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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. 
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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 



86. országos Más deczembor 16. 1869. nr 

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* 



jQQ 86. országos illés deciember 16. 1869. 

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 



]Q4. 86. országot ülés 

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. 
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