vagy azon formában, melyben beterjeszte
tett, vagy ngy mint Just képviselő ur indítvá
nyozta, efogadni. 

Megjegyzem még, hogy ha egyszerű kifeje
zést kívánnunk adni a megszavazásnak, a dolog 
természetével megegyezőnek azt tartom, hogy e 
szavakat iktassuk a költségvetésbe: „A gróf 
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Batthyány Kázmér örököseivel Kis-Bér iránt 
kötött egyességben kötelezett összeg kifizetésére." 

L u d v i g h J á n o s : Tiszt, ház! Én csak 
azon esetre teszek észrevételt, ha Justh képvi
selő indítványára kellene szavazni. Az ő indít
ványa nem correct, mert megváltásról nem lehet 
szó. (Megvételről.) Akkor sem egészen teljes; ha
nem talán igy lehetne kifejezni: „A Batthyány -
család kielégítésére." Ezzel minden meg van 
téve. (Eüenmondások.) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Valóban 
nem lehet eléggé esudálkozni azon, hogy a tisz
telt minisztérium által egy kérdésben, mely tisz
tán csak formális szempontból támasztatott, a 
házban mintegy készakarva érdemleges vita idéz
tetett elő. Kezdettől fogva praeeisirozva volt 
ezen részről az, hogy itt nem czéloztatik megtá
madása a vételnek vagy egyezségnek, hanem 
csak egyedül az kívántatik, hogy tartassanak 
meg a törvényes formák. 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Megtartattak! 

G h y c z y K á l m á n : De épen e törvé
nyes formák nem tartattak meg. 

Pedig, t. ház, legyen ez akár vétel, akár 
egyezség, bármely esetben a minisztériumnak az 
országgyűlés hozzájárulása nélkül ily nevezetes 
összegről rendelkezni joga nem volt. Ha vétel 
volt az állam részére, nem lehetett venni az ál
lam megegyezése, az országgyűlés hozzájárulása 
nélkül. Ha, a mint állíttatik, de a mit én ré
szemről nem hiszek és nem tartok, csupán csak 
váltság tétetett, akkor, ha ez elismertetik, elis
mertetik azon confiscatiónak jogosultsága, mely 
Batthyány Kázmér jószágait érte, (Ellenmondás 
a jobb oldalon) és ha van értelme annak, a mint 
a t. minisztérium vitatja a kérdést, erre alig 
találok más okot, mint hogy ezen tényt törvé
nyesíteni igyekszik. (Élénk ellenmondás a jobb ol
dalon.) 

Nem akartam e tárgyban fölszólalni; azon
ban a t. pénzügyminiszter urnák két észrevétele 
fölszólitásra kényszeritett. 

Ö Győrffy Gyula képviselő urnák azt felelte, 
hogy a határozat, melyre Győrffy Gyula t. ba
rátom hivatkozott, később keletkezett, mintsem 
a vétel megtörtént volna, igy tehát azon hatá
rozat már nem alkalmazható ama korábban tör
tént vételre vagy egyezkedésre. De a határozat 
meghozatott deczember 4-én, a tárgyalás a kis
béri jószág megszerzése iránt pedig most folyik, 
és igy, nézetem szerint, a határozat, mely ko
rábban hozatott, érvényesíthető és azt érvénye
síteni kell is a mostani tárgyalás alkalmával. 

Különösen pedig fölszólalok azon fogalmazás 
ellen, melyet a t. jaénzügyminiszter ur olvasott 
föl. Ha jól hallottam, ő azt monda, hogy a kér-
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déses összegnek kifizetése iránti rendelkezés ak-
kép igtattassék a költségvetésbe, mint a Bat
thyány Kázmér örököseivel kötött egyezség követ
keztében kifizetendő összeg. De kérdem: yajon 
azt akarja-e a t. pénzügyminiszter ur, hogy mi 
egy egyezséghez szóljunk, melynek tartalmát nem 
ismerjük? Ha volt valaha eset, melyben az or
szággyűlés kívánhatta, hogy a minisztérium az 
általa kötött egyezségeket, szövegök szerint, a 
hozzájok tartozó irományokkal együtt mutassa be, 
ily eset a mostani, midőn a pénzügyminiszter 
ur kívánja, hogy egy oly egyességet helyesel
jünk és állapítsunk meg, melynek tartalmát nem 
is ismerjük. (Helyeslés.) Én tehát pénzügyminisz
ter ur fogalmazását egyátalában el nem fogad
hatom. 

Azt'tartom tovább, t. ház, hogy miután a 
kérdés érdeme ellen egy részről sem történt ki
fogás, miután nem szándékozik senki a házban 
oda törekedni, hogy Kis-Bér az állam részére 
meg ne szereztessék, ezen kérdés további érdem
leges tárgyalásával fölhagyhatnánk, és tisztán a 
formai kérdésre szorítkozhatnánk. A formai kér
dés csak ugy correct, mint Győrffy tiszt, ba
rátom előadta: (Helyeslés a bal oldalon) mert, ha 
Kis-Bért meg nem veszszük az örökösöktől, mily 
jogczimen fogja a kormány birni? Mncs más 
jogczime, mint az erőszakos jogfoglalás. Hogy 
pedig az állam erőszakos foglalás CZ1IX16 ÍJJIRUU 

bírjon valami birtokot . . . 
H o f f m a n n P á l : Egyesség! 
G h y c z y K á l m á n : . . . ugy hiszem, az 

állam méltóságával sem egyez meg, de egyáta
lában semmi sincs veszélyeztetve, ha a t. mi
nisztérium törvényjavaslatot ád be Kis-Bér meg
vételére nézve. Ugy, mint a fenforgó okokból 
Mácsa-Eeskendre nézve a t. ház a vételbe be
leegyezett, más fontosabb okoknál fogva bele 
fog egyezni abba is, hogy a beterjesztendő ujabb 
törvényjavaslat elfogadtassák és szentesittessék. 

Miután pedig Győrffy Gyula t. barátom ja
vaslata által a dolog érdemére nézve egyátalá
ban semmi sincs veszélyeztetve, én azt részem
ről elfogadandónak tartom; ha pedig el nem 
fogadtatnék, akkor azon módosítással, h.ogj „jó-
szág-váltság-összeg" helyett „megvétel" tétessék, 
a második szavazás alkalmával Justh képviselő 
ur indítványára is szavaznék. 

Bátorkodom kérni a t. házat, méltóztassék 
e szerint a kérdéseket szavazás alá bocsátani. 

F á m k o r P á l j e g y z ő : Csernatony Lajos! 
C s e r n a t o n y iLajos : Elállók. (Helyeslés 

minden oldalon.) 
J á m b o r P á l j e g y z ő : Patay István! 

(Jobb felől: Halljuk! Bal felől: Eláll!) 
P a t a y I s t v á n : Sajnálom, hogy épen es 
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oldalról kell hallanom, hogy: „eláll!* Pedig bi
zony el nem áll. (Derültség.) 

T. ház! Azok után, miket Ghyczy tagtár
sam elmondott, csak csekély észrevételt vagyok 
bátor miniszter ur előadására tenni. 

A t. pénzügy miniszter ur beszédében azt 
mondotta, hogy ez nem csak vételár, hanem — 
a mint beszédéből kivettem — a múlt kormány 
bűneinek is palástolására kifizetett összeg. (Zaj 
és ellenmondás jobb felől.) Ez pedig, azt hiszem, 
a quotában nem igen volt fölvéve, pedig oda 
tartozónak vélném; (Zaj) én azonban a quotához 
ily pénzzel nem akarok járulni. Csak ezt akar
tam megjegyezni. (Derültség.) 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! A miniszter 
ur, ugy látom, súlyt helyez arra, hogy a hatá
rozat előbb hozatott, mint ő beadta a költség
vetést. Én ugyan azt gondolom, hogy a pénzügy
miniszter ur mint alkotmányos ember tudhatta 
volna azt, hogy felelős miniszternek valamit az 
állam vagyonából eladni, ugy az állam vagyoná
hoz szerezni az alkotmányos testület beleegye
zése nélkül nem szabad; (Jobb felől: Saját felelős
sége mellett lehet!) de ha ezen alkotmányos tant 
eddig nem vallotta is a miniszter ur, minden
esetre azon időben, midőn a határozat megho
zatott, ideje lett volna a törvényjavaslatot be
nyújtani ugy, hogy mielőtt a költségvetés tár
gyaltatott, az általa ezen megszerzés iránt be
nyújtott törvényjavaslat tárgyaltathatott volna. 
(Helyeslés a szélső bal oldalon.) Különben ezen egy 
millió hétszáz néhány ezer forint vagy ki van 
már fizetve az örökösöknek, vagy nincs : ha 
nincs kifizetve, mint a pénzügyminiszter ur feje
intéséből kiveszem, kérem, mi akadályozza azt, 
hogy azon néhány napig várakozzanak az örö
kösök, mig a miniszter ur előterjeszti ez iránt 
a törvényjavaslatot, melyet, miután arra nézve 
érdemleges nehézség nem fordul elő, a ház meg 
fog szavazni ? (Helyeslés a szélső bal oldalon.) En
nélfogva magamévá teszem Győrífy Gyula indít
ványát, (Helyeslés hal felől) és szavazásra az övét 
kérem első helyen kitüzetni. 

E l n ö k : Szólásra senki fölirva nem levén, 
a vita be van zárva. Hogy mily rendben kell 
szavazni, azt a szabályok határozzák meg. A 
szabályok pedig azt rendelik, hogy mindig a bi
zottság véleménye képezi az első kérdést. Tehát 
az első kérdés, a pénzügyi bizottság véleménye 
szerint, ezen tétel: „A kis-béri birtok megvételé
ről.1' Azok, kik ezt elfogadják, méltóztassanak 
fölkelni. (Megtörténik. Fölkiáltások bal felől: Kisebb
ség !) Tegyünk tehát ellenpróbát. Azok, kik el 
nem fogadják, szíveskedjenek fölkelni. (Megtörté
nili.) A többség elfogadja. (Fölkiáltások bal felől: 
Meg kell számlálni!) Tehát számlálás fog történni. 
Kérem azokat, kik a pénzügyi bizottság vélemé-
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nye szerint a tételt elfogadják, méltóztassanak 
fölkelni, jegyző urak pedig szíveskedjenek azokat 
megszámlálni. (Megtörténik.) Most méltóztassanak 
fölállani azok, kik nem fogadják el. (Megtörténik, 
s a jegyzők összeszámlálják.) Az eredmény az, 
(Halljuk!) hogy 145 elfogadja, 141 nem fogadja 
el. (Derültség.) E szerint a többség elfogadja a 
szerkezetet. 

Következik az ungvár-nyiregyházi áru- és 
vasszállitó vasút kiállítására 500,000 frt. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa 
a 23-ik czimet.) 

P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó : A pénz
ügyi bizottság kívánja, hogy e 23-ik tételnél 
ezen szavak: „slipperek és vas sinek" kihagyas
sanak. Egyébiránt figyelmeztetem a házat, hogy 
a kiadás csak átfutó szám, mely rendkívüli fe
dezet 9-ik tétele alatt mint bevétel fog elő
fordulni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 24—28-ik czimeket, a diós-győri kőszén- és rudó-
bányai vasbányák feltárásáról, a diós-györ-miskolczi 
vasútról, a rézbánya-mivelésrol, az ásvány gyűjte
ményről, a Nemzeti Múzeum, a selmeczi bányászati 
és erdészeti akadémia és más tanintézetek számára, 
s az ideiglenegről, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa továbbá a 29-iket a közös függő 
államadósság kezelési költségeiről.) 

P u l s z k y Ferencz e lőadó : A pénz
ügyi bizottság ajánlja, hogy az előirányzatba 
fölvett ezen szükségleti összegeken kivüi a pénz
ügyminiszter előterjesztése folytán még egy 
90,000 forintnyi tétel volna fölveendő és pedig 
egy a fekete Tiszán Absinencznél fölállítandó 
vizfogó és gőzfürészre, mely az e vidéken leg*-
ujabban dühöngött nagy szélvészek alkalmával 
ledöntött 1.852,000 darab fának a kincstár ér-
dekébeni biztosítására nélkülözhetetlen. Minek 
folytán a pénzügyminisztérium rendkívüli szük
ségletének összege 5.932,250 frtra emelkednék. 

E l n ö k : Elfogadja a ház? (Elfogadjuk!) 
E szerint a pénzügyminiszter rendkívüli szüksé
geinek összege 25.932,250 frtra emelkednék, 
mely rendkívüli szükségletet a t. ház részletében 
megszavazva, átalánosan is elfogad. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a költségvetésnek a rendkívüli födözetre vonatkozó^ 
1-ső czimét.) 

P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó : A pénz
ügyi bizottságnak nincs észrevétele. 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! Előre 
bocsátom, hogy a rendkívüli födözet tételei ellen 
annyiban, hogy azokat megszavazzuk-e? kifogást 
tenni nem szándékozom, én a rendkívüli födözet 
tételeit a mai viszonyok közt megszavazni igen 
is kész vagyok. Azonban óhajtanom kell, hogy 
ezen tételeknek némelyikére nézve valahára már 
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felvilágosítást nyerhessen a ház, hogy tisztában 
Jegyünk az államvagyon tekintetében. 

Azt hiszem, midőn óhajtásom nem arra ter
jed, hogy valamely szükségesnek talált kiadás 
fődözése megtagadtassák, de a fedezet megszava
zásának feltétele csak arra terjed ki, hogy a 
fenforgó tétel iránt a ház nagyobb világosságot 
szerezhessen magának: azt hiszem, vagy legalább 
azt kell hinnem, hogy ily körülmények közt 
a ház mindkét oldalának helyeslésével fogok 
találkozni. 

Előfordul a rendkívüli fejezetben, mindjárt 
az első tételben: „államjavak eladásából 120,300 
írt." A részletezés megmondja ugyan, hogy minő 
államjavak eladásából folyt be ezen összeg; de 
sem azt nem tudjuk, mikor' jöttek létre az illető 
adásvevési szerződések, sem azt, hogy a men
nyiben itt részletfizetésekről van szó ; hány évig 
fognak a részletek folyni, és mi az, mit még az 
államnak ezen eladások folytán várni lehet. 

Itt van továbbá adó és bérleti hátralékokból 
4.500,000 frt. Itt is sem azt nem tudjuk, mely 
évben keletkeztek ezen hátralékok, sem azt, 
mennyit tesz azoknak átalános összege. Es igy 
mi az, a mit az államkincstárnak e czimen még 
várni lehet, nem ismerjük. 

I t t van végre a garantia-alap egy millió fo
rintnyi előirányzattal. Erre nézve a t. pénzügy
miniszter ur méltóztatott azt nyilvánítani, hogy 
ő az 1868 évi Ll-ik törvényczikk rendeletének 
annak idejében eleget fog tenni, és arról is föl 
fog világosítani, hogy ezen garantia-alap meny
nyiből áll. En azonban azt hiszem, t. ház, hogy 
annak ideje; hogy ezen alap mibenlétét fölvilá
gosítsa, ma is itt van, és igy erre vonatkozólag 
is kérek felvilágosítást. 

Ezen nézetből indulva ki — megszavazván 
egyébiránt -ezen tételeket, melyeknek szükségét 
belátom — következő indítványt vagyok jbátor 
a t. ház elé terjeszteni. (Halljuk!) 

(Olvassa) : „Jegyzőkönyvileg utasítsa a ház 
a pénzügyminisztert : 

„1-ör hogy az 1868-ik évi Ll-ik törvény-
ezikk 5-ik §-a rendeletének mielébb tegyen ele
get, addig is pedig, mig ezt tenné, és minden
esetre még a budget tárgyalásának folyama 
alatt - mutassa ki, hogy ezen alap mennyire 
megy ? veszi-e az idézett törvényben kijelölteken 
kivül más ? s ha igen : minő alapból eredetét ? 
miképen kezeltetik és kamatjai hová fordíttatnak ? 

„2-or hogy ugyanezen idő alatt mutassa 
ki továbbá, hogy a rendkívüli födözetben az 
államjavak eladásaiból kitett összeg mikori el
adásokból veszi eredetét? s a mennyiben részlet
fizetésekről van szó, ezen részletek hány évig 
fognak még folyni s azokból évenkint minő ösz-
szeg várható? 

„3-or végre, hogy ugyanezen idő alatt mu
tassa ki azt is, hogy az add- és bórlethátralé-
kokból mennyi van még fen? és a mi fen van, 
mely évekből veszi eredetét?" 

Én azt hiszem, t. ház, a budget tárgyalá
sának egyik és mindenekfeletti feladata az, hogy 
tisztán láthatóvá tétessék, hogy mi az, miből az 
állam vagyona, mi az, miből követelései állanak. 
Ezen hitből kiindulva azt gondolom, csak köte
lességemnek teszek eleget, midőn kívánom, hogy 
ezen három tételre nézve a képviselőház teljesen 
fölvilágosittassék, mi a jövendőre nézve az ezek 
iránti felvilágosítás adására. nagy horderővel bír, 
és sokat fog tenni arra, hogy jövő teendőinket 
ezélszerüen és alaposan megvilágosíthassuk. 

Kivánatom tehát oda terjed, hogy nem 
ugyan* ma, de még a költségvetés tárgyalásának 
folyama alatt miniszter ur alapos és részletes 
kimutatást terjeszszen a ház elé, azaz nem szó-
noklatilag, hozzávetőleg összeállított számokat, 
hanem valóságos hivatalos kimutatást. Meglehet, 
a miniszter ur azt fogja mondani, hogy ezen 
tételek némelyikére nézve részint a zárszámadás
ban fordulnak elő, részint némely általa elmondott 
beszédekben. De kénytelen vagyok megjegyezni, 
hogy sem a zárszámadásban, sem eddigi nyilat
kozataiban ezen pontossággal feltüntetve nincse
nek. Az 1868-iki zárszámadásban már csak azért 
sem lehetnek, mert — legyen az bármilyen pont 
— az csak az 1868-ik év végén volt helyzetet 
tünteti fel, nem pedig azt, a mi még azután 
beállott. 

Kérem tehát, tiszt, ház, hogy ezen indítvá
nyomban kifejezett, szerintem nem csak jogos, 
de méltányos kivánatot pártolni és indítványo
mat elfogadni méltóztassék. 

Bujanovics Sándor jegyző (újra 
fölolvassa Tisza Kálmán indítványát.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Arra nézve, hogy bármely 
körülmények között bármely képviselőnek, ki az 
államvagyonról és átalában a pénzügyekre vo
natkozólag fölvilágosítást kivan tőlem, ezt meg
adjam, jegyzőkönyvi határozatra nincs szükség. 
Valahányszor ily kérdésben felszólalás történt, 
jegyzőkönyvi határozat nélkül is a legnagyobb 
készséggel mindig eleget tettem az illető kíván
ságának. 

A mi a t. képviselő ur által feltett kérdé
seket illeti, (Halljuk,!) átalánosságban és a főbb 
momentumokra* nézve azonnal válaszolhatnék; de 
miután a t. képviselő ur az imént kijelentette, 
hogy átalános válaszszal be nem éri, hanem ren
des és a legnagyobb részletekbe menő kimutatá
sokat kíván, nagyon természetes, hogy ezzel ma 
nem szolgálhatnék. Egyébiránt azt tartom, hogy 
ily részletekbe menő számadásoknak, bizonyos 
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alapok részletes kimutatásának igenis helye van 
a számadásokban. Az 1868-diki zárszámadások
ban mindezen tárgyakra vonatkozó, ha nem is a 
legnagyobb részletekbe menőleg, de legalább a 
főösszegek benfoglaltatnak. Az 1869-ki zárszám
adások ez év folytán fognak készülni és beter
jesztetni, és legyen a tisztelt képviselő ur arról 
meggyőződve, hogy ezen zárszámadásokból min
den egyes részletekre nézve a kellő fölvilágosí
tást meg fogja nyerni. Egyébiránt, miután ma
gam is azt óhajtom, hogy több a pénzügyekkel 
összefüggő kérdésben, minő a vasút biztosítási 
alap, alkalmam legyen a ház előtt nyilatkozni, 
mert többször lett volna ezek iránt előterjeszté
sem, de a ház tanácskozásai folyama alatt erre 
idő nem volt; talán méltóztatik a t. ház azon 
nyilatkozatomban megnyugodni, hogy még a bud-
get tárgyalásának befejezése előtt a szükséges 
felvilágosításokat mindazon kérdésekre nézve, 
melyeket Tisza Kálmán képviselő ur felhozott, 
megadhassam. A tárgyalások eddigi menetéből 
ítélve, nem hiszem ugyanis, hogy e tárgyalások 
rövid napok múlva be fognának fejeztetni és igy 
remélem, hogy azon helyzetben leszek, miszerint 
a részletes számitások alapján a szükséges fölvi
lágositásokat megadhassam mind azon tárgyak 
iránt, melyek iránt a szükséges adatokat össze
állíthatom, és pedig oly részletekben, mint azt 
a körülmények megengedik és a czélszerüség meg
kívánja. (Helyeslés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : Bocsánatot kérek, t. 
ház, de egy irányban nem értettem teljesen 
pénzügyminiszter ur nyilatkozatát: abban jelesen, 
hogy ő néhány nap múlva minő kimutatást szán
dékozik tenni? mert hogy most nem teheti.. . . 

Lónyay Menyhért pénzügym i 
n i s z t e r : Akármikor! 

T i s z a K á l m á n : . . . hanem, hogy né
hány napra az ügyvitel legnagyobb pontossága 
mellett is szüksége van, magam is annyira elis
merem, hogy nem is óhajtottam ma felvilágosí
tást, "hanem csak a budget folyama alatt. Abban 
nem értettem csupán a pénzügyminiszter urat, 
hogy szándékozik-e beadott indítványom mind 
három pontjára, s másodszor szándékozik-e írásban 
felelni 1 hogy legyen a ház okiratai közt a nyi
latkozatnak nyoma : mert az én kérésem ide járul 
s csak ha igy méltóztatott feleletét érteni a t. 
pénzügyminiszter ur, nyugszom meg abban, kü
lönben nem. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Hozzám a képviselő ur kérdést inté
zett, melyre legjobb tudomásom szerint fogok 
felelni. Ha a t. képviselő ur nem lesz megelé
gedve a felelettel, akkor lesz helyén és idején 
az iránt véleményt nyilvánitani. 

Azt mondám, hogy mindhárom kérdésre fo-
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gok válaszolni; de ha azokhoz még ujakat csa
tol, olyakat, mik a pénzügy és államvagyon 
kezelésére vonatkoznak, mindig kötelességemnek 
fogom ismerni nemcsak a t. képviselő ur, hanem 
bárki felszólítása folytán felvilágosítást nyújtani; 
azt is hozzá tettem, hogy örülök, hogy e« föl-
szólitás folytán alkalmam lesz, ily fontos kérdés
ben a t. háznak fölvilágosítást adni. Azt hiszem, 
e szavaim elég határozottak voltak. 

Midőn majd arra fogom kérni a t. házat, 
hogy e tárgyak iránt szükséges felvilágosítások 
adására időt határozzon, a felvilágosításokból, 
melyeket adandók, fogja a képviselő ur megítél
hetni, hogy megelégszik-e azokkal, vagy nemf. 

E nyilatkozatomat — azt hiszem — félre
érteni nem lehet, és miután ezt ily értelemben 
felajánlana, ugy hiszem, nincs szükség arra, hogy 
eziránt a ház jegyzőkönyvileg határozzon. (He-
yeslés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : Határozati javaslatom 
tárgyalását mindenesetre fentartom akkorra : mert 
én részemről kénytelen vagyok bevallani, hogy 
egy ügyes beszéd keretében lepergett és ügyesen 
összeállított számok alapján az ügyállást meg
ítélni képes nem vagyok; pedig ez az, mit a 
miniszter ur kilátásba hoz, s a mi engem ki nem 
elégít. 

E l n ö k : Jegyzőkönyvbe tehát azt fogjuk 
felvenni, hogy Tisza képviselő ur az indítványt 
beadván, miniszter ur késznek nyilatkozott arra, 
válaszát néhány nap múlva ^megadni. (Helyeslés.) 

I r á n y i D á n i e l : Én azon kérdést va
gyok bátor a pénzügyminiszter úrhoz intézni, 
hogy az elősorolt javak valóban el vannak-e 
adva? Vagy eladásuk csupán szándékoltatik? 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Mindkettő! Midőn a minisztériumot át
vettem, első kötelességeim közé tartozott, az ál
lam vagyon állapotát constatáim. Ez alkalommal 
meggyőződtem arról, hogy több részletes eladás 
történt, melyekre nézve bizonyos határidőkre 
osztott fizetési kötelezettségek állanak fön. 
E hátralékok behajtására nézve a szükséges in
tézkedések megtörténtek, és az esedékes és előre 
számított összegek a költségvetésbe fölvétettek. 
Előleg megemlítem, hogy a Magyarország terü
letén történt eladásokból hátralékban van össze-

• sen 1.264,592 frt 691/* kr., Horvátország terü
letén történt eladásokból pedig 66,801 frt 30 
kr. Hosszas volna az egyes tételeket elősorolni, 
mert vannak nem csak eladási, hanem száHomá-
nyi követelések is, melyek igen csekély össze
gekre mennek. 

A kérdés egyik részére tehát azt válaszol
hatom, hogy igenis vannak a múltban történt 
eladások után még behajtandó összegek. 

De viszont megjegyzem, hogy a legközelebbi 
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évek alatt, t. i. a mióta a pénzügyek kezelését 
átvettem, történtek bizonyos eladások, azonban 
mindig -csak ott, a hol azon tárgyak el nem 
adásából a kincstárra nézve hátrány származott 
volna, vagy a.hol az eladás egy vagy más köz-
czél, előmozdítására szolgált. így például azon 
esetben, ha egy községben birt a kincstár bizo
nyos telket, melyet a község iskolai vagy temp
lomi czólra kivánt volna használni, föltéve, 
hogy e telek megtartása nem volt a kincstár 
érdekében, ily eladás létesíttetett; vagy ha pél
dául valamely helyen egy messze fekvő* részletet, 
melynek evidentiában tartása többe került, mint 
a mennyi volt a részlet évi jövedelme, kedvezően 
adhatott el a kormány, ily eladást szintén léte
sített ; továbbá vasutak építése folytán, kisajá
títás következtében is történtek ily eladások; 
azonfölül történtek még eladások oly esetek
ben, midőn valamely telepítés vagy gyáripar 
előmozdítása czéljából bizonyos, a kincstár birto
kában levő csekélyebb terjedelmű telkek meg
szerzése kívánatosnak mutatkozott. Csak ily ind
okokból történtek a magyar kormány részéről 
kisebb eladások. 

Tisza Kálmán képviselő ur is kívánta, hogy 
mindezen tárgyakra nézve részletes előterjesztést 
tegyek, és e részbeli előterjesztésemben minden
esetre meg fognak érintetni mindezen tárgyak is, 
s azokból meg fog- győződhetni a t, képviselő ur 
is, hogy a magyar kormány létezése óta történt 
minden eladásnál oly körülményeknek kellett 
fenforogni, melyek az eladást nem csak czél-
szerüvé, de szükségessé is tevék. 

Irányi t. képviselő ur kérdésére tehát csak 
azt válaszolhatom, hogy igenis vannak a 120,000 
frt közt a múltban történt eladásokból még 
behajtandó összegek, de vannak ismét előszámit-
va és bizonyos körülmények közt létesített oly 
eladások is, melyeket a minisztérium, azonban 
mindig az általam jelzett körülmények közbe
jötte folytán, létesített. 

Tudják a t. képviselő urak, hogy én az or
szággyűlés kezdetén törvényjavaslatot nyújtot
tam be, melyben fölhatalmaztatni kértem a mi
nisztériumot, hogy mindazon kisebb és messze 
fekvő terület-részleteknek, melyek az uradalmak
kal összefüggésben nincsenek, és melyeknek czél-
szerü kezelése sokkal költségesebb mint évi jö
vedelmük, eladását eszközölhesse. 

Ez azon felvilágosítás, melyet a t. képvi
selő urnák a 120,000 frtra nézve adhatok. Ezen 
ősszeg csekélysége maga bizonyságul szolgál ar
ra, hogy nem vagyok barátja az államjavak, kü
lönösen azon javak eladásának, a melyek érté
kükben növekednek, és csupán olyanok eladását 
tartom czélszerünek, melyeknek megtartása nem 

nyereséggel, hanem a kincstár valóságos káro
sodásával jár. (Helyeslés jobb felől.) 

I r á n y i D á n i e l : Legkevésbbé sem kétel
kedem, hogy mindazon eladások, melyeket a t. 
pénzügyminiszter ur az államjavakban tet t , a 
kincstár javára szolgálnak. Kérdésem czélja nem 
is ez volt, hanem az, vajon a pénzügyminiszter 
ur szükségesnek tartotta-e ezen eladásoknál, mi
előtt azokat végrehajtotta volna, a képviselőház
nak, illetőleg a törvényhozásnak jóváhagyását 
fentartani? Kérdésemnek súlypontja ez: Valamint 
nem tartom alkotmányosnak, hogy valamely 
jószág vételébe bocsátkozzék a pénzügyminiszter 
a nélkül, hogy arra az illető törvényhozó tes
tület által felhatalmaztatott volna, ugy nem 
tartom helyesnek és alkotmányosnak az ellenkezőt, 
t. i az államvagyonnak bármi részben is eladását. 
Megengedem, vannak körülmények, vannak esetek, 
midőn az alkunak meg kell köttetni, mielőtt 
arra a fölhatalmazás megadatott volna; hanem azt 
minden esetre szükségesnek tartom az ilyen 
alkunál kikötni, hogy annak érvényessége csak 
ugy van, és csak ugy lesz, ha ahhoz a törvény
hozó testület hozzájárulását adja. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

E l n ö k : A miniszter ur nyilatkozata meg
nyugtathatja a képviselő urat, minthogy a minisz
ter ur teendő előterjesztésében megadandja a 
kellő felvilágosításokat. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! Csak azok
ra nézve akarok megjegyzést tenni, a miket a 
pénzügyminiszter ur mondott. 

Én, megvallom, azt gondoltam, ezen tétel
ben csak oly államvagyonnak eladásai foglaltat
nak, a melyek még az előbb létezett törvényte
len kormány által adattak el , s annálfogva 
azt gondoltam, hogy azon elvnél fogva , hogy: 
„fátyolt kell vetni a múltra," ezen eladásokat 
hallgatással mellőzhetjük. De most hallom, hogy 
ez összegben oly eladások is foglaltatnak, me
lyeket a miniszter ur maga eszközölt, és a pénz
ügyminiszter ur előadásából azt veszem észre,* hogy 
ő mintegy feljogosítva is tartja magát arra, 
hogy az államjószágokból, belátása szerint, eladá
sokat tehessen. 

r 

En részemről teljesen osztozom azon elvben, a 
melyet Irányi Dániel képviselő ur előbb kifej
tett, hogy egyátalában alkotmányosan nem lehet 
elismerni a minisztérium azon jogát, hogy az 
államvagyonnak lényegéről az országgyűlésnek 
hozzájárulása nélkül végleg intézkedhessek. Elis
merem, hogy lehetnek némely kisebbszerü el
adási szerződések, melyekre nézve talán azt tartja 
a miniszter ur, hogy az országgyűlés tárgyalá
saiban hátramaradást okozhatna az, hogy azok 
az országgyűlésnek beterjesztessenek ; de én ré
szemről azt tartom, hogy mindaddig, niig az or-
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szággyülés nem fog valamely minimumot 
meghatározni, mint más országokban történik, 
hogy például hány száz vagy ezer írtig terjedjen 
azon összeg , a melyről a minisztérium rendel
kezhetik, mig ilyen felhatalmazást nem nyer a 
minisztérium az országgyűléstől, addig állni kell 
azon alkotmányos elvnek, hogy az országgyűlés 
jóváhagyása nélkül az államvagyon lényegéről a 
minisztérium maga saját tetszése szerint nem 
rendelkezhetik. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Én azt hiszem, ez iránt talán akkor lehet 
majd intézkedni, ha az igért kimutatás be fog 
terjesztetni; de intézkedni e tárgyban minden
esetre kell, s azért addig is a miniszter urnák 
ezen, nézetem szerint alkotmányosan téves fel
fogása ellen tiltakozni képviselői kötelességem
nek tartom. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Kérem, az alkotmányos téves felfo
gást ne méltóztassék beszédemre alkalmazni: 
mert én nem elvekről szóltam és soha se von
tam kétségbe azt, hogy az államvagyonnak el
idegenítését illetőleg, mihelyt az államvagyon 
oly nevezetes részletéről van szó, a melyre nézve 
az illető miniszter a felelősséget magára nem 
vállalhatja, mindig a törvényhozás előleges bele
egyezésére van szükség. Ezt tehát épen nem 
vontam kétségbe; csak átalában megjegyeztem, 
hogy azon esetben, ha a képviselőház a jövőre 
nézve valamely szabályt akar alkotni arra nézve, 
hogy minden egyes eladás előlegesen jelentessék 
be a háznak: ez az államvagyonnak jelenlegi 
állapotánál fogva a háznak véghetlen munkát 
okozna és teendőit nagyban fogná szaporítani. 

Egyébiránt nagyobb birtokrészletek eladá
sát egyátalán nem, kisebb részletek eladását pe
dig csak azon esetekben eszközöltem, midőn bi
zonyos fontos körülmény megkívánta. így p. o. 
midőn vasútvonal mentében szükségessé vált a 
kisajátítás, és ez képez az általam eszközölt el
adásoknál nevezetes tételt; vagy ha p. o. ked
vező ajánlat történt oly épületre, mely kincstári 
vagy köizgazgatási czélokra nem használható s 
bérbe sem adható s e mellett nagy föntartási 
költségeket igényel; vagy ha egy vagy más a 
köncstárra nézve nem hasznos, nem jövedelmező 
telek vagy érték valamely közczélra, iskolára, 
timplomra vagy más közczélra, avagy az ipar
nak előmozdítására szolgál. Az eladásokat csak
is ezen esetekben tartottam saját felelősségemre 
ezélszerűen elrendelendőknek, miután, ha ellen
kezőleg cselekedtem volna, ez által az állam 
egyenesen megkárosodik. 

Ezek voltak azon indokok, a melyeknél fogva 
följogosítva éreztem magamat ily eljárásra, any-
nyival inkább, miután semmi határozott törvény 
vagy szabály azt nem tiltja. Yolt egy eset, mi

dőn nagyobb értékeladást létesítettem; azonban 
ez is inkább az egyesség jellegét viseli magán. 
Ez egy bizonyos dézmás szőllő, melyre nézve 
nem volt megállapítva, vajon dézma vagy ha
szonbéri kötelezettség alá esik-e ? Miután az illető 
község ezen dézmás szőllőknek megvételére önként 
ajánlkozott, még pedig — ha nem csalódom — 
holdankint kétszáz forinttal: ebbe beleegyez
tem. Kezemnél van ezen eladásoknak össze
állítása, és bátran mondhatom: mindezekre nézve 
esak akkor intézkedtem, midőn rendkívüli körül
mények vagy a közhasznosság azt megkívánták, 
vagy midőn azon tárgynak tovább megtartása 
valóban a kincstár megkárosodását vonta volna 
maga után. Egyébiránt, midőn Tisza képviselő 
urnák fogok felelni, a részleteket az erre vonat
kozó iratokkal együtt a ház elé fogom ter
jeszteni. 

Valamint egyészről nem tagadom, hogy 
minden ily kérdésben a törvényhozás jováha 
gyását magának fentarthatjá: ugy másrészt a 
felelős alkotmányos minisztérium hatásköréhez 
tartozónak vélem, hogy ott, hol az állam érde
kében fekvő intézkedés szükséges, azt saját fele
lősségére tenni merje. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

M a j o r o s I s t v á n : T. ház! Nem kíván
tam volna felszólalni, ha a pénzügyminiszter ur 
azon nyilatkozatot nem teszi, hogy előleges be
jelentés nélkül intézkedik az állam vagyona fe
lett. En részemről is ilyen esetet kívánok fel
hozni ez alkalommal a kincstári birtokokra nézve. 
A tiszáninneni koronái kerület 30 mértföldnyi 
területe szintén benne van az állam vagj^on soro
zatában, ott jövedelem is van kimutatva, költség 
is, és a kiadásokról szóló összegek be vannak 
véve a zárszámadásokba; azt pedig jól tudjuk, 
hogy az 1848-iki IX. törvényczikk a koronát ma
gát mint földesurat ott minden jövedelemforrásért 
tökéletesen kártalanította. Erre nézve a pénzügymi
nisztériumnak egy kiküldött biztosa a megváltást 
akarta néhány lakos kívánatára foganatosítani. 
A megváltás egy millió 300.000 forintban volt 
kikötve. Az alkudozások azonban bizonyos poli
tikai dolgok miatt félbeszakadtak, ezen közbejött 
politikai ok pedig az volt, hogy a feltételek közt 
egy miniszteri tanácsosnak a pécsi kerületben 
képviselőül választása is volt ; megszűnvén a mi
nisztérium ezen érdeke, az egyezkedés is félbe-
szakittatott. Továbbá szükségesnek látom, hogy 
a pénzügyminiszter adott szavát beváltván, ezen 
apróbb, részletesebb birtokok megvásárlására, 
elidegenítésére nézve az iratokat terjeszsze elő. 
Midőn ez napirenden leend, magam is elmondom 
nézetemet; most csak annyit kívánok megje
gyezni, hogy vannak a Tisza mellékén birtokré
szek több magvaszakadt család után, ezeket hol
dankint, lánczonkint kezelteté a kormány vagyis 
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a pénzügyminiszter, és ezek jövedelmei igen re-
lativok, némely évben e jövedelem igen csekély, 
legtöbbnyire a kiadásoktól függ; ott tudniillik 
nagy játékot szoktak űzni a kiadásokkal némely 
sápisták, kik befolyással birnak az alsóbb ka
marai tisztviselőkre. Ezen üzelmek megakadályo
zását óhajtom, mert e birtokok több száz, tán 
pár ezer holdra terjednek. En tehát Tisza Kál
mán képviselő ur azon indítványát, hogy napi
rendre tűzessék e kérdés, pártolom, s akkor rész
letesen előadandom nézetemet. 

T i s z a K á l m á n : Nem szándékozom a 
dolog részleteibe bocsátkozni; de lehetetlen a 
pénzügyminiszter ur előadására egy pár megjegy
zést nem tennem. 

Azt monda miniszter ur, hogy mig a na
gyobb eladásokra nézve elismeri, hogy a tör
vényhozás helybenhagyásától függ intézkedése, 
addig a-kisebbekre nézve, ugy hiszi, hogy mint 
felelős miniszter a maga felelősségére intézkedhe
tik, vagyis a kisebb részletek eladására jogo
sítva van. 

Először és igen tág értelmi fogalom, a na
gyobb és a kisebb, és ezen elv alkalmazása — ha 
csak meg nem határoztatik szorosan egy határ
vonal — igen messze vezetne. (Felkiáltás a hál ol
dalon : Igaz!) Továbbá mindenesetre ott, hol ál
lamvagyon elidegenítéséről van szó, csakis szűk 
körre lenne szorítható a miniszter felelőssége 
melletti intézkedés. De különben ezen miniszteri 
felelősség melletti eljárás teljesen illusorius lesz, 
ha a miniszter ugy jár el, mint a t. pénzügy
miniszter most, hogy tudniillik a maga fele
lősségére megteszi az eladást, de a mi a felelős 
miniszternek kötelessége volna, hogy arról ma
gától felszólítás nélkül is minden körülményről 
jelentést terjeszszen a ház elé s annak jóváha
gyását kérje. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Ezen észrevétel folytán kérem a t. 
képviselő urat, méltóztassék az általam beterjesz
tett költségvetés 6-ik lapjára fordítani, ott meg 
fogja látni, hogy a minisztérium egyenkint elő
terjesztette azon uradalmakat, hol ily eladásokat 
létesíteni kivánt. 

(Olvassa:) „Az , eladott szliácsi fürdőnek 
83.000 frtnyi vételárából 5.500 frt, szolnoki bir
tokrészletek eladása 28.218 frt, lugosi .. birtok
részletek eladása' 1.950 frt, dentai birtokrészle
tek eladása 15,235 frt, tokaji birtokrészletek el
adása 52,000 frt, erdélyi birtokrészletek eladása 
5.400 frt, államépületek eladása 3.407 frt, az 
eladott szklenói fürdőnek 32.000 frtnyi vételárá
ból 4.600 frt, a steinbachi malomért az utolsó 
részlet 53 frt, összesen 116.363 frt. — Horvát-
Szlavonországban pedig: a zágrábi selyemgyár
épületért ez évben lejáró részlet 484 frt, Nagy-

Tábor urodalomhoz tartozó birtokrészekért 1.200 
frt, a kéngyár eladásából az 5. részlet 1.000 
frt, a varasdi vámépületért járó, 7 évi részlet
ben fizetendő 8.291 frt vételár fejében 1.000 
frt, a brodi téglaógetőház után járó, 5 évi rész
letben fizetendő 1.311 frt vételár fejében 262 
frt; összesen 3.946 frt, mindössze 120.309 frt, 
kérekszámban 120.300 frt." Elég az hozzá, hogy 
azon 120.300 frtra nézve, melyek itt előirá-
nyoztatnak, kötelességemnek tartottam megne
vezni azon tételeket, melyekből ezen bevétel esz
közölhető lesz. 

így tehát azon kötelességnek, melyet telje
síteni tartozom, hogy t. i. megnevezzem azon 
tárgyakat, melyeknek eladásából az összeg befoly, 
eleget tettem. 

Egyébkint a t. ház az egész költségvetést 
és így ezt is a pénzügyi bizottsághoz utasította. 
Soha sem hiszem, hogy e háznak annyi fölösle
ges ideje legyen, hogy minden legcsekélyebb, 
gyakran csak négyszögtelekre terjedő eladási 
szerződéseket áttekintsen; ez által legnevezete
sebb törvényhozási föladataiban fognának mu
lasztások okoztatni. Nem csak. e kérdést, de más 
közigazgatási tárgyat illetőleg is, nincs a háznak 
sem' ideje, sem alkalma, hogy minden egyes rész
let fölött maga tartson vizsgálatot. Pénzügyi 
tárgyakban érre van hivatva a pénzügyi bizott
ság, különben pedig a képviselőháznak jogában 
áll bármely, nem csak a pénzügyi, de akármely 
más tárczára vonatkozó körülményre nézve kü
lön, azon czélra kiküldött bizottság által a rész
leteket megvizsgáltatni. (Élénk helyeslés a jobh 
oldalon.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! (Felkiáltások a 
jobb oldalon : Nincs többé joga szólni!) 

E l n ö k í A tárgyhoz a képviselő ur két
szer szólt: bocsánatot kérek, nem adthatok 
többször szót. (Vagy saj.) Bocsánatot kérek, 
nekem mint elnöknek a discussioba beleszólni 
jogom van. A tárgyhoz magához a képviselő ur 
kétszer szólt, ahhoz tehát többször nem szólhat; 
hanem vannak czimek a szabályokban, melyek 
mellett többször kérhet valaki szót; ha ily 
czim alapján kivan ismét felszólalni, méltóztassék 
ezt megmondani. 

T i s z a K á l m á n : Miniszter ur fólbesza-
kitott, s én deferentiából kihallgattam. 

E l n ö k : Méltóztassék tehát szólani, ha 
félbe volt szakítva beszéde. 

T i s z a K á l m á n : Igen helyes, hogy a 
miniszter ur félbeszakítván beszédemet, alkalmat 
adott megismernem, miként érti ő a részletes 
előterjesztéseket és indokolásokat. Figyelmezte
tett, hogy egy lapot fordítva meg fogom látni, 
mely részek adattak el. Én e lapokat régen for
gattam s ezekről nem láttam egyebet, miut azt, 
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mely birtokrészek adattak el; de azt, hogy ki adta 
eh minő feltételek alatt, mennyi törlesztéssel, 
nem láttam. Ha erre azt mondja a miniszter ur, 
hogy beszámolt, akkor engedje meg, hogy alkot
mányos érzületét kétségbe vonjam. 

E l n ö k : Ezzel e tárgy be van fejezve. A 
jegyzőkönyvbe egyéb nem jöhet, mint az, hogy 
Tisza Kálmán indítványára a miniszter felvilá
gosítást ad. Gondolom, egyebet nem mondha
tunk ki. (Helyeslés.) 

M á t t y u s A r i s z t i d : Én Tisza Kálmán 
után felálltam, s azt hiszem, jogom van szólni. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek: Tisza Kálmán 
képviselő ur, mint indítványozó, másodszor is 
szólt, a miniszter «r is szólt, azután pedig a 
vita bezáratott. (Helyeslés.) 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a fedezeti részt a 2-ik csimtől végig, s valamennyi 
tétel észrevétel nélkül elfogadtatik.) 

E l n ö k : E szerint a rendkívüli fedezetül 
részléteiben elsorolt összeg tesz 8.900,800 irtot, 
melyet a t. ház ezennel megszavazott. 

Következnék a pénzügyi bizottság jelentése 
a közmunka és közlekedési minisztérium költség
vetése tárgyában. Előbb azonban miniszterelnök 
ur kíván szólani. 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : T. ház! 0 fölsége idő közben az éjszak-
német szövetség, Bajorország, Würtemberg, Baden 
és Hollandiával 1868. oct. 25-én kötött távirdai 
egyezményről szóló törvényt szentesitvén, van 
szerencsém azt átadni azon kéréssel, hogy azt 
kihirdettetni méltóztassék. 

Mielőtt azonban ez megtörténnék, köteles
ségemnek tartom a t. ház figyelmét egy másik 
körülményre irányozni. 

Azon törvények közt, melyeket az ország
gyűlés mindkét háza elfogadott, van egy a pénz
ügyi törvényszékek ideiglenes fentartásáról szóló, 
a melyet a többiekkel együtt, kötelességemhez 
képest ő felségének szentesítés végett felterjeszt
vén, szentesíthető azért nem volt, mert vagy 
szerkesztési vagy leírási hiba következtében, 
ezen mindössze két szakaszból álló törvénynek 
második része egészen eltér attól, a mit a tör
vényhozás ezen tőrvény által elérni szándékolt. 
A 2-ik §. t. i. azt mondja, hogy ezen, a pénz
ügyi törvényszékek fentartására vonatkozó tör
vény végrehajtása a Horvát- és Sziavon orszá
gokban á pénzügyminiszterre és a bánra biza-
tik. E helyett azonban a szöveg ugy hangzik: 
„Ezen törvény végrehajtásával a pénz- és igazság
ügyminiszterek, a Horvát-, Sziavon- és Dalmát
országokra nézve a pénzügyminiszter és a bán 
bízatnak meg." A szöveg szószerinti értelme te
hát az, hogy Dalmátországban is felállítandók 
ezen ideiglenes pénzügyi törvényszékek; a szöveg 

tehát egészen világos. Ezt meg kell változtatni, 
és én azt hizsem, hogy a változtatás igen egy
szerű, amúgy is csak tollhiba: a helyett, hogy 
az mondatnék: „Horvát-, Sziavon- és Dalmátorszá
gokra nézve a pénzügyminiszter és a bán" — 
az mondassék: „Horvát- és Sziavon országokra 
nézve a pénzügyminiszter és Horvát-, Szlavon-
Dalmátországok bánja bízatnak meg ezen tör
vény végrehajtásával; * itt a czim a bánra vonat
kozik : „Horvát-Szlavon-Dalmátországok bánja* 
kizárja azon értelmet, mintha Dalmátországban 
szándékoltatott volna törvényszéket felállítani. 
Ezt bátran lehet tollhibának mondani. De fölfo
gásom szerint a kormánynak, egy a két ház ál
tal elfogadott törvényjavaslatnak betűjét sem 
szabad megváltoztatni, bármily világos legyen 
is az, hogy csak styláris hiba; nem marad egyéb 
hátra, mint, hogy azt a háznak bejelentvén, egy
szersmind indítványt tegyek, hogy a mennyiben 
szükséges, a törvény az osztályokhoz utasittas-
sék és ugy jőjön aztán tárgyalás alá. E czélból 
van szerencsém a törvényjavaslatot beadni. 

E l n ö k : A törvényjavaslat egyébről nem 
szól, mint hogy valami változtatást kell tenni 
ama már elfogadott tőrvényjavaslaton. 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Kinyomatandó és az osztályokhoz utasítandó. 

E l n ö k : Tehát ki tog nyomatni és az osz
tályokhoz fog áttétetni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Ezen előterjesztés kinyomatik és 
az osztályokhoz utasittatik. (Leszáll, s az elnöki 
széket Gajzágó 'Salamon foglalja él.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (felolvassa a 
szentesitett törvényt.) 

E l n ö k : T. ház! Ezen tőrvényczikk ha- g 
sonló kihirdetés végett a mélt. főrendekhez leg
közelebbi .ülésük alkalmával át fog küldetni. 

Következik a közmunka- és közlekedési mi- 1 
niszter budgetjének tárgyalása. Mielőtt ezt ten
nők (Felkiáltások: Holnap! Mások: Ma!) s előadó I 
ur a pénzügyi bizottság jelentését felolvasná, a ' 
közlekedési miniszter ur kivan szót emelni. 
(Halljuk!) '——T~ 

M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i 
n i s z t e r : Mielőtt a t. ház a vezetésemre bizott 
minisztérium költségvetésének részletes vitatá
sába ereszkednék, engedje meg nekem, hogy né
hány átalános észrevételt tegyek, melyek az egész 
költségvetésre vonatkoznak, és melyek annak 
megítélésénél számba veendők. 

A magyar országgyűlés által 1867 óta 
megszavazott két közlekedésügyi budgetet az 
jellemzi, hogy azon összegek irányában, melyek a 
vasutak építésére megszavaztattak, a közutak 
és folyók szabályozására engedélyezettek, arány-
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talanul csekélyek. Mig az országgyűlés a vasutak 
építésére szükséges költségeket minden nehézség 
nélkül megszavazta, addig a közutak fentartásá-
ra és folyók szabályozására szükségelteket arány
talanul leszállította. 

Félreismerhetlen volt azon nézetnek az ország 
közvéleményében való elterjedése, hogy közleke
dési szükségleteinknek a vasutak építése által 
már teljesen eleget teszünk. Az 1867—68. rendkí
vüli nagy export, aa akkori kedvező időjárás, 
melynek a esinálatlan utak is mindenenütt jó 
és járható állapotban voltak, feledtették velünk 
a rendszeresen épített iit-hálózatunk csekély 
kiterjedését, annyira, hogy az országgyűlés még 
kész utaink számára sem szavazott meg elegendő 
költséget; mert a kedvező viszonyok megszűnté
vel kezdjük látni úthálózatunk csekély kiter
jedését ; kezdjük látni azon károkat, melyek az 
utakra abból haramiának, hogy a maga idejé
ben azoknak fentartására szükséges költségeket 
meg nem szavaztuk ugy, hogy alig van vidék, 
alig van érdek, mely az utaknak jó karba 
helyezését ne sürgetné. 

Én részemről, t. ház, most, midőn a vas
utak építésére oly tetemes erőfeszítéseket tettünk, 
midőn oly nem csekélylendő terheket vállaltunk 
el, fő teendőnknek tartom másodrendű közlekedési 
eszközeinket fejlesztem; teendőim közé számítom 
még oly sok hiányzó utunknak építését, javí
tását és kiterjesztését és a belhajózás érdeké
nek is előmozdítását, csak azért is t. ház, hogy 
az építendő vasutaknak az országutak által meg 
annyi tápláló csatornát nyissunk ós a vizi közle
kedés emelésével az ország közlekedési érdekei
nek uj és a vasutakkal versenyző eszközt te
remtsünk. 

De hogy e részben kívánt eredményeket 
mutathassunk fel, hogy a czélt, melyet aföneb-
biekben kitűztem, elérhessük, elkerülhetlenül 
szükségesnek tartom, hogy még hiányzó sok utaink 
építésére, ha mindjárt áldozattal is, előbb-utóbb egy
szerre nagyobb összeget fordítsunk és tetemesebb 
beruházásokat fektessünk: mert, ha mi e czélra 
mindig csak annyit költünk, mint költöttünk 
a közelebbi években, akkor eredményeket nem 
birunk felmutatni. 

T. ház! részemről nem szándékomon és kész
ségemen múlt, hogy e részben a t. ház elé in
dokolt alapos javaslatot tegyek; de mig belkor-
mányzati alakulásunk elveivel és formáival tisz
tába nem jövünk, mig törvényhatóságainkat nem 
rendezzük, addig e részben a szükségnek megfe
lelő és hosszabb jövőre kiható intézkedéseket 
tenni lehetetlen. 

r 

EB ugyanis részemről azon véleményben 
vagyok, t. ház, hogy az útépítés és fentartás 
ügyét a kormánynak csak annyiban szükséges 

felkarolnia, a mennyiben arra a törvényhatóságok 
segédeszközeiknek korlátoltságánál fogva képte
lenek. Hogy pedig ezek valaha a fontosabb utak 
íentartása körül az államsegélyt és a kormány 
közbenjárását tökéletesen nélkülözhessék, azt a 
tapasztalás folytán nem hiszem. De hogyan le
hessen itt határt és mértéket megszabni, me
gyéinknek mostani rendezetlen viszonyai közt? 
Akár mint döntessék el azonban ezen a közleke-
kedési ügyre nézve oly fontos kérdés, ma, a 
mostani viszonyok közt, a fontosabb utaknak 
államköltségen való fentartása mellőzhetlen. Át
látta ezt a pénzügyi bizottság, midőn az 1870. 
budget tárgyalása alkalmával e czélra most a 
körülményeket számba véve, nagyobb összegeket 
indítványozott. Ezeknek elfogadását kérem én a 
t. háztól. 

Mert hiszen azon összegek, melyeket az ál
lam e czélra fordít, jobban ós hasznosabban nem 
helyeztethetnek el, mert habár az utak jó kar
ban tartása az államnak egyenesen és közvet
lenül jövedelmet nem hajt, de az élénkebb ke
reskedelem és könnyebb forgalom, minden egyes, 
nek oly nagy jótétemény, oly nagy anyagi ha
szon, hogy azon pénz, mely e czélra elköltetik-
százszorosan térül meg az egyes polgároknak, 
és a polgárok gazdagsága teszi az állam gazdag
ságát. 

Atalánosan elismert elv az, hogy a közle
kedési eszközökre fordított kiadás: beruházás. 

A vasutakat illetőleg t. ház, most nem lá
tom helyén bővebben nyilatkozni, mert azok 
mindegyikére nézve ugy is külön törvényjavaslat 
kell, hogy a t. háznak beadassék; és akkor látom 
idején azoknak körülményesebb vitatását. 

"Végre kérnem kell még a t. házat, méltóz
tassék beleegyezni abba, hogy Hieronymi taná
csos *ur, a ki ezen költségvetés egybeállításával 
meg volt bizva, és ki a részleteket teljesen ismeri-
itt ezen vitatkozás alatt helyet foglalhasson és 
a szükség esetén a t. háznak felvilágosításokkal 
szolgálhasson. (Felkiáltások: Holnap! Ma!) 

E l n ö k : Ugy látom, a többség még ma 
óhajtja folytatni a tárgyalást, méltóztassanak 
átalánosságban az egész költségvetéshez hozzá
szólani. Ugy hiszem, hogy fölösleges lesz a je
lentést fölolvasni. 

Pulszky Ferencz előadó : A pénz
ügyi bizottságnak átalánosságban nincs észre
vétele. 

Az egyes tételekre nézve az 1868-ki L-ik 
tőrvényczikk szerint a közmunka- és közlekedési 
minisztérium rendes költségvetését 2.846,600 
írtban állapíttatott meg. Az 1870-ki előirányzat 
3.961,642 frtot tesz; e szerint a kívánt több
let 1.113,042 frt. Jelesen : a központi igazga-
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tásnál 72,213 írt, az államépitészeti hivatalok
nál 63,200 frt, az útépítésnél 234,067 frt és a 
vizépitósnél 241,801 frt. Erre nézve a pénzügyi 
bizottságnak más észrevétele nincs, mert minden 
egyes concret tárgynál elmondottuk vélekedé
sünket; a jelentés pedig, melyet a közlekedés
ügyi minisztérium beterjesztett, annyira alapos
nak mondható, hogy abban minden pontra nézve 
könnyen teljes fölvilágosítást lehet találni. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! (Halljuk!) Én 
a közlekedésügyi miniszter urnák a közutakra 
nézve tett előterjesztését most részletesen tár
gyalni nem akarom, hiszen ha a költségvetésnek 
a közutakra vonatkozó része lesz tárgyalás 
alatt, akkor lesz, ugy hiszem, ideje tüzetesebben 
hozzászólani ezen tárgyhoz; most csak átalános-
ságban akarok ezen költségvetéshez szólni, mely 
költségvetés egy tekintélyes részét veszi igénybe 
az ország vagyonának, részint a rendes jövedel
mekből befolyó , részint pedig kölcsön utján 
szerzett nagyobb mennyiségű pénzforrásokból. 

Meg kell vallanom, t. ház, midőn a közle
kedési minisztérium költségvetéséhez szólok, egy 
kinos kötelességet teljesítek; (Haüjukl) de telje
sítem azt: mert nem hiszem magamat azon fe
lelősség alól felmenthetőnek, mely a képviselő 
állással jár. 

Megjegyzem azt is — és erre különös nyo
matékot kívánok fektetni — hogy midőn a köz
lekedési minisztérium hiányairól őszintén és 
egyenesen szólok, az ezen minisztérium élén álló 
nemes grófot személyesen nem értem. (Helyeslés.) 
A nemes gróf köztiszteletben és közbecsülés
ben áll az egész országban, (Éljenzés) az ő magán 
jelleme, magán becsületessége senki által soha 
kétségbe nem vonatott, (Ugy van ! Éljenzés) hozzá 
a gyanúnak még csak árnyéka sem fér. (Ugy 
van! Éljenzés.) 

Ezeket előre bocsátva, kénytelen vagyok 
kinyilatkoztatni, hogy a közlekedési minisztérium
ban, az én meggyőződésem szerint és a közvéle
mény átalános szava szerint, az ügyek nem ugy 
kezeltetnek, mint azt hazánk érdekei megkívánják. 
(Ugy van! bal felöl.) Én t. ház! nem vagyok 
azon helyzetbem hogy vizsgáljam: vajon ezen áta
lános beszéd tárgyává lett gyanúnak van-e, 
nincs-e igaz alapja? hanem azt állítom, hogy ez 
midenütt, az utczán, a kávéházakban, a kasinók-
ban s társalgási körökben, itt az országgyűlés folyo
sóin, sőt magában a miniszteri körben is szóban 
van, és én csak azt ismétlem, a miről mindenki 
beszél. Vizsgálni kötelességem tehát, honnan ered
hetnek ezen gyanúsítások, ezen hírek, melyekből 
ha egy szó sem igaz is, kötelessége a kormány
nak, kötelessége a képviselőháznak intézkedni, 
hogy ezek megszűnjenek : mert akár igazak azok, 
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akár nem: a kormány tekintélyét és az ország 
hitelét rontják. {Helyeslés.) 

A közlekedési minisztérium budgetje, követ
kezőleg teendői is, főleg három részre oszlanak. 

Az első rész a közutakra vonatkozik. Mi
niszter ur maga is elismerte most, hogy ezek 
igen rósz karban vannak. A budget átalános 
tárgyalásánál magam is tettem ilyetén megjegy
zéseket ; nincsen szükség, hogy bizonyítsak olyant, 
mit senki nem tagad, mi mindenki előtt tudva van. 
Azt tehát mint constatált tényt lehet állítanom, 
hogy az utak igen rósz karban vannak. 

A mi a vízépítéseket, illeti — a közlekedési 
miniszteri teendők második részét — ezekre nézve 
sem lehet kedvezőbb véleményt mondani. 

A Duna szabályozás tekintetében mindeddig 
még semmi sem történt. 

A Tiszaszabályozás tekintetében a mi tör
tént, az ugy történt, hogy most az ország fel 
van hivatva 1.600,000 frtot fizetni azért, hogy 
a kormány mulasztásait helyrehozza. Ez, mi
dőn én a minap mondottam, kétségbe vonatott, 
ellenmondásokra talált a tulfélen. 

Én akkor is a pénzügyi bizottság jelenté
sére támaszkodtam és jelenleg a pénzügyi bizott
ság jelentésének erre vonatkozó pontjára; igazo
lom állitásommal. (Olvassa): A bizottság ugyanis 
a minisztérium által e részben előadottak alap
ján azon meggyőződést merítette, hogy az ezen 
vizrekeszekben ismételten előforduló, és tetemes 
pusztításokat okozó árvizek, azon körülménynek 
tulajdoni tandók, hogjr az állam az átmetszések 
sikeresitésének — daczára annak, hogy a szabályo
zás ezen ága az egyes vízszabályozási társulatok 
irányában elvállalt kötelezettséget is képez — a 
megkívántató mérvben eleget nem tett. 

így tehát nem én mondom, hanem a t. 
ház pénzügyi bizottsága maga mondja, hogy azon 
kár, melynek megtérítésére az ország fel van hi
vatva, a minisztérium kötelességmulasztása kö
vetkeztében történik. 

Nem történt eddig semmi az országban a 
csatornákra nézve sem, nincs egy lábnyi csator
nánk, a melyet a minisztérium készíttetett volna, 
vagy a melyre engedélyt adott volna, hogy ké
szítsék mások. Vasutakat építünk, azt megszavaz
zuk minden nehézség nélkül, csak a csatornákra 
nézve, a melyek pedig az egyetlen eszköz az ol
csó szállításra, mindeddig semmi sem tétetett. 

A'Parisban fölvett kölcsön a vasutak és 
csatornák építésére volt fölvéve, még magok a 
hitelezők is szolidabbnak tartják a csatornákba 
való beruházást. De a képviselőház elé egyetlen egy 
törvényjavaslat sem került, mely a csatorna épí
tését tárgyazná. 

Egy csatornája van az országnak; ez is oly 
elhanyagolt állapotban, hogy alig csak időnkint, 
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mikor t. i. a víz nagy, használható. De ezen 
csatornának is — értem a Ferencz-csatornát — 
valami jövedelmei vannak, valami kiadásai lesz
nek; hanem én a költségvetésben annak nyomát 
sehol nem találtam : sem a pénzügyminisztérium, 
sem a közlekedési minisztérium költségvetésében, 
pedig kellene valahol lennie. 

Ismételten is mondom, hogy a csatornákra 
semmi tekintet nincsen, de nincs is tekintet a 
vizek szabályozásánál az ország vidékeire sem. 

A minisztérium által beterjesztett tervekben 
és jelentésekben még csak nyoma sincs annak, 
hogy létezik oly viz az országban, mint a Vágh 
vize, pedig fontos e viz, habár csak egy részben 
hajózható és e viz fenyegeti a partjain lakókat, 
s csak néhány év előtt, szerencse, hogy alább 
szakadt meg a töltés, különben elsodorta volna 
az ott lakókat nagy területen. 

A felvidék számos képviselőt küld a jobb 
oldalra, azok becsületesen szavaznak a kormány 
mellett, de miért gondoljon a kormány a félvi
dékkel? (Derültség.) A minisztériumnak a múlt 
három évben főteendője a vasutakra volt for
dítva; még mielőtt a minisztérium életbe lépett 
volna, voltak már vasutak, melyek az elébbi 
kormányok által létesíttettek : ezen vasutakra 
nézve sok oly körülmény forog fen, mely eket ok
vetlenül tudni kell a képviselőháznak, a melyekre 
nézve előbb-utóbb határozni kell. Ezen tekintet 
indit engem arra, hogy múlt év október közepe 
táján, midőn az országgyűlés összejött, azon kér
dést intézzem a minisztériumhoz : ha vajon kész-e 
azon szerződéseket, melyeket akkor a legnagyobb 
részletességgel megneveztem, a ház asztalára le--
tenni, kinyomatni és a képviselők közt kiosz
tatni? 

Igaz, hogy az illető miniszter ur egész 
készséggel azt felelte, hogy ez ellen semmi ki
fogása nincs és hogy igenis ezt egész készséggel 
fogja teljesíteni ; hanem hogy ennek teljesítése 
bizonyos időt kivan; de mihelyt csak lehetségek, 
a lehető legrövidebb idő alatt megfog történni. 
Most három hónapja elmúlt, és mindeddig nem tör
tént meg az előterjesztés. Ennélfogva a múlt 
kormány idejében épitett vasutakra vonatkozó
lag a képviselőháznak azon kellő tudomása nincs, 
melynek lenni kellene oly fontos érdekben, mely 
esetleg nagy mennyiségű adónak és fizetésnek 
lehet okozója. 

A t. ház méltóztatik tudni, hogy ha mind
azon vasutaknak, melyek most Magyarországban 
már készek vagy megszavaztattak és igy már 
foganatba veendők, kamatbiztositása együtt véve, 
beleszámítva a vasúti kölcsön kamatait is, körül-
belől 40 millió évenkinti biztosításra megy ; jö
hetnek eshetőségek, midőn az országnak mind
ezen 40 milliót meg kell fizetnie; remélem, nem 

fog tör ténni : de az országgyűlés kötelezte az or
szágot esetleg 40 millió évenkinti kamatbiztosi-
tást fizetni. Es ily eshetőség jöhet : mert nagyon 
meglehet, hogy mig p. o. a tiszai vaspálya 
az 1868—69-iki évben a jó termések következ
tében oly nagy mennyiségű gabnát szállított, 
hogy visszafizethette az előbbi kamatbiztositás 
fejében kapott pénzeket: jöhet ismét egy rósz 
termés, több egymásután jövő rósz; és, midőn 
az országnak nem lesz sok kivinni valója, ak
kor beállhat azon eset, hogy a tiszai és más 
újonnan épitett vaspályák igénybe fognák venni 
a kamatbiztositást. Az újonnan épitett vasutak 
közt pedig méltóztatnak tudni, hogy több olyan 
van, mely számos éven keresztül okvetlen igénybe 
fogja venni, ha nem is az egész kamatbiztositást, 
de legalább annak legnagyobb részét. 

A vasutak építésére vonatkozólag nekem 
mindjárt, midőn először volt szerencsém hazámba 
visszatérni, föltűnt az, hogy midőn a törvényho
zás elé hozatnak, i t t nincs még meg azon kellő 
nyilvánosság, azon kellő ismeretszerzés lehetősége, 
melylyel az más európai államokban kezeltetik. 

Ez nem csak nekem tűnt fel, feltűnt ez a 
t. ház pénzügyi bizottságának is. Midőn a zá
kány-zágrábi és a hatvan-miskolezi vasutak meg
szavazása végett törvényjavaslatok terjesztettek 
a ház elé, és ezek a pénzügyi bizottsághoz uta
síttattak, ezen bizottságnak május 4-ik és 5-ikei 
üléséről szóló jegyzőkönyvében a következőket talá
lom : „A pénzügyi bizottság mindenekelőtt azon 
kérdést találta a kormány képviselőjéhez inté-
zendőnek : mi okon mellőzte ezen vonal kiadásá
nál a csőd-hirdetést, és hagyta ennélfogva fel
használatlanul a nagyobb verseny lehető elő
nyeit 1" 

Ugy anezen jegyzőkönyvben a következeket 
találom : „Hollán Ernő államtitkár a képviselő
ház azon végzésére utalván, mely a kérdéses 
vonalok kiépítését kötelességévé tet te a kormány
nak, kiemelé, hogy maga ezen végzés, nyilvá
nosságát és hatályát tekintve, felért bármely 
csődhirdetéssel.* 

Azt tehát az államtitkár ur nem tagadja, 
hogy a csőd-hirdetés szükséges, hanem azt gon
dolja, hogy az országgyűlés határozata tudva 
van az egész világ előtt, mert magyarul beszél 
mindenki Európában, Ázsiában és Amerikában; 
mindenki tudja, mi történik a magyar ország
gyűlésen, és nincs a külföldön más dolguk az 
embereknek, mint olvasni azokat, a mik a ma
gyar országgyűlésen mondattak. Azonban a pénz
ügyi bizottság az államtitkár ur feleletét kielé
gítőnek tekintette, de a központi bizottság is
mét visszajött ezen kérdésre, de ez már nem a 
csődhirdetés szükségességét elismerő államtitkár-



104. országot Síét Január 25. 1870. 379 

r a l , hanem a pénzügyminiszter úrral állott 
szemben. 

A pénzügyminiszter ur más szempontból 
vette a dolgot, és erre nézve a következőket 
találjuk a bizottság jelentésében: „Erre nézve 
nem hagyhatá érintetlenül a pénzügyi bizottság 
folyó évi május hó 4. és 5-ikóről szóló jegyző
könyvének a csődhirdetés mellőzésére vonatkozó 
pontját. A tanácskozás folyama alatt a pénz
ügyminiszter ur által felhozott és a gyakorlati 
életből vett érvek arról győzték meg a bizott
ságot, miszerint a nagyobb mérvű építkezések 
kivitelénél a nyilvános csődhirdetés az eddigi 
tapasztalatok szerint czélszerűnek nem bizo
ny odott. 

íme a pénzügyminiszter ur már nem ta
lálja szükségesnek a csődhirdetést és azon né
zetben van , hogy az az állami építkezéseknél 
nemcsak nem hasznos, hanem káros. 

En épen ezen időben tértem vissza hazám
ba és körülbelől ezek voltak az első okmá
nyok, melyeket kezemhez kaptam és néhány 
nappal később alkalmilag azon meggyőződésemet 
fejeztem ki, hogy hiába mondják az emberek, 
hogy nincs semmi uj a nap alatt, mely oly doc-
trina. minőt eddig legalább még egy országban 
sem állítottak. 

Különben ezen nyilvánosság mellőzésére utal 
most a pénzügyi bizottság jelentése is. nem 
szólván ugyan a vasutakról egyenesen, hanem 
egyátalában a rendkívüli útépítésekről. Ismétli 
a bizottság azon már múlt évi jelentésében elő
forduló kijelentését, hogy a minisztérium min
den útépítés megkezdése és az erre vonatkozó 
szerződések megkötése előtt az egész czélba vett 
építésnek terveit és költségvetéseit mutassa be. 

Az volt egyik nézetem nekem is és azt ki 
is fejeztem, midőn e házban az első vasúti tár
gyalásnál részt vettem, hogy a megszavazandó 
vasutaknak részletes terve ki legyen valamely 
oly helyre téve, hogy azt minden képviselő meg
tekinthesse. 

Erre nézve főihoztam például azt, hogy a 
keleti vasútnál nem hirdettetett csőd, hogy ott 
a szerződés magánúton ugy történt, hogy arra 
alkalmok nem volt másoknak ofFerteket tenni, 
mint egyenesen azon félnek, kivel a minisztérium 
azt kötötte. Az kitetszett már a szerződésekből 
is, hogy a Nagyvárad-Kolozsvárig terjedő vonal
részre voltak igen is többen, a kik konkurráltak, 
és hogy a legtöbbet ígérő fél, Waring Károly 
nyerte el a szerződést; de ugyanakkor kimon
datott az is, hogy a Kolozsvártól Brassóig és 
Marosvásárhelyig terjedő vonalrészekre újra csőd 
fog hirdettetni, mert arra találkoztak emberek, 
a kik azt mondták, hogy készek e vonalrészt ol
csóbban is elvállalni, mint a mennyit Waring Ká

roly ajánlott. Egy interpellátió is té te te t t a kép
viselőházban, s a mint látom a naplóban, Csen
gery Imre jegyző olvasta fel Eszterházy István 
gr. interpellátióját, mely igy hangzik: „Hajlan
dó-e a közlekedési minisztérium a kolozsvár-bras-
sói s mellék vasút vonalaira nézve tekintetbe venni 
oly ajánlatot, mely az ország pénzbeli ereiét 
kisebb mérvben veszi igénybe, mint azon ja
vaslat, melyet a minisztérium a ház asztalára 
letett?0 

Ezen interpellátióra a minisztérium mind a 
mai napig adós maradt a válaszszal, hanem mi
kor későbben, deczember első napján a törvény
javaslat maga tárgyalás alá került, maga a mi
niszter ur — ugy hiszem betegség miatt — jelen 
nem lehetvén, helyette az államtitkár ur felelt, 
és először azt jelentette ki, hogy augusztus 18-án 
kihirdettetett a csőd a nagyvárad-kolozsvári vo
nalrészre, de a többire nézve azt mondja: midőn 
ez alapokon építésére Waring Károly vállalko
zott, reá rövid időre bemutatott a minisztérium
nak oly terveket, melyeket nem ő készített ugyan, 
nem is azon határidő alatt, mely számáraki volt tűz
ve, hanem sokkal előbb; oly terveket, melyek 
még 1863-ban a magyar gazdasági egyesület 
pártfogása alatt készültek. Midőn e terveket be
mutat ta s a miniszter meggyőződött, hogy azok 
mindenképen kielégítők, a kormány másrészről 
szem előtt tar to t ta azt, hogy az ország óhajtá
sának, de különösen Erdély szükségletének fog 
leginkább megfelelni azáltal, ha lehetővé teszi, 
hogy a ház még ez ülésszak alatt intézkedhessek 
arra nézve, hogy Erdély vasúttal elláttassék: a 
közmunka-miniszter egy pillanatig sem késett 
fölvenni a tárgyalásokat a benyújtott tervek 
alapján, sőt a midőn azt látta, hogy oly ered
ményre jut, melyet tiszta lélekkel, legjobb meg
győződéssel tehet le a ház asztalára, sietett a 
törvényjavaslatot rendes tárgyalás végett elő
terjeszteni. Tehát csőd nem hirdettetett és nem 
is kérdeztek meg senkit, hogy épit-e olcsóbban? 
sőt midőn aziránt interpellátió tétetett , hogy 
hajlandó-e oly ajánlatokat felvenni, melyek ol
csóbbak? arra nem is felelt, hanem a vasút épí
tését kiadta Waring Károlynak. 

Azon kívánságomra pedig, hogy a tervek a 
házban kitétessenek, azt felelte az államtitkár 
u r : .Megengedem, hogy ez normális viszonyok 
között igen czélszerü volna, ha kivált a háznak 
több tagja annyi szakismerettel birna, a meny
nyi a kiállított tervek megbirálására kívántatik. * 

Köszönjük alássan a bókot; de ha az állam
ti tkár ur nem hiszi, hogy képesek -vagyunk meg
bírálni azt, ne méltóztassék felszólítani bennün
ket hogy szavazzunk meg pénzt az ország 
vagyonából: mert a mit meg bírálni nem vagyunk 
képesek, azt meg sem szavazhatjuk. 

48* 
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Különben ezen szakismeretre nézve rendkí
vül sok beszéd van mindenütt. Ezen szakisme
rettel mentegetnek mindenfélét. Mentegetik azt, 
hogy a magyar ember alig kap alkalmazást a 
közlekedési minisztériumban; (Igaz! a bal olda
lon) én nekem is volt egy kis tapasztalásom az 
életben, és én azt mondom, hogy ily dolgokhoz 
egy kis józan felfogás mellett igen kevés szakis
meret kell. A vasutak építésére vonatkozólag 
minden, de minden mű oly részletesen van meg
írva, hogy abban semmi ujat nem talál fel egy-
hamarjában valaki. Ha alagút vagy viaduct épí
tendő, vagy hidakról van szó, csak a mintát kell 
megválasztani, és ha az megvan, ott minden 
téglának a helye le van irva, ugy hogy oda 
roppant szakismeret nem kívántatik. Kell hozzá 
egy kis józan felfogás, hogy tekintettel a helyi 
körülményekre csináljuk a választást. Azon meg
jegyzésem is van a ház elé terjesztett vasúti 
törvényjavaslatokra nézve, hogy ón nem tudom, 
micsoda fatalitásnál fogva, hanem mindig ugy 
történik, hogy mikor az ülésszaknak vége van, 
akkor az utolsó napokban terjesztetnek elő a 
vasúti törvényjavaslatok. (Igaz! a bal oldalon.) 

Méltóztassanak nekem mutatni oly törvény
javaslatot, melyet előbb terjesztettek volna elő; 
mindig akkor jönnek a vasúti törvényjavaslatok, 
midőn néhány nap múlva a ház elnapolja magát. 

A mi a régibb vasutakat illeti, a melyekre 
nézve a minisztérium mégis már intézkedett, fel 
kell említenem — és ez iránt felvilágosítást kérek, 
mert egész positivitással nem tudom — hogy a 
pécs-barcsi vasútnak, melynek az ország kamat-
biztositást ad, miért engedtetett meg a vonal 
megnyitása akkor, mikor a társaságnak rendel
kezése alatt 28 kocsinál több nem volt; kény
telen volt tehát kocsikat kölcsön venni más tár
saságoktól, különösen a déli pályától, a mely 
annak szomszédja, a melybe belemerülvén, jöve
delme kevesebb, természetesen mert a kocsik 
használatáért bért kell fizetnie, és igy nagyobb 
a kamatbiztositás fejében fizetendő kárpótlás. 

A vasúti szerződésekben meg van határozva, 
hogy mértföldenkint mennyi ezer forint fektettes-
sék mozgó anyagra; ha tehát ezen 9 mértföldön 
nem volt több, mint 28 kocsi mindössze, akkor 
én azt hiszem, hogy a minisztérium nem teljesí
tette kötelességót, mikor megengedte, hogy ezen 
vasút ily körülmények közt megnyittassák, és 
már a megnyitás napjától igénybe vegye az or
szág garantiáját. 

A másik vasút, melyre nézve észrevételeket 
kívánok tenni, a kassa-oderbergi. (Halljuk!) 

Ezen vasutat nem a mostani, hanem az 
előbbeni kormány engedélyezte; kiépítve, az igaz, 
hogy még most sincs. Akkori időben, mikor az 
engedély kiadatott, mindenki tudja, hogy az 

engedélyes Langrand-Dumonceau nyíltan hírla
pokban hirdettette Belgiumban és Francziaor-
szágban, hogy ő ezen a vasúton 60 millió fran
kot fog nyerni, s emellett kimutatást közölt, 
mely igazolja, hogy az engedélyes 24 millió 
frtot, az az 60 millió frankot nyerhet. Megso-
kalta ugyan ezen nyereséget a magyar kormány 
és uj szerződést kötött. Mellesleg mondva, nem 
a közlekedési minisztérium tet te ezt, mert az 
is különös dolog Magyarországon, hogy a vasúti 
és közlekedési eszközökre nézve két minisztérium, 
a közlekedési és pénzügyi intézkedik; én ugyan 
azt gondoltam, hogy a pénzügyminisztériumnak 
semmi befolyása a vasutakra nincs, mint az, 
hogy termézetesen őt kérdik meg, ha ezen vasút 
megszavaztatik, képes lesz-e a szükséges pénzt 
megadni vagy sem ? de hogy azontúl is befolyása 
legyen, azt átalában nem vagyok képes össze
egyeztetni a miniszteri felelősséggel és a parla-
mentális eljárással. Hogy visszatérjek, tehát a 
pénzügyminiszter ur kötött uj szerződést, hogy 
minő jogalapon vagy mi módon szedte rá 
Langrand-Dumonceau-t, hogy szerződéséről le
mondjon, nem tudom; de azt tudom, és ez is 
nyilván ki volt mondva, hogy Langrand-Dumonceau 
a szerződéstől viszalépett. 3,500,000 írt kárpót
lást kaptak a vállalkozók, kik az előmunkálatot 
teljesítették 1,700,000 frtot, és mint hallottam, 
a pénzügyminiszter ur — és i t t tán már con-
sultálván a közlekedési minisztert is — két 
millióval drágábbá tet te azon feltételeket, melyek 
szerint az uj társaság tartozik felépíteni a vasutat. 
A régi szerződésben ugyanis rósz anyag, t . i. 
17 fontos sínek és rósz faalap volt kikötve, ezt 
megváltoztatta a pénzügyminiszter ur, s igy a 
szerződést 2 millióval drágította. Tehát ezen uj 
társaság 7.200,000 írtnak előleges lefizetése mel
lett elvállalta ezen vasútnak kiépítését. Es igy 
7 millióval kevesebbet nyert, mint a mennyit 
nyerhetett volna a belga társulat, de mégis igen 
sokat akart nyerni. (Derültség.) Ha ezen szerző
déseken annyi nyerni való van, nem tudom mért 
nem vásárolta azt meg maga az állam? Hiszen, 
ha csakugyan 2é millióval kell több biztosítékot 
fizetni, mint ha saját költségén építette volna, 
ennél szebb befektetést nem tehet vala a kor
mány. (Felkiáltások a szélső bal oldalon: Igaz!) 

A mi magát az első szerződést illeti, ha 
azon okmányok, melyeket a minisztériumtól kér
tem, kezünkben lesznek: tán ideje lesz, hogy a 
ház terjeszsze ki figyelmét arra, mily tekintetben 
és mennyiben érvényesek az ily szerződések és 
ki az, ki ezen szerződések megkötéseért felelős
ségre vonható? mert én azt hiszems hogy a ki 
az ország vagyonát hűtlenül kezeli, volt légyen 
vagy bármely kormány alatt is, felelősségre von
ható ; mert ily károk megtérítésére nézve elévü-
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és nem létezik; a ki tehát ilyen szerződést köt, 
ha ezen szerződés megvizsgálásából és a vele 
járó körülményekből kisülne az, hogy szándéko
san, tudva kárositotta meg az országot, azt hi
szem, az mindig felelősséggel tartozik. 

T. ház! Méltóztatnak igen jól emlékezni, 
hogy a legrégibb időktől fogva, mióta vasutakról 
van szó, a magyar nemzetnek egyik kedvencz 
terve mindig a fiumei vasút volt. Ezen fiumei 
vasútra kívánok néhány megjegyzést tenni. 

Meg vagyok győződve, hogy a magyar nem
zet ma sem óhajtja kevésbé e vasút kiépítését, 
mint óhajtotta mindenkor. E vasút az, mely 
bennünket egyenes összekötetésbe hoz a tengerrel, 
következőleg a világvásárral. Sokszor emeltetett 
már szó a házban ezen vasút építésére nézve, 
de tudtomra, legalább én nem emlékszem, hogy 
ezen vasútra nézve törvény alkottatott volna. És 
én nem ismerem el a minisztériumnak azt a 
jogát, hogy törvény alkotása nélkül az ország 
vagyonából, ha csak egy krajczárt is, kiadjon. 
Az az alkotmányosságnak alapja, hogy minden 
egyes fillér az országgyűlésen szavaztassák meg, 
és törvény értelmében adassék ki. 

Nem tudom bizonyosan, de meglehetős hi
teles helyen azt hallottam, hogy a fiumei vasút
nak mi módoni építésére nézve a benyújtott 
terveket ő felsége a király múlt június vagy 
Julius hónapban elfogadta volna, s ennélfogva 
munkába vétetett a minisztérium által az épít
kezés. Nem tudom, ez csakugyan igy van-e vagy 
nem? hanem arra kérem a minisztériumot, ne 
méltóztassék mindig oda működni, hogy az ellen
zék, képviselői kötelességét teljesítvén, kénytelen 
legyen mindig a király személyét hozni a vitába. 
Az axiómája az alkotmányosságnak, hogy a király 
az országgyűlés beleegyezése nélkül a nemzet 
vagyonából egy fillért sem utalványozhat. (He
lyeslés a szélső bal oldalon.) Az tehát, hogy a 
király elfogadta a terveket, nem elegendő, mert 
a király a törvényhozásnak csak egyik részét 
képezi, s a törvényhozás másik részének az ő 
intézkedésihez hozzá kell járulni, s ha alkotmá
nyosan akar uralkodni, az ország vagyona felett 
rendelkezni nem szabad. 

Azt is hallottam, hogy Fiúméba a tengerről 
kikötő építtetik. Van bizonyos nyoma ennek a 
költségvetésben, de nem egészen világosan látszik, 
hogy hol, mikép építtetik ezen kikötő, hanem 
csak annyit tudunk róla, hogy a minisztérium 
szintén az országgyűlés mellőzésével egy szerző
désre lépett, mely szerint bizonyos summában 
megállapította minden köblábnak, köbölnek épí
tését. Azt is hallottam, hogy ezen összeg meg
lehetősen nagy. 

Tekintetbe véve, hogy e kikötő mellett, 
ettől néhány lépésnyire egy alagút fog fúratni, 

és hogy ez alagútnak készítője egész kézséggel 
és örömmel elfogadta volna azon ajánlatot, hogy 
az alagútból kijött anyagot a tengerbe tegye le 
a kikötő elkészítésére, és igy a kikötő épitése 
igen kevés költségbe került volna. 

Azt is fölhozták, hogy a fiumei vasútnak 
indóháza a lehető leghátrányosabb helyen jelöl
tetet t ki építendőnek. A leghátrányosabb ugyanis 
Magyarországra nézve, mert a Magyarországból 
jövő vasútnak meg kell kerülni Fiume városát, 
á t kell menni hegyen, alagúton, hogy oda ér
kezhessék az indóházhoz. Ugy hallottam •— én 
a helyi viszonyokkal nem vagyok ismeretes — 
hogy ezen indóház sokkal czélszerübben építte
te t t volna a másik oldalon; hanem építtetett 
az egyik oldalon azért, mert ott jön ki a szent
péter-fiumei vasúti vonal, mely a déli vaspályá
hoz tai'tozik. (Ellenmondás jobb felől.) 

Sokszor hozatott föl már mind a közönség
ben, mind a sajtó utján, a mi különben i t t a 
házban is említve volt, s a sajtópereknél állítta
tott, hogy a magyar közlekedési minisztérium. 
és a déli vasúttársaság közt különös összekötte
tés van. (Föíkiáltások a szélső bal oldalon: Bizony 
mondják!) Ez, t. ház, olyan körülmény, mely 
sok gyanúsításra adott alkalmat; ideje, hogy 
ez iránt egyszer tisztába jöjjön az ország. (Föl-
kiáltások a szélső bal oldalon: Ugy van! Ugy van!) 
Annyi bizonyos, hogy a minisztérium legfőbb 
hivatalnokai előbb ezen déli vaspálya hivatalno
kai voltak. (Halljuk! Halljuk!) Ebből még ter
mészetesen nem az következik, hogy ily hiva
talnokot alkalmazni nem lehet. Mert hiszen bi
zonyos számú szakértőkre mindenesetre szükség 
levén, azokat legalkalmasabban, legjobban csak 
azok sorából lehetett venni, kik már előbb is 
vasúti ügyekkel foglalkoztak. Hanem, tiszt, ház / 
midőn ezen onnan átvett hivatalnokoknak csak
nem kizárólagos befolyás engedtetik a vasutak 
épitése körül, és döntő befolyás minden tekin
tetben, és midőn mégis az ország minden részé
ben panaszkodnak, hogy a hol az ország érde
kei a déli vasutéival összeütközésbe jönnek, ot t 
mindig az ország érdeke a vesztes; (Élénk fölki
áltások a szélső bal oldalon: Igaz!) akkor én azt 
hiszem, t . ház, hogy ez igen figyelemre méltó 
dolog a képviselőház részéről. 

Van itt a minisztériumon kivül álló — 
nem tudom, eoordinált vagy subordinált ál lást 
elfoglaló — vasútépítési igazgatóság, melynek 
műszaki tanácsosa — ki nem is lakik Budán, ha
nem Bécsben — ád audiencziát a magyar minisz
teri tanácsosoknak, miniszteri fizetéssel bír, 
nem tudom, hogy rangja is miniszteri-e, nem 
tudom, hogy eoordinált vagy subordinált állást 
foglal-e el. (Fölkiáltások'. Thommen!) Annyi áll, 
hogy az építési igazgatóságnak Pesten levő fő-
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tisztviselői mind nagyobb fizetésekkel birnak, 
mint a minisztériumban alkalmazott legmagasabb 
tisztviselők. Itt van egy igazgató 7200 frt, itt 
van két felügyelő 5100 frt fizetéssel, és igy to
vább ; már pedig az államtitkár, a miniszterta
nácsosoknak alig vannak ily nagy fizetéseik, és 
ezen emberek mind idegenek. Ezek azok, kik 
a eoncurrentiából mindig kiszorítják a magyart, 
és mindenütt svajeziakat és németeket hoznak 
be, ós ezen emberek mind a déli vaspályánál 
voltak hivatalnokok. 

Ho l lán Ernő: Nem igaz! 
S i m o n y i E r n ő : Ezek készitik a ma

gyar vaspályák tervezetét, ezek dolgozzák ki a 
magyar vaspályák mi módoni kivihetőségének 
terveit. (Ugy van! bal felől.) 

Még azon körülményt is meg kell jelölnöm, 
hogy a legközelebbi időben az is történik, bogy 
a közlekedési minisztériumnak némely hivatal
nokai egyszersmind mint kormánybiztosok vasúti 
társulatoknál fizetésbe lépnek. Tudom, hogy 
Ausztriában is igy van az, de ebből nem követ
kezés, hogy mi a roszat utánozzuk. Már hogy 
egy miniszteri tanácsos vagy egy miniszteri osz
tálytanácsos, a kinek föladata ellenőrizni a vas
utakat, ellenőrizze azon királyi biztost, a ki ő 
maga, az, nézetem szerint, képtelenség. Azon 
biztos sokszor ellenkezésbe jön ama miniszteri 
hivatalnokkal, midőn mindkettő lelkiismeretesen 
teljesíteni akarja kötelességét: mert hogy ekkor 
gyeik a másikat ellenőrizze, az, nézetem szerint, 
képtelenség. (Igaz! Ugy van! hal felől.) Szaporí
tani a fizetéseket hivatalok eumulatiója által, 
ezen czél eléretik & fönebbi módon; de hogy igy 
az ország java előmozdittatnék, az már csak
ugyan kétséges. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

De hogy visszatérjek a déli vaspályára: so
kan emlékeznek a t. házban hogy a múlt 
nyáron egyik napilap ellen sajtóper indíttatott, 
még pedig egyszerre kettő: egyik hivatalosan a 
közlekedési miniszter által, a másik pedig Hol
lán Ernő államtitkár ur által; mindkét perben 
ugyanazon egy vád képezte a sérelem tárgyát. 
Az illető czikknek sérelme abban öszpontosult, 
hogy a déli vaspálya Magyarország érdekére 
nézve káros, ha a magyar közlekedési miniszté
rium és a déli vaspálya közt valami viszony lé
tezik, valami, hogy ugy mondjam, solidaritás, 
vagy helyesebben nem is annyira solidaritás, 
mint bizonyos viszony {Fölkiáltások a szélső bal 
oldalon: Valami nexus!) létezik. És körülbelül 
abban culminált aztán a czikk , hogy a magyar 
közlekedési minisztériumnak vezető, de rósz szel
leme lenne az államtitkár ur. (Derültség a szélső 
lal oldalon.) Ezen per megindittatott és a mi
nisztérium szerencsétlenül járt : elvesztette a 
pert; azt mondta ki ugyanis az esküdtszék, hogy 

a minisztériumra ilyet mondani nem rágalom; 
azonban az államtitkár ur szerencsésebb volt, ő 
harmad napra megnyerte a pert és a jury íté
lete, mely a minisztériumot elmarasztalta, őt 
fölmentette. 

H o l l á n E r n ő : Igaz! ugy van! (De
rültség.) 

S i m o n y i E r n ő : Egyik főérv, mi a vé
delem tekintetéből felhozatott, az volt, hogy a 
magyar minisztérium által kormányra jutása után 
körülbelül 6 héttel egy uj szerződés köttetett. 
Ezen szerződésre vonatkozó okmányok előmu-
tatását én a közlekedési minisztériumtól már a 
múlt évi októberben kértem. 

A déli vaspálya szerződése már annak előtte 
90 évre volt kötve, és le volt járandó 1856-tól 
kezdve 90 év múlva, azaz 1945-ik évben. Ezen 
szerződés a magyar kormány által april 13-án 
1867-ben — tehát alig, hogy a kormáuy átvette 
működését — kicseréltetett egy uj szerződéssel, 
melynél fogva a mértföldenkint biztosított, körül
belül 35,000 frtnyi tiszta jövedelem helyett, 
melyet elébb a kormány biztosított, most az uj 
szerződés szerint mértföldenkint több mint 60.000 
frtnyi tiszta jövedelem biztosíttatott. 

H o l l á n Ernő: Nem igaz! 
Mikó Imre gr. közlekedési mi

n i s z t e r : Semmit se biztosított a magyar kor
mány ! 

S i m o n y i E r n ő i Volt alkalmam múlt
kor már említést tenni azon franczia okmány
ról, melyet jelentett a közlekedési miniszter ő 
fölségéhez, és ezen jelentésben ez áll : „L'etat a 
garanti pour tout le reseau de la Sudbahn pour 
1866 un rendement brut de fi. 91,000par nulle, 
et 1000 florint de plus pour chaque anuée sui-
vante jusqu'á ce que la somme de 100,000 fi. 
sóit atteinte ; cetté derniére somme sera ensuite 
le revenu brut garanti par au. jusqu'a l'extinc-
tion de la concession." Ez annyit tesz, hogy a 
kormány ezen vasúttársaságnak mértföldenkint 
nem ugyan tiszta , hanem bruttó-jövedelmet 
91,000 frtot biztosított 1866. évre. 

H o l l á n Ernő: Nem igaz ! 
S i m o n y i E r n ő : Engedelmet kérek, én 

a miniszter urnák hivatalos jelentéséből olva
sok, méltóztassék azt megczáfolni. 

Ho l l án Ernő: Fogom is! 
S i m o n y i E r n ő : Akkor a biztosítási összeg 

91,000 frt volt, 9 év múlva pedig 100,000 frt 
lesz, még pedig azt is hozzá teszem, hogy azon 
szerződés, mely már 1856-ban köttetett, tehát 
már 11 évig folyt, 23 évié meghosszabitást 
nyert. 

Már most arra nézve, hogy ezen 100,000 
frt garantia többet tesz mint 60,000 frt jöve
delem, bátor vagyok a t. háznak felolvasni a 
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déli vasúttársaság múlt éri april 23-án tartott 
a párisi nagygyűlésen beadott jelentéséből a kö
vetkező tételt: „Das Verhaltniss der Betriebs-
Auslagen zu den Brutto-Einnahmen, das im Jahre 
1867 35. 5% war, ist im Jahre 1868 anf 34. 
l°/o gefallen."*' Tehát még a netto-jövedelem 65. 
9e/o; tehát nem tévedtem, mikor azt mondtam, 
hogy 65,000 írttal több garantiroztatott. 

H o l l á n E r n ő : Nem igaz! 
S i m o n y i E r n ő ; Igen fogok örvendeni, 

ha ezen adatokat meg fogja czáfolni az állam
titkár ur, annál inkább fogok pedig örvendeni, 
mert ezen adatok már azon tudva levő sajtó
per alkalmával is fölhozattak, de meg nem czáfoltat
tak. Az első per alkalmával nem is vártam a 
czáfolatot, mert akkor az államtitkár és a vádló 
ur az illető vádra nem volt elkészülve, de igenis, 
vártam a másik per alkalmával, mert a két 
sajtóper kőzött több nap jött közbe, mely lehe
tővé tette azt, hogy az államtitkár ur a vádlót 
instruálta volna. Megvallom, akkor vártam a 
eaáfolatot, mert oda vitte a dolgot a kormány, 
hogy az esküdtszék mondja ki : vajon rágalom-e 
a minisztériumról azt mondani, hogy az ország 
érdekeit szemmel nem tartja ? De, a mint mon
dom, a közbejött 2—3 nap múlva, sem tudott 
a vádra felelni. Pedig a lapokban említve volt, 
hogy az államtitkárral közel összeköttetésben 
álló egyének nagy tevékenységet fejtettek ki a 
városban. Csodálom tehát, hogy akkor az ál-

1 lamtitkár ur nem gondolt arra, hogy czélszerü 
lenne a fölhozott adatokat megczáfolni. Ez előt
tem megfoghatatlan volt, és ennélfogva igen fo
gok örvendeni, ha azokat megczáfolja. 

De mindezeknél fogva nem lehet csodál
kozni azon, hogy az emberek átalán oly dolgo
kat beszélnek, mint a minőket beszélnek. De 
ezen beszédek folytatása sem a kormány tekin
télyével, sem az. ország érdekeivel semmikép 
meg nem férnek. (Élénk helyeslés a szélső bal olda
lon) Itt valami intézkedést kell tenni, hogy a 
dolog tisztába jöjjön. 

Hivatkozom arra, hogy nincs e házban 
senki, ki ne tudja azt, hogy az emberek 
ilyeniket beszélnek. Ezen beszédeknek véget 
kell vetni (Helyeslés a szélső bal oldalon) különben 
tönkre teszszük az ország hitelét, és (Helyeslés) 
érdekét, a kormány tekintélyét és érdekét. 

Kérem tehát a kormányt, kérem az illető 
minisztériumot : méltóztassanak oly felvilágosítá
sokat adni, melyek ne csak ezen házat, hanem az or
szágban az átalános közvéleményt is e tekintetben 
megnyugtassák, (Ugy van!) Kérem továbbá a 
t. házat, hogy e fölvilágositások nyomán intéz
kedjék ugy, a mint az érdekek szükségesnek 
fogják találni. (Élénk helyeslés bal felől.) 

E l n ö k : A tárgyalást holnap 10 órakor 
folytatjuk. 

Az ülés végződik d. u. 211% órakor. 
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Gajzágó Sa lamon e lnök le t e a l a t t . 

gyaltatik. 
Tárgyai: Kérvények bemutatása. A közmunkai és közlekedési minisztérium költségvetése folytatólag tár-

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics ! 
Kálmán, Eötvös József b., Festetics György gr., 
Mikó Imre gr.; későbben Gorove István, Lónyay 
Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10lfs órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni ós a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a január 25-dikén tartott ülés jegyzőkönyvét) 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Mi
hályi Péter jegyző ur fogja vezetni, a szólók 
neveit Széll Kálmán és Jámbor Pál jegyző urak 
fogják jegyezni. 

Van szerencsém a következő irományokat 
bemutatni: 

Győrmegye közönsége kéri, hogy a vándor-
czigány népfaj megtelepítése és polgárosítása 
iránt törvény alkottassák. 

Szabadka város 986 polgára kéri, hogy a 
káromkodás ellen fenyítő törvény alkottassák. 

V u k o v i c s Sebő : T. ház ! 
P u l s z k y F e r e n c z : Nem szabad most 

szólani! 
V u k o v i c s S e b ő : Miért nem? (Halljuk!) 

A t. alelnök ur előadta a felveendő tárgyakat. 
E l n ö k : Bocsánatot kérek, én csak bátor 

voltam az irományokat szabályszerüleg bemu
tatni, és azt hiszem, erre nézve annál kevésbbé 
lehet a t. képviselő urnák észrevétele, mert 
szükséges, hogy az irományok szabályszerüleg be
mutattassanak. Méltóztatik talán a szabályok
hoz szólni? 

V u k o v i c s S e b ő : Én egyenesen az el
nökség tekintetében kívánok szólni. Nem hallot
tam, hogy az érdemes alelnök ur szavait azzal 
kezdte volna, hogy előadta volna annak okát, hogy 

rendes elnökünk miért nem foglalta el ma az elnöki 
széket? (Felkiáltások jobb oldalon: Nem szükséges!) 
(Mozgás: Halljuk!) Azt hiszem, t. ház, főkép oly 
alkalommal, midőn a tegnapi tanácskozások követ
keztében azt várhatni, hogy fontos kérdések fog
nak tárgyaltatni (Nyugtalanság és hosszantartó zaj) 
mindenesetre meg kellene említeni azon okot, 
mely mentségül szolgál arra, hogy érdemes el
nökünk nem foglalta el a maga helyét. (Zajos 
ellenmondások jobb felől: Halljuk! bal felől.) Azt 
hiszem, a nélkül, hogy legkevésbé is kétségbe 
vonnám az igen tisztelt alelnök ur képességét 
azon helyet ideiglenesen elfoglalni, mégis, hafonto 
sabb tárgyak fordulnak elő, akkor nézetem szerint, 
hacsak legyőzhetlen akadály nem áll útjában, 
kívánnunk kell, hogy mindenesetre választott ren
des elnökünk tapintata vezérelje a tanácskozáso
kat. (Ingerült ellenmondások jobb felől. Felkiáltás: 
Ez is választott!) Oly alkalommal mondom, kí
vánnám, rendes elnökünk tapintata és dologis
merete vezérelje tanácskozásunkat, és pedig an
nál inkább, mert megvallom, minden sértés szán
déka nélkül, arra emlékszem, többször történt, 
hogy épen heves vitává fajult tanácskozásunk 
akkor, midőn érdemes alelnök ur ült az elnöki 
széken. (Nagy mozgás a jobb oldalon. Felkiáltások: 
Ez sértés ! Tessék rendre utasítani! Rendre! Rendre! 
Ez személyeskedés !) 

E l n ö k : T, ház ! Én először is bocsánatot 
kérek a t. háztól, hogy a szabályok pontos 
megtartásával nem kezdettem meg a mai ülést 
és érdemes Vukovics képviselő urat a szabályok 
ellen épen akkor engedtem szólni, a mikor egy-
átalában a képviselőknek szólni joguk nincs. 
(Felkiáltások jobb felől: JJgy van!) A mi pedig azt 
illeti, hogy én annak indokolása nélkül kezdtem 
meg a mai ülést, hogy a képviselőháznak való
ban érdemes elnöke ma miért nem foglalta el 
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elnöki székét, azt hiszem, az érdemes képviselő 
nr meg fogja nekem engedni, ha egész határo
zottsággal kijelentem, hogy én ily indokolással 
a képviselőháznak nem tartozom. (Élénk helyeslés 
a jobb oldalon.) 

V u k o v i c s S e b ő : Tartozik! 
E l n ö k : Mellőzve azt, hogy van-e képes

ségem vagy nem ? és én megengedem, hogy igen 
gyenge vagyok azon fontos teendőkhöz képest, 
(Valaki a szélső baloldalon: Igás! Zajos ellenmon
dás jobb felől és hosszantartó éljenzés.) ezt megen
gedem ismétlem, de engedje meg nekem a t. 
képviselő ur, hogy azon bizalomnál fogva, és 
következőleg azon jognál fogva, melyet a kép
viselőház nekem akkor adott, mikor ezen elnöki 
székbe választott, egyszersmind föltette rólam, 
hogy képes leszek mindazon nehézségeket elgör
díteni, melyek az elnöki tiszttel együttjárnak. 
Miután tiltakozásomat ismételve nyilvánítom ki 
az ellen, hogy a ház bármely választott alelnö
kének kötelessége indokolni, hogy miért foglalta 
el az elnöki széket, van szerencsém az ülésnek 
ezen nézetem szerint nem jogszerüleg . . . 

V u k o v i c s S e b ő : De jogszerűen! (Élénk 
ellenmondás jobb felől.) 

E l n ö k ; . . . megszakasztott folyama után 
a következő kérvényeket bemutatni. 

Deák Ferencz Pest belvárosi képviselő be
nyújtja Pest sz. k. város fölterjesztését az ipar
törvényjavaslat tárgyában. Miután ezen ipar
törvényjavaslat a központi bizottságnál van tár
gyalás végett, nem tudom, a t. ház jónak ta
lálja, hogy ezen kérvény a központi bizottság
hoz utasittassék-e figyelembe vétel végett. (He
lyeslés jobb felől.) 

G h y c z y I g n á c z : Engedelmet kérek, 
csekély nézetem szerint e tárgyat a központi bi-
aottsághoz utasítani nem lehet. A központi bi
zottság az osztály előadóiból van alakítva azért, 
hogy az egyes osztályok netalán eltérő vélemé
nyezéseiből egy közös véleményes jelentést te
gyen. Nem tartom tehát a központi bizottság 
hatásköréhez tartozónak e kérvény felett hatá
rozni, hanem ez a kérvényi bizottság teendője 
és kötelessége. 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Ha jól va
gyok értesítve, ezen folyamodása Pest városának 
az ipartörvényjavaslatra vonatkozik, a melynek 
megállapításával a központi bizottság épen.e 
pillanatban foglalkozik. Magamnak is, ha majd 
a kérvényekre jön rá a sor, lesz egy beterjesz
tendő folyamodványom, melyet a pesti munkás
egylet elnöke intéz a t. házhoz, és mely hasonló 
kérést foglal magában. Ha azt akarjuk, hogy 
ezen kérvények kellő időben jussanak a ház elé 
és figyelembe vétessenek, azon esetben vagy oda 
kell utasítani a kérvényi bizottságot, hogy rög-

KÉPV. H. NAPLÓ 18 !~J ív. 

tön járjon el és lehető legrövidebb idő alatt ter-
jeszsze elő jelentését, hogy az még oly időben 
kerüljön a központi bizottsághoz, hogy annak 
hasznát vehesse, vagy pedig egyenesen a központi 
bizottsághoz kell utasítani. A központi bizott
ság a mint szintén tudom szakértőket hallgat 
ki, a mihez a házszabályok szerint joga is van ; 
ha azon kérvényben, a mit nem tudok, hasonló 
kérés foglaltatik, akkor azt gondolom, hogy nem 
igen vétenénk a házszabályok ellen, ha azt 
egyenesen a közjogi bizottsághoz utasittanók, 
annyival inkább, mert volt már eset, hogy kér
vények, melyek a házszabályok értelmében a 
központi bizottsághoz lettek volna intézendők, 
hol egyik hol másik szakbizottsághoz utasíttat- • 
tak. Egyébiránt a t. ház határozatától függ, 
vajon a központi bizottsághoz, vagy pedig a 
kérvénvi bizottsághoz méltóztatik-e utasítani? 
de ha az utóbbihoz, akkor arra vagyok bátor 
kérni a t. házat, tegye azt azon utasítással, 
hogy ez rögtön összeülvén tárgyalja és haladék
talanul tegyen jelentést a háznak. 

Z i c h y Sándor g r . : T. ház! Nekem 
nem lehet semmi ellenvetésem az ellen, hogy oly 
kérvények, a melyek valamely ügy eldöntéséhez 
alkalmas anyagot szolgáltatnak, vagy melyek elin
tézése valamely bizottság vagy a központi osztály 
működésével szoros összefüggésben van, mindjárt 
oda intéztessenek. A mennyiben azonban akár 
ez történik a jelen esetben, akár pedig a kérvé
nyi bizottság oda utasíttatnék, hogy ezen kér
vényt a központi bizottsághoz származtassa át 
minél előbb, azt kérném a t. háztól , hogy 
ugyanezen elvet alkalmazza azon kérvényekre 
is, melyeket hasonló irányban egy vagy más tag 
már előbb volt szerencsés beadni. Szót emelek 
pedig ezen kérdésben azért, mert én is voltam 
szerencsés, némely molnárok kérvényét bemu
tatni, mely az ipartörvénynyel, szerintem, és kér
vényezők szerint is, szoros összefüggésben áll, 
mely kérvényt ez alkalommal szintén azon előnyben 
óhajtanám részesittetni, melyet nemcsak természe
tesnek és indokoltnak, hanem a ház által átalá-
ban alkalmazandónak tartok. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Én azt tar
tom, annak semmi akadálya nincs, a mit Irá
nyi t. képviselőtársunk kíván: hogy a kérvényi 
bizottság utasíttassák, hogy ezen kérvényt rög
tön soron kívül tárgyalás alá vegye, a háznak 
azonnal jelentést tegyen ; azt tehát részemről 
igen szívesen elfogadom. De, hogy a kérvényi 
bizottság mellőzésével egyenesen a központi bizott
sághoz utasíttassák azon kórvény, ahhoz részem
ről nem járulhatok. Több kérvény adatott 
már be ugyanezen tárgyban, így épen Zichy 
Nándor képviselőtársunk részéről is; már most, 
ha egyes kérvényeket a nélkül, hogy a ház előtt 
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fölolvastatnának és tárgy altathatnának, ily kivé
telben részesítenénk és egyenesen a központi bi
zottsághoz utasítanánk, míg a többi a kérvény
bizottsághoz menne, azt én nem tartom lehető
nek, nem tartom a képviselők egyenlő jogával 
és helyzetével megegyeztethetőnek. (Helyeslés.) 

Azért méltóztassék elhatározni, hogy ezen 
kérvény a bizottsághoz ntasittassék azon meg
hagyással, hogy ezt rögtön tárgyalván a ház
nak jelentést tegyen, hogy a ház azután ugy 
a mint jónak látja, azonnal intézkedhessek. (He
lyeslés.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : Nagyobb fontos
ságú kérdés ez, mintsem első tekintetre látszik. 

„ Midőn a házszabályokat a múlt országgyűlés 
alatt átalakítottuk, már akkor figyelmeztettem 
a t. házat, hogy az osztályok előadóiból alakult 
központi bizottság magát független önálló testü
letnek tekintvén, jelentéseit ily alakban szokta 
bemutatni : összeültünk, tanácskoztunk és ily ér
telmű határozatot hoztunk. Én azt gondolom t. 
ház, az osztályok tanácskozása nem egyébre való, 
mint ezt a házszabályok is kijelentik, mint arra, 
hogy előkészítsék a véleményeket. A központi 
bizottság előadóinak, véleményem szerint, más 
joguk és kötelességök szintén nincs, mint össze
szedni a kilencz osztály szavazatainak többségét és 
arról jelentést tenni. Tehát a központi bizottság 
soha sem lehet első instantia a tárgyalásra néz
ve^ semmit önállólag nem végezhet, hanem csak 
összeszedi az osztályokban nyilatkozott véleménye
ket. Miután erről van szó, ezen különleges eset
ben sem kívánok ezen elvtől eltérni, hanem 
egyenesen a kérvénybizottsághoz utasít tatni kí
vánom a kérdéses kérvényt, mely véleményét a 
ház elé terjesztvén, az kinyomatik és azután ke
rül az osztályokhoz, az osztályok többségének 
véleményét a háznak majd bejelenti a központi 
előadó. Ez nézetem e tekintetben. 

E l n ö k : T. ház! Részemről csakis kérdést 
intézni kívántam a házhoz, a t . ház nem fo
gadja el a központi bizottsághoz való utasí tást : 
ennélfogva a kérvényi bizottságnak fog kiadatni 
oly utasítással, hogy azonnal tárgyalja és jelen
tését oly időben terjeszsze be, hogy a központi 
bizottságnak még módja legyen azt figyelembe 
venni. 

G y ő r F f y G y u l a : Én csak azon elnöki 
kijelentésre kívánok megjegyzést tenni, hogy va
lamely kérvény a kérvényezési bizottságtól köz
vetlenül a központi bizottsághoz ntasittassék. 
(Felkiáltások: Ezen már tul vagyunk!) Ez ügyben 
nem létezhetik központi bizottság, mert az osz
tályok minden egyes kérdésben a központba kü
lön előadót választanak, és ebből alakul a köz
ponti bizottság. (Felkiáltások jobb felől: Azt min
denki tudja!) 

E l n ö k :* Nem tudom kiván-e valaki a 
képviselő urak közül előterjesztést tenni? 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Irlinger Antal, 
mint az átalános munkásegylet elnöke, az iránt 
folyamodik, hogy az ipartörvényjavaslat tár
gyában alakult központi bizottság a munkások 
sorából is hallgasson meg szakférfiakat. Arról ér
tesült ugyanis, hogy ezen központi bizottság a 
szakférfiak meghallgatásával csak a munkaadókra, 
a mesterek és gyárosok osztályára kivan tekin
tettel lenni. Kérvényező pedig ugy van meggyő
ződve, hogy, ha a mesteri osztályokból hallgat
tatnak meg szakértők, a méltányosság azt kíván
ja, hogy a munkások sorából is hallgattassanak 
meg. Én ezt szintén igazságosnak és méltányosnak 
találván, arra kérem a t . házat, hogy ezt a 
kérvényi bizottsághoz utasíttatni méltóztassék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit-
tatik. 

C s e r n a t o n y l a j o s : Bátor vagyok be
nyújtani egy folyamodványt, melyet a szabad 
király Pest városában gyökösjoggal biró sebész
műhelyek tulajdonosai adtak át előterjesztés 
végett, és melyben a sebészműhelyekre vonat
kozó gyökösjoguk megváltását kérik. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit-
tatik. 

S o m s s i c h P á l : Személyes kérdésben kí
vánok szólani. Halljuk'. (Halljak!) Teszem azt 
csak most azért, mert a ház rendé szerint min
denesetre a jegyzőkönyv fölolvasása után előbb 
következnek az elnökség előterjesztései, azután 
az egyes képviselők által beadandó kérvények és 
interpellatiók. Arra, a mit Vukovics képviselő ur 
— nem voltam ide ben, de ugy gondolom, 
azért mondott, mert nem én foglaltam el az elnö
ki széket — megfelelt első alelnök társam a maga 
részéről. Én tartozom azonban felvilágosítással: 
miért nem fogaltam el ma ama helyet? Azért, 
mert a közlekedési minisztérium költségvetésének 
talán több pontjára, de egy pontjára nézve bi
zonyosan, mint képviselő fölszólalni kötelességem
nek tar tom: élni kívánok tehát a házszabályok
nak azon engedelmével, melynél fogva az elnök 
ilyenkor képviselői helyét foglalhatja el és szól
hat ; de ez esetben elnökölnie azon egész tárgya
lás alatt nem szabad. Én tehát csak a szabályok
nak engedtem akkor, midőn az elnökséget elnök
társamra ruháztam át. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Következik a napirendre tűzött 
t á rgy: a közmunkai s közlekedési minisztérium 
költségvetésének tárgyalása. 

M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i 
n i s z t e r : T. ház nem mulaszthatom el, hogy 
Simonyi Ernő t. képviselő ur által a tegnapi 
ülés végén mondott beszédében foglaltakra nézve 
némi megjegyzéseket ne tegyek. (Halljuk!) 
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Köszönettel tartoznám t. képviselő urnák 
azon elismerésért melyet irányomban nyilvánított, 
ha későbbi szavai annak hatását le nem rontot
ták volna. A mi a t. képviselő ur beszédében 
reám nem vonatkozó személyeskedéseket illeti: 
azokat — miután, ugy hiszem, hogy az illető vé
delmemre nem szorult, és azokra maga fog meg
felelni — mellőzöm, és csak azon főbb vádakra 
szorítkozom, melyeket a t. képviselő nr a köz
lekedési minisztérium elleu emelt. 

Mindenek előtt meg kell említenem, hogy 
azon körülményt, hogy országutaink rósz álla
potban vannak, tegnap enmagam is constatáltam. 
De igazságtalanság ebből a kormány ellen, a köz
lekedési minisztérium ellen vádat képezni: mert 
köztudomású dolog, hogy 1867 óta a rendkívüli 
nagy mértékben foganatba vett vasúti építkezé
sek által, az annyira élénkült kereskedés folytán 
a forgalom országutainkon rendkívül megnagyob
bodott, megsokszorozódott; s ugyan azóta az 
utak feütartására adott összegek évről évre lejebb 
szálittattak, egész a most tárgyalás alatt levő 
budgetig, holott a nagyobb forgalom nagyobb 
fentartási költségeket igényelt volna. Csak egy 
példát akarok felhozni. A nagyvárad-kolosvári ál-
lamut kitűnő jó állapotban volt, egész a vasút
építés megkezdéséig; de az azóta szakadatlanul 
folyó sinszállitások tönkre tették. A kormány e 
tekintetben csak annyit tehet, a mennyit a tör
vényhozás által rendelkezésére adott összegek 
tenni megengednek; s ha most utaink roszak, 
azért a felelősséget az országgyűlésnek a minisz
tériummal meg kell osztania. 

A t. képviselő ur emiitette azon 1.600,000 
frtot, melyet most az országnak a tiszaszabályo
zásra — a kormány mulasztásai miatt — kell 
áldoznia. Méltatlanul vádolja a t. képviselő ur a 
kormáyt e részben mulasztással. Méltóztassék meg
tekinteni a közlekedési minisztérium által bea
dott költségvetési tervezeteket s évről évre 
mindenikben megfogja találni a tiszai átmetszésekre 
élőirányzott és kért összegeket. Az országgyűlés 
kitörölte, vagy oly csekély mennyiségre szálli-
ta tot ta le, melylyel a munkát megkezdeni sem 
lehetett, a minisztérium az erre vonatkozó elő
munkálatokat megtétette, aterveket elkészíttette, 
a költségvetést kiszámíttatta, s a végrehajtásra 
szükséges összegeket megszavaztatni kérte. Ugyan 
mikép vádolhatja a t. képviselő ur a minisz
tériumot e részben mulasztással ? 

Elpanaszolta továbbá a t. képviselő ur, 
hogy folyóink a Dunától kezdve le a Vágvizeig 
szabályozatlanok. A t. képviselő ur sokáig lakott 
Pranczia országban: alkalmasint azt veszi mintá
ul, s annak eulturalis viszonyait tekinti ; de re
mélem, Francziaországbao mulatása alat t tudo
mást szerzett magának arról, hogy ot t XIV La

jos ideje óta szabályozzák a folyókat és készí
tik a csatornákat, Colbert kezdeménye folytán 
Néma kormányt kell tehát vádolni, hanem ked
vezőtlenebb helyzetünket. (Nagyon igaz! jobb 
felől.) Még soha három év alatt százados mulasz
tások nem pótoltattak. 

Panaszolta továbbá a képviselő ur, hogy a 
vasutakra vonatkozó okmányokat, bár azoknak 
beadását még múlt évi október hóban megígér
tem volt, még máig sem adtam be a képviselő
háznak. Méltóztatik emlékezni a képviselő ur, hogy 
ígéretem alkalmával már kijelentettem, bog}- ez 
több időt fog igényelni. Ez 20—30 nyomtatott 
ív leend és nagy részét idegen nyelvből magyarra 
kell fordítani. Ez nem 2 — 3 heti munka. Egyéb
iránt már körül-belöl 14 nyomtatott ívre 
való kézirat kezeimnél van és a napokban kerül 
sajtó alá. 

Vádolta továbbá a képviselő ur a kormányt, 
hogy minő káros szerződést kötött a déli vas-
ut-társasággal. Erre nézve kijelenthetem, hogy 
a magyar kormány soha a déli vasut-társaság-
gal semminemű sem káros sem előnyös szerző
dést nem kötött. Ezen vasut-társasággal szem
ben, a magyar korona területén levő részére 
nézve, a kormány azon álláspontot foglalja el ma 
is, a melyben állott a kiegyezkedéskor történt 
átvételekor; és semminemű ezen társulattal kötött 
uj szerződést magára nézve kötelezőnek el nem" 
ismert. 

Egyébiránt midőn a t. képviselő ur utaink 
rósz voltát, folyóink szabályozatlanságát ecsetelte, 
sok igazat mondott; de, nézetem szerint, az 
adreszt hibázta el ; midőn azt a kormánynak 
mondta, szemrehányásul és nem hírlapjában a 
nemzetnek, buzdításul. Ott kellene megmondania 
a nemzetnek, hogy azon sokat, a minek híjával va
gyunk, csak ernyedetlen munka által szerezhetjük 
meg, s hogy czóít ez irányban csak ugy érünk, 
ha kölcsönös szemrehányások és gyanúsítások 
helyett, vállvetett munkássággal törekszünk feléje. 
(Helyeslés jobb felől.) 

Z i c h y J e n ő g r : T. ház! Midőn föl
szólalok, nincs szándékomban kritikát gyakorolni, 
hanem tisztán csak véleményemet és óhajtáso
mat akarom kifejezni, és ezeket a t. háznak 
bírálata alá bocsátani. 

Igaz ugyan, hogj7 vasúti építkezéseink kez
deményezésének epochája, midőn nagyban és 
tömegesen kezdtük vasutainkat tervezni és épí
teni, már lényegében elmúlt; sajnálatos! mert 
a kezdeményezés epochája azon időpont, midőn 
tekintetbe kell venni az ország kereskedelmének 
érdekeit és azt uj életre kell ébreszteni. Hogy 
az országnak e tekintetben teljes erejét igénybe 
vettük, kétséget nem szenved ; megszavaztuk 
a 60 millió kölcsönt és nemzetünk hitelét 100 
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milliókra menő kamatbiztositással vettük igénybe, 
pedig e helyen el kell ismernünk, miszerint még 
az ezen összegeken kiépítendő vasúti hálózatok 
irányával sem voltunk tisztában; nem tanulmá
nyoztuk eléggé kereskedelmünk és iparunk érde
keit ; nem voltunk tisztában iparunk kivitelének 
irányával. (Igás! ugy van! bal felől.) 

Engedje meg nekem a t. ház, hogy ez al
kalommal egyéni nézetemet kiíejezzem és azt 
mondjam , hogy szerintem kereskedelmünk és 
iparunk kivitele a kelet felé fogja jövőjét lelni, 
és midőn kisebbkörü tekintetekre fordítottuk figyel
münket, ennek eredménye az lett, hogy számos 
helyi viszonyoknak megfelelő vasutat építet
tünk, melyeknek jogosult voltát sehogy sem 
akarom kétségbe vonni; de kétséget nem szenved, 
hogy szem elől tévesztettük az egésznek és nagy
nak rendszeres kivitelét; kétséget nem szenved, 
hogy az ország kereskedelmi és ipari egyetemes 
érdekeit, a rendszeres egésznek kivitelét szem 
elől téveztettük : elforgácsoltuk erőnket a helyett, 
hogy központosítottuk volna erőnket és tevé
kenységűnket, (ügy van! bal felől.) 

Ez volt oka, a miért a múlt év vége felé a 
közlekedési miniszter ura t fölkértem és hozzá 
azon kérdést intéztem : nem vélné-e czélszerü-
nek, — hogy az ország közlekedő vonalain egyön
tetűséget hozzunk létre, az ipar és kereskedelem 
érdekében a szállítási béreket szervezzük — egy 
országos enquéte-t hím" össze? Ezen meggyőző
dés bennem most is él és ugy hiszem, hogy 
azzal soha sem késhetünk. 

Áttérek egy másik pontra : a közutakra. 
(Halljuk!) Igenis, a közutak azok, melyek másik 
részét képezik a közlekedési minisztérium teen
dőinek; azok alapját, alpháját képezik a közle
kedésnek és azoknak ügyét csakis ugy képzelem 
tanulmányozás alá bocsátandónak, mint vaspálya
hálózatunk kiegészítő részét. Sajnálkozásomat és 
csodálkozásomat kell kifejeznem a fölött, hogy 
©een kérdés, mely bizonyára nagy fontosságú, 
megoldást 3 év alatt még nem nyert és hogy a 
közmunkaerő törvényes és okszerű reformja e 
házban mindeddig keresztül nem vitetett. Külön
ben a közlekedési közutak — mint mondám — 
kiegészítő részét képezik a vaspályahálózatnak. 

Mivel a közlekedési minisztérium körébe 
tartozik valamennyi műszaki építkezés, ugy 
i t t van helyén, hogy egyszersmind fölemlítsem, 
hogy a vizépitkezések és folyamszabályozások 
irányában eddig, ha, a mint most hallottuk, a 
minisztérium részéről, miről magam is meggyő
ződtem, történtek is előmunkálatok — igen helyes 
és czélszerü fölvételek, de a kivitelre nézve nem 
történt semmi. Igaz, hogy azon jelenleg bekö
vetkezett áradások , melyeket most tízszeres 
árral fogunk megszavazni a házban, megelőzhe

tők lettek volna, ezt nem tagadom : azonban a 
lemúlt országgyűlés a közlekedési minisztérium
mal e részben egyaránt hibás. Ellenkezőleg más 
részt azt is tudjuk tökéletesen, miszerint a köz
lekedési minisztériumban a kész tervek letéve 
feküsznek, melyek egyesek és társulatok által 
készíttettek csatornázási és egyéb vállalatok szá
mára. De, sajnos, ez is abban maradt, miért? 
nem tudni, daczára a megszavazott kölcsönnek, 
melynek egy része arra lett volna fordítandó. 

Minekelőtte áttérnék a budgetnek részletes 
tárgyalására, engedje meg a t. ház, hogy egy 
pár szót szóljak azokra, miket Simonyi Ernő t. 
képviselő ur tegnap mondott. (Halljuk!) 

Tökéletesen érteni, hogy a t. közlekedési 
minisztérium, midőn megalakult, talán czélszerü-
nek és leggyorsabban czélra vezetőnek találta, 
miszerint azon igen jeles műszaki kezeléssel biró 
társulatnak a déli vaspálya-társulatnak egyes 
hivatalnokait vélte megszerzendőknek; de azt 
sem veheti rósz néven a t . minisztérium, hogy 
a közvélemény ebben aggodalmakra látott okot, 
melyek igen fölfoghatók: mert, egyesek fölfogása 
szerint, bizonyos összeütközésekre ad ez okot. 
Nem találom ugyanis helyesnek, hogy a közle
kedési minisztérium egyik vagy másik hivatal
noka valamely társulatnál biztos gyanánt jár
hasson el. A mi a budgetet illeti, azt a közle
kedési minisztérium három részre osztotta föl : 
rendes kiadásokra, rendkívüliekre és vasutak s 
csatornák fedezetét tárgyalandó részre. Ezen 
fölosztással én tökéletesen egyet értenék, ha 
nem látnék benne bizonyos összevegyülést, kü
lönböző tételeknek összezavarását. Ilyen törté
nik, pl. a második részben létező azon kettős 
pontban, a melyben vasutépitészeti bizottság tár
gyaltatik. A minisztérium két részre oszlik : 
vasutépitészetre, víz- és más közlekedési főosz
tályra ; azonkívül áll az úgynevezett Baudirek-
tió, mely „status in statu"-t képez, mely egy 
fölötte drága apparátus annyira, hogy az egy 
kis minisztériummal fölér, mert abban van irodai, 
számtanácsosi és jogtanácsosi osztály is, mely
nek drága és roppant költséges a fölállítása. Ezen 
költségek pedig nincsenek összhangzásban je
lenlegi pénzbeli állásunkkal, melyben országunk 
budgetje á l l ; ezt most annál inkább nem látom 
okszerűnek, minthogy a nagyobb építések ugy is 
befejeztettek. Atalában mi a föladata a Baudi-
rektiónak? Hogy tervekről véleményt adjon, mely 
vélemény a közlekedési minisztériumnak sub-
revisiója alá kerül és ha a. közlekedési minisz
térium ezen véleményt elfogadja, akkor lesz az 
végrehajtható : igy tehát ezen vélemény a köz
lekedési minisztérium vasútépítési osztályába visz-
sza jön. Én tehát sokkal okszerűbbnek vélném, 
ha ezen vasutépitészeti osztály jövőben eltöröl-
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tetnék s a mostan ezen osztály költségeire elő
irányzott 340,000 frt emeltetnék 400,000 frtra, 
toldatnék meg néhány egyénnel és egy alosz-
tálylyal, mely a Baudirektió működését elvé
gezné; a másik drága apparátust föl kellene 
oszlatni. Mily kegyben részesül e vasutépitészeti 
osztály, meglátjuk, ha tekintjük a budgetet, 
mely szerint 55 egyénnek 145,000 frt fizetése 
van, niig az egész Magyar-, Erdély- és Horvát-
Szlavonországok, vizek és folyamok szabályozásá
nál alkalmazott 178 egyén fizetése csak 160,000 
frtot tesz, ez oly aránytalanság, melyet egy-
átalában nem vagyok képes érteni. . . . . 

H o l l á n E r n ő : Majd megmagyarázom. 
Z i c h y J e n ő g r . : Tessék majd rá fe

lelni. (Derültség.) 
Őszintén megvallom, ép azon oknál fogva, 

melyet a közlekedési miniszter ur a budgetnek 
a házban lett bemutatása alkalmával mondott, 
hogy az egyesek jólléte képezi a nemzet erejét, 
épen ezen oknál fogva kivánom azt eltöröltetni 
és ha e drága kiadásoktól megóvjuk magunkat, 
az egyesek jóléte gyarapodni fog. 

Szerettem volna még fölvilágositást nyerni 
e tárgyban azon tételt illetőleg, mely a kis d) 
alatt jön elő. t. i. hol a miskolez-hatvan-gyön-
győsi vasútvonalra 1.500,000 frt praelimiláltatik 
azon tételnél, hol az egész vonal berendezése 
és V* vonalrész berendezéséről van szó: mert 
a miskolez-hatvani vasút indóháza és lakások 
fölépítése, ha okszerűen köttetik egybe, 500,000 
írtba kerül, mig igy 2,000,000-nál is többre 
megy. Annyi bizonyos, hogy minden vaspálya 
mielőtt megnyittatnék, a kellő fölszerelésnek meg 
kell lenni s hogy vajon e pálya uj-e vagy régi ? 
arról Ítéletet mondani nem akarok. Tehát fölvi
lágositást akarok kérni és a részletes tárgyalás
nál erre és más pontokra is vissza fogok térni. 

I v á n k a I m r e : T. ház! Simonyi Ernő 
t. barátom tegnap azt mondotta volt, (Halljuk!) 
hogy a Vág vidékén nem történik semmi a köz
lekedési eszközök tekintetében, bár az odavaló 
képviselők hűségesen szavaznak a kormánynyal. 
Én — részemről — nem vagyok azon helyzet
ben, hogy a kormánynyal szavaznék, de azért 
én is elmondhatom azt, hogy miután eddig ily 
tárgyakban törekedtem, még gyéren értem el; 
és ugy nem vezethet más, mint azon meggyő
ződés, hogy : barátom Simonyi Ernő, barátom a 
közlekedési miniszter ur, de legnagyobb barátom 
az igazság. 

A közlekedési eszközökről levén szó, min
denekelőtt felemiittettek a közutak. Elismerem 
azt, mit tegnap a miniszter ur mondott, hogy a 
megyék mostani állapotában az országutak fen-
tártására nézve intézkedni nehéz; elismerem azt, 
hogy azon rendkívül nagy közlekedés, jelenleg 
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némely utakon, azokat rendkívül megrontja; de 
bocsásson meg a t. miniszter ur, még is ki kell 
jelentenem azt, hogy az a szép kezdet, mely 
épen itt előttem ülő társaimmal együtt, mint
egy három éve e tekintetben tőrtént: t. i. hogy 
országúti hálózat dolgoztatott ki, törvényjavas
latok készíttettek elő a közmunkák mikénti fel
használása iránt, tárgyalások folytak az ország
utak mikénti fentartására nézve: mindez abban 
maradt oly módon, mint niegindittatott, és har
madfél esztendő óta e tekintetben semminemű 
lépés a törvényhozás terén nem történt; pedig 
azt vélem, hogy, ha a közmunkák felhasználása 
és az országutak jó karban tartása iránt tör
vényjavaslat terjesztetett volna a képviselőház 
elé, ezt a megyék — akár lettek volna rendezve, 
akár nem — saját érdekükben mindenesetre 
végrehajtották volna. 

Hasonló tárgy a vizszabályozás és a csator
nák létesítése. 

Én azt vélem, a ki saját tapasztalásából 
beszél, ha elmondja azt, mit tapasztalt, tényeket 
állítván oda, ezekből legkönnyebb ítéletet hozni. 

A vizszabályozások, különösen a Tisza sza
bályozása, hogy miért nem eszközöltetett a mi
nisztérium által, azt tökéletesen kimagyarázta a 
közlekedési miniszter ur ; kifejtette, elmondotta, 
hogy : nem adatván meg a kellő összeg, e tekin
tetben nem is történhetett semmi; de a mi a 
csatornákat illeti, ezekre nézve bocsánatot kérek, 
én máskép látom a dolgot. Midőn az ország meg
szavazta a kölcsönt, a törvényben határozottan 
ki lett mondva, hogy ezen összegen vasutak és 
csatornák építtessenek. Ezek folytán megindultak 
a tervezetek mindenfelé, egyletek és magán em
berek által, köztük ott voltam magam is, készíttettek 
mindenféle tervezetek, azok megvizsgáltattak, 
máskép dolgoztattak át, sőt annyira ment a 
dolog, hogy a minisztérium által szerződés kötte
tett az illető felekkel; de eddig még tudtommal, 
az országgyűlés elé semminemű csatorna terv ég 
törvényjavaslat, megszavazás végett, nem terjesz
tetett. 

Mellőzve azt, kinek terve legjobb, ki fogja 
ezt legczélszerübben eszközölni? én nem osztozom 
azok nézetében, kik a csatornáknak kevés kord
erőt tulajdonítanak; meggyőződésem szerint a 
csatornák azon szállítási utak, melyeken egye
dül lehet nagy tömegű és kevés belértékkel biró 
anyagokat ezélszerüen és jutányosán szállítani. És 
azt merem állítani, hogy addig az alföldön or
szágutak nem lesznek, és lehetetlen is azokat a 
legnagyobb költség mellett is megcsinálni, mig a 
viziutakon a követ odaszállítani nem lehet, mert 
80, 100, 120 frtos köb-öl kővel kirakott ország
utakat, 8 —10,000 lakossal biró városokban bur
kolatokat készíteni nem lehet; a költség igen 
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nagy és azon kellemetlen helyzetben vagyunk, 
hogy 20—30,000 lakossal biró község nem tud 
közlekedni téli és őszi időben a szomszéd köz
séggel, de még egyik utczája sem a szomszéd 
utczával. 

Én tehát közlekedési szempontból sokkal 
nagyobb fontosságot tulaj donitok a csatornáknak 
hazánkban, mint sokan; de még nagyobb fontos
ságot a mezőn való öntözgetés és a legelőnek 
elárasztása tekintetéből, legnagyobb fontosságot 
pedig az egészséges ivóviz tekintetéből. Emlékez
tetem a t . házat, hogy néhány esztendeje mil
liókra menő kár okoztatott az alföldön, mert 
nem volt elegendő ivóviz és nem veit takarmány, 
és ugy veszem észre, hogy megvárjuk majd ismét, 
hogy még egy nagy szárazság jöjjön, a. mint 
megváratott, hogy a Tisza milliókra menő kárt 
okozzon, azért, hogy a szükséges 1.600,000 irtot 
megszavazhassunk. 

E részben bátor vagyok figyelmeztetni azon 
rendszerre, mely a franczia császár véleményezé
sének következtében a vad folyók szabályozására 
nézve elfogadtatott, hogy t. i. a magas hegyek
ből rögtön a térségbe lerohanó folyók oly mó
don szabályoztassanak, hogy a hegyekben egész 
völgyek elzáratnak, és a viz csak lassankint szár-
mazattassék le. 

Méltóztassék figyelembe venni, hogy most 
még Mármarosban és a felső vidéken átalában 
8—10 forintért lehet egy hold földet venni, a 
melyen roppant víztömegeket lehet visszatartani, 
és ha ellenben az alföldön egy hold árasztatik 
el, az 4-0 — 50 frt kárt tesz egy évi termésben, 
tehát körülbelül 4 — 5-ször annyit, mint a meny
nyiért megvásárolható a szükséges földterület. 
Ha tehát az ország nagymérvű szabályozásokat 
akar tenni, most van annak ideje: mert ha majd 
elkészülnek a felvidéken a vasutak, drágábbak 
lesznek a földek, 3 — 4-szer annyi költségbe kerül 
majdan, mint különben. Akár megtörténik ez, 
akár nem, bárhogy szabályozzák a Tiszát, az 
nem fog sikerülni, hogy az soha ki ne áradjon, 
époly kevéssé fog sikerülni, mint nem sikerült 
Francziaországban a Rhonet, Loiret szabályozni 
XIY. Lajos óta mai napig. 

Á mit eddig elmondottam, oda mutat , hogy 
mulhatlanul uralkodik a közlekedési miniszté
riumban egy irány, mely a vasutakra nézve ked
vezőbb , mint a többi közlekedési eszközökre 
nézve. Ez tagadhatlan, és a kinek a közlekedési 
minisztériumban dolga volt, kell, hogy ezt beismerje. 
Meg vagyok győződve, hogy e tekintetben elég 
lesz a mostani figyelmeztetés, és a közlekedési 
minisztériumban ezentúl nemcsak a vasutak, hanem 
a többi közlekedési utak is figyelembe fognak 
vétetni. 

Előttem szólott Zichy gr. képviselő ur meg

említette a vasutépitészeti igazgatóságot, és azt 
monda, hogy az valami status in statu s a köz
lekedési minisztériumon kivül álló dolog. Nekem 
igen sok dolgom van a vasutépitészeti igazgató
sággal, de sohasem tekintettem azt másnak, mint 
a közlekedési minisztérium egyik osztályának, 
mely nem fér el azon házban, hanem külön la
kása van. A vasutépitészeti igazgatóság, igaz, 
sokba kerül; azon egyszerű oknál fogva, mert 
annak hivatalnokai majdnem egj^től egyik — 
kivéve csupán az írnokokat és kezelő tiszteket 
— technicusok; a technicusok pedig Magyaror
szágban épen mai napság roppant kapósak, és a 
kinek három év előtt 2000 frt elég volt, annak 
most 5 — 6000 frtot kell fizetni. Ez tény, és min
denki, a ki vasutépitészettel vagy ilyesmivel fog
lalkozik, e tekintetben meggyőződhetett. 

Fölmerült az is, hogy a vasutépitészeti igaz
gatóságban idegen elem praedominál. En ezt 
nem tagadom, nincs okom e tekintetben védőleg 
föllépni; csak arra vagyok bátor figyelmeztetni, 
hogy mindig valahányszor nagyfontoságu épít
kezések vagyis inkább nagyfontosságú közlekedési 
rendszer fejlődése kezdődik valamely országban, 
mindig ugyanazon tüneménynek vagyunk tanúi ; 
hogy azon országokból származnak be az egyének, 
hol e müvelet jobban ki van már fejlődve. így 
midőn a vasutak kezdődtek, azt gondolta az 
ember, hogy más nem is képes vasutat építeni, 
ha csak nem angol; később a francziák jöttek 
divatba, azután jöttek a svájcziak és délnémetek, 
most pedig a poroszok és bécsiek kezdenek divat
ba jönni. En ugy vagyok meggyőződve, hogy 
ha mi nyilvános iskoláinknak, és különösen 
polytechnikumainknak — eltekintve nemzetiségtől 
— valósággal oly tanerőket fogunk megszerezni, 
hogy ifjaink ott megtanulhassák az idevágó tudo
mányok minden ágát, hogy akkor keleten a ma
gyarok fogják építeni a vasutakat ; és arra ké
rem a közoktatási miniszter urat, törekedjék, 
hogy ifjainknak ne kelljen — mint ezt egy 
alkalommal módom volt előadni — Bécsbe menni 
tanulni, hanem, hogy megtanulhassák itt a 
technikát, és találjunk majd elég képzett embert 
a legfőbb helyekre is. (Helyeslés.) 

Legkevésbbé nincs — ugy hiszem — szándoka 
senkinek mellőzni a magyar erőket; de én még 
egy igen sajátságos körülményre vagyok bátor 
figyelmeztetni a t. házat. Azon vasút, a mely 
egyik rugójának vagyok bátor magamat bemu
tatni , elvül mondotta ki, hogy a szolgálat e vas
útnál magyar lesz, és minden ágában magyarul 
fog vitetni, és azóta, hogy e szolgálatban vagyok, 
kötelességem szerint iparkodtam az igazgatóta
nácsnak csupa magyar embert proponálni hiva
talra, s az eddig történt 36 kinevezett közt 
mindössze 7 van, a ki nem magyar. 
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S i m o n y i E r n ő : Az is sok! 
I v á n k a I m r e : Kérem, ezekre szüksé

günk van; de ha a névjegyzéket odaadom akár 
kinek, — itt van, méltóztassanak megnézni — 
azt fogja mondani, hogy ezek nagy részt német 
emberek, mert az egyik Huber, a másik Meixner, 
a harmadik Hofbauer, pedig az egyik szepességi, 
a másik pozsonyi, a harmadik pesti ember. Ha 
az ember gondolkozik, reá jön, hogy ez onnan 
ered, hogy a középosztály Magyarországban leg
inkább a városokban fejlődött, a városok pedig 
•— mint történelmileg ki van mutatva — néme
tekkel népesittettek, de azok lakói ma már derék 
magyaremberek, mint azt p. o. a Szepességben 
és másfelé annyiszor tapasztaljuk. 

Méltóztassanak ezt figyelembe venni, és 
figyelembe venni azt is, hogy a valóságos exelu-
sív magyar faj leginkább mezei gazdasággal 
szeret foglalkozni, (Jobb felől: Igaz! És politiká
val .') avagy birói állásra vagy más tisztségre re-
flectál. Ismét tapasztalásból mondom, hogy p. o. 
egy fiatal uri ember, (Uri ember?) előttem ugyan 
nem létezik uri ember, mert vagy mind urak va
gyunk, vagy senki sem, (Derültség) hanem mint há t 
szokták magukat nevezni, egy uri ember hozzám 
jön s azt mondja : Uram, alkalmazz! S ha azt 
válaszolja az ember : Jól van, szívesen : mit tudsz 1 
ez az első kérdés, azután a második az : jól van, 
kezdd el hát, gyakorold magad, s ha leteszed a 
vizsgát, majd alkalmazlak, kapsz naponkint 1 írt 
20 krt, mig majd a vizsgát leteszed. Ekkor ez 
azt gondolja magában vagy fenhangon is, hogy 
olyan ember, kinek testvére alispán, nagybátyja 
septemvir, 1 frt 20 kr. napidijért reggeli 8-tól 
esti 6 óráig körmöljön ? s nem fogadja el az 
állást. Ez tény, de sajnos; és nem azért említem 
meg, hogy gúnyt űzzek belőle, hanem hogy 
figyelmeztessem épen. fajrokonaimat, hogy ugy 
ne járjunk, mint azok, kik Franeziaországban és 
Belgiumban szintén nem akartak a munkához 
nyúlni, s most ősi kastélyaikban vannak fonó
gyárak s sörházak, melyeket egészen más embe
rek bírnak, mint a historikus nevű ősök örökö
sei. (Igás !) 

Igen t. barátom, Simonyi Ernő, azt mon
dotta volt, hogy hiszen vasutakat építeni nem 
is oly igen nehéz, mert hiszen mindenre meg-
van a chablon, és csak alkalmazni kell azt. 
Bizonyos tekintetben áll ez, de attól függ: ho
gyan alkalmazza, az ember a chablont ? A esiz-
mavarrás sokkal egyszerűbb mesterség, mint a 
vasútépítés, és mégis tudjuk tapasztalásból 
mindnyájan, hogy alig talál az ember oly csiz
madiát, a ki oly csizmát tudna varrni, a mely 
jól áll és ne nyomná az ember lábát. (De
rültség.) 

Én azt tartom, azon egyének, kik a vasut-

épitészetnél az ügyek vezetésére alkalmaztatnak, 
nagy bért érdemelnek. Egészen máskép áll a 
dolog azokra nézve, kik egyszerűen lerajzolják 
és leírják azt, a mit készített a lángész. Ily 
egyéneket, ha kettőt hármat, bármily drágán 
megnyer az ország, bizonyára többre fog menni 
velők , f mint ha 20—30 középszerűséget roszul 
fizet. És ily embereknél nem kell nézni arra, hogy 
Angliában vagy bárhol született-e, hanem azt 
kell nézni, hogy mi a tudományuk: mert ily 
esetben tisztán a tudomány a döntő. (Helyeslés.) 
Tisztelt képviselőtársam Simonyi Ernő épen egy 
férfiú nevét méltóztatott említeni, kiről azt 
monda, hogy 14,000 forint fizetése van; s ezt 
sokallotta. Ezen férfiú működését van szeren
csém ismerni, és mondhatom, hogy ha bármely 
magántársulathoz akarna szolgálatba menni, 
szívesen fognának fizetni néki 20—30 ezer fo
rintot évenkint, nem pedig 14,000 irtot. (He
lyeslés.) Ezt mint tényt hoztam fel. (Helyeslés.) 

Visszatérek tárgyamhoz és arra vagyok bá
tor az általam igen tisztelt közlekedési minisz
ter ur figyelmét felhíni, hogy a vasúti dolgok 
vitelén kivül, az egyszerű manipulátió gyorsítá
sáról is kell gondoskodni. A panasz átalános, a 
felett, hogy a már elintézett dolgok kiadása, az 
illető felek és működők kárára, igen sok időt 
vesz igénybe. 

Most még két tárgyra leszek bátor észre
vételt tenni. Az igen t. miniszter ur azt mon
dotta mai beszédében, hogy a déli vaspályának 
második szerződése a magyar kormány által 
nem hagyatott helyben. Ez tény, sőt tovább vi
szem a dolgot, és kimondom, hogy meggyőződé-
hogy az előterjesztésben, melyet a minisztérium 
sem szerint az országgyűlés beleegyezése nélkül 
nincs is feljogosítva a minisztérium ily szerző, 
dést helyben hagyni. (Ugy van.) De tény az is-
ő felségének benyújtott, ezen második szerződés 
fel van említve. Tehát azon egyénnek, a ki nincs 
beavatva a miniszter belső dolgaiba, azt kell fel
tételeznie, hogy igenis a szerződés herybenhagya-
tott , és eszerint azt hiszem, hogy épen nem té
vedett Simonyi Ernő barátom sem, midőn e 
tárgyban igy nyilatkozott, nem tudván a dolog 
belső állását. Én ugy tudom, nem hagyatott 
helyben a szerződés, s remélem és hiszem, hogy 
nem is fogja azt a törvényhozás helyben hagyni 
ugy, a mint van, mert abban ugyan, hogy Magyar
ország a déli vaspályavonalnak Magyarország
ban levő részét bruttó jövedelmében biztosítja 
százezer forint erejéig, nagy dolgot nem látok; 
de hogy Magyarország egyszersmind garantirozza 
azon sok és véghetlen drága hegyi vonalat is, 
mely Tyrolon, Stirián, Felső-Ausztrián keresztül 
vonul, és pedig ugyanazon mértékben, azt he
lyesnek nem ta r tha tnám: mert előre látható, 
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hogy ezen vonalak a reájok fordított költséget 
még 50 év múlva sem fogják kifizetni és igy 
a szomszédok javára nehéz és súlyos adókat 
rónának fel vállainkra. 

Most még csak egy, még pedig a legkénye
sebb tárgyhoz vagyok bátor szólni, (Haüjuk !) 

Van egy közmondás, hogy nem „csörög a 
fa levél, ha nem fuj a szél." Sokat hallottam 
beszélni ily kényes dologról, de én ismét csak 
saját tapasztalatomat mondom el, midőn kijelen
tem, hogy én épen ellenkezőről szereztem ma
gamnak meggyőződést. Tőrtént ugyanis, hogy 
többed magammal az ó-buda-ujszőnyi vasútra 
készíttettünk terveket, és mikor azok elkészül
tek, beterjesztettük a minisztériumhoz. Keres
tünk embereket, kik azt kiépítik, és a kik a szükséges 
pénzt beszerzik. Ezen emberek megtaláltattak I 
egy bizonyos Langlois nevű francziában, ki az 
építést vállalta magára, és egy Ötlet van Mons 
nevű Belgában, ki a pénzt adta volna hozzá. 
Ezen emberek itt soká időztek és sürgették a 
a tárgy felvételét. Végre türelmet vesztve hoz
zám jöttek és azt mondották — hogy egyene
sen kimondjam nyilatkozatukat — ők azt hallják, 
miszerint a nélkül, hogy a kereket meg ne kenje 
az ember, itt ezélt érni nem lehet. En határo
zottan tlitakoztam minden ily lépés ellen,figyelmez-
tetvén őket, hogy már a vasutépitészeti igazgatóság 
által épen ki is van tűzve a nap, hogy mikor 
fog a vonal bejáratni, és míg e vonal bejárva 
nem lesz, addig hasztalan fészkelődnek, mert a 
törvényhozás elé nem fog a terv előterjesz
tetni. Kitől, kitől nem vettek tanácsot, azt 
positiv nem tudom; elég az hozzá, néhány nap 
múlva Hollán Ernő államtitkár ur kihívott a 
folyosóra, és elmondta, nekem azon kellemetlen 
esetet, mely nála történt. Ennek következtében 
én, természetesen az én francziámat és belgámat 
útnak eresztettem. Ki tanácsolta az államtitkár 
urnák a további eljárást, azt nem tudom, de a 
legnagyobb hibát követte el, szerintem, az állam
titkár ur akkor, midőn nem ugy tett egysze
rűen azon két úrral, mint én, t. i. megmutatta 
volna nekik : merre van az ajtó. (Derültség.). Ez 
a nézetem. Beszélni hallottam ugyan én is so
kat ilyes dolgokról, de ón ezen beszédekkel épen 
ugy vagyok, mint egy más társulattal, a mely
nek véletlenül elnöke vagyok. Mikor megválasz
tottak, mindenfelé halottam, hogy ott a társu
latnál milyen defraudatiók történnek! Hét hónapig 
mindig kutattam, hogy hol van az a defrauda-
tio? és mai napig sem tudtam találni. Utoljára 
legjobbnak tartottam épen azokat híni meg a 
bizottságba — hogy vizsgáljanak meg mindent, 
a kik leginkább vádolták a társulatot defrauda-
tióval. Azt hiszem, legjobban cselekszik Hollán 
Ernő államtitkár ur is, ha épen azokat hivja 

meg ő is vizsgálódni, a kik őt leghangosabban 
vádolják. (Helyeslés a hal oldalon.) 

P e t r o v a y Á k o s : Tiszt, ház! Mielőtt e 
tárgyhoz térnék át, azok után, a miket tegnap 
Simonyi Ernő képviselőtársam mondott, én is 
némi megjegyzéseket akarok e tárgyban tenni, 
és kénytelen vagyok kijelenteni, hogy engem 
nem bizalmatlanság és nem személyek iránti 
észrevételek fognak vezérelni. Ugyanis előlegesen 
is kijelentem, hogy mind a t. közlekedési mi
niszter ur, mind az államtitkár ur irányában, 
kiknek mind multjok, mind egyéni jellemök tö
kéletes garantiát nyújtanak, nekem, tökéletesen 
megbizom, annyival is inkább, mert utoljára is 
a felelősség legnagyobb garantiája az egyéni be
csületesség. {Zaj.) De nem jó szolgálatot vélnék 
tenni a t. uraknak . . . (Folytonos saj) 

E l n ö k : Méltóztassanak csendben lenni. 
P e t r o v a y Á k o s : Nem jó szolgálatot 

tennék nekik, ha az észlelt hibákat elhallgatván 
vagy eltakargatván, azokat megmondani vona
kodnám. (Halljuk!) 

T. képviselőház! En szintén hiányokat fe
deztem föl a közlekedési minisztérium ügyveze
tésében. Itten nem személyekről szólok, hanem 
szólok magáról az ügy kezeléséről. Hogy pedig 
ebben hiányok lehetnek, annak sem a t. minisz
ter ur, sem az államtitkár ur nem okai, hanem 
ezek magából a dolog természetéből folynak ki: 
mert felülről az ellenőrzés tökéletes gyakorlása 
maidnem lehetetlenség. Én, részemről, bátor le
szek itt egy pár szóval, a miket tapasztaltam 
előhozni és erre nézve egy határozati javaslatot 
a t. ház elé terjeszteni. (Halljuk!) 

Közpanasz és köztudomású dolog, hogy ál-
lamutaink, daczára a reájok fordított tetemes ösz-
szegeknek, hanyatló állapotban vannak. 

E tekintetben engem,, megvallom, mélyen 
t. miniszter urnák mai nyilatkozata sem meg 
nem nyugtatott, sem föl nem világosított. T. i. 
ő azt mondja, hogy az államutak azért vannak 
hanyatló állapotban, mivel a közlekedés nagyobb 
levén, a reájok fordított összegek elégségeseknek 
nem bizonyultak, a rósz idők is hozzá jöttek, és 
igy az utaknak mindenesetre roszabbaknak kell 
lenni. 

En, megvallom, másutt keresem az okot; 
keresem magában az ügykezelésben. Mert mi-
képen kezeltetnek az államutak? Itt a központ
ban szoktak történni az árlejtések az államutak 
építésére. Ezen árlejtések történnek ugy, hogy 
azok nem egészen nyilvánosak, és nem mindig 
a szükséges köröztetések következtében eszközöl
tetvén, egynehány gazdagabb vállalkozónak majd
nem monopóliumává fajulnak, ugy, hogy vala
mennyi építkezés ezen néhány egyén kezébea 
van, kik a vidéki vállalkozókat a versenytérről 
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leszorítják és a vidékiek csakis ugy juthatnak 
valamihez, ha a fővállalkozónak alvállalkozóivá 
lesznek. Nagyon természetes, hogy' ez csak az 
államutak tetemes kárával történik: mert sokkal 
olcsóbban veszik ki a fővállalkozóktól, s ezek a 
nyereséget már zsebre dugták, mely összeget az 
államutaknak jó karban tartására lehetett volna 
fordítani. 

Ez oly baj, melyet a mostani rendszer és 
eljárás mellett teljes lehetetlen megorvosolni. 
Lehetetlen pedig azért, mert a vidékről már a 
messzeség következtében nagyon kevesen jönnek 
vállalkozók, hogy részt vegyenek az árlejtésben. 
E n egyedül abban látom módját a baj orvoslá
sának, hogy, ha azon árlejtések deeentralisáltat-
nak, t. i. a helyet t , hogy itten a központon 
történjenek az árlejtések, azok mindenütt az 
illető hatóságok területén eszközöltessenek. Ezen 
intézkedést már a provisorius kormány akarta 
behozni, de ideje lejárván, nem juthatot t hozzá. 
A mostani kormány csak a régi intézkedést tar
tot ta meg. En, részemről, ennélfogva a követ
kező határozati javaslatot vagyok bátor a ház 
elé terjeszteni. (Halljuk! Olvassa:) „A közleke
dési minisztérium költségvetésének az állam-
utakra vonatkozó részénél mondja ki a ház 
jegyzőkönyvi határozat által: 

„1. Hogy minden árlejtés az illető megye 
területén és a polgári hatóság közbejöttével a 
legnagyobb nyilvánosság mellett történjék. (He
lyeslés.) 

„2. Hogy a munka fölülvizsgálatánál az 
illető hatóság szintén közreműködjék. (Helyeslés.) 

„3. A rögtöni intézkedés eseteinél ugyan
csak az illető hatóság közreműködése kikérendő." 
(Helyeslés.) 

Például ha árviz a hidakat elseperné stb. 
(Olvassa tovább:) „4. Még e törvényhozási 

idő alatt a közmunka szabályozásáról egy tör
vényjavaslat előterjesztésének szükségét." (He
lyeslés.) 

Bátor vagyok még néhány szót mondani 
határozati javaslatom támogatására. 

Meg vagyok győződve, hogy azon támadá
sok, melyeknek tegnap az államtitkár ur ki volt 
téve, be nem következtek volna, ha a legnagyobb 
mérvű nyilvánosság kö^ettetik vala ezen ügy 
kezelésében, és én a legfényesebb szónoklatnál 
is nagyobb és helyesebb ezáfolatát abban fogom 
látni, ha a közlekedési minisztérium ez ügy ke
zelésében a legnagyobb nyilvánosságot fogja ezen
túl követni. (Helyeslés.) 

Másodszor azért kívánom a megye közre
működését igénybe venni, mert a megye más 
fontos föladatánál fogva is hivatva van, szerin
tem, életerős administrationális gépezetet alkotni. 
Ha a megyének e tekintetben befolyása lesz, 
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nem mondom én, hogy az állam hatalmát fogja 
ellenőrizni — mert erre csak az országgyűlés van 
hivatva — de mindenesetre ellenőrizni fogja az ál
lamhatalom alárendelt közegeit, a mi minden
esetre a megyének egyik legszebb hivatása. (He
lyeslés.) 

Ajánlom határozati javaslatomat elfogadás 
végett. 

E l n ö k : E határozati javaslat nem a költ
ségvetés átalános tárgyalására, hanem a harma
dik ezimre vonatkozván, ott fog fölolvastatni. 

M á t t y u s A r i s z t i d : T. ház! En a mi
nisztérium által beterjesztett közlekedési minisz
teri előirányzatot a részletes vita alapjául elfo
gadom, és sem határozati javaslatot , sem indít
ványt tenni nem szándékom. Engedjék meg, 
hogy egy nagy fontosságú ügyben mindamellett 
a t . ház figyelmét néhány perezre igénybe ve
hessem. 

Igen tiszt, képviselőtársam, és engedelmével 
legyen mondva, kedves barátom Simonyi, két 
czélt tar tot t szem előtt tegnap, midőn ez ügy
ben fölszólalt, t . i. a kormány mulasztásainak, 
illetőleg a szakvezetők mulasztásainak és a mi
nisztérium eljárásában fölfedezett hiányoknak, 
vagy más szavakkal a minisztérium hibáinak 
földerítését és — a mennyire lehet — ezeknek 
orvoslását. Képviselői kötelességének felelt meg, 
az én fölfogásom szerint, midőn ez irányban tar
tot ta előadását: mert csak az lehetett czélja, 
hogy akkor, midőn a kormány egyes tagjai — hogy 
egy képlettel éljek — a rendes rendelő orvost, 
addig az országgyűlés tagjai a consiliumot képe
zik. Ott, a hol súlyos betegség van, a consilium-
nak és a rendelő orvosoknak együtt kell el
járni annak orvoslásában. 

É n , t. ház, nem akarom hibáról vádolni a 
kormányt, de egy mulasztást akarok fölhozni. 
A tárgy, melyről szólni akarok: a Duna-szabá
lyozás ügye Buda-Pest között. 

T. ház! Kénytelen vagyok a tárgyat az áta
lános vita alatt azért fölhozni, mert a budget 
jegytételében sem fordul az ügy elő, s mert egy 
krajezár sincs a kormány által az építkezésre 
előirányozva az 1870-íkévre , de azért is, mert a 
közlekedési minisztérium költség-előirányzatával 
együtt beterjesztett jelentésében szintén nem lá
tom az ügyet egy szóval sem érintve. Ennél
fogva egyátalában nem lehetek tájékozva a kor
mánynak szándékáról, s egyátalában nem tud
hatom, mikép akarja a kormány a fontos ügyet 
elintézni, és, a mi főkérdés, mikor akar hozzá 
nyúlni ? 

T. ház ! A dunaszabályozásnak Buda-Pest 
közötti fontosságáról hosszasabban szólani azt 
hiszem igen fölösleges; ugy közbiztonsági mint 
kereskedési szempontból és nem kevésbé a test-
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vér fővárosok szépészeti érdekének szempontjá
ból kívánatos az : mert mig a Duna szabályozva nin
csen, a város ki nem épülhet, sőt oly szabályos 
alakot sem ölthet föl, a minőt neki jövőre 
adni akarunk. 

Pest város és illetőleg a testvér főváros 
közbiztossági szempontjából én nem tudom, hogy 
a közlekedési minisztérium, hogyan vállalhat el 
magára felelősséget ezen ügy halogatásáért. Nem 
tudom, hogy nem lebegett szeme előtt azon ve
szély, melynek a testvér fővárosok mai napig is 
ki vannak téve az árviz tekintetében. (Helyeslés 
a bal oldalon.) Tagadni e veszélyt nem hiszem, 
hogy a kormány fogja ; tenni azonban nem tesz 
semmit. Nem tudom 'elképzelni t. ház, hogy 
lépne a t. kormány a nemzet ítélőszéke elé, azon 
esetben, ha szerencsétlen esemény állana be, ha 
az árviz Buda-Pestet még egyszer elborítaná, és 
mily hiu mentegetőzéshez kellene folyamodnia 
akkor, midőn a legborzasztóbb szerencsétlenség
gel szemben mentségül legfőlebb azt hozhatná 
föl, hogy a tervezgetés megtörtént, de tényeket, 
a kivitelnek csak első lépését sem tudná felmu
tatni. 

A tavalyi országgyűlés elismerte már az 
ügy fontosságát. Rég belátta mindenki, hogy 
épen ugy a főváros biztossági mint kereskedelmi 
és a város szépészéti érdeke megkívánja az ügy 
gyors megoldását, és habár a kormány késedel-
mezett egy részletes tervet bemutatni a ház
nak, — ezen országgyűlésnek ugy, mint az előbbi
nek — kívánatos, hogy legalább az előkészületek 
haladéktalanul megtétessenek. Ugy tudom, az 
országgyűlés már a lefolyt két évben bizonyos 
összeget szavazott meg e munkálatokra. Tette 
ezt, ha egyébre nem, legalább az anyag beszer
zésére, a nélkülözhetleu előkészületek megtételé-
x*e, melyek hosszabb időt vesznek igénybe ; tette 
azt azért, hogy már előre is a szüüséges pénz
alap meglegyen. Az országgyűlés tehát, mondom, 
az ügj fontosságát elismerte. Kérdem, mit t e t t 
azzal & joénzzel a közlekedési minisztérium? 

En, nem vagyok a közmunka és közlekedési 
minisztérium belső ügyeibe annyira beavatva, 
mint azzal némely képviselőtársaim dicsekhetnek, 
azonban a száraz tényeket ón is ismerem és a 
t. ház kegyes engedelmével röviden el fogom 
mondani. 

Szabad, legyen jellemeznem az eljárást. En 
az eljárást ingadozásnak, hogy e kifejezést ne 
használjam egy tervtől a másikhoz való kapko
dásnak, és mindenesetre menthetlen halogatásnak 
tartom. Hogy pedig ez ugy áll, engedje meg a 
t. ház, hogy ezen ügyre vonatkozó a közleke
dési minisztérium egy rendeletének tartalmával 
ismertessem meg néhány szóval, melyek föl fog
ják deríteni az egész ügy menetét. 

Hogy Hollán állam t i tkár ur még az 1868-ik 
óv második felében mennyire nem ta r to t ta égető 
szükségnek ezen kérdésnek minél hamarabbi 
megoldását, azt igazolni fogja talán az ugyan
azon évi szeptember 3-án 10,665 szám alatt Pest 
város közönségéhez menesztett rendelete, amely
ben a város által a minisztériumhoz fölterjesz
te t t kérésre, mely abból áll, hogy a már addig 
elkészült tervezetek másoltassanak le és közöl
tessenek a város közönségével, röviden azt fe
leli : „A tisztviselők elfoglaltsága miatt ez jelen
leg nem történhetik, hanem, ha a városi közön
ség a lemásolást égető szükségnek tartja, küld
jön föl néhány mérnököt, és ezek végezzék a 
lemásolást a miniszteri hivatalban." (Helyeslés jobb 
felő.l) Én nem tudom, t. ház, hogy mennyire 
illik ide a „helyes" szó. Ha én azt kérdeném 
most t. képviselőtársamtól, kinek ajkairól a „he
lyes" ellebbent, hogy mivel indokolja a „helyes" 
szót? én nem hiszem, hogy képes lenne azzal 
szemben, mit én annak helytelenségére nézve 
fölhoztam, csak egy szóval is, igazolhatni. (Tetszés 
a bal oldalon.) Hogy a dunaszabályozás országos ügy, 
azt a kormány maga sem tagadja, mert mai napig 
is kezében tartja és maga akarja teljesíteni: tehát 
országos ügyről szólok, oly teendőkről, melyeket az 
ország közegeinek, a kormánynak kell teljesíte
ni. Ha kizárólag Pest város érdekéről volna szó; 
ha Pest városának szüksége volna oly valami 
dologra, minek eredetije a minisztériumnál van ; 
akkor mondhatná a minisztérium, ám másoltassa 
le magának, ha tetszik : de midőn arról van szó, 
hogy a főváros érdekeire nézve oly fontos ügy
ben történt megállapodási tervezetek közöltesse
nek Pest városával, akkor azt mondani, hogy a 
kezelő hivatalnokok, — mert mást nem érthet, mint 
kezelő hivatalnokokat — anjdra el vannak foglalva, 
hogy a másolást nem teljesíthetik, én ezen el
járást az ügy iránti érdektelenségnek kell hogy 
nyilvánítsam, vagy pedig azon lanyhaságnak, mely-
lyel bátor voltam az egész eljárást jellemezni 
és azon meggyőződésnek, hogy ezen ügy halo
gatható évről-évre és hogy talán még ennél 
sokkal föntosabb ügyeket kell elintézni. 

1868-ik évi november 28-án 9327 szám 
a la t t Mihályik miniszteri tanácsos, ha jól tudom, 
i r t Pest városa közönségének, azt mondván, hogy 
örömmel értesül arról, miszerint a munkálat 
annyira előhaladott és a közel sikeresitéshez an
nál alaposabb reménye van a minisztériumnak, 
mert, úgymond, az országgyűlés pénzügyi bizott
sága 200,000 irtot megszavazandónak ajánlotté 

í czélra s annál fogva a mint a tervek elkészíttetnek 
j a munkálat haladéktalanul foganatosíttatni fog; 
j tehát e szerint a tervek még mindig készülőfél-
j ben voltak. 

Később 1869-ki aprilisben maga az igen t. 
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miniszter ur saját aláírásával átiratot boesájtott 
Pest városához. Megjegyzem, hogy Pest városa 
9-szer irt fel azon 3 év alatt mióta a t. kor
mány a polezon ül és mindannyiszor választ ka
pott, melyek utolsójában a miniszter ur azt 
monda, hogy szükségessé vált az ügyet elhatá
rozás végett különleg az országgyűlés elé terjeszte
ni. Én nem tudom, miért monda ezt a miniszter 
ur, miután nem is képzelhető, hogy ez ügy 
máskép elintéztethessék, mint csak az ország
gyűlés által hozandó határozat alapján; megtör
tént minden intézkedés-— azt mondja — hogy az 
ügyet a néhány nap múlva megnyitandó otszág-
gyülésnek legközelebbi tárgyalás végett benyújt
hassa. Egy év múlt el t. ház, a jelen ország
gyűlés megnyitásától kezdve és misem történt, 
sőt a jövő esztendei költségvetési előirányzatban 
sem levén ez ügyre semmi felvéve, igen termé
szetes, hogy, legalább rendes utón, még az 1810-ik 
évben sem szándékozik a kormány valamit tenni. 

A tényállás ez volt. Áprilisban tehát a t . 
miniszter ur be nem válthatta azon igéretét, 
mely csak napokra szólott. Azonban júliusban 
az ügy mégis másként állott, mert akkor leirt 
a közlekedési minisztérium, hogj- a város küld
jön ki bizalmi férfiakat, kikkel a Dunaszabályo
zás vonalai és átalában az egész tervezet elké
szítése iránt a kormány magát érintkezésbe 
akarja tenni, és ennek alapján határozni. A bi
zottság megjelent, működött és még augusztus 
6-án tet te alázatos előterjesztését a kormány
nak, hogy igen is kész hozzájárulni, a mint azt 
a kormány kívánta, a munkálat költségeihez; de 
kérte mindenre — még az Istenre is — a t. 
kormányt, tegyen már valamit e dologban és 
ne hagyja továbbra is a testvér főváros e fon
tos érdekeit figyelmen kívül. 

Pest városa, mellékesen megjegyzem, meg
ajánlotta, hogy 9100 ölnyi hosszaságban a mos
tani felső Dunaparttól kezdve, fölfelé saját 
költségén kiépítteti a rakpar to t ; megajánlotta 
azt, hogy, ha neki az uj-pesti kikötőt pénzzel 
leendő megváltás mellett a kormány visszaadja 
birtokába, ő a többi rakpartépitések terheihez 
is hozzá fog aránylag járulni, tehát a 8.600,000 
frtnyi tehernek — ennyi tudniillik az összeg, me
lyet a dunaszabályozási munkálat Buda-Pest 
közt igényelni fog — egy nagy részét Pest városa 
saját érdekében viselni elvállalta, habár a fő
városnak érdeke első sorban országos érdek is. 
Csak azért te t te ezt, hogy mihamarébb ezélt 
érjen; de ugy látszik a ezél ez utón sem éret
hetett el. 

T. ház! Ezeket előre bocsátva, önkénytele
nül kérdem: hogy áll e kérdés ma a közlekedési 
minisztériumban? mi oka annak, hogy ezen ügy 
fön van akadva 1 mit akar a kormány tenni, 

miért nem nyilatkoztatja ki szándékát, miért ta
kargatja magát teljes hallgatás fátyólába ez 
ügyben ? 

A lapokban olvastam nem rég, hogy ismét 
egy nagy terv merült föl. A terv vonatkozik 
Pest városában a Duna szabályozására, hidak épí
tésére, boulevardok építésére, doxok emelésére s 
több ilyféle nagy fontosságú középitkezési terv 
kivitelére. Olvastuk, hogy megszületett egy terv, 
mely elismerem, hogy az illető kézben, melyben 
az van, t. i. a korrnáiry elnökének kezében, talán 
áldáshozó lesz. Azonban, t. ház, Buda-Pest városa, 
— azt bátran el merem mondani — három 
év leforgása alatt az országtól semmit sem ka
pott, különösen a kormány közbenjárása folytán 
semmit sem. Kívánom, hogy ezen tervek kivites
senek ; kívánom, hogy boulevardok épüljenek; 
de én kívánom, ha épülnek, hogy ne bizonyos 
kedvencz eszmék szerint, hanem ugy épüljenek, 
mint a főváros érdeke kívánja. Kívánom azt is, 
hogy mielőbb megszűnjék ez a Buda-Pest közt 
létező Thermopyle : de lehetetlen kívánnom, hogy 
ezektől tétessék függővé a Buda-Pest közti du-
naszabályozás ügye, és pedig azért, mert ezen 
tervek isten tudja, mikor készülnek el, és mert 
ezek kivitele isten tudja, mikor fog megtörtén
hetni; de azért sem, mert én semmi organieus 
összeköttetést nem látok a boulevardok, s Pest 
városának egyéb fővárosi érdekei és a dunasza
bályozás ügye között, sőt merem állítani, hogy 
én még a híd, vágj!- a mint terveztetik, hidak 
építésének kérdése közt, s a dunaszabályozás lénye
ges kérdése közt sem látok semmi összefüggést. 

En tehát óhajtom t . ház, hogy, ha az az 
oka az eddigi halasztásnak, hogy, ka az eddigi 
ígérettel szemben, valamint a hosszas tárgyalás
sal szemben mindeddig semmi nem történt, és 
mondom, a múlt nyáron mintegy elveszett fona
láról ezen ügynek azért nem tud semmit sem 
a község, sem az országgyűlés, sem a bizottság, 
ha mondom, azért van az ügy jelenleg ezen el
hagyott állapotában, mert talán egy nagyszerű 
terv kivitelével van kapcsolatban ennek kivitele, 
akkor t. ház óhajtani, hogy legalább teljes meg
nyugvást adjon a miniszter ur az iránt, hogy 
mikor fog a dunaszabályozás végrehajtatni. 
Győzze meg Buda-Pest polgárait, hogy a veszély 
oly gyorsan el lesz hárítva, a mint jön, győzzön 
meg minket arról, miként akarja ezen nagyszerű 
tervet összeköttetésben a dunaszabályozás mun
kájával kivinni? Ha pedig a t. kormány azon 
nagyszerű tervet nem találja olyannak, melyet 
a legközelebbi jövőben teljesíteni ígérhet, akkor 
azon kérdést illetőleg kötelességének akarja-e 
tartani — a minőnek hiszem — ama kimerítő 
tervet az országgyűlés elé terjeszteni és a Duna 
szabályozását végleg megállapítani. 
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T. képviselőház! Magam is elégnek tartom 
már eddigi felszólalásomat; de azt hiszem, ha a 
t. kormány átalában t a r t valamit arra, hogy ne 
csak azon párt bizodalma által támogattassék, 
mely párt őt oda emelte a hol van, hanem 
hogy a lehető legtöbb kérdésben az ellenzék bi
zodalmát is bírhassa, (Jobb felől ellenmondás) — a 
belkérdésekben értem, melyekhez a legtöbb eset
ben semmi közjogi diferentia nincsen kötve — 
hogy mondom, az ily kérdésekben az ellenzék 
bizodalmát, támogatását és pártfogását is meg
nyerje ; ez csak ugy fog tör ténni , ha az ily vi
ták alkalmával, minő jogosult szerintem a mos
tani, a vitás közlekedési kérdésekben is, a kor
mány minél gyorsabban és kellő orvoslást fog 
találni. Ez kérésem, melyet a kormámdioz in
tézek. 

H o l l á n E r n ő á l l a m t i t k á r : T. ház! 
A mai viták folyamában felmerült egy kérdés, 
mely személyemmel kapcsolatban áll, és a me
lyet én bizonyára elő nem hoztam volna, ha más 
oldalról elő nem hozatik, sőt kapcsolatban az 
észrevétellel eljárásomra és magamtartására néz
ve, értem a hírlapok utján is nagyon elterjedt 
vesztegetési ügyet, melyet Ivánka Imre képviselő 
társunk előhozott, azon megjegyzései, hogy talán 
az ón helyzetemben máskép jár t volna el. 

Engedje meg a t. ház, hogy ennélfogva sa
já t igazolásomra a dolog valódi állását előtüntes
sem. (Halljuk!). 

Történt múlt évi november, nem tudom 
melyik napján, hogy hivatalomból haza jővén, 
magán lakásomon az asztalon egy levelet talál
tam. A mint a levelet felbontottam, láttam, 
hogy idegentől jő, mert franczia nyelven volt 
fogalmazva, és láttam azt is, hogy foglaltatik 
benne egy melléklet, melyből világosan láttam, 
hogy az utalvány, mely 40,000 írtról szól, és 
mely kifizettetik a kibocsájtó nevére vagy ren-
delményére az aláirt brüsseli bank irodájában 
azon nap, midőn ő fölsége a buda-ujszőnyi vas
útvonalat engedélyezte. A mint a levelet és annak 
foglalatját elolvastam, nem haboztam arra nézve, 
hogy mi a teendő. A levelet magamhoz véve, 
még az nap felkerestem miniszteremet, kinek e 
levelet átadtam. A miniszter szintén kötelesség
érzete szerint a levelet bemutatta a miniszter 
tanácsnak; a minisztertanács határozot t : elhatá
rozta azt, hogy előbb a külügyminisztérium ut
ján kérdés intéztessék a belga hatóságokhoz, 
vajon ilyen esetekben, midőn egy belga alattvaló 
külföldön, külföldi irányában hasonló bűntettet 
követ el, van-e bűnvádi keresetnek helye ? 
Hosszabb jegyzékváltás után valahára megérke
zett a belga közvádló nyilatkozata, melyben a 
Belga törvényszéket idézvén, kijelenté, hogy igen 
is, ily esetekben bűnvádi kereseteknek helye 

van; minek folytán a minisztertanács a bűnvádi 
kereset megindítását elrendelte. 

Ez az egyszerű tényállás; és a mennyiben 
Ivánka t. barátom felhozta, hogy az én helyze
temben ő ajtót mutatot t volna ezen emberek
nek : én nem tudom, hogy más, hasonló esetben 
az én helyzetemben mit t e t t volna; de annyit 
mondhatok, hogy ajtót nem mutathat tam, mert 
nálam nem is voltak; és mivel mást nem talál
tam, mint a levelet, nem tehettem egyebet, 
mint a levelet miniszteremmel közölni. (Helyes
lés jobb felől.) 

Csak azon megjegyzésre kérek engedelmet a 
t. háztól, hogy, ha valaki azt hinné, hogy én 
kérkedésből, vagy azon szándékból jártain el igy, 
hogy ostentatióból hozzam ez ügyet a közönség 
elé : ezen egyszerű előadás bizonyosan meggyőzte 
a t. házat, hogy nekem ez szándékom nem lehe
tett. Azonban köszönettel tartozom a miniszterta
nácsnak határozatáért; mert azon világos intentiót 
látom benne, hogy a külföldi vállalkozók irányá
ban határzott jelét kívánta adni, hogy módok, 
melyek másutt divatban vannak, és talán czélra 
is vezetnek, Magyarországon és magyarországi 
tisztviselők körül roszul vannak alkalmazva. 
(Éljenzés jobb felől.) 

Ezt közbevetőleg megjegyezve, engedje meg 
a t. ház, hogy megtegyem észrevételeimet azok
ra nézve, mik a közmunka és közlekedési mi
niszter budgetjének tárgyalásánál átalános ész
revételek gyanánt előadattak. (Halljuk!) 

Első sorban áll Simonyi Ernő képviselő ur, 
ki elismerésreméltó buzgalmat fejtett ki a köz-
munkaminiszterium budgetjének tanulmányozá
sánál, miről már a múltkor a költségvetés átalá
nos vitatása alkalmával adott tanúságot. Tanú
jelét adta ennek különösen a tegapi napon is, 
midőn nemcsak ezen minisztérium közigazgatási 
rendszerét vette bírálat alá, de felemlítette a 
tárgyaknak egész sorát, melyekből azt következ
tette, hogy a minisztérium tisztviselőit a köte
lességmulasztás vádja éri. 

Nem volt alkalmam, hogy a mai lapokat 
áttekinthettem volna és igy beszédét gyorsirói 
följegyzés után elolvashattam volna; egyedül 
csak tegnap te t t saját jegyzeteim vannak kezeim
nél, és én szabadságot kérek a t. háztól, hogy 
ugyanazon sorrendben, amint állításait fölhozta, 
én egyenkint ellenészrevételeimet megtehessem. 
(Halljuk!) 

Először is átalános vádkép hozta fel, hogy 
a kormány csak vasutakat épít, és hogy egyáta-
lán a körébe eső többi teendőkre semmi figyel
met nem fordit. Hasonló észrevételek több ol
dalról is tétettek, ezekre azonban igen alaposan 
megfelelt maga a közmunka miniszter ur; én 
tehát egyszerűen csak azon észrevételre szőrit-
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kozom, hogy, valamint a magánéletben ugy a köz
életben is áll a szabály, hogy a ki egyszerre na
gyon sokat akar, tulajdonképen semmit sem 
végez. 

Tudnivaló; hogy midőn Mikó Imre gróf a 
közmunkák vezetését ezen országban átvette, a 
teendők igen nagy sora állt előtte; gondoskodni 
kellett arról, hogy a vasúti hálózat kiegészíttes
sék; gondoskodni kellett arról, hogy utaink 
javuljanak és kiterjedésben nyerjenek; gondos
kodni kellett arról, hogy folyóink a hajózás és 
mezei gazdaság érdekében szabályoztassanak. 
Ezt mind egyszerre egy erővel felkarolni bizo
nyára oly nagy munka, hogy azt legalább a most 
rendelkezésre álló erőkkel megbírni teljesen lehe
tetlen. Ertem nem csak azon közegeket, melyek 
miniszter urnák rendelkezésére állanak, de értem 
az egész nemzeti erőt; mert sokkal nagyobb 
erőfeszítésre kellett volna számítani, mint ez kü
lönben nemzetgazdasági viszonyainkkal helyes 
arányban állana. 

Ismétlem, hogy midőn most az utak tekin
tetében felszólalok, épen nem lehet szándékom
ban az utak tekintetében most fenálló állapotot 
dicsérni és kiemelni, mint olyat, mely semmi kí
vánni valót főn nem hagyna. Magam is jól is
merem a hiányokat, csak amennyiben a t. kép
viselő ur némely tételeket hozott fel és azokat 
idézetekkel támogatta, ezekre nézve leszek bátor 
helyreigazító megjegyzéseket tenni, mert nem 
akarom, hogy az országgyűlési tárgyalások fel
jegyzésében ily tételek helyreigazítás nélkül ma
radjanak. 

Közbenvetőleg megjegyzem, hogy képviselő 
ur egy idegen nyelven szerkesztett jelentést ho
zott fel, pedig szolgálhatott volna magyarral is, 
mert tudva levő dolog, hogy a közlekedési mi
niszter ar felterjesztése, ő felségéhez magyar 
nyelven van szerkesztve, és a háznak tagjai közt 
szétosztatott és azért felesleges volt a franczia 
szerkezetet idézni. 

Ezek után bátor vagyok még felhozni azon 
észrevételeket is, miket múltkori beszédében az 
átalános vita alkalmával felhozott. 

Azt mondta ugyanis, hogy a mostani kor
mány 606 mértföldnyi utakat vett át, melyek a 
provisorium alatt építtettek. Hogy a korábbi 
kormányok útépítésre, fentartásra és kezelésre 
évenkint egyre-másra két millió negyvenhét ezer 
forintot fordított volna, hogy ellenben a mostani 
kormány az 1867, 1868, 1869 és 1870-ki bud-
getek szerint csupán fentartásra 2 millió 
860,000 forintot fordít; tehát 813,000 forinttal 
többet költött volna évenkint, s e mellett csak 
10 mértfölddel szaporította az úthálózatot, hogy 
tehát egy harmaddal több költség mellett az 
utak egyatalában sokkal roszabbak, (Iga3 •' bal 

felől.) Engedelmet kérek, a, képviselő ur a mi
niszter ur jelentéséből vette * idézetét; legyen 
szabad őt figyelmeztetni ugyanezen ydentésnek 
7-ik lapjára, melyből tételeit merítette. I»á.tni 
fogja ott, hogy kifeledett valamit, ami az ő állí
tásait nagyban megváltoztatja. Látni fogja ezen 
táblázatból — mert meg kellett volna néznie a 
jegyzeteket is — hogy nem foglaltatnak ott az ut-
fentartási költségek közül azok, melyek a bá
náti ut fentartására fordíttatnak; (Bal felől: De 
benfoglaltatnak!) láthatta volna, hogy ezen téte
lek csupán és tisztán az anyagra vonatkoznak 
és a kezelési költségek benne nem foglaltatnak, 
s hogy a Bánságban útépítésre fordított költsé
gek szintén kimaradtak. Helyesebben ugy áll a 
dolog, hogy 1851-től 56-ig a provisorium alatt 
körülbelül 7 — 800,000 forint fordíttatott utak 
építésére; csak 1856-ban, midőn Bruck vette át 
a kormányt, akkor az évi adomány egy eszten
dőben azonnal 3,000,000-ra emeltetett és Bruck 
kormánya alatt ezen tétel nem igen ment alább, 
csak 1860-tól kezdve, midőn a fedezet nem volt 
elégséges, az akkori provisoriumok ismét meg
szorították az évi adományokat és így látjuk, 
hogy 1,800,000, 1,600,000 írt fordíttatott az 
utak fentartására. 

Nem helyes azon idézete sem, mely szerint a 
magyar kormány a provisoriumtól 606 mértföld 
utat vett volna át ; mert ugyanezen jelentés ha
todik lapján látjuk, hogy igenis 606 mértföld van 
ott ; de ott van tisztán kimutatva egyszersmind 
az is, hogy e 606 mértföld közül 71 mértföld 
egyatalában kiépítve nem volt, hogy igy arra 
semmiféle költség előirányozva nem volt. 

A mi pedig a magyar kormány által felhasz
nált összegeket illeti, bátor vagyok a képviselő 
urat arra figyelmeztetni, hogy ezek nem ugy, mint 
ő állította 2,860,000 ftot tettek, hanem volt igen 
is tényleg 1867-ben 1,839,886 frt, 1868-ban 
1,750,908 frt, 1869-ben, ha a ház által megsza
vazott póthitelt még hozzáveszszük 420,000frttal, 
összesen 2,590,469; frt. Ezek a helyes tételek. 

Bátor vagyok arra is figyelmeztetni, hogy 
az éppen most tárgyalás alatt levő budgetben 
1870-re a magyar korona területén tehát a 
közmunka miniszternek kezelése alatt levő utak 
hossza egészben 821% mértföldet tesz, ha t. i. 
hozzáveszszük az erdélyi és horvátországi utakat, 
melyek szintén az itteni kezelés alatt állnak, s 
hogy ezen utfentartási költségek — mindent ösz-
szevéve: kezelést és fentartást —2,962,059 írttal 
vannak előirányozva, tehát sokkal kevesebb 
arányban, mint a minőben azt Simonyi ur a 
maga tételeiből felderíteni méltóztatott. 

Ezek volnának azon észrevételeim, melyeket, 
mondom, csak azért, hogy a képviselő ur által 
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idézett számokat helyre igazítsam, voltam kény
telen felhozni. 

Tegnapi beszédében ugy látszik a múltkor 
©lejtett fonalat ismét fölvette, midőn áttért azon 
mulasztások felsorolására, melyek a csatornák 
körül történtek. E tárgy más oldalról is szóba 
hozatott s én bátor leszek a ház engedelmével 
röviden előadni azokat, miket a minisztérium a 
közigazgatás ezen ágában tett. 

Való igaz, hogy a kölcsön, melyet a t. ház 
megszavazott, nem csak vasutak, de egyszersmind 
csatornák építésére is lett felvéve; de az is igaz, 
hogy a minisztérium e teendőihez képest több 
csatorna tervet vett tárgyalás alá, nevezetesen 
a jövő hazai csatorna rendszernek fővonalait, 
mondhatom alapjait, képezik a következő csatorna 
vonalak: 1 -szőr a pest-csongrádi csatorna, 2-szor 
a tiszalök-gyomai, 3-szor az Ermellék-berettyó, 
vagy — ugy hiszem — szatmár-gyomai csatorna. 

A mi az első csatornát illeti a pest-csongrá
dit, ennek rendeltetését a minisztérium minőig 
ugy fogta fel, hogy az első sorban hajózási czé-
lokra épüljön, hogy a Tisza és Duna közt Pest 
alatt minél rövidebb összeköttetés létesíttessék. 
Azonban a közbeneső területnek confíguratiója 
oly nehézségeket mutatott, hogy körülbelül 92 
lábnyi bevágással lehetett volna csak ezen csa
tornát létesíteni; minek következtében találkoz
tak külföldi válalkozók, kik azt mondák, hogy 
fognak segíteni a bajon, hogy alkalmazni fognak 
csöveket és gőzgépeket és Pesten 100 lábbal 
fogják felemelni a vizet, hogy ugy táplálják a 
csatornát. Nem tagadom, szép elmélet ; magam 
is gyönyörködtem a tervekben, — de bocsánatot 
kérek, hogy ha e viztáplalásra szolgáló és javas
latba hozott mód gyakorlati kivitelére nézve én 
magam részéről némi aggodalmakat tápláltam ; 
mert részemről ily módon a csatorna elő állítá
sát némileg problematicusnak tekintettem s azért 
nem érezem magamat indítva arra, hogy ily kö
rülmények közt jó lélekkel a miniszternek javas
latot tegyek. (Helyeslés jobb felőli) 

A mi a többi csatornát illeti, azokra nézye 
azon nézetben voltam, hogy azok inkább öntö
zési, mint hajózási czélokra lesznek építendők. 
Különösen a tiszalök-gyomai vonal oly közel és 
tökéletesen párhuzamban fut a Tiszával, hogy 
ott hajózási csatornát előállítani nem szükséges. 
De annál több fontosságot tulajdonitok a föld-
mivelés és mezőgazdaság szempontjából annak, 
hogy hasonló recipiensek előállíttassanak az al
földön és ezek által a földmivelőknek mód nyúj
tassák földjeik öntözésére. De kénytelen vagyok 
e tekintetben is bevallani, hogy némi aggály lyal 
tekintettem ezen tervek valósítására, mert nem 
találtam törvénykönyvünkben oly intézkedéseket, 
melyek a készített recipiens szomszédos lakossá

gát azon helyzetbe tették volna, hogy a reci-
piensből nyert vizet biztosan felhasználhassák a 
föld öntözésére. Méltóztassanak fölvenni, hogy 
nincs törvényünk, mely biztosítaná a földmivelő-
ket, hogy egyik vagy másik szomszédja, kinek 
földén keresztül kellene a vizet vezetni, nem 
fog-e ez ellen oly akadályokat gördíteni, melyek
nél fogva az egész törekvés illusoriussá válnék. 
(Közbeszólás: Tett volna törvényjavaslatot!) Mind
addig, míg ily intézkedésekről gondoskodva nem 
lesz, sok tekintetben időelőttinek tartom ily 
nagyszerű vállalatokba nagy országos költségeket 
befektetni. (Helyeslés jobb felől.) 

Említést tett még t. képviselőtársam a Ti
sza szabályozásáról is, és fölhozta mindazon mu
lasztásokat, melyek a magyar kormányt e tekin
tetben terhelik. Engedje meg a t. képviselő ur, 
hogy e részben is némi felvilágosítással szolgál
jak. Talán az egész kontinensen nincs második 
mű, mely kiterjedésére oly nagyszerű és ered
ményeiben ily sikeres lett volna, mint a Tisza
szabályozás. Bárhol a világon létesültek hasonló 
nagy szabályozási művek, az első volt az, hogy 
az előállítási költségekkel létrehozott müvek fen-
tartására nézve alkalmas intézkedések tétettek. 
Ha nézzük más államok gyakorlatát, be kell val
lanunk, hogy felügyelet és fentartás tekintetében 
nagyon hátra vagyunk, más országokhoz képest. 
És mégis mit látunk? Nem egy eset mutatja, 
hogy a legjobb coneeptióval készült és a legsza-
batosabban keresztül vitt munkálatok mindamel
lett elemi eshetőségeknek mindig ki voltak téve. 
Példa arra az éjszak-németországi Élbe szabályo
zása, példa a Loire szabályozása Francziaország-
ban. Emlékezünk még mindnyájan azon nagy 
veszélyekre és károsodásokra, melyek magát a 
császárt a helyszínére vezérelték, a honnan ke
letkezését vette azon jeles franczia gátrendszer, 
melyet Ivánka képviselő ur felemlített. Emléke
zünk Lombardia kitűnő vizimüveire és tudjuk, 
hogy néhány év előtt mégis mily nagy csapá
sokról hoztak hírt az onnan jött tudósítások. 
Ellenben a Tiszára nézve mi történt? Nem em
lékszem, hogy Tokajtól Titelig csak egyszer is 
állott volna elö eset, a hol nagyobb veszélynek lett 
volna kitéve a lakosság. Történtek némely ára
dások, de hol? Ott, hol a kormány ezt maga 
előre látta, és hol a bekövetkezett események 
okait ismerte, és midőn ezen okok elhárítására 
nem egy ízben, különösen mindjárt kormányzata 
kezdetén 18,67-ben, a kellő intézkedéseket meg
tévén, javaslatot terjesztett a ház elé; közönsé
gesen tudva van, hogy a ház, tekintettel pénz
ügyi viszonyainkra, a kívánt költségeket a pénz
ügyi bizottság javaslata folytán megtagadta. Ha 
tehát ezen 1,600,000 írt költségre szükségünk 
van — és bizony bátran merem állítani, hogy igenis 
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nagy szűkségünk van, mert több mint 40 mért föld 
területen egy buzgó nép vagyonának megóvásá
ról és az ott kifejlett industria védelméről van 
szó — akkor bátor vagyok egész határozottan til
takozni azon vád ellen, mintha ennek oka a 
magyar kormány mulasztása volna. 

Fölemiitette a képviselő ur a Ferenez-esa-
tornát is és emlékeztetett arra, hogy a hudget-
ben azt sehol feltüntetve nem látja, és ez — 
ugy mond — talán aonak tulajdonitható, hogy 
a kormány erre a csatornára sem fordit semmi 
figyelmet. 

Bátor vagyok figyelmeztetni a képviselő 
urat, hogy a közmunka és közlekedési miniszté
rium kezelése alatt csak egy csatorna áll, és ez 
a Bega csatorna, s ennek fentartási költségei is 
oly nagyok, hogy a pénzügyi bizottság nem egy
szer figyelmeztette a minisztériumot arra, hogy 
adjon tul már egyszer e csatornán, tegyen vele 
akármit, csak szabadítsa meg az országot a fen-
tartásával járó nagy évi költségektől. így va
gyunk a Ferencz-csatornával is, mely tudtommal, 
bizonyos szerkezeti hibáknál fogva, melyek nem isme
retlenek előttünk, sohasem jövedelmezett ugy, 
hogy abból valami nevezetes tiszta jövedelem 
származott volna. Kérdezte a képviselő ur, hogy 
hol lehet ezen sommát feltalálni, hol vannak a 
budgetben e csatorna bevételei és fentartási költ
ségei? Bátor vagyok erre egyszerűen azt feleim, 
hogy ezek a tárgyalás alatt levő budgetből nem 
feledékenységből maradtak ki, hanem azért, mert 
a pénzügyminisztérium budgetében vannak fel
véve, mert a pénzügyminiszter ur ressortjába 
tartoznak és ennek kezelése alatt állanak; bő
vebb felvilágosítást, ha kívánja a képviselő ur, 
a pénzügyminiszter ur fog szolgáltathatni. (De
rültség.) 

Beszédének további folyamában azt mondja 
Simonyi Ernő képviselő ur, hogy a vasutak körül 
igen sok történt, hanem a felvidék érdekében 
semmi. (Felkiáltás a jobb oldalon : Igaz! Derültség 
a bal oldalon.) 

Engedje meg a t. ház, hogy Simonyi kép
viselő ur ezen észrevételére nézve ellenészre
vételemet megtéve, azt összefoglaljam egy másik 
észrevétellel, melyet a mai napon gr. Zichy Jenő 
t. barátom tett. 0 különösen hibáztatta a ma
gyar kormányt azért, hogy a vasutak építésében, 
melyre nézve maga is elismeri hogy meglehető
sen haladtunk, hiányzik a tervszerű eljárás, az 
összehangzóság, az egyöntetűség és mintegy 
kapkodással járunk el, majd ezt majd azt vesz-
szük fel. (Felkiáltások bal felől: Igazi) Erre nézve 
legyen szabad egy körülményt felhoznom és felmu
tatnom egy okmányt, azon programmot tudni illik, 
melyet a közmunka miniszter ur 1867. elején 
a t. ház minden egyes tagjának megküldött. 

Jó lélekkel mondhatom, hogy - . i^en csekély elté
résekkel — a mai napig a legszigorúbban haladtunk 
azon az alapon, a mely ezen öntudatos programi
ban kifejtve volt. És ezen programm s mind 
az, a mi benne foglaltatik, talán elvont véle
ménye és eonceptiója a közlekedési miniszternek ?! 
Nem: mert igen sok és igen érdemes tagja ezen 
háznak — a kik a provisorium szomorú idejében a 
magyar gazdasági egyesület s annak közgazda
sági osztályának tagjai voltak — arról tehet 
mellettem tanúságot, hogy éveken keresztül foly
tatott buzgó tanulmányozásoknak eredménye volt 
az, a mit akkor a magyar gazdasági egyesület 
közgazdasági osztálya kidolgozott és melynek 
anyagát a közmunka miniszter a legnagyobb 
örömmel felhasználta. Tehát nem kapkodás, nem 
figyelmen kívül hagyása az ország közgazdasági 
és kereskedelmi érdekeinek, hanem szigorú és pontos 
haladás azon az utón, melyet a legőszintébb haza
fiakból alakult erők a pangás és az erők meg
kötése idejében jelöltek ki. 

Ezen programm szerint, — a mint mondom, 
csekély változtatással — biztosítva van kiépítése 
mindazon vonalaknak, melyek ezen programúiban 
foglaltatnak; tehát azon vonalé is, a mely Si
monyi képviselő urat közelebbről érdekli. (Derült
ség.) 

S i m o n y i E r n ő : Engem egy sem érdekel. 
H o l l á n E r n ő ál lamtitkár: Értem 

az érsekujvár-nyitra-trencsényi vasutat. 
Ha átalában méltóztatnak megengedni, hogy 

a felvidék érdekeiről szlójak, felhozhatom a kassa-
oderbergi vasutat. 

P a c z o l a y J á n o s : Az nem felvidéki 
vasút! 

Ho l lán Ernő á l lamti tkár: Említem 
első sorban a kassa-oderbergi vsutat, a melyre 
később még visszatérek, mert erre nézve is 
észrevételek tétettek Simonyi barátom részéről. 
Épülőfélben van pedig a legnagyobb erelylyel az 
éjszaki vasút, Losonczról Turócz megyén keresz
tül Rnttka felé, a mely a kassa-oderbergivel fog 
összeköttetni; és készül egy harmadik, a melyre 
nézve a tervezetek mind elkészültek, és melyre 
nézve csali azért nem történt még elhatározás, ille
tőleg előterjesztés e házban, mert a kormány 
kötelességének tartotta, mielőtt a vonal sorsa 
fölött döntene, bizonyosságot szerezni magának 
a felől: van-e kilátás arra, hogy e vonal, ha a 
határig kiépül, a határon túl is kapcsolatot fog 
nyerni? mert azon körülmény, vajon a kapcsolat 
meg lesz-e adva vagy nem, határoz mulhatlanul 
arra nézve, vajon a vonal mint internationális 
forgalomra szánt vonal költségesebben, vagy mint 
csak a helyi forgalomra szánt vonal olcsóbban 
épittessék-e t (Felkiáltások: Melyik az!) Áz érsek-uj-
vár-nyitra-trencséni vonalról van szó, és arról, 
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hogy e vonal T*enc'séntől folytattassék Hradis 
felé és kapcsolatot nyerjen a létező osztrák pá
lyára!. A kormány mindenesetre nagy fontossá
got helyez épen arra, hogy e vonalnak interna-
tionális jellege legyen: mert, tudjuk, az összes 
országos kivitel, a mely leginkább nyugat felé 
tendál, mai napig nyugat felé csak egyetlenegy 
kimeneti állomással rendelkezik, t. i. Marcheg-
gel; csak néhány év múlva fog előállani a má
sodik, Oderberg felé; a legnagyobb érdek köve
teli, hogy a tömeges szállítások tekintetéből ren
delkezzünk még egy harmadikkal is, a melyet a 
Trencséntöl Hradis felé vezetendő vonalon remé
lünk feltalálhatni. Különben a tárgyalások e te
kintetben is már annyira haladtak, hogy — ugy 
hiszem — a t. képviselő urnák megnyugtatására 
is közelebb fogunk a t. háznak előterjesztést 
tehetni. 

Ez alkalommal fölemiitette Simonyi képvi
selő ur szintén a minisztériumnak egyik mulasz
tásaképen, hogy hát miért nem terjesztettek már 
elő mindazon okmányok, a melyeknek előterjesz
tését ő már október havában kívánta? 

Erre a miniszter ur is megfelelt, én ismé
telhetem, hogy maga azon okmány, a melyre 
ugy látszik nagyobb súlyt fektet — értem a déli-
vasnt társaságnak összes szerződéseit — 15 nyom
tatott ivre terjed. Ezek fordítása befejeztetett, 
sajtó alá el van készítve és azt hiszem, hogy 
legközelebb fognak előterjesztethetni. 

A további megjegyzések közt találtam azt 
is, hogy hát milyen könnyelmű az a magyar 
kormány, mely ugy széltiben engedélyezett, vagy 
engedélyezés alá tervezett vasutakat, és ily mó
don már 40 milliónyi kamatbiztositási összeggel 
terhelte meg az országot. Nem tudom, igy mond
ta-e a képviselő ur ; én ugy értettem; és ha 
csakugyan 40 millióra tette azon összeget, én 
bátor vagyok, mert látom, hogy a számok idé
zésében nemigen szerencsés, ez alkalommal őt szin
tén helyreigazítani. 

A dolog ugy áll, hogy a magyar kormány 
által javaslatba hozott, és a törvényhozás által 
megszavazott kamatbiztositások összege akkor, 
midőn a már engedélyezett vasúthálózat egé
szen ki lesz épülve — a mi körülbelől 1873-ban 
történik meg — összesen körülbelől 14,000,000 
frtra fog menni. 

S i m o n y i E r n ő : A régiekkel együtt? 
H o l l á n Ernő á l lamti tkár : Igen 

jól tudja mindenki, hogy még nem volt arra 
eset, hogy egy vasútnál az egész kikötött ka-
matbiztositékot teljesen lefizetni kellett volna. 
Oly esetet veszek fel, melyre szintén példa nincs, 
hogy 50%-ot kellene a biztosított összegekből 
megtéríteni; még ekkor is, ha ezen esetet vesz-
szük föl, legfeljebb 7,000,000 frtot tehet az 

egész teher, és ez is oly kötelezettség, melynek 
kiszolgáltatása csak 4°/0-es előlegnek tekinthető, 
mely a legelső alkalommal visszatérittetik. 

Figyelmeztetem még arra a t. képviselő 
urat, hogy a régi vasutak után, melyeket a 
kormány átvett, összesen 97a millió frt terheli 
kamatbiztositásképen Magyarországot. Ezen át
vett pályák: az állam vaspálya, a délivaspályá
nak magyar- és horvátországi vonala, és a ti
szai vaspálya ; ha tehát ezeket mind össze vesz-
szük, akkor is nem 40 hauem legfőlebb 23 mil
lióra megy a biztosított összeg. De a régi vas
utak nem is jöhetnek tekintetbe, mert nem kép
zelhető azon eset, hogy ezen régi vasutak, kivé
vén a tiszait, újból a biztosítékra szorulnának. 
A többire nézve a legroszabb esetet vettem föl, 50°/o-
kát a biztosított kamatnak, a mit képtelenségnek 
tartok, és a minek képtelenségéről épen a leg
újabban megnyitott vasutakon örvendetes tapasz
talatokat szerzett a minisztérium, meggyőzödvén, 
hogy e részben nagy veszélynek kitéve nem va
gyunk. 

Áttérek most a másik tárgyra, melyre Si
monyi képviselő ur nagy súlyt fektetett. 

Mint a kormánynak egy nagy mulasztását 
hozza föl a kellő nyilvánosság hiányát. Felemlí
tette nevezetesen, hogy a pénzügyi bizottság-
jegyzőkönyvileg is kifejezte azon óhajtását, hogy 
nagyobb versenyre bocsássa a minisztérium a 
kiadandó vonalakat és hivatkozott különösen a 
zákány-zágrábi és hatvan-miskolczi vonalak tár
gyalásai alatt lefolyt vélemény nyilvánulásokra, 
mely alkalommal én egyszer azt mondottam vol
na, hogy hiszen az országgyűlésnek egy határo
zata már magában felér egy csőd hirdetésével. 
Engedje meg a t. képviselő ur, nem akarom 
semmiképen feltétlenül helyesnek állítani néze
temet, de az ő nézetét sem akarom feltétlenül 
helyesnek elismerni; de azt meg fogja nekem 
engedni, hogy ily nagy tárgyaknál, mint a vas
utak kiadása, vagy nagyobb államkölcsönök 
kötése, az átalános csődhirdetések elvére nézve 
eltérők a nézetek és én egyátalában nem isme
rek oly elméletet, a mely ily nagy kötéseknél az 
átalános versenyeket a legczélszerübbeknek, 
legbiztosabban czélra vezetőknek állítaná. 

De különösen kell figyelmeztetnem a kép
viselő urat arra, hogy a zákány-zágrábi vonal 
volt az első kísérlet, melyet a magyar kormány 
a külföldi vállalkozókkal szemben tet t ; ez még 
oly időbe esett, midőn szomorúan voltunk kény
telenek tapasztalni, hogy a külföldi tőke és vál
lalkozók nem igen voltak hajlandók Magyaror
szágon vállalatokba bocsátkozni; édesgetni, kérni 
kellett őket, hogy jöjjenek és nem lehetett sem
mi remény, hogy, ha nagyszerű versenyt nyitunk, 
ennek következtében épen azok fognak vállal-
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kőzni a munkára, a kiket az ország érdekében 
kívánnunk kellett. A zákány-zágrábi és hatvan-
miskolezi vonalakra nézve a kormány épen azért 
sokkal helyesebbnek tartotta egyesekhez fordul
ni, és hozzájok kérdést intézni, a mint az meg 
is történt. 

Csak az egyet csudálom, hogy a képviselő 
ur, ki a kormány ezen eljárását oly igen szigorú 
bírálat alá vette, nem tekintette meg az ered
ményeket is, mert a második czél az, mely őt, 
mint hazafit és képviselőt bizonyára nem kevésbé 
fogja érdekelni: hogy t. i. a zákány-zágrábi és 
hatvan-miskolczi vonalak kiadásánál minő ered
ményeket állítottunk elő? Meg fogom mondani. 
Az első eredmény az, hogy a magyar kormány 
tört azzal a traditióval, mely eddig a vasutak 
építésénél fenállott; a második eredmény az 
volt, hogy a magyar kormány megdöntötte azon 
majdnem egész Európában élő theoriát, mely 
szerint az állam olcsón nem építhet. — Senki ol
csóbban nem épített Magyarországon, mint mi 
és előállítottuk azon eredményt, is, hogy a vasút 
azon napra elkészült, a melyre annak befejezése 
kikötve volt. Ha ezen eredményeket tekinti és 
megvizsgálja azon körülményeket a képviselő 
ur, melyeket az imént magyarázatkép megérin
teni szerencsém volt, meg vagyok győződve, 
hogy bírálata jövőben nem leend oly szigorú. 

Felhozta a képviselő ur továbbá a keleti 
vasutat is. Azt mondta, hogy a keleti vasútra 
nézve egyátalában semmi verseny nem létezett. 
Engedelmet kérek, emlékeztetem a múlt évben 
lefolyt tárgyalásokra, melyekből kitűnt, hogy 
három ajánlat adatott be, és a három közül azt 
ajánlotta a kormány a törvényhozásnak, a mely 
caeteris paribus legbiztosabbnak, legkedvezőbb
nek mutatkozott. 

Az átalános csődök hirdetésére, és a con-
cessiókra nézve bátor vagyok a képviselő urat 
még egy körülményre figyelmeztetni, mely talán 
elkerülte figyelmét. Az átalános coneursus, ott 
is a hol már a nemzet hitele megszilárdult, a hol 
már azon örvendetes tényt constatálhatjuk, hogy 
ma nem csak egyes vállalkozók, hanem bankok 
versenyeznek a vállalatok elnyerésében, ott is a 
kormány csak akkor fordulhat az átalános con-
cursusok hirdetéséhez, ha magának kész tervei 
vannak. Minden vasútra nézve az egész ország
ban, ily rövid idő alatt, a kormány saját közegei 
által terveket nem készíttethetett, hogy tehát 
a vasutak építésében hátra ne maradjon, kény
telen volt azon eszközhöz folyamodni, hogy több 
társaságnak adta meg a kért előmunkálati con-
cessiót ugyanazon vonalra, ez majdnem minden 
vonalnál megtörtént, majdnem minden vonalnál 
három, négy, öt társaság is kért előmunkálati 
concessiót, ezt megnyerte és azután a kormány-
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nak a tervet benyújtotta. Minden ilyen opera-
tum természetesen tulajdonát képezi annak, a M 
felhatalmazva volt, azt saját költségén elkészí
tem; de bátran állítom, hogy minden vasútnál, 
— hol a kormány saját tervekkel nem birt, a 
nyilvánosságnak és nyilvános versenynek elég 
tétetett az által, hogy mindig többen bocsáttat
tak versenyre, többen készíttettek előmunkálato
kat, és a legjobb ajánlat fogadtatott el mindig, 
és terjesztetett a képviselőház elé. 

Megjegyezhetem még azt is, hogy a kor
mány e tekintetben is saját szándékából és ősz
tönéből, de a közvélemény iránti deferentiából 
is, a múlt évben ugy intézkedett, hogy jövőben 
az előmunkálatokra való engedélyek mindenkor 
csak azon clausulával adassanak ki, hogy min
den egyes vállalkozó, ki előmunkálati engedélyt 
vesz ki és tervet készíttet, egyszersmind leköte
lezi magát arra, hogy a kormány az ő tervét 
használhassa föl az átalános csőd hirdetésénél, 
mely esetben csak azon egyről biztosítja az illető 
vállalkozót, hogy ha nem ő fogná elnyerni a 
vállalatot, viselt költségei meg fognak téríttetni 
az által, a ki az engedélyt megnyeri. 

Átalában a vasúti előterjesztésekre nézve 
többféle észrevételt hallottam, én magam is is
merem az eljárást nem egy országban a conti-
nensen. Többet mondhatok : tanulmányoztam ala
posan több államnak a közmunka ügyében kő-
vetett közigazgatási elveit; és részemről jó lé
lekkel mondhatom, hogy nem ismerek egyetlen 
államot sem, melyben a kormány a vasúti en
gedélyek kezelésére nézve több nyilvánossággal 
járt volna el, mint itt Magyarországban. (Mozgás 
bal felölj Tessék megengedni, közel megyek, itt 
van Bécs példája. (Zaj bal felől. Jobb felől: Mali
juk! Bal felől: Szép példa!) Közönségesen tudva 
van, hogy Bécsben szintén van parlament és 
van felelős minisztérium, s ott szokás, hogy 
a miniszter egy törvényjavaslatot terjeszt be, 
meghatározza és tervezi a maximumot, és a ház 
mindenkor megadja neki a fölhatalmazást, hogy 
azon maximumon belől annak adja ki a conces
siót, a kinek tetszik. 

V u k o v i c s S e b ő : Elég rósz ! 
H o l l á n E r n ő á l l a m t i t k á r : Megen

gedem, hogy rósz, s a magyar minisztérium nem 
is követel ennyi bizodalmat a maga részére; de 
meg fogja engedni t. képviselő ur, hogy ez igen 
is jó példa és érv arra, ha azt mondom, hogy 
vannak országok, hol a nyilvánosság nem véte
tik tekintetbe annyira, mint mi nálunk. (Helyes
lés jobb felől.) 

De tessék tekinteni a gyakorlatot Olaszor
szágban, tessék tekinteni a gyakorlatot Frinczia-
országban, és az érdemes képviselő ur, ki igen 
sok, előttem nagy elismerésre méltó tapasz-
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talást szerzett magának külföldön, meg fogja 
engedni nekem, hogy nincs, — én legalább nem is
merek parlamentet, mely előtt a coneessió ösz-
szes szövege ugy, mint mi nálunk, képezze a dis-
eussió tárgyát. En ebből nem akarom azt kö
vetkeztetni, hogy azért ezen ház a kormány 
iránt több bizalommal viseltessék, de jogom van 
abból következtetni azt, hogy ezen kormány 
mindenkor teljes nyilvánossággal járt el. 

Különben visszatérek arra, a miből kiindul
tam. Én nem tartom a magam nézetét a leghe
lyesebbnek, és Simonyi képviselő ur sem fogja 
kívánni, hogy az övét tartsam annak; de ha a 
vasúti előterjesztésekre nézve akár neki, akár 
bár kinek e házban észrevétele vagy jobb terve 
volna, bizonyosan helyén lesz, ha arra nézve fo
galmazott javaslatot fog letenni a ház asztalára, 
melyhez mindnyájan hozzászólhassunk, a hiányo
kat kiigazíthassuk, és javíthassunk, a hol javítani 
kell. 

Különben, ismétlem, minden eddigi előter
jesztésre nézve nem volt egy eset sem, a mely
ben a kormány nem követte volna szigorúan a 
fenálló rendszabályokat és törvényeket. 

Egy másik pontban azt mondotta Simonyi 
képviselő ur, hogy talál ő a pénzügyi bizottság
nak a közmunka és közlekedési minisztérium 
költségvetésére vonatkozó jelentésében egy pas-
sust, a mely megint azt mutatja, hogy olyan 
mulasztás történt a közmunka minisztérium ré
széről, melyre nézve kénytelen volt észrevételt 
tenni a pénzügyi bizottság: és ez az, miért nem 
mutatta be a kormány az uj terveket és elő
irányzatokat, valahányszor kőutvonal építéséről 
volt szó. Itt a hibát nem tulajdonithatom neki, 
mert ő nem ismerheti azon körülményeket, me
lyek én előttem tudva vannak, de meg fogja 
engedni, hogy erre nézve is fölvilágositással szol
gáljak neki. 

A t. ház több érdemes tagja részt vett a 
pénzügyi bizottságnak múlt évi tárgyalásaiban, 
és nagyon jól tudják, hogy mint előadó a mi
nisztérium részéről épen én indítványoztam azt, 
hogy mikor egy uj útnak építéséről van szó, 
melynek előállítása mindenesetre nagyobb költ
ségeket igényel, habár ezen költségeknek fölhasz
nálása több esztendőre, egész éveyclusra terjed, 
mindannyiszor a törvényhozásnak az uj előirány
zat mutattassák be. Ezen véleményemet a múlt 
évben elfogadta a pénzügyi bizottság, és midőn 
az idén ujabban fölmerült e kérdés, a pénzügyi 
bizottság az én nézeteimhez járult, és az elő
adottak szerint, azt hiszem, Simonyi képviselő ur
nák nincs joga ebből azt a hibát következtetni, hogy 
ime oly mulasztást követett el a kormány, mely a 
pénzügyi bizottságot megrovásra késztette. 

Fölhozta továbbá mulasztásképen a tisztelt 

képviselő ur a pécs-barcsi vasutat. Én, megvallom 
őszintén, mai napig sem értem, mivel hozta ezt 
kapcsolatba, vagy mit akart ezzel mondani? 
csak azon egy tényt jegyeztem föl magamnak, 
hogy ott is egy rettentő mulasztást követett el 
a közlekedési minisztérium: mert midőn azon 
vasút megnyittatott, csak 28 kocsi állott ren
delkezésre, minek következtében kénytelen lesz 
a vasúti társaság bizonyosan majd a déli vasúti 
társaságtól kocsikat kölcsönözni. Ebben — mondja 
ő — valaminek rejleni kell. Én ezen dolognak 
utána néztem, és a coneessió második §-ban ezt 
találtam: „A tervezett állomási épületek és meg
határozott szállítási eszközök a tényleges forga
lom szükségéhez képest fognak előállíttatni." Itt 
van a közigazgatási eljárásról szóló jegyzőkönyv, 
mely világosan constatálja, hogy midőn ezen 
vasút megnyílt, azon vonalon. mely egészben 8 
és néhány tized mértföld hosszaságu, volt össze
sen 5 gőzmozdony, 20 személyszállító és 172 te
herszállító kocsi, mire nézve a bizottság kije
lenti, hogy mivel ezen szám a normális ará
nyoknak teljesen megfelel, mert 1:1 locomotiv és 
22:5 kocsi teljesen elég egy mértföldre, annál
fogva a forgalmi eszközöknek ezen állományát 
tökéletesen elégségesnek találja. (Tetszés jobb fe
lől.) Itt van a jegyzőkönyv, mely ezt tartal
mazza. Az igen természetes, hogy, midőn ily rö
vid kis vonalok egy másik vonallal kapcsolatba 
jönnek — mint jelen esetben a kanizsa-barcsival 
— ha különösen a kőszénszállitás következtében a 
forgalom saját vonalán nagyobb lesz: vagy maga 
fogja forgalmi eszközeit a szükséglethez képest 
szaporítani, vagy kölcsön fog venni kocsikat; 
ez nem mulasztás, nem hiba, hanem esetleg oly 
kötelesség, melyet a kormány megkíván, és e 
tekintetben a viszonyosságot is követeli. 

Emiitette a tisztelt képviselő ur később a 
kassá- oderbergi vasút viszonyait, és ebből is nagy 
megrovásokat hozott föl a kormány ellen. (Hall
juk!) Erre nézve a tényállást röviden előadom a 
következőkben. 

A kassa-oderbergi vasút concessiója erede
tileg Rich testvérek és társaiknak lett megadva, 
még pedig, a mint megjegyeztem, nem a ma
gyar kormány által. E concessiót, mivel az en
gedélyesek érvényesíteni nem birták, átruházták, 
még pedig, megjegyzem, a magyar kormány előtti 
tárgyalások folytán Lagrande du Monceau és a 
societé industrielle-re. Midőn a magyar kor
mány Lagrande du Mónceau és a societé industriel-
lel állott szemben, idején látta Lagrande du 
Monceau irányában egykissé keményebb felté
teleket szabni, különösen a vállalat biztosítása 
érdekében, és mikor Lagrande du Monceau ezen 
föltételeknek eleget tenni képes nem volt, elő
térbe állította az BinternationaleK-t egy más 
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társaságot, mely szintén Lagrande du Moneeau 
patrociniuma alatt állott, akkor idején látta a 
kormány egy szerződést, melyet egyátalában 
kedvezőnek nem ismert, de mely rá nézve köz
jogi kiegyezés folytán kötelező volt, javítani 
annyit, a mennyi hatalmában állott. Felhasz
nálta ennek következtében az alkalmat, a társa
ságot lemondásra birni előjogáról, két vonalra 
nézve. 

Ez az egyik tény. 
A másik tény az, hogy a kormány a he

lyettesítést el nem fogadta, hanem az ő hozzá
járulását az állam érdekében ujabb föltételek
hez kötötte, hogy az építés a közforgalomnak 
megfelelőleg teljesíttessék, hogy az építési szer
ződés átalában megváltoztatva legyen. A máso
dik volt az, hogy reglement financier állapíttas
sák meg, mely a fizetési módokra nézve ezen 
vállalatot nem csak hogy kétes állapotából ki
ragadta, de oly alapokra állította, hogy mai 
napság az országban alig van pénzügyi tekin
tetben kedvezőbb helyzetben levő társulat, mint 
a kassa-oderbergi vasút. (Helyeslés jobb felől.) 

Már most, ha igy állnak a dolgok — habár 
azok nem arra vonatkoztak, hogy talán az egy
szer megállapított kamatbiztositási összeg fel
emeltetett volna, hanem, hogy javíttassanak 
mindazon hátrányok, melyek mások mulasztásá
ból a szerződésekben találhatók voltak — kérdem 
a t. képviselő urat: mire állapítja a kormány 
ellen felhozott vadait? 

Megütközött abban is a képviselő ur, hogy 
a szerződés aláírásában a pénzügyminiszter is 
szerepel. Megvallom, engem meg az lepett meg, 
hogy a t. képviselő ur ebben megütközhetik: mert 
ő mint a háznak igen buzgó tagja, igen jól tud
hatná, hogy minden vasúti törvény végrehajtásá
val ezen ház a közlekedési ós pénzügyminiszte
reket együtt bízta meg, (Derültség) és hogy ne
vezetesen, ha valahol, ilynemű szerződés megkö
tésénél van szükség a pénzügyminiszter köz
bejárására. Én tehát ezen megütközésre okot nem 
látok. Különben mindazokra nézve, miket a 
kassa-oderbergi vasúttársaság viszonyaira nézve 
felemlíteni bátor voltam, van ezen háznak több 
oly tagja, kik azon társaságok működésében 
mint igazgató tanácsosok maguk részt vesznek, 
s kik állításaim valóságáról szintén tanúságot 
tehetnek. 

Fölhozta Simonyi Ernő t. képviselő ur a 
fiumei vasutat is. Felhozta, hogy a nemzetnek 
régi óhaja, hogy ezen vasút mielőbb létre jőjön, 
és fájdalmasan jegyezte meg, hogy ott különö
sen a kikötő építése és elhelyezése nem ugy 
történt, mint azt az ország érdeke kívánná, ha
nem a mint magánérdekek kívánták. (Félkiáltás 
a szélső bal oldalon: Ugy van!) Engedelmet kérek, 

több más megjegyzésem is van, s ha mindazo
kat el akarnám mondani, miket el lehetne mon
danom Simonyi Ernő t. képviselő ur előadására," 
akkor nagyon is túlterjeszkedném azon határo
kon, melyeken tul mennem az idővel gazdáika
dás nem enged. (Fölkiáltások bal felől: Halljuk!) 
Én nagy köszönettel veszem ezen elnézést, csak 
arra az egyre vagyok bátor figyelmeztetni, hogy 
a mi a fiumei vasút építésének lefolyását és elő
készítési stádiumának minden egyes fokát illeti, 
erre nézve a közlekedési miniszter ur egy alka
lommal a házban történt interpellatióra adott 
válaszában chronologikus előterjesztést tett. Bá
tor vagyok erre utalni, és jó lélekkel mond
hatom, hogy ebben a chronologikus előterjesztés
ben ugyan senki nem fog találni okot, hogy ezen 
ügy haladásában a legcsekélyebb mulasztással is 
lehessen vádolni a közlekedési minisztériumot. 

Erre szorítkozván, tisztán a kikötőről és a 
kikötő-ügyről akarok szólni, a mint azt Simonyi 
képviselő ur előadta. 

Tagadhatatlan, hogy a legfontosabb cou-
ceptio az egész vasút tervezetének összeállításá
ban mindenesetre az, hogy a fiumei kikötő mi
ként fog berendeztetni ? lesz-e olyan, hogy az a 
tengeri forgalom szükségleteinek s a hátvidék 
vasúti kapcsolatának teljesen megfeleljen? Jól 
tudom, hogy magában Fiúméban is a nézetek 
erre nézve eltérnek; de tudom azt is, hogy az 
értelmiség legnagyobb része elvileg tökéletesen 
helyesli azon nézeteket, melyekből kiindulva a 
kormány a fiumei kikötőnek tervét elkészíttette. 
Tudom azt is, hogy van egy kisebb csoport, 
mely ezen nézetekkel ellenkező véleményben van. 
Itt mindenesetre föltehető az, a mi különben, 
miután emberi dolog ós mindenütt megtörténik, 
hogy néha közérdekkel a csekélyebb fontosságú 
magánérdek összeütközésbe jön, és néha a leg
jobb szándéktól vezérelve a particularis szem
pontok befolyása alatt, máskép ítélnek a dolog 
felől, mint a hogyan azt a közérdek szempontjá
ból megítélni kellene. En igen hajlandó vagyok 
hinni, hogy a különben általam igen tisztelt fér
fiak ellenvéleménye ily befolyás alatt áll. 

Bátor vagyok ismételni, hogy a kormány
nak egyátalában nincs szándékában a maga né
zetét és conceptióját mintegy infallibilis dolgot ál
lítni oda, ellenkezőleg, valamint számbavette az 
összes európai continentalis kikötőkben eddig 
tett tapasztalatokat, a tudomány haladását ós 
minden eddig tett észleletet komolyan figye
lembe vett, s igy készítette ezen nagyszerű ter
vet : ugy jövőre sem fog elvont nézeteihez ra
gaszkodni; hanem tovább fog menni, és európai 
enquéte-bizottságot rendezni, melyre már is 
egy európai hirü szakférfiú Pasqual mérnök elő
leg meg van hiva és megjelenése biztosítva van. 
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ügy intézkedett a kormány, hogy a hely szinén, 
Fiúméban, mindazon férfiakat, kik az ügyhöz 
értenek, kihallgattassanak és ennek folytán elfo
gulatlan, mindenképen elfogadható véleményt 
adjanak, és a kormány kötelességének fogja tar
tani legjobb meggyőződése szerint a legjobb ter
vezetet a ház asztalára letenni. 

Szólt ínég Simonyi képviselőtársam a vas
úti épitészeti igazgatóságról. Szemünkre vetette, 
hogy ott esupa németek, idegenek vannak alkal
mazva, pedig nagyon könnyű azon segiteni, mert 
a vasúti épités könnyű dolog; mert a mint 
Ivánka Imre képviselő ur is megjegyezte, meg
vannak a chablonok, azokat csak elő kell venni, 
s azok szerint könnyű vasutat építeni, s igy erre 
idegen embereket alkalmazni szükségtelen, ezen 
kivül azt sem érti, Simonyi t. képviselő ur, 
hogy ezen embereket minek kell oly nagy fize
téssel ellátni. En azt hiszem, hogy részben épen 
Ivánka képviselő ur a mai napon erre a kérdésre 
már megfelelt. 

Még némely más tárgyra is akarok észre
vételt tenni, és mivel a vasutépitészeti igazgató
ság, mint legfontosabb institutio a közlekedési 
minisztériumnál külön osztályt képez, e tárgyról 
észrevételeimet akkor fogom elmondani, midőn a 
vasutépitészeti igazgatóság budgetje részletesen 
fog tárgyaltatni, most pedig azokon kivül, miket 
Ivánka Imre képviselőtársam előadott, csak azt 
jegyzem meg, hogy igenis a vasutépitészeti igaz
gatóságnál alkalmazva van néhány kitűnő tehet
ségű fiatal ember, kik becsülettel szolgálták a 
déli vasúti társaságot ós szintoly becsülettel 
szolgálják a magyar kormányt, és én semmikép 
el nem ismerhetem azon elvet, hogy mivel valaki 
valaha valamely társaságnál, legyen az a déli 
vaspálya, vagy bármely más társaság, szolgált, 
ez által elvesztette volna azon qualificatióját, 
hogy a magyar államnak szintoly becsületesen 
szolgálhasson. (ÍMnk helyeslés, jobb felől,) 

Átalában a déli vasút társaságról több ész
revételt tett t. képviselő ur. 

Nevezetesen ismét a közmunka miniszter ur 
jelentéséből idézve az illető lapot, utal azon szer
ződésre, mely az országra hátrányos volna, és 
melyet a kormány a maga felelősségére vagy 
a nélkül, hogy a háznak jelentést tett volna, 
vállalt magára. Erre nézve bátor vagyok őt 
figyelmeztetni, hogy a közmunka miniszter ur ő 
felségéhez intézett jelentésének 45-ik lapján az 
észrévételek között következő szavak állanak, 
melyeket tegnap Simonyi képviselő ur francziául 
olvasott fel, én azonban ma a t. ház előtt ma
gyarul fogom felolvasni. (Helyeslés jobb felől. 
Malijuk!) 

(Olvassa:) „Az állam 1866. évben az egész 
déli vaspálya hálózatnál 91 ezer forint nyers 

bevételt biztosított mfdenkint. Ezen biztositási 
összeg az említett évtől kezdve minden évben 
1000 írttal növekszik, mindaddig, mig 100 ezer 
forint magasságot el nem ér. Az engedély tar
tamának ezentúl fenmaradó részére az utóbb em
iitett összeg lesz a biztosított nyers bevétel." 

Mit mond ezen észrevétel ? Feltünteti az 
1.8-6 6-ki állapotot, tehát azt, mikor még magyar 
minisztérium nem létezett. Feltünteti azon szer
ződésnek lényegesebb pontjait, melyeket az állam 
— de melyik állam? nem a magyar, hanem 
1866-ban az akkor fenállt államkormány — kö
tött. 

Tökéletesen elismerem, hogy ezen jegyzet, 
mert épen jegyzet, nem terjeszkedett ki a rész
letekre annyira, hogy ez a nem avatott előtt is 
teljesen érthető legyen; és azért megengedem, 
hogy mivel astericon alatt vezetett jegyzet, 
ahhoz némi magyarázat kívántatik, melyet ez alka
lommal legnagyobb kézséggel megadok Simonyi kép
viselő urnák. E mellett pontosan és határozot
tan ismétlem azt, mit a közmunka miniszter 
ur kijelentett: hogy ezen szerződéshez a magyar 
kormány hozzá nem járult, hogy a magyar kor
mányra nézve mai napig egyedül kötelező azon 
szerződés, melynél fogva 5T/2 % biztosíttatott 
a déli vasúttársaság vonalaira nézve. 

Kérdem tehát a t. házat: miben áll azon 
protectio, melyről állíttatik, hogy a déli vasút
társaság a közmunka minisztérium tisztviselői 
által részesittetik? Talán abban, hogy a magyar 
kormány, bár a déli vasút-társaság nagyon meg
őrizte azon jogát, hogy a Dunának jobb oldalán 
az ő hozzájárulása nélkül vasút ne építtessék, 
mindamellett engedélyezte a győr-grátzi concnr-
rentionális vonalat ? Én részemről ezt proteeti-
onak nem tartom. Kíván talán bővebb felvilágo
sítást a t. képviselő ur, hogy micsoda bánásmó
dot követ a déli vasut-társaság irányában a 
kormány? Bővebb felvilágosítással bármely pil
lanatban (Halljuk!) szívesen szolgálok akárkinek. 
Tessék hivatalos irodáinkba betekinteni, meg fog
ják látni, hogy a mily mértékkel mérünk az 
egyik, ugyanolyannal méretik a másik társa
ságnak. (Jobb felől helyeslés.) 

Nem fojthatom el némi megütközésemet 
arra nézve, hogy Simonyi Ernő képviselő ur teg
nap sajtóperem ügyét előadásába belevonta. 
Nem tudom, helyes-e az én felfogásom, de én azt 
hiszem, Európában a parlamenti gyakorlat sze
rint oly dolgokat ,melyek a sajtóbiróság compe-
tentiája körében elintéztettek, azokat azon kivül 
emlegetni nem szoktuk, legkevésbbé lehet pedig 
azokat a parlamenti diskussió folyamába bevonni. 
Én legalább a magam részéről őt ezen a téren 
követni nem fogom. (Helyeslés jobb felől.) Csak 
azt az egy kérdést vagyok bátor fölvetni : nű 



106. országos Két fgititár 26, 1070. 46ö 

&E 6 vélekedései Vagon ki tesz a közerkfilesiség-
nek nagyobb hasznot; az-e, a ki pletykákkal és 
mende mondákkal szemben, és azokkal nem gon
dolva híven, következetesen teljesíti kötelességét? 
•agy az, ki az ily ntczai pletykákat felszedve, 
azokat a parlamenti discussióba bevonja ? (Élénk 
hdpéáés j&bb fdSl.) 

Igen sokat mondott ínég Simonyi Ernő t. 
képviselő ur, és világosan kimondta, hogy azon 
dolgok legnagyobb részt pletykákra, kávéházi 
mendemondákra, és — ha szabad hozzá tennem — 
bukott spekulánsok sugdosásaira vonatkoznak. 
Igen természetesen azokra kiterjeszkedni nem 
fogok; biztosithatom egyébiránt képviselő urat, 
hogy a mint én, »gy a közlekedési minisztérium
ban levő tisztviselő társaimmal is mindenkor 
nyilt homlokkal és fölemelkedett fővel fogunk 
ugy a ház mint a nemzet elé állani, valamikor 
az sáfárkodásunkról tőlünk számot kér. 

Épen azért igen óhajtanám azt, a mit Si
monyi képviselő ur tegnap felhozott, sőt nagyon 
lekötelezve érezném magamat, ha a t. ház az 
ö óhajtásához képest kegyeskednék olyképen 
intézkedni, hogy neki, valamint e ház minden 
egyes tisztelt tagjának alkalom és mód nyújtas
sák, mindazokra nézve, miket a mai napon elő
adására ezáfolatul felhozni szerencsés voltam 
— de a melyekre nézve nem kecsegtethetem ma
gamat azon reménynyel, hogy nekem mindenben 
hitelt adjon — a minisztérium hivatalos okmányai 
alapján állításaim valóságáról magoknak teljes 
meggyőződést szerezhetni. {Hosssan tartó mjos 
éljenzés jcfob feUl.) 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! (Zaj. Felkiál-
ások: Hdnap! Ma! RdyesMs.) 

E l n ö k : Kérem, méltóztassanak hel eiket 
elfoglalni. 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! (Halljuk!) A 
közmunka és közlekedési t. miniszter ur igyeke
zett megezáfolní azon vádakat, melyeket teg
nap Simonyi, t. barátom a közmunka miniszté
rium ellen felhozott; azonban több vádra nem 
felelvén meg, azok, ugy látszik, elkerülték be
cses figyelmét. De nem felelt meg valamennyi 
vádra, mely tegnap és a mai tanácskozás folya
ma alatt felhozatott az államtitkár és képviselő 
Hollán Ernő ur sem. 

A vádak, melyek itt hangsulyoztattak, há
rom tárgyra vonatkoznak főleg: a vasutak, csa
tornák és a közutakra. 

A vasutakat illetőleg legnagyobb figyelmet 
érdemel azon vád, miszerint a közlekedési mi
nisztériumnak nincs egy megállapított átalános 
hálózata az építendő vasutakról, és hogy ezen 
hálózat az országgyűlés által meg nem határoz-
tatott, a miből aztán — mint azt Zichy Jenő kép
viselő ur helyesen megjegyezte — azon hátrány 

következik, hogy nincs kellő összefüggés és te
kintet arra, hogy mely irányban vitessék legin
kább az ország kereskedelme. Hollán képviselő 
ur azt méltóztatott felelni, hogy igen is a köz
lekedési minisztérium készíttetett ily program-
mot még 1867-ben, és a képviselők közt ki is 
osztotta; azonban, ha meggondoljuk, hogy az 
ily egyes képviselőkkel történt közlés teljesség
gel nem ér fel sem azon eljárással, miszerint 
ily tervek részrehajlatlan szakbizottság elé ter
jesztetnek, sem pedig azzal, hogy ha azok az 
országgyűlésnek bemutattattak volna; oda kell 
nyilatkoznom, hogy a mentséget alaposnak nem 
tekinthetem. 

A másik vád, mely felhozatott, azt illette, 
hogy a vasúti munkák kiadásánál csőd nem 
szokott hirdettetni. Erre nézve Hollán képviselő 
ur hivatkozott több külföldi állam példájára, 
mondván, hogy ez sem Olasz-, sem Franeziaor-
szágban nem átalános szabály, sőt hogy az 
utóbbi időben Prancziaországban nem is csőd 
utján adatnak ki az ilyen közmunkák. Tökéletesen 
igaza van. Azonban, ha a t. államtitkár ur di
csekedve emiitette azt, hogy a magyar köziekei 
dési minisztérium volt az, mely egy átalánosan 
elfogadott theoriát megdöntött, t. i. hogy a 
vasutakat magánosok, nem pedig az állam által 
kell építtetni, valóban csak növelte volna a ma
gyar közlekedési minisztérium dissőségét, ha e 
részben is nem követte volna azon kormányok 
példáját, melyek az ország kincseivel nem épen 
a legczélszerübben gazdálkodnak. 

Felhozatott, de szintén nem ezáfoltatott 
meg az alföld-fiumei vasutat illető vád. Mind
nyájan tudjuk, milyen hő óhajtása az egész 
nemzetnek, hogy az alföld Fiúméval összeköt
tessék, és tudjuk különösen azt, hogy Horvát-
Szlavonország mennyire várja, és pedig a magyar 
országgyűléstől várja, hogy ezen vasútnak azon 
része, mely Horvát-Szlavonországon vonul ke
resztül, mielébbmunkába vétessék. És mégis, t. 
ház, daczára ennek, és daczára a közgazdasági fon
tosságnak, melylyel ezen vasút bir, tudtommal leg
alább, még csak annyira sem haladtunk, hogy meg-
határoztatott volna az irány, melyben ezen 
vasút Horvát-Szlavonországon keresztül fog vo
nulni. És ha ez közgazdaság tekintetében hiba, 
kétszeresen megrovandó azért, mert politikai 
tekintetben valóságos bűn. Horvát-Szlavonorszag
ban van ugyanis egy párt, mely nem barátja 
a kiegyezkedésnek ; Horvát-Szlavonországban van 
egy párt, pedig hatalmas párt, mely a Magyar
országgal kötött uniót felbontani törekszik. E 
pártot csak ugy fogjuk legyőzhetni, és testvé
reinket, kik ide közénk jöttek, csak ugy fogjuk 
állásukban megerősíteni, ha azon méltányos kí
vánalmakat, melyek Horvát-Szlavonország anyagi 



406 105. országo* tttéa január 26. 1870. 

érdekeire vonatkoznak, kellő figyelembe veszszük. 
(Élénk helyeslés.) 

A mi a csatornák ki nem építését illeti, 
ezekről a t. miniszter ur hallgatott, tán azért, 
hogy e tárgyat egészen az államtitkár urnák 
adja át. 

Azonban az államtitkár ur sem czáfolta 
meg azon nehézségeket, a melyek e részben fel
merültek. 

Nagyon helyesen jegyezte meg az államtit
kár ur, hogy mindent egyszerre felkarolni nem 
lehet ; de valóban nem mondható szerénytelen-
ségnek a nemzet azon kivánata, hogy, miután 
most már ide s tova három esztendeje, hogy a 
magyar minisztérium átvette az ország ügyeit, 
legalább egy tervvel készült volna el és legalább 
azt terjesztette volna az országgyűlés elé. 

Azt mondja az államtitkár ur, hogy oly 
terv terjesztetett eléje, mely kivihetetlennek mu-
tatkotott előtte. Ez egy Pestet a Tiszával ösz-
szekötő csatorna terve volt. De, uraim, nem csak 
Pestnek a Tiszával összekötése áll az ország ér
dekében, hanem lehet és kell máshol is csator
nákat épitenünk részint a közlekedés könnyítése, 
részint az alföld megtermékenyítése szempontjá
ból. Es kérdem: vajon ott azon nehézségek állot
tak-e elő, melyek a pest-tiszai csatornánál fel
merültek? Erre a felelettel adós maradt az 
államtitkár ur. 

A Ferencz-csatornát illető vádat nem fo
gadja el azért, mert — úgymond — nem a 
közlekedésügyi minisztérium szakába tartozik. 
De Simonyi Ernő képviselő ur és t. barátom 
nemcsak a közlekedési minisztérium költségve
tésében nem találta azt, de nem találta a pénz
ügyminisztériuméban sem. Én ugyan azt tartom, 
uraim, hogy a Ferencz-csatorna, mint az, mely 
nem öntözésre, hanem hajózásra van szánva, a 
közlekedési minisztérium szakába tartozik. De 
tartozzék bár a pénzügyminisztérium szakába, az 
mindenesetre megrovandó mulasztás, hogy annak 
hajózhatóvá tétele, annak megtisztítása mind a 
mai napig elmaradt ugy annyira, hogy a csa
tornából a Tiszába bejutni az évnek legnagyobb 
részében teljesen lehetetlen és többi részére is a 
csatornának az év legnagyobb részében haszna
vehetetlen; és ha ez még egynehány évig igy 
tart, ha a kotrási munkálattal nem sietünk, ak
kor tökéletesen be lesz temetve. 

Hogy uj csatornaterveket nem mutatott 
be a közlekedési minisztérium, részben annak tu
lajdonítja Hollán államtitkár ur, hogy öntözési tör
vényünk nincs, különösen törvény, a mely kötelez
ze az illető érdekelt feleket és kötelezze, mily 
arányban járuljanak a költségekhez. De ez is ura
im csak szaporítja azon vádakat, melyeket a köz
lekedési minisztériumnak szemére vetünk. Három 

éve, hogy kormányon vannak, és három éven áfe 
nem értek rá, hogy ily törvényt készítsenek ést 
hozzanak a törvényhozás elé. .; :-.i 

Hasonló mulasztási vádat emeltek — és .szerin-i 
tem, méltán a közutak elhanyagolása miatt — a 
közlekedési minisztérium ellen. Méltánylom, hogy 
az egész vádat magára nem vehette a minisztéri
um azért, mert a múlt országgyűlés nem sza
vazta meg neki mindazon eszközöket, melyek, a 
közutak építésére és fentartására megkívántatnak. 
De azon kisebb mérvű eszközökkel is, melyek ren
delkezésére állottak, azt gondolom, nagyobb, szi
gorúbb felügyelet mellett több eredményt lehetett 
volna elérni. f 

Én, mióta szerencsém volt e hazába vissza
térni, utazgattam délen, éjszakon, utazgattam 
az évnek több szakában, de kivéve egyetlen 
egy útkaparót, a kit Grömör megyében láttam, 
ámbár 9 —10 megyét utaztam át, nem láttam 
sehol. Utaztam pedig ugy nevezett állami 
utakon is, nem csak megyei utakon, a miből meg
győződtem, hogy nincsenek elegendő számmal 
alkalmazva utkaparók, vagy a felügyelet azokra 
igen hiányos. 

Petrovay képvislő ur határozati javaslatot 
nyújtott be, melyet átalánosságban helyesnek tar
tok én is; azonban engedje meg, hogy némi módo
sítással fogadhassam el csak azon részét, a mely 
egy oly törvénynek hozatalára vonatkozik, mely 
a közmunkák szabályozását illeti. Nálunk igen sok 
igen nagy visszaélés űzetik a közmunkákkal, 
(Igás!) űzetik a köztisztviselők által, a kik csaknem 
érdemül róják fel magoknak azt, ha a köz
munkákból egy részt vagy elhallgatnak vagy ab
ból egy részt nem alkalmaznak. (Helyeslés.) Es ha 
meggondolom, hogy ezen visszaélések talán ország
szerte honosak, nem igen csodálkozom, hogy a me
gyei utak rósz karban vannak. De itt nem megyei, 
itt állami utakról van szó, és annál fogva azon 
szemrehányás, a mit a kormány netán a megyék
nek tehet, részben nem csupán a megyéket il
leti, hanem a kormányra is visszaesik. Visszae
sik különösen annyiban, a mennyiben itt is újra 
mulasztással terheltetik : mert három év óta ráért 
volna arra is, hogy a közmunkák iránt törvényt 
adjon be. Vagy pedig ha azt gondolja, hogy 
ily törvénynyel addig előállani nem lehet, míg 
a törvényhatóságok rendezve nincsenek, akkor 
kötelessége lett volna a törvényhatóságok rende
zésével nem késni mai napig. (Helyeslés bal felől.) 
De észrevételem, melyet Petrovay Ákos képviselő 
ur határozati javaslatára tenni akartam, oda ter
jed, hogy nem csupán a közmunkák rendezésére kell 
minálunk figyelmet fordítani ésj törvényt alkotni, ha
nem szükséges átalán fogva úttörvényről godoskod-
ni. Úttörvényről, mely meghatározza mindazon kö
telességeket, melyek a községekre és melyek a me-
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gyekre hárulnak; a mely meghatározza az egyes 
községekben a terheknek azon arányát, a melyet 
az érdekelt egyes birtokosok az építendő utaknál 
viselni tartoznak. Ily törvénynek hiányát érzik 
mindazok, a kik az országban szerte utaznak 
és kérdéseket intéznek: miért van ilyen rósz kar
ban eme vagy amaz út ? Tudok esetet, t. ház, hogy 
egy nagy város mellett, annak határában a lehető 
legroszabb karban levő ut találtatik, mert a 
város nem akarja megépíteni, azt mondván, hogy 
ezen ut vezet egy oly bányatelephez, melynek 
terméke a városba zsállitatik, ellenben a bánya-tár
sulat nem akarja megépitetni, azért, mert azt mond
ja ; nem én vagyok a határnak tulajdonosa; és 
így sem az egyik sem a másik nem akarván hoz-

január 26. 1870. ^ Q * 

zá járulni a költségekhez, az ut meg nem épül, 
és a közlekedés úgyszólván néha egészen felakad ; 
mi tehát arról győzött meg, hogy minálunk 
nemcsak a közmunkák felhasználására vonatko
zó törvény szükséges, hanem szükséges átalában 
az ut-épitésre vonatkozó törvény. 

•Ezekből, tisztelt ház, valamint én, ugy, azt 
gondolom minden elfogulatlan meggyőződhetett 
arról, hogy a közlekedési minisztériumot ha sok hi
ba, minden esetre még több mulasztás terheli. 

E l n ö k : Holnap 10 órakor folytatjuk a 
tanácskozást. 

As ülés végződik d. u. 2 órákor. 
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Patrubány Gergely 367. 
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Paulini-Tóth Vilmos 79, 94, 231, 319. 
Paulini-Tóth Vilmos interpellatiója 1 0 2 . 
Perényi Zsigmond b. 165. 
Perényi Zsigmond b. mterpellatiója 9 2 . 
Perczel Béla 39. 
Pest városa törvénykezési költségei 1 0 3 . 
Petrovay Ákos 26, 78, 3.92. 
Péchy Tamás 249. 
Pénzügyi bizottság kiegészítése 9 6 , 9 8 . 
Pénzügyminiszteriuni költségvetése 1 0 Ö — 1 0 4 . 
Pénzügyi törvényszékek 8 4 , 85^ 8 7 . 8 8 , 9 l s l O í t . 
Podmaniczky Frigyes b. 94. 
Postajövedék 8 0 , 9 2 . 
Póthitel (közlekedési minisztérium részéről) 8 1 , 8 6 . 
Pribék Antal szabadságot kap 8 5 . 
Pulszky Ferencz 26, 149, 166, 239, 266, 294, 302. 
Pulszky Ferencz mint előadó 8 6 , 9 6 . 1 0 1 . 1 0 2 , 

1 0 3 , 1 0 4 . 

Ráday László gr. lemondása 8 2 . 
Ráday László gr. választási ügye 8 3 . 
Rákóczy János fenyítő pöre 9 5 , 1 0 2 . 
Reáltanoda tanárai (budai) 1 0 3 . 
Rhédey István gr. választási ügye 9 0 , 9 8 . 
Román Sándor sajtópöre 8 0 , 8 1 , 8 2 , 8 8 . 
Rudnay István 343, 366. 
Rudnay István interpellatiója 1 0 3 . 
Rudics József b. 204. 
Rudics József ifj. b. 176. 

Salamon Lajos 80, 170. 
Salamon Lajos interpellatiója 8 5 , 9 2 . 
Schvarcz Gyula 32, 82, 83, 150, 223, 266, 268, 291. 
Schvarcz Gyula interpellatiója 8 1 , 8 5 . 
Simonyi Ernő 16, 27, 30, 35, 36, 52, 53, 70, 7 ' , 90, 

91, 97, 98, 137, 142, 155, 165, 167, 171, 193, 
246, 259, 267, 286, 311. 315, 323, 332, 333, 
334, 336, 337, 348, 349, 351, 377. 

. Simonyi Ernő interpellatiója 8 2 , 8 6 , 9 2 . 
Simonyi Lajos b. 15, 31, 71, 87, 107, 118, 206, 265, 

315, 352, 362. 
Simonyi Lajos b. interpellatiója 8 7 , 9 7 . 
Simay Gergely 163. 
Somossy Ignácz 354. 
Somssich Pál .386. 
Somssich Pál mint elnök 8 0 — 1 0 4 . 
Stoll Károly 337, 340. 
Stoll Károly határozati javaslata 1 0 2 . 

Szakácsy Dániel 30, 96, 117. 
Szakácsy Dániel interpellatiója 8 1 . 8 6 . 
Szalay Sándor 3, 54, 132, 136, 147, 148, 166. 
Szalay Sándor határozati javaslata 8 8 , 8 9 , 9 2 , tör

vényjavaslata 8 8 , 8 9 , 9 0 , 9 1 . 
Szamassa József 249. 
Szathmary Károly (P.) 107, 116. 
Szavazás (név szerinti) 8 2 , 8 6 , 1 0 0 . 
Számvevőszék 8 5 , 9 5 . 
Személyes kereseti adó 8 0 , 8 1 . 8 9 , 9 4 . 
Szentiványi Károly 134, 141, 147, 362. 
Szentpály Jenő 130. 
Szentpály Jenő interpellatiója 8 8 . 
Szerződés Britanniával 9 5 , 1 0 2 . 
Széll Kálmán 59. 
Széll Kálmán mint jegyző 8 0 — 8 4 , 8 6 - 9 0 , 9 2 — 9 7 , 

9 9 . 1 0 2 , 103Í 

Széll Kálmán mint előadó 8 0 — 8 2 , 8 6 , 8 7 , 9 0 , 9 1 . 
Szilágyi Lajos 118. 
Szilágyi Virgil 60, 79, 211. 
Szirmay Ferencz gr. mint előadó 8 4 . 
Szlávy József 270, 290, 306. 
Szluha Ignácz 60. 
Szontagh Pál (csanádi) 79, 93, 154, 177, 307, 354. 
Szőcs Sándor szabadságot kap 9 7 . 
Szüllő Géza 298. 

Távirdai egyezség 8 6 , 1 0 4 . 
Teleki Ede gr. mint a főrendiház jegyzője89, 93. 
Tengerészeti kormányzat 8 0 . 
Theil István 164% 
Thury Sámuel 78. 
Tisza Kálmán 7, 8, 19, 35, 44, 48, 67, 71, 74, 75, 83, 

84, 86, 91, 110, 112, 113, 114, 121, 122, 123, 
128, 131, 133, 141, 144, 146, 158, 167, 182, 
209. 210, 242, 260, 262, 265. 279, 282, 301, 
302, 306, 307, 309, 312, 313, 314, 317, 319, 
321, 322. 323, 329, 331, 334, 335, 351, 355, 
360, 369, 374, 385. 

Tisza Kálmán interpellatiója 8 5 , 9 7 . 
Tisza Kálmán határozati javaslata 8 8 . 
Tisza László 16, 18, 88. 91, 147, 274, 316, 343, 

361, 371. 
Tisza László mterpellatiója 1 0 0 . 
Tiszaszabályozás 8 3 . 
Tóth Kálmán 3, 262. 
Török Sándor (sopronyi) 138, 139. 
Török Sándor (sopronyi) törvényjavaslata 9 0 . 
Tölgyfa-kivitel 9 5 . 
Törvények (magyar-horvát) kihirdetése 9 5 . 
Tőzsdebiróság 8 2 , 8 4 , 8 5 , 9 1 , 1 0 2 . 

Ujonczozási törvény 8 4 . 
udvartartás 8 5 , 8 7 . 

Urményi Miksa 60, 74, 93, 94, 129, 213. 
Urményi Miksa mint előadó 8 6 , 8 9 . 
Urményi Miksa interpellatiója 8 4 , 8 6 , 9 7 . 

Vasút (keleti) 8 0 , 8 7 , 9 5 , 1 0 2 . 
Vasúti ügyek 8 0 , 8 7 . 
Vállyi János 51. 
Várady Gábor 51, 54, 76, 89, 92, 108, 121, 125, 180, 

201, 231, 261, 262, 263, 304, 305, 326, 336, 358. 
Vidacs János 164, 319. 
Vukovics Sebő 89, 181, 261, 288, 316, 384. 
Vukovícs Sebő interpellatiója 9 6 . 
Vukovics Sebő határozati javaslata 9 9 . 

Wass Sámuel gr. 27, 28, 126. 
Wass Sámuel gr. mterpellatiója 8 1 . 
Wahrmann Mór 72, 300. 

Zárszámadási ügy 8 1 , 8 2 , 8 3 . 
Zárt ülés 8 5 . 
Zichy Jenő gr. 106, 387. 
Zichv Jenő gr. interpellatiója 8 7 . 
Zichy József gr. ifj. mint előadó 9 2 , 9 9 , 1 0 0 , 1 0 1 . 
Zichy Nándor gr. 120, 122, 128, 192, 246, 324, 351, 

355, 385. 

Zsedényi Ede 29, 73, 123, 127, 133, 142, 211, 217, 
265, 273, 287, 308, 313, 317, 338, 352, 363. 
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