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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-
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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-

» • 



86 85. országos ülés deczember 14. 1869. 

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 

-
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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 

KÉPV. H. íTAPLÓ. l&f-f ív. 

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! 

12 



9 0 85. országos űiés deczember 14. 1869. 

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 
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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. 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. 




