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csáry Lajos, Molnár András, Molnár Pál, Maller E l n ö k : E szerint a ház többsége a ren-
Miksa. delkezési alapra előirányzott összeget elfogadta. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : 431 igazolt A jövő ülés holnap d. e. 10 órakor, 
képviselő közül igennel szavazott 169, nemmel 
102, távol volt 159, az elnök nem szavazott. ' Az ülés végződik d. u. 21l4 órakor. 

101. országos ules 
1870. január 21-dikén 

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

Tárgyai: Bartha Lajos halála bejelentetik. Kérvények bemutatása. Gonda László a vizkárok miatt inter
pellálja a kormányt. Az ő felsége személye körüli, továbbá a pénzügyi minisztérium költségvetése tárgyalás alá 
vétetik s az előbbié meg is állapittatik. Deák Ferencz határozati javaslata az alsó hivatalnokok és szolgák fizeté
sének emelése iránt a pénzügyi bizottsághoz utasittatik. 

A kormány részérdi jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Festetics György gr., Lónyay Menyhért; 
később Gorove Lstván, Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. lO^U órakor. 

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

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
január 20-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel a jegyző
könyvre, az hitelesítve van. • . 

T. ház! Szomorú kötelességet teljesítek, mi
dőn Barta Lajosnak , nemes Felső-Fekérmegye [ 

volt főbirájának s ugyanott megválasztott or
szággyűlési képviselőnek halálát jelentem. A ne
vezett képviselőtársunk , ki egész életét a köz
szolgálatnak szentelte , még férfikora erejének 
teljében, életének 51-ik évében tegnapelőtt hunyt 
el. Ugy hiszem a t. ház érzelmét fejezem ki, 1 
midőn nevében a gyászos esemény fölötti fáj
dalmunkat nyilvánítom, (Helyeslés) melynek be
bizonyítására felkérem a t. ház tagjait, hogy a 
mai napon délután 3 órakor történendő teme
tésre megjelenni szíveskedjenek. Lakása az ille
tőnek „Magyar utezában* 4-ik szám alatt van. 
Talán megengedi a t. ház, hogy jegyzőkönyvi
leg is fejeztessék ki a ház részvéte. (Helyeslés.) 

Van szerencsém bemutatni : 
Liptó megye közönségének föliratát, melyben 

Kassa városnak a kassa-oderbergi vasútvonal 
kiépítése tárgyában beadott kérvényét pártolja; 

Liptó megye közönségének feliratát, mely
ben Buda városnak Fiúménak Magyarországhoz 
visszacsatoltatása iránt beadott kérvényét pár
tolja ; 

Szatmár megye közönségének feliratát a 
szamosvölgyi vasútvonal tárgyában. 

Ezenkívül beadatott egy magán kérvény 
Ugrón Lázár képviselő által, melyben Szűcs Sá
muel Komárom várában szenvedő fiának legma
gasabb kegyelem utján megszabadulását eszkö
zöltetni kéri. 

K i r á l y i P á l : Van szerencsém benyújtani 
Mellyes Belizár nagy-marosi jegyző, mint a galádi 
pusztán települni szándékozók megbízottjának kér
vényét, melyben ő alázatosan esedezik: méltóz
tassék az országgyűlés a pénzügyminisztériumot 
felhatalmazni, hogy a nagykikindai kincstári ura
dalomhoz tartozó galádi pusztát 600 felhatal-

j mazója részére eladhassa. 
H e n t e r G é z a : Van szerencsém Oláh

falu kiváltságos mezőváros közönségének kérvé
nyét benyújtani, melyben a városi törvényszék 
megszüntetésével üdvarhelyszék egyik járásbíró
ságának székhelyét Oláhfaluba áttétetni kéri. 

E l n ö k : Mind a két kérvény a kérvónyi 
bizottsághoz utasittatik. 

S z ü l l ő G é z a : T. ház! Van szerencsém 
egy folyamodványt benyújtani a t. háznak a Bazin-
Perneki hegyeken átvezető útvonal végleges ki-
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épitése tárgyában. Ezen kérvényt Pozsony megye 
6 képviselője adja be, névszerint: gr. Zichy Jó
zsef idősb, gr. Zichy József ifjabb, Luksich Bó
dog, Prileszky Tádé, Olgyay Zsigmond és én. T. 
ház ! Pozsonytól Nádasig mintegy 10 mértföldnyi 
vonalon, a kis Kárpát hegységen át nincsen 
semmi közlekedési ut, s ennek következtében a 
túlsó oldalra nézve mind a forgalom, mind a 
kereskedés egészen pang. Ezen évszázadok óta 
mindig segíteni akart mind a megye, mind azon 
vidék lakossága; de ez soha sem foganatosíttatha
tott azért, mivel az akkori kormány mindig kö
zönyösséggel viseltetett ezen útvonal irányában. 
Midőn az 1867-ki száraz év bekövetkezett, Po
zsony megye inségi bizottsága a kormány jóvá
hagyása folytán ezen útnak kiépítését megkez
dette s ezen utat több mint feléig el is készí
tette. Ugyan is ezen útból, mely 4786 öl hosszú, 
egy 2,500 öl hosszú vonal 3 ölnyi szélességben 
a 400 láb magas Baba nevű hegy tetejéig el 
van készítve s tökéletesen jó karban van. To
vábbá ezen útnak vég pontjától, mely Malaezkától 
Dürnkrutig volna folytatandó, ugyanazon eszten
dőben az ínséges munkások által Bazintól Dűrn-
krut felé 3000 öl hosszú és 4 öl széles ut építte
tett. A Morván át való közlekedés, mely össze
függésben áll ezen úttal, ez évben hg Pálífy 
által fog eszközöltetni, a mennyiben a Morvát 
át fogja hidaltatni egy híddal, mely a költség
vetés szerint 30,000 frtba fog kerülni, s melyet 
saját költségén fog elkészíttetni. A vidék, mely
nek különösen előnyére szolgál ezen közlekedési 
ut közvetlenül, 107,286 lakossal bír s ezek közt 
2559 iparossal, 3 szab. királyi és 8 mező várossal s 
50 faluval. A kik 1.184,600 frt tiszta jövedelem 
után fizetnek adót. Tekintvén azt, hogy Pozsony 
megye egyike azon felsőmagyarországi megyéknek, 
hol az adó a legsúlyosabb arányban van kivetve 
Magyarország alsó megyeihez képest; tekintve 
azt, hogy az ezen útra fordított költségek egészen 
veszendőbe mennének, hogy ha ezen kis darab 
útnak végleges kiépítése meg nem történik ; te
kintve azt, hogy az ezen útra szükséges térségeket 
hg Pálfy és gr. Pálfy János urak önkénytesen 
hazafiúi szeretetből ingyen. engedték át legszebb 
erdőikön keresztül, és tekintve még azt, hogy 
ezen útnak nevezetes fontosságát az alsó-auszt
riai tartomány gyűlés is 1869-ben elismerte, a mi
dőn kijelenté, hogy ezen ut elkészítéséhez 2000 
frttal szívesen hozzájárul: fontolóra vévén mind
ezen okot, kérem a t. házat, kegyeskedjék ezen 
folyamodványt a pénzügyi bizottsághoz áttétetni 
előleges tárgyalás végett, hogy azt véleményes 
jelentésével együtt azon időben, mikor a közle
kedési minisztérium költségvetése a ház elé ke
rül, tárgyalás végett beadhassa. 

E l n ö k : Méltóztatnak beleegyezni abba, 

hogy ezen kérvény a pénzügyi bizottsághoz té
tessék át? (Helyeslés.) 

G o n d a L á s z l ó : T. ház! Van szerencsém 
egy kérvényt benyújtani és egyszersmind egy 
interpellátiót a t. minisztérium egyik tagjához 
intézni. (Halljuk!) A kérvény Csiky Sándor, Eger 
városa országos képviselőjének kérvénye, a ki 
eredeti kincstári ideiglenes nyugtái alapján ösz-
szesen 261 ezüst frt 50 kr. tőke és hátralevő 5 
százaléki kamatoknak az állampénztárból részére 
leendő kifizetését elrendeltetni kéri. Bátor va
gyok tisztelettel kérni ezen kérvénynek a kérvé-
nyi bizottsághoz áttételét. 

A mi továbbá az általam intézendő inter
pellátiót illeti, ez egészen alkalmi dolog. Ugyanis, 
t. ház, most a midőn az országos háztartásnak 
bevételi és kiadási rovataival foglalkozunk, s 
átalában a rideg számtételek tárgyalása van na
pirenden, most alkalom lesz azon interpellátióra, 
melyre az üzleti világból kölcsönzött kifejezéssel 
azt mondhatná az ember, nagy az egyik oldalon 
a kereset, mig a másik oldalon nem épen oly 
nagy a kínálat, a megajánlási készség. Ha valaha 
volt, csakugyan most van ideje a takarékossági 
elv alkalmazásának, azon takarékosságnak, mely 
minden nélkülözhetőtől elvonja még valóban fölös
legest is, csak azért, hogy a szükségesre annál 
többet fordíthasson. Volt idő, midőn még az ele
mi, égalji, talaji és termési viszonyok is kedvez
tek a t. kormánynak, mert ellenkezőleg — ugy 
látszik — igazolva lesz a közmondás, mely sze
rint az egyik idő a-másiknak ellensége. Köztu
domású, t. ház! a hazának több vidékén az ár
vizek által okozott károk nagysága, ugyanazok 
folytán a közlekedési viszonyok mostohasága, 
mely körülmény nem lehet, hogy visszahatással 
ne legyen az ipar és kereskedelmi viszonyokra, 
aránylag az összes nemzeti közgazdaságra; ugyan 
azon okból — beszámítva még azt is, miszerint 
az adófizetés föltételei súlyosabbak, mint azelőtt 
voltak, mert rövid határidők vannak, továbbá 
mert a késedelmi kamatokkal is súlyosbítva van 
az adózók terhe — nagyon meggondolni való a 
t. képviselőház részéről: vajon mekkora mérve
ket öltött már eddig és minő mérveket ölthet a 
jövőben azon országos közönség, mely még egy
részről a társadalmi, és ha ez nem kielégítő, az 
állami segélyt is igénybe veszi, más részről a 
bevehetlenségi»összegek fölszaporodásával az adó
fizetési képességet nagyban csönkkenti ? En tehát, 
t. ház, most kitünőleg fontosnak találom azon 
kérdést; vajon a napirenden forgó számtételek a 
bevételi és kiadási rovatokban mily nagy hűség
gel és mennyire megközelítő pontossággal fejezik 
ki a gyakorlati élet tényleges adatait, hogy e 
szerint belássuk azt, mennyire jogosult a neve
zetesen az ellenzék részéről oly határozottan nyi-

38* 
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.latkoztatott takarékossági elv J Hogy ebből a t. 
kormány is kivihesse a maga oroszlánrészét, 
eimél fogva következő interpellátiót vagyok bá
tor intézni a t. belügyminiszter úrhoz. 

E l n ö k : Méltóztassék hangosabban felol
vasni, vagy ide adni fölolvasás végett, hogy job
ban megérthessük. 

G o n d a l á s z l ó : Kérem fölolvastatni. 
M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Gonda 

László ínterpettátióját): „Van-e szándéka a t. bel
ügyminiszter urnák a képviselőház elé terjesz
teni a haza több vidékén csapásként jelentkező 
vizáradások által, úgyszintén a közlekedési utak 
megrongált állapota folytán az ipar-, kereske
delmi forgalomra és gazdaságra nézve bekövetke
zett károsodásokat feltüntető hivatalos, tehát 
megközelítőleg hiteles adatokat, melyeknek az 
országos rendőrség központján kétségtelenül be
jelentve s az érdekelt szakminisztériumok hozzá
járulásával egybeállítva kell lenni? és ha igen: 
mikor teendi ezt?" 

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

W a h r m a n n M ó r : Tisztelt képviselő
ház ! Van szerencsém mind saját nevemben, mind 
evvel hasonlókép megbízott két képviselőtársam 
Cséry Lajos és Wodianer Albert b. urak nevé
ben benyújtani a magyar korona területén levő 
műmalmok közgyűlésének kérvényét, melyben 
kérik: 1-ször, hogy az utak jobb karba helyezé
séről kimerítő törvény gondoskodjék; 2-szor, 
hogy a vasúti tariffák aránytalanságai kormá-
njdlag egyenlittessenek ki; 3-szor, hogy az 1868. 
XXVI. törvényczikk 6-ik szakasza póttörvény 
által magyaráztatván meg, ez által a jövedelmi 
adó kivetése módjából a részvénytársulatokra 
háromló többrendü nyomasztó terheltetések, s 
azokkal együtt a szintoly méltánytalan aequiva-
lens adó is szűntértessenek meg. (Helyeslés.) Habár 
a házszabályok 154-ik pontja értelmében ezen 
kérvényt minden indokolás mellőzésével csak rö
viden jelenthetném be, a t. ház engedelmével 
mégis kötelességemnek tartom, ezt a tisztelt ház 
figyelmébe ajánlani s legmelegebb pártfogását 
kikérni. Tudva levő, mily nagy fontosságú a liszt
ipar hazánk fejlődésére nézve, s hogy ez jogosan 
igényelheti a tőrvényhozás figyelmét. Kérem en
nélfogva, hogy ezen kérvény előleges tárgyalás 
végett a kérvényi bizottsághoz utasittassék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

Tegnap a miniszterelnöki költségvetés tár
gyalása befejeztetvén, következik azon sorrend
ben, melyet a t. ház megállapítani méltóztatott, 
az állandó pénzügyi bizottság jelentése az ő fel
sége személye körüli minisztérium költségvetése 
iránt.. A költségvetési rovatokat pontonkint a 

jegyző ur fogja olvasni; az állandó pénzügyi bi
zottság részéről pedig az észrevételeket az előadó 
ur, ifj. Zichy József gr. fogja megtenni. 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : T. 
ház! A mennyiben átalános észrevételek is van
nak , a t. ház engedelmével bátor leszek azokat 
talán előlegesen felolvasni. (Olvassa az állandó 
pénzügyi bizottság jelentését az o felsége személye 
körüli minisztérium költségvetése tárgyában.) 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
személyes járandóság első rovatát: a tiszti fizetések és 
lakbérekről.) • 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Az 
1-ső rovat 2, tétele alatt előforduló miniszteri 
tanácsos fizetése 1869-re 5 600 forintban állapít
tatott meg, ellenben 1870-re azon okból, mert 
az államtitkári állomás be nem töltésénél fogva 
ennek hatáskörébe tartozó teendőket emiitett mi
niszteri tanácsos végzi: 6600 írttal van előirá 
nyozva. 

A bizottság azonban az érintett körülményt 
nem tartja elegendőnek arra, hogy a miniszteri 
tanácsos rendes fizetése emeltesék fel, a miből 
nagyobb nyugdíj igénye és eredne, s a többletet 
okozó 1000 frtot ugyan megadandónak, de a 
működési pótlékok rovatába sorozandónak véle
ményezi. 

H e n s z l m a n n I m r e : T. ház! Igen • 
rövid megjegyzésem van erre a pontra, de a 
mely tapasztaláson alapul. Elismerem, hogy az 
minisztérium leszállította költségvetését, hanem. 
megnézvén a kereskedelmi miniszter ur által ki
adott statistikát, azt találtam, hogy ezen mi
nisztérium épen azon teendőkkel van megbízva, 
melyekkel megbízva volt az 1848-iki miniszté
rium. ; öntapasztalásomból tudom pedig, hogy az 
1848-iki minisztériumban négy vagy öt ember 
ugyanazt végezte, a mit itt 18 ember végez el; 
sőt többet is végzett, mert több teendője volt, 

! és sokkal válságosabb időben működött. Ebből 
azt következtetem, az nézetem, hogy ezen mi
nisztérium sokkal kevesebb hivatalnokkal is ké
pes elvégezni azt, a mit végez. Erre vonatkozó
lag van szerencsém tehát egy határozati javas
latot, illetőleg módositványt előadni, mely oda 
irányul. (Olvassa): „Mondja ki a ház, hogy bár 
elismeréssel veszi azt, miszerint az ő felsége sze
mélye körüli minisztérium költségeit már két 
izben leszállította, mégis az 1848-ban ugyané 
czimmeí biró és hasonló teendőkkel megbízott 
magyar minisztérium bizonyságul szolgálván arra, 
hogy föladatát ezen minisztérium hivatalnokainak 
fele is elvégezheti: oda utasittatik e miniszté
rium, hogy igyekezzék hivatalnokainak számát 
minél előbb felényire leszállítani." (Helyeslés a 
szélső bal oldalon.) 

Efyáry P á l : T. ház! Nekem az első ro-
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vat második tételében előforduló miniszteri ta
nácsosi fizetés emelésére van észrevételem. Ugy 
látszik, a t. minisztérium elfogadta azon mind 
magán, mind közgazdasági téren helyes elvet, 
nem adni ki ott 2 frtot, hol 1 frt elég, ,és ez 
volt oka annak, hogy miután látta, hogy azok
nak végbeviteléhez, a mik ezen minisztérium teen
dői, elegendő annyi személyzet, mint most az 
előterjesztésben foglaltatik: nem töltötte be az 
államtitkári állomást. Valamint helyeslem, és 
gondolom, helyesli mindenki. e nemét a meggaz-
dálkodásnak, bátor vagyok azon kérdést tenni : 
van-e szükség a miniszteri tanácsosi fizetés föl
emelésére? maga azon miniszteri tanácsosi fize
tés 5600 frt; oly fizetés, melyből egy tisztviselő 
rangjához méltóan megélhet. Hogy elvégezheti 
mindazon teendőket, miket előbb az államtitkár
ral együtt végzett el, mutatja a tapasztalás; 
az, ha 1000 írttal több fizetést kap, képességét 
nem emeli: következőleg, vélekedésem szerint, 
valamint helyes volt az államtitkári állomást 
üresen hagyni, ugy nem helyes, hogy a minisz
teri tanácsosnak, ki mindazon teendőket elvégez
heti, és ki ilykép van dijazva, fizetése emeltes
sék. Annálfogva az 1000 frt kitörlését indítvá
nyozom. (Helyeslés a bal oldalon.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : T. 
ház! A pénzügyi bizottság ezen tétel megítélé
sénél azon szempontból indult ki, hogy az ál
lamtitkári teendők de jure nem tartoznak a mi
niszteri tanácsosi teendők sorába. A mennyiben 
az államtitkári állomás be nem töltése által 
8000 frt ugy is megtakarittatik, a miniszteri 
tanácsos pedig nem csak több teendőt végez el, 
hanem épen azon időt kénytelen ezen teendők 
elvégzésére fordítani, melyet különben, ha az 
államtitkári állomás be volna töltve, szabadsá
gon tölthetne; ezen saját körén tul végzett mun
káért külön dijat megszavazni — azt hiszem — 
nem fölösleges. (Helyeslés jobb felől.) 

I r á n y i D á n i e l : Tiszt, ház! A miniszté
rium, melynek költségvetése előttünk fekszik, az, 
mely a rangok, czimek és rendek osztogatásá
val foglalkozik. Én elismerem, hogy ezt, és pe
dig az 18 48-ki törvények alapján, jogosan teheti, 
mert az 1848-ki törvényhozás egy, szerintem, 
szerencsétlen lapsusnál fogva azon iránynyal el
lenkezőleg, melyet követett, ezen középkori meg
különböztetéseket és kitüntetéseket fentartotta. 
(Zaj jobb felől.) De midőn ezt elismerem, egyút
tal emlékezem arra, hogy* van egy régibb tör
vény, a mely a hivatalképességet a születésre 
Yaló tekintet nélkül megállapította. És bár a 
rangok, czimek és rendek nem nevezhetők is 
hivatalnak, én mégis hasonlatosságnál fogva és 
a 48-ki törvények szellemébői indulva k i , azt 
gondolom, nem kivánok időszerűtlent, nem kívá

nok rendkívülit, midőn azt óhajtom, hogy mind
azon megkülönböztetések, melyek a magyar ál
lam, a magyar király nevében történnek, szüle
tésre való tekintet nélkül történjenek. Nem tu
dom, melyek azon rendek és melyek azon ran
gok, a melyeknél születésre tekintettel kell 
lenni; megvallom, azt sem tudom, hogy a ka
marások előterjesztése a t. miniszter ur hatás-? 
köréhez tartozik-e? hanem azt igen is tudom, 
hogy mi , a magyar törvényhozás, nem ismerhe
tünk törvényesnek oly kitüntetést, mély a szü
letésre _ való tekintettel történnék; annálfogva 
szabadságot veszek magamnak •— mielőtt ennek 
alapján egy határozati javaslatot terjesztenék a 
t. ház elé — azt • a kérdést intézni a t . minisz
ter úrhoz: vajon azon előterjesztések között, a 
melyeket ő tesz ő felségének, vannak-e olyanok, 
a hol születésre tekintet van? és másodszor — 
ha a kamarások kinevezése nem az ő hatásköré
hez tartozik is — van-e tudomása arról, hogy 
ennél a születésre még van tekintet? En nem 
tagadom a király ő felségének azon jogát, hogy 
a maga személye körül azokat alkalmazza, a 
kikhez bizodalma van, ha ezen alkalmazás, ha 
ezen szolgálat csakis épen személyes, ós semmi 
törvényes következésekkel, törvényes tekintély-
lyel és törvényes elismeréssel nem j á r ; de azt 
gondolom, ha azt kívánják a kamarás urak. 
hogy Magyarországon hivataluk elismertessék, 
ugy az ő kinevezésüknél, ugy a 48-ki törvény
nél, valamint a kor szelleménél fogva a szüle
tésre tekintet nem lehet; minél fogva bátor va
gyok kérdésemet a t. miniszter úrhoz ismételni, 
(Fölkiáltások jobb felől: Dologra! Nem ide való!) 

E l n ö k : T. ház! Engedje meg a t. kép
viselő ur, hogy, mint elnök, a házszabályokra 
figyelmeztessem. A házszabályok 121 -ik §-a ezt 
mondja: „A napirendre kitűzött tárgy fölötti 
tanácskozás megkezdetvén, attól eltérve, más 
tárgyról szólani a ház különös engedelme nélkül 
nem szabad." Kétségkívül minden képviselő ur
nák joga van interpellatiót beadni, de megha
tározza a házszabály, mikor; szabadságában áll. 
bármely tárgyat megpendíteni, akár indítvány, 
akár interpellátió alakjában, akár más módon, 
de csak. mikor a házszabály megengedi. Most a 
napirenden az ő felsége személye körüli minisz
térium költségvetése van. Ehhez a t. képviselő 
ur hozzászólhat; de a t á rgy , melyről a t . kép
viselő ur szólott, egészen más , méltóztassék te
hát azt annak idejében behozni, mert most más 
tárgyra, milyen a jelenlegi, nézetem szerint, 
csakis a háznak különös engedelmével szabad 
áttérni. (Helyeslés jobb, ellenzés bal felől.) 

T i s z a K á l m á n : A házszabály magya
rázatához kivánok szólani. 



3Q2 - ,01# orsl<gos 2 , é s január 21. 1870. 

J á m b o r P á l j e g y z ő : Irányi Dánielen 
van a sori 

I r á n y i D á n i e l : Én azt gondolom, t. 
elnök ur, hogy ezt forma szerinti interpellatió-
nak nem lehet tekinteni, ez a szőnyegen levő 
tárgyhoz tartozik. En azt gondolom, csak ugy 
fogjuk könnyíteni a tárgyalást, ha az illető minisz
ter urakat fölkérjük, midőn nehézségünk van, 
méltóztassanak fölvilágosítást adni s azután foly
tatjuk a tárgyalást; mert ha én például nem 
tudván, mint fog majd a miniszter felelni, be
adom határozati javaslatomat, annak természe
tesen semmi alapja sem lesz. En tehát nem in
terpelláltam, mert a kérdés a dologra tartozott. 
(Helyeslés bal felől.) 

T i s z a K á l m á n : A,tárgyalás módjához 
és a házszabályokhoz kívánok szólani. Én azt 
tartom, ha minden egyes felmerült kérdésnél 
megtagadják azt, hogy valaki azon tétel vagy 
költség czélja, természete, hovaforditására nézve 
fölvilágosítást kérhessen, akkor valóban az egész 
tárgyalás fölösleges. (Igás!) Megvallom, minden 
egyes oly kérdés, melyben felvilágosítást kíván 
valaki a minisztériumtól egy szóban levő tárgyra 
vagy tételre nézve, még nem interpellatió; mert 
akkor ha minden ilyenből interpellatiót méltóz
tatnak csinálni, nem tudom utoljára is mire va
ló, hogy a miniszterek a házban vannak, ha 
nem szabad tőlök felvilágosítást kérni, és mire 
való a házszabályok 127. §., mely megengedi, 
hogy felvilágosítás adása végett a miniszterek 
vagy megbízottjaik bár mikor szólhassanak. Eb
ből magából is az foly, hogy szabad felvilágosí
tást kérni és én részemről kérem a t. házat, 
hogy a discussio ily megszorítását, hogy ily 
fölvilágositások ne kérethessenek, hanem azok 
interpellatiónak declaráltassanak, elfogadni ne 
méltóztassék. (Helyeslés.) 

M a d a r á s z J ó z s e f : Csatlakozva Debre
czen városa egyik t. képviselőjének nézetéhez, me
lyekben a ház szabályaira, és átalában az al
kotmányos vita meg nem szorítása tekintetében 
az alkotmányosságra hivatkozott, nekem az 

' 1848-ki Ill-ik törvényczik 29. §-ának szavaira 
legyen szabad hivatkoznom, annyival inkább, 
mert hiszen a jobb oldal t. érdemes képviselői 
és miniszterek is magokat átalában a 48-ki tör
vények hű fentartóinak vallják. Az 1848: Ill-ik 
törvényczik 29. §-a azt rendeli: a miniszterek 
az országgyűlés mindenik táblájánál, annak kívána
tára megjelenni s a megkívánt felvilágosításokat 
megadni tartoznak. (Felkiáltások jobb felöl: Nem 
egyesnek!) Jól tudom, hogy az nem egyes em
ber, hanem az egész tábla; de a tábla a nél
kül, hogy egyes ember elő ne hozzon valamit, 
nem határozhat semmit. (Zaj.) Ez ügyről, mely 
most tárgyalás alatt van, én részemről, a ki átalá

ban a kormánynak minden költségvetését meg
tagadom, nem is kívántam volna szólani : mert 
ha szólanék, sajnálom, de sem Henszlmann sem 
Irányi t. barátim véleményét nem támogathat
nám : mert ha én részemről kívánnék valamit, a 48-ki 
törvény szellemében: vagy azt óhajtanám, hogy 
egészen máskép rendeztessék a minisztérium, 
vagy pedig a 48-iki alkotmány szellemében nem 
azt óhajtanám, hogy születésre való tekintet 
nélkül adassanak, hanem azt, hogy semmikép se 
adassanak kitüntetések, mert ezt a demokratia 
elveivel összeilleszthetőnek nem tartom. (De
rültség.) De ezt mellőzve, habár a tárgyhoz szólni 
nem kívánok, lehetetlen arra nem kórnem a tisztelt 
házat, a mit Debreczen városa tisztelt képvise
lője előadott, hogy felvilágosítás kérése jogában 
áll minden képviselőnek; igaz, jogában áll a 
háznak is megtagadni még a legméltányosabb 
kérést is, de hogy a mostani kérdés a tárgya
lás alatt levő ponttal rokonságban van, azt ta
gadni nem lehet. Azért csatlakozom Debreczen 
város t. képviselőjének előadásához. (Helyeslés 
bal felől.) 

P u l s z k y F e r e n c z : T. ház! Nagyon 
természetes, hogy a budget-tárgyalásoknál igen 
sok oly tétel fordul elő, melyekre nézve bárki
nek felvilágosítást kívánni szabad, s én azt hi
szem, hogy nagyon megszoritanók a tárgyalások 
folyamát, és soha helyes budget-vita nem tartat
hatnék, ha azt mondanók, hogy minden kérdés, 
mely ily alkalmakkor tétetik, eo ipso interpel
latió. En e részben tökéletesen osztozom Debre
czen városa képviselőjének nézetében, és azt 
hiszem, hogy ily kérdések szükségesek, és hogy 
épen i t t van helyük. Hanem más részről azt hi
szem, a miniszter nem „tudakozó intézet," és 
hogy oly tárgyak, melyeket bárhol meg lehet 
tudni, és melyekre nézve vannak szabályok, nem 
képezhetik kérdés tárgyát. Mindenki tudja, a 
ki tudni akarja és a ki utána jár, hogy a ka
marásság nem magyar méltóság, tudja, hogy ez 
az udvarhoz tartozik, és hogy ez nem tartozik 
a minisztériumhoz. Ily kérdések egyátalában nem 
ide valók: mert tudjuk, hogy ezekhez a minisz
ternek semmi köze. Épen azért, azt hiszem, men
jünk át a tárgyra és ne álljunk elő oly kér
désekkel, melyekre a feleletet minden könyvben 
meg lehet találni. (Helyeslés jobb felől.) 

G h y c z y K á l m á n : En azok által, a mi
ket az elnök ur e tárgyban mondani méltózta
tott, igazolva látom azon megjegyzésemet, me
lyet a költségvetés tárgyalásának nálunk divat
ban levő hibás módjára nézve nyilvánítottam. 
Most, ha az egyes képviselők felvilágosítást sem 
kérhetnek a költségvetésben foglalt tételek iránt, 
ha az iránt, vajon a fölvilágositás kérése indo
kolt-e vagy nem, az elnököt illeti az elhatáro-
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zás: akkor kérdem, miként kivánja a t. ház a 
költségvetést tárgyaltatni? azt kivánják-e, hogy 
a nélkül, hogy megértenék a tagok a kérdés 
valódi horderejét, a nélkül, hogy felvilágosítva 
lennének a tételek iránt, már szavazzunk ? Azt 
hiszem, a mint ki volt itt mutatva, hogy ez 
nem interpallationalis kérdés, ugy joga van min
den képviselőnek bármely tételre nézve kérdést 
intézni a miniszterhez. Pulszky képviselő ur azt 
monda, hogy Irányi képviselő ur oly kérdést in
tézett a miniszterhez, melyet mindenki tud. 
Nem vonom kétségbe, hogy Pulszky képviselő 
ur sokat tud, és Pulszky képviselő ur tudja, mi
ben áll a dolog; de abból nem következik, hogy a 
többi képviselők is a tudomány ezen szúk vona
lán állanának ezen speciális kérdésben. (De
rültség.) Még bátor vagyok ezekhez azon észre
vételt hozzá tenni, hogy ezen kérdés ezen tárgy
hoz tartozik: mert tudva van, hogy minden ily 
kitüntetésért dijak fizettetnek. Ezen dijak 
fizetése, hová fordítása, íinanczialis kérdés. Ezen 
dijak iránt intézkedni a házat illeti, és igy meg
lehet, hogy a miniszter ur által adandó felvilá
gosítás irányadóul szolgálhat arra nézve, hogy a 
dijak iránt, melyek példának okáért a kamarási 
állásért is fizettetnek, miként intézkedjünk. En
nélfogva csatlakozom a Tisza Eálmán t. barátom 
által előadottakhoz és jogosnak tartom a kér
dést. (Helyeslés bal oldalon.) 

E l n ö k : Engedje meg a t. ház, magam 
igazolására kijelentenem, hogy midőn én köteles
nek éreztem magam a t. házat figyelmeztetni a 
128. §-ra, sem nem arrogáltam magamnak sem
miféle jogot, sem nem mondtam, hogy jogom 
van Irányi képviselő ur kérdését interpellatió-
nak jelenteni ki. Nekem kötelességem, mint a 
t. ház elnökének, figyelmeztetni, a t. háznak 
joga az én figyelmeztetésem folytán vagy elfo
gadni a nézetet, és határozatilag kimondani, vagy 
nem. Kimondtam azt is, hogy a ház engedelme 
nélkül más tárgyról szólani nem szabad. Néze
tem az volt, hogy a mai napra kitűzött tárgygyal 
Irányi Dániel urnák azon interpellatiója: van
nak-e a hazában még oly móltóságok, melyek 
születéshez kötve vannak? a budgettel semmi 
kapcsolatban sincs. Ez elv kérdése, oly kérdés, 
melyet bármikor föl lehet vetni, de nézetem 
szerint nem a budgethez tartozik; mert akár 
vannak születéshez kötve, akár nem, a dijak 
és fizetések ugyanazok maradnak. (Élénk helyes
lés jobb oldalról.) 

Nézetem ez iránt téves lehet, azért mond
tam, méltóztassék a t. ház ez iránt határozni. 
Csak az ellen tiltakozom, a. mit Ghyczy képvi
selő ur mondott, hogy az elnök a jogot magá
nak arrogálja. Távol vagyok tőle, nekem csak 
az köteleségem: vezetni a tanácskozásokat és fel

ügyelni arra, nehogy a tárgyalás a napirendre 
kitűzött tárgyról másra áttérjen. (Élénk helyes
lés a jobb oldalon.) 

C s e r n a t o n y L a j o s : T. ház! Én nem 
hiszem, hogy csak egyes parlamentben is elő
fordulna azon eset, hogy midőn egy képviselő
nek valami aggodalma van egy bizonyos dolog
ban, vagy fölvilágosítást óhajt valami kérdésben 
és eziránt az illető miniszterhez kérdést tesz, arra 

. megtagadják a feleletet, ez nem történik nálunk 
sem gyakran, és én magam is szerencsés voltam 
más tekintetben egy pár nap előtt kérdést in
tézhetni a miniszterelnök úrhoz, és a miniszter
elnök ur, ámbár egyszerű kérdés, tudakozódás 
volt, méltóztatott azon kérdésre felelni is, több 
szónok meghallgatása után. Irányi tisztelt bará
tomnak egy másik kérdése van a napirend foly
tán ; ezen kérdést intézi egy másik miniszterhez, 
és ón bizonyos vagyok abban, hogy akárhol in
tézzen ilyen egyszerű kérdést valaki, a melytől 
fölfüggeszti egy további oly lépésnek megtételét, 
a melynek megtétele a ház előtt időveszteség
gel jár, e kérdésre bármely miniszter bárhol 
megadja a választ, és a dologban előleges tájé
kozást nyújt. Ez az egész kérdés, és én nem lá
tom semmi komoly okát annak, hogy miért ne 
lehessen ily kérdésre rögtön felelni, s miért 
lépjen közbe akármilyen vitatkozás ? 

Ez levén véleményem, e tárgyra nézve csak 
ennyit nyilatkoztattam volna ki, hogy ha Pulszky 
képviselő urnák eg}̂  nyilatkozatát nem hallottam 
volna. 0 azt monda, hogy ezt mindenki tudja 
és a minisztérium és a miniszter nem tudakozó
intézet, hogy ahhoz mindennel fordulni lehessen. 
De bocsánatot kérek, mindenért a minisztérium
hoz fordulunk, a mi az ország dolgát illeti. 
(Felkiáltások jobb felől: A maga idején!) Ez a maga 
ideje. Erre egyébiránt azt is mondhatnám, hogy 
az afféle leczkéztetést, a milyen Pulszky ur hang
jában és a „tudakozó intézet" kifejezésében volt, 
mi tőle nem acceptálhattunk. (Bal felől helyeslés, 
jobb felől élénk visszatetszés) 

Még azt is megjegyzem, hogy a mit a há
zon kivül beszélnek, még ha a legfontosabb do
log is, azt a ház nem tartozik tudni. Itt csak 
azután tartozunk valamit tudni, ha az illető mi
niszter, vagy a ház elnöke utján tudjuk, máskép 
nem tartozunk tudni azt sem, hogy Pulszky ur 
existál. (bevetés.) Ennélfogva meglehet, hogy 
Irányi tudja egy részét annak, mit Pulszky ur 
tud, ki ugyan nagyon sókat tud; hanem ő nem 
akarja vagy tudni, vagy elhinni addig, míg a mi
nisztertől nem hallja, s azért kérdezi: mert van
nak bizonyos dolgok, melyek köztudomásúak 
ugyan, de nem akarjuk elhinni, mert annyira 
absurdumoknak vagy odiosusoknak tartjuk. 

Ennélfogva én rézsemről nem tartván azt, 
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hogy ez nem tartozik a dologhoz, más részről jo
gosnak tartván azon kérdést, melyet Irányi tett. 
de előttünk levén esetek is, hogy a miniszter 
urak méltóztattak hasonló kérdésre felelni, de, 
fel sem is tevén a miniszter úrról, hogy ilyen 
kérdésre ne méltóztassék válaszolni: azon véle
ményben vagyok, hogy az illető miniszter urnák 
válaszolni kötelessége. 

V á r a d y G á b o r : T. ház! Nem látom 
rendén, hogy a képviselőháznak tanácskozási 
joga azzal szorittassék meg, hogy a miniszterhez 
kérdéseket, felvilágosítások iránti, felhívásokat 
csak interpellatiók utján lehessen intézni. Annyi
val kevésbbé látom t. ház helyén ezen megszo
rítás alkalmazását akkor, midőn a költségvetés 
tárgyalása van szőnyegen. Minden fölvilágositás 
iránti kérdésre, mely szorosabb vagy tágabb ér
telemben kapcsolatban áll a költségvetéssel, né
zetem szerint, köteles a miniszter feleletet adni; 
s a mi Irányi kérdését illeti, én azt kapcsolat
ban látom az előttünk fekvő költségvetéssel. Ha 
nemcsak ily kérdéseket tesz Irányi képviselő ur, 
hanem átalában azon kérdést intézi, hogy a mi
niszternek vagy államtitkárnak, vagy bármely 
hivatalnokának minő munkaköre van, hogy a 
megállapítandó fizetést a szerint határozhassa 
meg, köteles minden ilyen kérdésre a miniszter 
fölvilágosítást adni. — A mit Irányi kérdéséül 
föltett, az akár tartozik a miniszter köréhez, 
akár nem, mindenesetre kapcsolatban áll a költ
ségvetéssel. Ugyanazért pártolom az ő általa 
föltett kérdést. 

F e s t e t i c s G y ö r g y g r . a k i r á l y 
s z e m é l y e k ö r ü l i m i n i s z t e r : T. ház! 
(Halljuk!) Nem késtem volna Irányi képviselő 
urnák a kivánt felvilágosítást azonnal megadni, 
ha nem vettem volna észre, hogy a t. ház nincs 
tisztában az iránt: felelhetek-e vagy nem ? De 
miután azt hiszem, ezt rósz néven sehol sem 
fogják venni, rövideden el fogom mondani a do
log állását. (Ralijuk!) 

Először engedjen meg a t. képviselő ur, hogy 
én nem tartom ezen kérdést összeköttetésben 
levőnek a költségvetéssel; (Helyeslés jobb felől) 
de mind a mellett szívesen szolgálok tájéko
zással. 

. Olyan kitüntetések, melyek a felség szemé
lye melletti minisztérium által kezeltetnek, me
lyek születéssel összekötve lennének, nem létez
nek; nem is emlékszem, hogy valamikor szóba 
került volna, hogy ilyen vagy amolyan kitün
tetés valakinek azért adassék, mert születési 
rangja van. 

^ A mi a kamarási méltóságot illeti, abba 
nem avatkozik az ő felsége személye körüli mi
niszter, mivel az udvari czim, udvari dolog. Nem 
tagadom, megtörtént, hogy olykor tájékozás vé

gett, inkább magán utón kérdés történik, hogy 
erről vagy arról az egyéniségről mily körülmé
nyeket tud a miniszter, és nincs ok, hogy e ma
gán fölvilágosítást a miniszter meg ne adja. 

Hiszem, hogy ezen felelet által a képviselő 
ur meg lesz nyugtatva. A mi a miniszter ügyvi
teléhez tartozik, az semmi összeköttetéssel nincs 
azzal, hogy valakinek milyen születési rangja 
van. (Helyeslés.) 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Ezen nyert 
fölvilágositás után határozati javaslatom alapja 
megszűnvén, azt nem leszek szerencsés a t. ház 
elé hozni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház, a pénzügyi 
bizottság véleményében javasolt 5600 frt fizetést 
és 1000 frt működési pótlékot? (Elfogadjuk! 
Nem!) A kik elfogadják a pénzügyi bizottság vé
leményét, méltóztassanak fölkelni. {Megtörténik^ 
A többség elfogadta. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa:) 
Osztálytanácsosi fizetés 2500 frt, lakbér 400 frt, 
összesen 2900 frt. 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Ezen 
osztálytanácsosi állomást illetőleg, melyre nézve 
az 1869. évi előirányzat megvizsgálására ki
küldött pénzügyi bizottság jelentése alapján a 
képviselőház kimondá, miszerint kívánatosnak 
tartja, hogy ez megszüntettessók, mihelyt a mi
nisztériumnak az átmeneti időszak viszonyaiból 
folyó számos teendői csökkenni fognak; tekintve 
egyrészt, hogy nyert fölvilágositások szerint ezen 
teendők még mindeddig tetemes csökkenést nem 
szenvedtek, másrészt pedig, az államtitkári állo
más be nem töltése által ugyis nagyobb összeg 
fog megtakarittatni : a bizottság ezen tételt még 
továbbra is fentartandónak véleményezi, annál 
is inkább, mert az államtitkári állomás be nem 
töltése által azon esetekben, ha a miniszter és a 
miniszter-tanácsos netalán akadályozva volnának, 
még is óhajtandó, hogy a magasabb rangban 
álló tisztviselő helyettesíthesse őket. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a pénzügyi 
bizottságnak véleményét vagy nem? (Elfogadjuk!) 
A kik elfogadják, méltóztassanak íölállni. (Meg
történik.) A többség elfogadta. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa): Egy 
elnöki titkár fizetése 2000 frt, lakbér 400 frt, 
összesen 2400 frt. 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A 
bizottságnak nem volt észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház? (Elfogad
juk!) El van fogadva. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa ast 
1-ső rovat 5-^-8-ik tételeit, melyek észrevétel nélkül 
elfogadtatnak.) A rovat összege 38,440 frt. 

Ifj . Zichy József gr. e lőadó : Ezen 
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összegezés lesz 37,440, mert 1000 frt átviendő 
a rendkivüli rovatba. 

G h y c z y I g n á c z : Oly nagy zaj van, 
hogy itt átalában semmit sem lehet hallani. 

E l n ö k : Méltóztassanak tehát figyelni, 
mert megint nem fogják tudni, miről van szó. 
A fizetések összege nem 34,800, hanem 33,800 
frt lesz; a szállásbér megmarad; az egész összeg 
tehát nem 38,440, hanem 37,440 frt lesz. 

Méltóztatik-e tehát elfogadni az I-ső rova
tot a bizottság módosításával? (Elfogadjuk!) E 
szerint az I-ső rovat el van fogadva. 

Majláth István j egyző (olvassa a 11-ih 
rovat 1-ső tételét.) 

Ifj . Zichy Józse f gr. előadó : A 
bizottság a tiszti és működési pótlékra nézve 
megjegyzi, hogy a miniszter számára előirányzott 
4000 frt megszavazandó lenne, miután annak 
rendes fizetésónéi ugyanily összegnyi megtakarí
tás lenne czélba véve. 

Majláth István jegyző (olvassa a 2 -ik 
tételt.) 

Ifj . Zichy József gr. előadó : Ezen 
tételt a bizottság elfogadandónak véleményezi. 
Továbbá ide 3-ik tételként jönne, a miniszteri 
tanácsos számára 1000 frt, államtitkári teendői 
ellátása miatt. 

E l n ö k : Az előbbeni rovatból kihagyott 
1000 írtnak tehát itt lesz helye. 

Majláth István jegyző (olvassa a 
III— VlII-ik rovatokat, melyek észrevétel nélkül el
fogadtatnak. Olvassa a IX-diket.) 

V á r a d y G á b o r : Mar az 1868-ki költ
ségvetés tárgyalása alkalmával elfogadta a ház 
a pénzügyi bizottságnak azon javaslatát, hogy 
az országos levéltár Bécsből a fővárosba szállit-
tassék. Ezen határozatot az 1889-ki költségvetés 
tárgyalása alkalmával megújította. Most ujolag 
helyei foglal ezen javaslat a pénzügyi bizottság 
jelentésében; ugyanezért én nem látom helyén, 
hogy az országos levéltár czimén, miért hozatott, 
habár csak 1800 frt javaslatba az ő felsége, sze
mélye körüli minisztérium költségvetésébe. E szem
pontból én ezen összeget, mely a már két izben 
hozott határozattal ellentétben áll, kitörlendőnek 

. vélem, hacsak fel nem világosittatom arra nézve, 
hogy mi okozta ezen két izbeni határozat meg 
nem tartását. Ha felvilágosittatom, fentartom ma
gamnak a jogot, hogy határozati javaslatot ter-
jeszszek a ház elé, de most, igy a mint áll ezen 
összeg, erre minden további indokolás nélkül 
nem szavazhatok, és pedig annyival kevésbbé, 
mert a 68-ki költségvetésben e czimen nem hoza-
zott semmi javaslatba. Nagyon feltűnő rám nézve, 
hogy midőn két rendbeli határozata van a ház
nak, hogy a levéltár Bécsből Pestre lehozassék, 
akkor egy külön rovat alatt az ő felsége személye 
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körüli minisztérium költségvetésében 1800 frt levél
tári költség hozatik be. De ha felvilágosittatom 
és abban megnyugvást találok, akkor egy hatá
rozati javaslatot terjesztek a ház elé. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A levéltárak áthelyezésére nézve 
bátor vagyok a következő felvilágosítást adni. 
Hogy a levéltárak áthelyeztethessenek, mindenek
előtt szükséges volna a kormánynak az iránt in
tézkedni, hogy az arra szükséges helyiségek 
rendelkezésre álljanak: mert ha valamit el aka
runk helyezni, a fő dolog az, hogy az arra al
kalmas helyiségek meglegyenek. A ki ismeri a 
buda-pesti viszonyokat, az fogja tudni, hogy egy 
közönséges szállást is alig lehet kapni, és en
nélfogva be fogja látni, hogy az országos levél
tárakban levő kincset mindaddig nem lehet 
Buda-Pesten egyesíteni egy levéltárban, míg a 
kellő helyiségek el nem készülnek. A kormány 
ez iránt már a múlt évben intézkedett, és jelent
hetem, hogy a volt helytartó-tanácsi épületnek 
most folyamatban levő kiépítése alkalmával a 
hivatalos helyiségekre szánt épületben alkalmas 
tűzmentes és boltozott helyiségek építése iránt 
az intézkedések megtörténtek ; ezen helyiségekbe, 
mihelyt elkészülnek, lenne a levéltár elhelye
zendő. Az építési terv akkép készült, hogy abba 
az összes országos levéltárak ezélszerüen el le
gyenek helyezhetők; mihelyt ezen helyiség elké
szül, a minisztérium azon helyzetben lesz, hogy 
végrehajthatja azon határozatot, melyet ez 
irányban a ház hozott. 

Ezek levén a körülmények, addig is, mig a 
szükséges helyiségek elkészülnek és a levéltárak 
egyesítve elhelyeztethetnek, a Bécsben levő nagy 
terjedelmű levéltárnak kezeltetése szükséges le
vén: kérem a t. házat méltóztassék ezen tárczá-
nál az e ezélra előirányzott összeget megszavazni. 
(Helyeslés.) 

V á r a d y G á b o r : Engedje meg a tisztelt 
képviselőház, hogy miután kijelentettem, misze
rint, ha fölvilágosítást nyerek, törlési indítvá
nyomat visszaveszem, most kijelentsem, hogy a 
törlés iránt tett indítványomat nem kívánom 
érvényesíteni és a tisztelt pénzügyminiszter ur 
által adott fölvilágosítást készséggel veszem tu
domásul. Miután tudjuk, hogy a pénzügyi bi
zottság által két izben javasoltatott az országos 
levéltárnak Bécsből Pestre hozatala, hogy ez 
bizonyos concret alakot nyerjen, bátor vagyok erre 
vonatkozólag egy határozati javaslatot a tisztelt 
ház elé terjeszteni, mely összhangzásban van a pénz
ügyi bizottságnak két izben előterjesztett javasla
tával és összhangzásban áll mostani javaslatával is. 
(Olvassa.) „Már az 1869. évi költségvetés tárgya
lása alkalmával elfogadtatott a pénzügyi bizott
ság azon javaslata, hogy a Bécsben levő orszá-
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gos levéltár az ország fővárosába mielőbb áthe
lyeztessék, mely határozat az 1869. évi költség
vetés tárgyalása alkalmával megujittatott. Ezek 
nyomán megbizatik a miniszterelnök, hogy a 
Bécsben levő országos levéltárnak Buda-Pestre 
haladék nélkül átszállítása iránt intézkedjék, 
hogy az egy alkalmas helyiségben a volt magyar 
udvari kamarai s az erdélyi kormányszéki levél
tárral egyesítve a tudomány kellékei szerint ren
deztessék, s ugy a történelmi tudománynak, 
mint átalában a közérdeknek megfelelően haszon
vehetővé tétessék." 

S z l á v y J ó z s e f : A pénzügyminiszter ur 
megadta a képviselő urnák a fölvilágosítást az 
iránt, hogy a levéltár Bécsből mért nem szállít
tatott le már is ; ezen felvilágosításával egyide
jűleg arról is értesítette a képviselő házat, hogy 
épülőfélben van a helyiség, melyben ezen okmá
nyok el fognak helyeztetni. Várady barátom ha
tározati javaslata ennélfogva, véleményem sze
rint, fölösleges is: mert a mit ő batározotában 
akar kimondatni, arról a pénzügyminiszter már 
intézkedést tett, erről meggyőződhetik, hogy Bu
dán e helyiség épül. De a határozati javaslat 
nemcsak fölösleges, hanem káros is lehet, mert 
e szó van benne „haladéktalanul", haladékta
lanul pedig azt is jelenti: egy-két hét vagy egy-két 
hónap alatt. Méltóztassanak fölvenni, ha ezen 
levéltár Bécsből, Kolozsvárról ideszállitatik, a mi 
absoiute nem lehetetlen, mi történik akkor? E 
levéltár iratainak használata lehetetlenné tétetik, 
melyek most* szekrényekben levén elhelyezve, 
könnyen hozzáférhetők. Ha ide fognának érkezni 
ládákban elrakva, mielőtt ez épület elkészülne, 
nem is használtathatnának és igy okvetlenül, 
vagy legalább észszerűen ott kellene maradniok 
a hol vannak, hogy használhatók legyenek mind
addig, mig ezen épületek elkészülnek. Ennélfogva 
czélját nem látom a határozati javaslatnak, s 
miután a miniszter ígéretében, miről különben 
mindenki meggyőződhetik, a ház megbizhatik, 
a határozati javaslatot el nem fogadhatónak 
vélem. 

E l n ö k i Megnyugszik a t. ház a miniszter 
ur nyilatkozatában, vagy pedig kívánja a hatá
rozatot kinyomatni és tárgyalás alá venni ? (Meg
nyugszunk.) 

T i s z a K á l m á n : Bocsánatot kell kér
nem, de ha egyik vagy másik tételre nézve va
laki indítványt tesz: azt nem lehet elodázni, 
hanem afelett szavazni keik (Helyeslés. Szavaz
zunk !) 

E l n ö k : Mihelyt valaki a szavazást kívánja, 
azonnal elrendelem a szavazást. Azok, kik meg
nyugszanak a nyilatkozatban, méltóztassanak fel-
állani. (Megtörténik.) A többség megnyugszik. A 

t. ház tehát elfogadja a pénzügyi bizottságnak 
e tekintetben tett jelentését, mely igy hangzik : 

I f j . Zichy Józse f gr. előadó (ol
vassa) : „ISFem mulaszthatja el a bizottság újra 
és ismételve előadni azon javaslatát, mely szerint 
a minisztérium fel volna hívandó, hogy a Bécs
bea levő, s vett értesítés szerint eddig megfelelő 
módon rendezett országos levéltár Budapestre 
való elszállításáról gondoskodjék,- hogy az az itt 
levő országos levéltárral, valamint a volt ma
gyar udvari kamarai s az erdélyi kormányszéki 
levéltárral egyesítve alkalmas helyiségben állít
tassák fel. Ezen intézkedés égető szüksége már 
az által is indokoltatik, mert constatált tény, 
hogy, kivált a monarchia átalakulási időszakai
ban számos fontos okmány veszendőbe ment, mi 
által a hazai közérdek átalában, kivált pedig a 
történelmi tudomány már eddig is pótolhatlan 
veszteséget szenvedett." 

E l n ö k : Ezzel az ő felsége személye kö
rüli minisztérium kiadásai meg vannak állapítva. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa az 
o felsége személye körüli minisztérium költségvetésének 
fedezetét.) 

B o b o r y K á r o l y : T. ház! (Zaj. Hall
juk!) Az ő felsége személye körüli minisztérium 
felmutat 546 frt házbérjövedelmet. Tudva van, 
hogy ezen minisztérium utján történnek számos 
rangok, czimek és díszjelekkel való fölruházások; 
sőt mellesleg legyen mondva, miután ezen mi
nisztériumtól az úgynevezett közös és külügyek 
el vannak véve, ezek ezen minisztérium főfel-
adatát képezik. Ezen czimek és diszjelekkel való 
felruházások pedig taksákkal vannak összekötve 
igen helyesen, mert méltányos, hogy a kik e 
félének örülnek, azt szépen meg is fizessék. De 
ezen taksák a fedezetben elő nem fordulnak; an
nálfogva fölkérem a t. miniszter urat szíves
kedjék ez iránt felvilágosítást nyújtani. Ez
zel kapcsolatban, mivel nemcsak a czimek és 
rendjelekért járnak ily taksák, hanem (legalább az 
előbbi kormány alatt, annálfogva valószínűleg 
a jelen kormány alatt is) kinevezési és rang
emelési taksák is vannak, vagy lehetnek: annál
fogva fölkérem a t. miniszter urat, adjon fölvi
lágosítást az iránt is, vannak-e ily kinevezést 
vagy előmozditási taksák? és ha igen — mert 
én azt hiszem, hogy ezen dijak közt vannak 
némelyek elég jelentékenyek, pl. egy dus püs
pökségre való kinevezésnél bizonyára nemcsak 
egykét száz frtra terjednek, annál fogva a t. 
ház érdekében áll ezeket számbavenni — vajon 
ezen taksák Bécsben vagy Pesten folynak-e be? 
Ismétlem tehát kérdésemet: vannak-e ily kineve
zési és rangbani felemelési taksák? ezek Bécs
ben vagy pedig Pesten folynak-e be? és kinek 
zsebébe í és pedig akár részben, akár pedi 
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egészben, akár közvetve, akár közvetlenül. 
Pestetics György gr. ő felsége 

személye körüli miniszter: T. ház! 
(Halljuk!) Bobory képviselő ur azon kérdést in
tézi hozzám, hogy a taksák miképen kezeltet
nek és hová folynak be? Erre egj^szerüen azt 
felelhetem, hogy a pénzügyi minisztériumhoz 
folynak be és nem a felség melletti minisztérium 
által kezeltetnek. 

Bobory Károly: r Följogosítva vagyok 
talán a feleletre. (Tessék!) En igen tüzetesen át
vizsgáltam a pénzügyminiszter számadásait és 
ott ilyféle taksákra nem akadtam. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A „dijak" közt fordulnak elő. 

S z o n t a g h P á l (csemádi): T. képviselő
ház ! Miután már ezen költségvetési előirányzaton 
át méltóztatott menni, azon czélból szólalok 
most már fel, hogy azon határozati javaslat 
sorsa felett méltóztassék most már intézkedni 
vagy pedig annak elintézésére határidőt tűzni — 
értem t. i. a mohácsi képviselő ur által előter
jesztett határozati javaslatot. Részemről kijelen
tem, hogy mind indokolásában osztozom, mind pe
dig azon czéljában, melyet általa el akar érni. 
Hasonlag elismeréssel adózom az ő felsége kö
rüli minisztérium t. főnökének a tekintetben, 
hogy a gyakran hangoztatott megtakarítási rend
szert már ténylegesen foganatba venni megkez
dette, és kívánom, hogy az, a t . képviselőház 
által is istápoltassék. Kérésem csak az, hogy 
ezen határozati javaslat felett vagy most mél
tóztassék szavazni, vagy tárgyalására határ időt 
kitűzni. 

E l n ö k : Azt gondolom, miután ezen hatá
rozati javaslat már fölolvastatott, mindjárt be 
lehetne bocsátkozni tárgyalásába. Kérem, jegyző 
urat, tessék még egyszer fölolvasni. 

Majláth István jegyző (fölolvassa 
Hensdmann Imre határozati javaslatát) : „Mondja ki a 
ház, hogy bár elismeréssel veszi, miszerint az ő fel
sége személye körüli minisztérium költségeit már 
két izben leszállította; mégis 1848-ban az akkori, 
ugyané ezimmel bíró és igen hasonló teendővel 
megbízott magyar minisztérium bizonyságul szol
gálván arra, hogy a feladatot a hivatalnokok 
fele is véghez viheti: igyekezzék a miniszter hi
vatali személyzetét minél elébb felényire leszál
lítani. " 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r ó f e l ő a d ó : 
Engedje meg a t. ház fölolvasnom azon rövid 
észrevételek közül, melyeket az ő felsége mel
letti minisztérium velem közölt, a kérdésben levő 
tételre vonatkozó pontot. (Halljuk! Olvassa:) „A 
fölség személye körüli minisztérium évi ügyvi
tele 9 és 10,000 szám között változik, s habár 
a teendők jelentékeny része csak közvetítő, a je

lenlegi fogalmi személyzet túlzottnak még sem 
tekinthető: mert égy részről a közvetítési teen
dők is kiválólag pontos és gyors kezelést, s 
ezenfelül gyakori utánjárást is igényelnek, más
részről pedig e minisztériumnál évenkint több 
ezer darabra terjedő oly ügyletek is fordulnak 
elő, melyek külföldön levén szorgalmazandók, 
vagy külföldi követségek által szorgalmaztatván, 
diplomatiai közbenjárást igényelnek. Az ily ügy
letek, melyeknek száma 1869-ben hivatalos ki
mutatás szerint 2472 darabra rúgott , továbbá 
a magyar birói végzéseknek külföldön eszköz-
lendő kézbesítése, a fogalmi személyzet teendőit 
igen szaporítja az által, hogy minden magyar 
beadványt, okiratot vagy végzést a diplomatiai 
nyelvre kell lefordítani, és hogy viszont a kül
földről érkező okmányok magyar nyelvre fordí
tandók, Nem is említve tehát az udvari hatósá
gokkal való gyakori érintkezést, a minisztérium
nak amúgy is már leszállított fogalmi személy
zete eléggé el van foglalva. Egyébiránt valamint 
a miniszter a jelen évi költségvetésben az ál
lamtitkári és a segédhivatali igazgatói állomá
sok be nem töltését önmaga kezdeményezé, ugy 
minden üresedés esetén a betöltés kérdését ko
moly fontolóra veendi és ezután is oda irányo-
zandja törekvését, hogy a vezetésére bízott mi
nisztérium keretében az országos kincstár fölös
leges kiadásokkal ne terheltessék." 

T i s z a K á l m á n : Legelőször is bátor va
gyok megjegyezni, hogy sajnos, hogy ezen indo
kolás kezünkben nem volt, ugy látszik, hogy ez 
csak egy írott példányban létezik a pénzügyi 
bizottságnál; legalább nem hiszem, hogy valaki 
a ház tagjai közül megkapta volna, tehát nem 
lehetett arra reflectálni, minthogy előttünk is
meretlen volt. Különben én, részemről, azon 
meggyőződésben vagyok, hogy a nyert fölviiágo-
sitások után az illető költségek fokonkint, ha 
nem is felényire, de még lejebb szállíthatók. Ha. 
t. ház, elhatározni méltóztatik, hogy a minisz
ter urnák azon kijelentése, melyet, részemről, 
most hallok először fölolvastatni, hogy t . i. a 
személyzet kevesbitését, valahányszor egy hely 
megürül, maga is komolyan fontolóra veendi, 
jegyzőkönyvileg tudomásul vétessék: ekkor, azt 
hiszem, Henszlmann képviselő ur sem fogja kí
vánni indítványának tovább vitatását, mert a 
czél, melyre törekedett, s melyet én tökéletesen 
helyesnek ta r tok , teljesen el lesz érve. A ház, 
indítványom szerint, tudomásul venné a minisz
ter nyilatkozatát, mely szerint üresedés esetében, 
mindannyiszor józan gazdálkodás szempontjából 
a kevesbitést figyelembe fogja venni, és a ház 
kimondhatná, hogy el is várja a miniszter úr
tól, hogy e kifejtett nézetéhez képest fog el
járni ; kérem tehát ezt jegyzőkönyvileg tudomá-

39* 
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sul venni, és hozzácsatolni, mint mondám, hogy 
a ház el is várja a minisztertől, hogy ennek 
eleget teend. (Helyeslés bal felől.) 

Z s e d é n y i E d e : Csak azon észrevételt 
kívánom tenni, hogy, miután a t. ház a köz
pontban alkalmazott hivatalnokokra nézve már 
megállapodásra jutott, azt hiszem, hogy ebben 
belefoglaltnak lehet tekinteni az ő fölsége kö
rüli hivatalnokokat is, értem azon helyet, hol 
azt mondjuk, hogy a központban alkalmazott 
hivatalnokok számát lehetőleg kevesbíteni igyek
szünk. Nem szükséges tehát, véleményem sze
rint, hogy itt egy külön végzésben ugyanaz 
mondassák ki az ő fölsége személye körüli minisz
tériumról. (Helyeslés jobb felől.) 

H e n s z l m a n n I m r e : Ha a miniszter 
ur nyilatkozata, Tisza képviselő ur indítványa 
szerint, jegyzőkönyvbe vétetik, az általam 
óhajtott czélnak elég van téve, s akkor határo
zati javaslatomat visszavonom. (Helyeslés.) 

Iiónyay Menyhér t pénzügymi
n i s z t e r : Azt tartom, hogy Zsedényi képviselő 
ur helyesen jegyezte meg, miszerint a pénzügyi 
bizottság átalánosságban mondotta ki, hogy jö
vőre nézve nevezetes megtakarítások lennének a 
minisztériumok központi személyzeténél létesíten
dők, és ha ezt a ház átalánosságban mondja ki, 
az egyszersmind az ő fölsége személye körüli 
minisztériumra uézve is értetik. Ennélfogva fö
löslegesnek tartom, hogy ezen egy minisztériumra 
nézve külön határozat hozassék. (Helyeslés a jobb 
oldalon.) 

G h y c z y I g n á c z : En ugy hiszem, a 
most fölmerült eset és a fölolvasott indokolás
nak a jegyzőkönyvben való megemlítése el sem 
maradhat,. mert a jegyzőkönyvben mindannak 
meg kell említtetni, mi a házban történik. En 
azt hiszem, miszerint azon körülmény, hogy ily 
takarékossági elv már átalánosságban kimonda
tott, nem szolgálhat akadályul annak, hogy ez 
itt különlegesen is határozatilag kimondassák. 
Én tehát kívánom ezt jegyzőkönyvben megem-
littetni. 

E l n ö k : Két vélemény fölött kell hatá
rozni, t. i. megelégszik-e a ház azon átalános 
határozattal, mely e tárgyban hozatott? vagy 
pedig minden egyes minisztériumnál meg kí
vánja-e ujitani ezen határozatot? A kik elegen
dőnek tartják az egyszerű határozathozatalt, 
méltóztassanak fölállni. (Megtörténik.) A több
ség elfogadta. (Fölkiáltások : Ellenpróbát.') A kik 
nem tartják elégségesnek,- méltóztassanak föl
állni. (Megtörténili.) E mellett nincs többség. En
nélfogva a jegyzőkönyvbevétel mellőztetik. 

I f j . Zichy Józse f gróf előadó: 
Azon alázatos megjegyzésem van, hogy a fede

zetnél nem 546, hanem csak 540 forint teendő 
ki. A hatos szám sajtóhibából csúszott be. 

E l n ö k : T. ház! Következik a pénzügyi 
bizottság jelentése a pénzügyminisztérium költ
ségvetése tárgyában. Ezen költségvetés igen ter
jedelmes levén, lehetetlen, hogy egy pár szót ne 
mondjak azon módról, mely szerint, ugy hiszem, 
legczélszerübb volna ezen költségvetést tárgyalni, 
és ez az, hogy az állandó pénzügyi bizottság 
jelentése nyomán járjunk el, és pedig a központi 
tisztviselőkre vonatkozó tételek egyenkinti föl
olvasása után menjünk át a fejezetekre, és aztán 
olvassuk föl a pénzügyi bizottságnak a fejeze
tekre tett észrevételeit, melyek fölött a ház ha
tározván, az egyes fejezeteknél minden egyes kép
viselőnek szabadságában álland netalán még el 
nem oszlatott nehézségeit előadni. Mert az merő 
lehetetlenség lenne, hogy e terjedelmes költség
vetés tételei, mint különben szokás, egyenkint 
fogadtassanak el. (Helyeslés.) Ha tehát a t. ház 
ezen módozatot elfogadja, akkor mindenekelőtt 
a pénzügyi bizottság átalános megjegyzései len
nének fölolvasandók, azután a központi személy
zet egyes tételei, és erre aztán a pénzügyi bi
zottság ide vonatkozó észrevételei. 

P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó (olvassa az 
állandó pénzügyi bizottság jelentésének bevezetését): 
„Midőn alulírott bizottság a fen megnevezett 
minisztérium költségvetése iránt véleményes jelen
tését a t. képviselőház elé terjesztené, úgy mint 
múlt évi jelentésében tévé, ez alkalommal is utal 
arra, hogy a pénzügyminisztériumi költségvetés 
két tekintetből kiváló fontosságú: egyrészt jele
sen annyiban, hogy az összes államigazgatási 
kiadásoknak, mint a tárgy természetéből foly, 
jelentékeny részét veszi igénybe, másrészt azért, 
mivel e költségvetés az illető minisztérium kor
mányzati szükségletén kivül egyszersmind az ösz-
szes állambevételeket, vagyis a költség-fedezetet 
is feltünteti; tehát államháztartásunk egyensú
lyának, a bevételek és kiadások egymáshozi ará-
nvának megítélésére a nélkülözhetlen vezérfona
lat nyújtja. 

rEgy további körülmény, melyre a bizott
ság a tisztelt ház figyelmét felhívja, az, hogy, 
miután a, pénzügyminisztérium költségvetési elő
terjesztését 1870-re egj kimerítő indokolás kí
séretében juttatta a ház elé. s ez indokolást az 

j alulírott bizottság a költségvetés különböző téte-
j leinek felvilágosítására, illetőleg bővebb igazolására 
I nézve kielégítőnek véli: a jelen véleményes jelen-
| tés, hogy ismétlések elkerültéssenek, ez irányban 

részletekbe menni hivatva nem lehet, s azért 
csak az eredmények összefoglalására s némely nem 
eléggé kiderített mozzanatokra való utalásra szo
rítkozik. 

„Végre utal a bizottság arra, hogy a jelen 
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minisztérium költségvetésében törléseket vagy 
változtatásokat nem hoz indítványba, mivel a 
pénzügyminiszter nyilatkozataiban és indokoló 
előterjesztéseiben tüzetesen kiemelé azt, miszerint 
tekintve a pénzügyi igazgatás és államszolgálat 
szükségeit, a tételek felállításában amúgy is a 
lehető legnagyobb takarékossággal és költségki-
mélettel járt el,, s az előirányzott szükségleti té
telek olykép állapitvák meg, hogy ha meg nem 
szavaztatnának, a pénzügyminiszter a szükséglett 
államjövedelmek tényleges befolyása iránt kellő
leg biztosítva nem volna, s így az állami ház
tartás zavartalan vezetése iránt a felelősség is 
alig volna elvállalható." 

E l n ö k : Ezek átalános észrevételei a pénz
ügyi bizottságnak. Nincs a háznak semmi észre
vétele? Ha nincs akkor ezek nyomán megyünk 
át a rézsletes előadásra. 

K e m é n y G á b o r b . : Nekem a tételek 
öszegeire volna némely megjegyzésem, nem tu
dom, hogy itt tegyem-e meg, vagy pedig az illető 
tételek fölolvasása alkalmával? 

E l n ö k : Legczélszerübb lesz az illető 
tételek felolvasása alkalmával. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a pénzügyi miniszteri központi igazgatás első rovatát.) 

Pulszky Ferencz előadó: Itt meg 
kell jegyeznem, hogy midőn a pénzügyi bizottság 
a horvát minisztérium költségvetését tárgyalta, 
azt tartotta, hogy sokkal correetebb, hogyha 
minden egyes minisztériumhoz jő még egy hor
vát osztály. Ide tehát még egy horvát osztály 
adandó, a mely állana egy osztálytanácsosból 
3000 frt fizetés, 400 írt lakpénz; egy titkár 
1800 frt fizetés, 300 frt lakpénz; egy fogalmazó 
900 frt fizetés, 200 frt lakpénzzel, két segéd
fogalmazó. (Zajos közbeszólások: Hol van az? Nem 
találjuk sehol!) Miután a törvény világosan meg
kívánja, hogy ne csak a horvát miniszter kép
viselje a kapcsot Magyarország és Horvátország 
közt, hanem az összes minisztérium: azt hatá
rozta a pénzügyi bizottság, hogy minden egyes 
minisztériumnál fölvétessenek az illető tisztvise
lők. Ez összesen 8238, és a szolgák 30 frtnyi 
ruhailletményével együtt 8268 frtot tesz. 

E l n ö k i Kérem a t. előadó urat, méltóz
tassék előbb a bizottságnak a fölolvasott mi
niszteri hivatalokra vonatkozó megjegyzését elő
adni, mert ez van most tanácskozás alatt. 

Pulszky Ferencz előadó i Volt sze
rencsém előrebocsátani, hogy a pénzügyi bizott
ságnak ez egész budgetre nézve észrevétele nincs. 

E l n ö k : Tehát kérdem, elfogadja-e a ház 
a pénzügyminisztériumnak az első rovat alatti 
előirányzatát a központi személyzet fizetésére 
nézve? A kik elfogadják, méltóztassanak felkelni. 
(Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Méltóztassanak most az előadó urnák a hor
vát osztályt illető előadására reflectálni. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Véleményem 
szerint, lehetetlen minden előterjesztés nélkül 
megszavazni a most szóba jött tételeket, hanem 
szükséges, hogy annak idejében ezekre vonatko
zólag egy előterjesztés tétessék, mert mi a hor-
vát-szlavon-dalmát országokra, vonatkozó előter
jesztést még nem láttuk. (Ugy van! bal felől.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A horvát osztályok felállítása iránt 
van a pénzügyi bizottságnak egyes előterjesztése 
és ezen előterjesztésben foglaltatnak azon szá
mok, melyeket az előadó ur most idézett; azt 
tartom, hogy mindenekelőtt ezen jelentés lenne 
fölolvasandó és átalánosságban a határozat ki
mondandó, hogy a horvát osztályok költségei a 
Magyarország és Horvátország közt közös mi
nisztériumoknál a törvény értelme szerint már 
a jelen költségvetésbe vétessenek fel. Már azért 
is czélszerü lenne a pénzügyi bizottság jelentését 
fölolvasni és aziránt határozni, mert ha ez nem 
történnék és ezen kérdés később tárgyaltatnék, 
mind a négy közös minisztériumnál, úgymint: a 
pénzügyi, kereskedelmi, közlekedési és honvédel
mi minisztériumnál, az először megállapított szá
mokat később ki kellene igazítani. Ha azonban 
•— mint az előadó ur emlité — a pénzügyi bi
zottságnak erre vonatkozó jelentése felolvastatik 
és a ház átalánosságban ezen jelentést helyesli: 
az esetben a megszavazott összegek egyszerűen 
az egyes tárezáknál az illető rovatokba be len
nének osztandók. (Ellenmondás bal felől.) Ha nem 
ekkép járunk el, ugy mind a négy minisztérium 
költségvetésénél a megszavazott összegeket újra 
meg kellene változtatni. Ennélfogva osztozom 
azon nézetben, melyet Tisza Kálmán ur nyilvá
nított. 

G h y c z y I g n á c z : T. ház! Magam is 
tudom, hogy a pénzügyi bizottságnak van e te
kintetben egy kidolgozása, hanem én az itt kö
vetett eljárást nem tartom correetnek, mert a 
pénzügyi bizottság indítványát — nézetem sze
rint — elébb kellene a háznak felolvasni, a ta
goknak ahoz hozzászólani és megvitatni . . . 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Hiszen én is azt mondtam! 

G h y c z y I g n á c z : . . . és ezen megálla
pítás szerint kellene aztán az egyes miniszté
riumoknál az illető- tételeket beállítani, mert 
arról, mit az előadó ur most előhozott, nem 
határozhatunk azért, mert a ház nagyobb részé
nek tudomása sincs azokról. Tehát azt hiszem, 
hogy vagy olvastassák fel mindenek előtt azon 
kimutatás, melyet a pénzügyi bizottság készített, 
és szóljunk hozzá, állapítsuk meg azt is, állítsuk 
be az egyes minisztériumoknál az elfogadott ösz-
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szeget, vagy pedig hagyjuk el ezúttal ezen a 
horvát-szlavón országokra nézve közös miniszté
rium költségvetésének tárgyalását, és ha elvé
geztük a pénzügyminiszter költségvetését, akkor 
menjünk amazon külön külön részletesen ke
resztül. 

Pulszky Ferencz előadó: Ha mél
tóztatik parancsolni, a X. szám alatt az állandó 
pénzügyi bizottságnak jelentését a horvát-szla-
von-dalmát miniszter és segédszemélyzetének 1870. 
évi szükségletének födözéséről szóló költségvetés 
tárgyában, fölolvashatom. 

C s e n g e r y A n t a l : T. ház! A pénzügyi 
bizottságnak jelentése e tárgyban a 181 -ik szám 
alatt van és igy szól: „Jelentése az állandó pénz
ügyi bizottságnak a minisztériumok keblében föl-
állitandó horvát-szlavón ügyi osztályok életbelép
tetése folytán fölmerülendő költségek tárgyában." 
Ha méltóztatnak kívánni, e jelentés képezhetné 
a tárgyalások alapját, s elvileg ki lehetne mon
dani mindjárt, hogy szükséges-e ezen horvát- és 
szlavonügyi osztályokat az úgynevezett közös mi
nisztériumokban fölállitani vagy pedig nem? Ha 
pedig szükséges, vajon az illető személyzet, mely 
itt fel van véve, jelenben megfelel-e a szükség
letnek % 

Pulszky Ferencz előadó: Ezen 181 
számú jelentésnek indokolása megvan a 10-ik 
költségvetési okmányban. (Olvassa:) „Ezen költ
ségvetésre vonatkozólag a bizottság átalán óság
ban megjegyzi, niisze rint szükségesnek tartja, 
hogy mindegyik közös minisztériumnál az 1868. 
évi XXX. t. ez. 46. 8. értelmének meg felelőié sr 
horvát-szlavón osztály rendszeresittessék, s hogy 
ennek, valamint Horvát- és Szláv onországok 
autonóm kormányzatának végleges megalakulása 
folytán a horvát-szlavon-dalmát miniszter segéd
személyzetének egy része most már a fenébb 
említett minisztériumok hivatolt osztályába 
soroztassék; mely nézethez a tárgyalások alkal
mával jelen volt miniszter is csatlakozván, költ
ségvetésének ezen alapon törtónt megváltoztatá
sához maga rézéről is hozzájárult." (Ezután szól:) 
Miután e szerint megváltozott az előleges költ
ségvetés, mely mindnyájunk kezében van, szük
ségessé lett ezen második jelentés, mely 181-ik 
számmal van jegyezve. E jelentés a következő. 
(Olvasna:) „Az 1868-ki XXX. törvényczikk értel
mében azon minisztériumoknak, a melyeknek 
kormányzati hatásköre közvetlenül Horvát-Szlavón 
országokra is kiterjed, kebelében külön horvát-
szlavón ügy-osztályok levén életbeléptetendők: 
a pénzügyi bizottság egyetértésben a minisztéri
ummal, a nevezett osztályok személyzetére és az 
arra szükségelt költségtételekre nézve a kővet
kező javaslatot terjeszti a t. képviselőház elé: 

a) Pénzügyminisztérium, 
Fizetések és lakpénzek: 

Fizetés Lakpénz öaszesen 
3.000 400 3.400 
1.800 300 2.100 
900 200 1.100 

1 osztálytanácsos 
1 titkár . . . . . . 
1 fogalmazó . . . . . 
2 segédfogalmazó 500 frttal 

és 120 frt lakpénzzel . 1.000 240 1.240 
1 szolga 350 frttal és 48 

frt lakpénzzel . . . . 350 48 398 
Összesen: 7.050 1.188 8.238 

Szolgák ruhailletményei . — — 30 
Mindössze: — 8.268 

b) Közlekedési minisztérium. 
Fizetések és lakpénzek: 

Fizetés Lakpénz Összesen 
1 osztálytanácsos . . . 2.500 400 2.900 
1 felügyelő 1.800 300 2.100 
1 fogalmazó 900 200 1.100 
1 szolga 350 frttal és 48 

írt lakpénzzel . . . . 350 48 398 
Összesen: 5.550 

Szolgák ruhailletményei . — 
Irodai költségek . . — 

Mindössze: — 
c) Kereskedelmi minisztérium. 

Fizetések és lakpénzek: 

948 6.498 
— 50 
— 700 
— 7.248 

Fizetés Lakpénz Összesen 
1 osztálytanácsos 2.500 400 2.900 
1 titkár . . . . . . 1.500 300 1.800 
1 fogalmazó . . . . . 800 200 1.000 
2 segédfogalmazó 500 frttal 

és 120 frt lakpénzzel 1.000 240 1.240 
1 szolga 300 frttal és 48 

frt lakpénzzel . . 300 48 348 
Összesen; 6.100 1.188 7.288 

Szolgák ruhailletményei . — —- 70 
Irodai költségek . . . . — — 700 
Szállás, fűtés, világítás. . — — 1.600 

Mindössze: — — 7.858 
d) Honvédelmi minisztérium. 

Fizetések és lakpénzek: 

1 osztálytanácsos 
1 titkár 
1 kapitány 
2 fogalmazó . . 

Fizetés Lakpénz Összesen 
2.500 400 2.900 
1.500 300 1.800 
— — 1.740 
800 200 1.000 

Összesen: 4.800 900 7.440 
„Ezen javaslat alapján az érintett négy mi

nisztérium közül: 
a pénzügyinek központi szükséglete 8268 frttal 
a közlekedésinek . . » . . . 7248 „ 
a kereskedelminek . . . . . . 7858 . 
a honvédelminek ?440 
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növekedvén, e tételek mindenütt az illető 
minisztériumok központi igazgatási szükségletére 
előirányzott, illetőleg az alulírott bizottság által 
javaslatba hozott összeghez hozzácsatolandó le
szen; a mit a bizottság a költségvetés summa-
zatának egybeállítása és megállapításánál már 
tettleg eszközlőbe is vett és a t. háznak elfoga
dásul ajánl." 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház ezen jelen
tésben kitett összegeket elfogadni 1 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Méltóztassék a t. ház elébb elvileg 
kimondani, hogy a pénzügyi bizottság javaslata 
alapján a magyar-horvát közös minisztériumok
nál a külön horvát osztályok felállítása folytán 
előálló költségek a főösszegekbe beigtattassanak. 

E l n ö k 1 Ez törvény által van elhátá-
tározva. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A törvény kívánja ugyan, de mégis 
határozni kell a tárgyalási mód iránt. 

I r á n y i B á n i é i : Én, t. ház! nemcsak 
helyesnek és szükségesnek tartom, hogy ezen 
költség, mely a közös minisztériumokban állí
tandó horvát osztályokra előír ányoztatik, bevé
tessék ; hanem sajnálatomat fejezem ki, hogy az 
előbb nem történt, hogy nem történt már a ta
valyi költségvetésben: mert a kiegyezés Horvát
országgal 1868-ban létesitetett, s az illető tör
vényben meghagyatott a minisztériumoknak, 
hogy a közös minisztériumok kebelében ily osz
tályokat állítsanak. Ez egyike azon pontoknak, 
melyekre a minisztérium figyelmét egy interpel-
latióban volt szerencsém felhívni. Örvendek, hogy 
ha bár későn, e tekintetben ezen interpellatiom 
tárgya és horvát testvéreim kívánsága teljesítte
tik. Vajha a többi pont is, melyre a miniszté
rium becses figyelmét felhívni bátorkodtam, ily 
kielégítő megoldást nyerne mielőbb, nehogy az 
elégedetlenség, mely e miatt Horvátországban 
támad, ujabb táplálékot nyerjen. 

Gorove Is tván közgazdasági mi
n i s z t e r i T. ház ! Sem e törvény intézkedése. 
sem pedig Horvátországnak különösen kijelentett 
országgyűlési kívánsága a minisztérium figyelmét 
nem kerülte el. 1869. óta, cLZíxZ cl kiegyezés be
fejezte óta, tekintettel volt a kormány, hogy 
ezen osztályok csakugyan életbelépjenek és csu
pán a szervezetre nézve voltak eltérő nézetek a 
minisztériumban, azonban .a későbbi tanácskozá
sok folyamában ez iránt is megállapodás törten
vén, ennek megfelelőleg minden oly minisztérium, 
mely Horvátország ügyeinek vezetésével meg 
van bízva, be is terjesztette a horvát osztály ala
kítására szükséges kiadásokat, beterjesztettem ezt 
én, s beterjesztették szintúgy a pénzügyi és köz
lekedési miniszterek is, a miről a képviselő ur 

és a képviselőház mmden tagja meggyőződhetik; 
kérem tehát elfogadását. (Helyeslés) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Megvallom, 
az előttem fekvő okmányokból nem látom azt, 
a mit az előttem szólott miniszter ur mondott, 
hogy t. i. az 1868. XXX. törvényezikk végrehaj
tása e tekintetben nem kerülte volna el a mi
nisztérium figyelmét, sőt a pénzügyi bizottság 
10. sz. alatti jelentéséből egyenesen az tűnik ki, 
hogy kikerülte figyelmét, mert ebben ez monda
tik : (Olvassa:) „Ezen költségvetésre vonatkozólag 
a bizottság átalánosságban megjegyzi, miszerint 
szükségesnek tartja, hogy mindegyik közös-mi-
niszteriumnál az 1868. évi XXX. törvényezikk 
46. §. értelmének megfelelőleg horvát-szlavón 
osztály rendszeresittessék, s hogy ennek, valamint 
Horvát- és Szlavonországok autonóm kormány
zatának végleges megalakulása folytán, a horvát-
szlavon-dalmát miniszter segédszemélyzetének egy 
része most már a fönebb emiitett minisztériu
mok hivatott osztályába soroztassék ; mely né
zethez a tárgyalások alkalmával jelen volt mi
niszter is csatlakozván, költségvetésének ezen 
alapon történt megváltoztatásához maga részéről 
is hozzájárult." Tehát csak a pénzügyi bizottság
ban történt tárgyalás alkalmával járult a mi
nisztérium hozzá e nézethez, s azért nézetem 
szerint világos, hogy a minisztérium meg fe
ledkezett az idézett 46. §. rendelkezésének 
végrehajtásáról gondoskodni, és e részben a 
pénzügyi bizottság a minisztériumot kötelessé
gére intette, s nézetem szerint helyesen cseleke
dett, midőn azt tette. Már most, azt hiszem, 
egyedül csak arról lehet szó, hogy mi módon 
tárgyalandó ezen horvátországi osztályt érdeklő 
költségvetés ? Azt hiszem, ha rendes utón ment 
volna a dolog, az illető minisztériumok költség
vetésébe fel kellett volna a horvát osztályok 
költségének is vétetni ; de miután ez nem tör
tént, most kell kiegészíteni az illető miniszté
riumok költségvetését ezen költségek beigta-
tása által. Legegyszerűbb az volna, ha szavazás 
utján a képviselőház elhatározná azt, hogy ezen 
tételek az illető minisztériumok költségvetésébe 
belejőjenek. A tételeket azután meg lehet vitatni, 
az előirányzott összegeket meg lehet változtatni 
vagy helybenhagyni, mint az más összegekre 
nézve történik, de mindenesetre pótlólag tétessék 
be a költségvetésbe, és pedig ugy jelenleg a 
pénzügyibe, yalamint a jövőre a közlekedési és 
kereskedelmi minisztériumok költségvetéseibe; ez 
nem egyéb mint a képviselőház által a tárgya
lás alkalmával tett változtatás vagy javítás. 

B u j a n o v i c s S á n d o r : T. képviselőház! 
Midőn Horvát-Slavonországok minisztériumának 
1869. évi költségvetése iránt a jelentés a ház
ban tárgy altatott, ugyanakkor a képviselőház, 
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határozatkép kimondotta a pénzügyi bizottság 
véleménye alapján, hogy jövőre a horvát-, dal
mát-szlavón osztályok felállítása mindig a költ
ségvetések szerkesztése alkalmával az illető mi
nisztériumok költségvetésébe felvétessenek. Ere
detileg ezen költség azért nem volt felvéve ez 
alkalommal, mert a költségvetés előbb terjeszte
tett a ház elé. mintsem a pénzügyi bizottság je
lentése alapján az emiitett határozat hozatott 
volna. Csak azért voltam bátor ezt megjegyezni, 
hogy kitüntessem, hogy uj határozat hozatala a 
horvát osztály felvételére nézve nem szükséges, 
mert erre nézve a háznak már van határozata. 

E l n ö k : A felett, hogy külön osztályok 
állíttassanak Horvátország részére a közös mi
nisztériumban, uj határozatot hozni szükségte
len, mert ezt a t. ház már elhatározta; de hogy 
ezen osztályok miként alakíttassanak, annak 
egyes tételei miként állapíttassanak meg, az ké
pezi jelenleg tanácskozásunk tárgyát. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! (Halljuk!) Én 
is arra nézve kívánok egypár szót szólni, hogy 
mikép járjunk el. E tekintetben pártolom azt, mit 
Simonyi Ernő képviselőtársam mondott, jelesül : 
hogy mindig az illető költségvetés tárgyalása 
alkalmával vizsgáljuk a horvát osztályra vonat
kozó tételeket és igtassuk az illető minisztérium 
költségvetésébe. Ezen eljárást kezdjük meg min
den további diseussio nélkül a pénzügyminiszté
rium költségvetésénél; mert abban, hogy az 
1868. XXX. t. ez. rendeletének eleget akarunk 
tenni, mindnyájan egyet értünk. Természetesen 
sokkal helyesebb, sokkal jobb lett volna, ha már 
a költségvetésbe eredetileg felvétettek volna a 
horvát osztály költségei is : de ha ez nem tör
tént, segítünk rajta most ezeo eljárás által. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ez volt az én nézetem is. Az 
első ilyen költségvetés, tudniillik a pénzügymi
nisztérium költségvetése most fekszik előttünk, 
abba most lesznek az illető tótelek be illeszten-
dők. Jegyző ur fel fogja olvasni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (ol
vassa a pénzügyminisztériumnál felállitan dó hor
vát-, dalmát-szlavón osztály költségvetését.) 

E l n ö k : Méltóztassanak most hozzászó
lani : elfogadják-e ezen tételeket, vagy nem ? 

D e á k F e r e n c z : T. ház! (Halljuk!) A 
mint méltóztatnak tudni, volt szerencsém indít
ványt előterjeszteni a szolgák és kisebb fizetésű 
hivatalnokok fizetéseiknek emelésére nézve. Ké
rem a t. házat, méltóztassék, mielőtt az egyes 
budgetekben az uj fizetéseket megállapítaná, 
azon indítványt tárgyalni és fölötte határozni. 
Az indítvány már ki van nyomatva, az igen egy
szerű. Ha azonban a t. ház szükségesnek látja, 
án részemről belenyugszom, hogy, miután csak

ugyan combinatiót kivan, utasíttassák egyenesen 
a pénzügyi bizottsághoz, hogy mindazokra nézve, 
kik ezen indítvány alá esnek, mind a fölemelés 
összegére nézve, combinálván a szükségeseket, 
terjeszsze ide véleményét, és akkor határozzunk 
felette : mert itt a házban átalában és részle
tekben is tárgyalni ezen dolgot, sok idő mulasz
tással jár, mivel sok combinatió szükséges hozzá; 
hanem mindezekről a pénzügyi bizottság adhat 
leghelyesebben javaslatot. Méltóztassék tehát a 
tisztelt ház a megszavazást addig felfüggeszteni, 
és vagy külön tárgyalásra kitűzni az indítványt, 
vagy pedig most már — minthogy az indítvány 
már ki is osztatott — határozatilag kimondani, 
hogy az a pénzügyi bizottsághoz utasittatik vé
leményadás végett. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház ! méltóztassék nekem megen-
gedni,hogy én is elmondhassam e hiányról nézetemet 
(Halljuk!) Ha valaki, ugy bizonyára én is átlá
tom annak szükségét, hogy különösen az alsóbb 
rendű tisztviselők fizetési tételei, melyek a múlt 
korszakban állapíttattak meg s valóban igen cse
kélyek, egy organicus szabályzat keresztülvitele 
által akkép állapíttassanak meg, hogy azon cse-

1 kély fizetési összegek, melyek mindeddig a ta
karékosság szempontjából tartattak meg, a mél-

I tányosság elvei szerint kiegyenlittessenek és a 
1 fizetésnek egy bizonyos minimuma biztosittassék. 

Méltóztatnak tudni az általam előterjesztett költ
ségvetésből, hogy számos hivatalnoka vau a 
pénzügyminisztériumnak a vidéken, kinek fizetése 
nem több mint 315 í r t ; ez pedig oly csekély 
ősszeg, hogy abból a jelen viszonyok közt csak 
a legszűkebben is alig lehet megélni. Azonban, 

; miután a roszul díjazott tisztviselők száma igen 
j nagy, óhajtottam volna, hogy a fizetések rende-
I zése, az adóhivatalok rendezésével hozassák kap-
| esolatba, még pedig akkép, hogy a fölösleges 

hivatalok beszüntettetvén, a fizetések felemelése 
a személyzet számának leszállításával hozatnék 
kapcsolatba. Ez esetben oly javaslatot lennék 
képes a t. ház elé terjeszteni, melynél fogva a 
költségvetés nagyobb terheltetése nélkül a ki
sebb fizetések is felemeltethetnek, tehát azon 
czél, melyet Deák Ferencz igen tisztelt képvise
lőtársamjelen indítványával kitűz, eléretnék. Azon
ban épen az általa elébb beadott indítvány foly
tán a pénzügyi bizottság e kérdéssel már fog
lalkozott , s eziránt .javaslatot is tett. Már 
méltóztassanak tekintetbe venni: ha ezen kérdés 
ujabban tárgyaltatnék, mily véghetetlen munkát 
adna, ha ezen számos tételből álló költségve
tést, melyet a folyó évre kell megszavaznunk, 
bizonyos, még ezután megállapítandó elvek sze
rint kellene most módosítani. 

Ennélfogva most csak egy kivihető, ha a 
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pénzügyi bizottság külön javaslata, a melyhez én 
is hozzájárultam, fogadtatnék el. 

Ezen kérdés feletti javaslattétel végett a 
pénzügyi bizottság készíttetett a pénzügyminisz
térium által, minden alsóbb rangú csekélyebb 
fizetéssel ellátott hivatalnokról egy jegyzéket, ez 
alkalommal több rendbeli combinatiót tettünk. 
De ezek mindegyike azen meggyőződést keltette 
bennünk, hogy azon esetben, ha a pénzügymi
nisztériumnál organicus rendszert akarunk ke
resztülvinni, az egész költségvetést át kellene 
dolgozni: csak a pénzügyminisztériumnál ily fel
emelés egy fél milliónyi összeget fogna igénybe 
venni ; igy tehát a pénzügyi bizottság a pénzügy
minisztériumtól nyert ujabb összeállítás folytán 
egy javaslatot tesz, a melyben kimondatik, hogy 
a központban levő legkisebb fizetés 500 frt, a 
vidéken pedig a legkisebb fizetés 400 frt legyen, 
és mintán ezen fizetések ekkénti megállapítása 
folytán az ahhoz közel álló fizetési tételekben 
bizonyos kiegyenlítés volt szükséges — mint a 
pénzügyi bizottság által beterjesztett jelentésből 
méltóztatnak látni — erre 200,000 frtnyi összeg 
ajánltatik meg, még pedig akként, hogy ez év
ben a 315 frtnyi fizetéseknek 400 frtra való eme
lése, s a központi fizetések legcsekélyebb tételé
nek 500-ra való fölemelésére, s a szükséges ki
egyenlítésekre 145 ezer forint szavaztassák meg, 
55 ezer frt pedig ez évben arra fordittassék, hogy 
rendkívüli esetekben, hol segély adása szükségessé 
válnék, ezt meglehessen adni. 

Azt hiszem, a pénzügyi bizottság helyesen 
járt el, a mennyiben nem tett oly javaslatot, 
mely az egész költségvetésben lényeges módosí
tásokat tett volna szükségessé, de az elismert 
bajon 200,000 frt átalánynak javaslatba hoza
tala által kívánt segíteni. 

Mindazt, mi az alsóbb rendű hivatalnokok 
és szolgák fizetésének csekélységére nézve mon
datott, magam is indokoltnak tartom. 

Azonban azt hiszem, erre nézve a legczél-
szerübb eljárás az lenne, ha tekintetbe véve azon 
körülményt, miszerint az 1870-diki költségvetés 
úgyis ezen év folytán tárgyaltatik, és nem 
sokára eljő ideje az 1871-ki költségvetés egybe
állításának, ezen költségvetésnél terjesztetnék elő 
oly javaslat, mely a fizetések emelését lehetővé 
tegye az átalános költségek emelése nélkül. A 
minisztérium előterjesztése és a pénzügyi bizott
ság javaslata alapján, a t. ház képes lesz ez 
iránt ugy határozni, hogy a mostani tanácsko
zásokmenete ne hátráltattassék és a bajon a jövőre 
nézve segítve legyen. 

Bátorkodom tehát azon kérést intézni a t . 
házhoz, hogy bizza meg a pénzügyminisztériumot 
az ez iránybani javaslat tételével. 

Az idei költségvetést illetőleg a pénzügyi 
KÉPV. H. NAPLÓ l & l ! IV. 

bizottság azt javasolta, a mit az adott körül
mények között tenni lehet, és a mely javaslat 
szerint — kivéve az államjószágoknál szolgálókat, 
kik faluhelyen lakván természetesen kevesebb fize
téssel beérhetik — nem lesz már ez évben az ország 
tisztviselői közt senki, kinek a vidéken 400, a 
központon 500 írtnál kevesebb fizetése lenne. A 
pénzügyi bizottság e véleményéhez részemről én 
is készséggel és szívességgel járulok, és magam 
is érezvén a minél előbbi rendezés szükségét, 
a jövő költségvetés alkalmával rendszeres javas
latot fogok ez iránt előterjeszteni. 

D e á k F e r e n c z : Tökéletesen megnyu
godnám azon javaslatban, ha addig is, mig a 
rendezés megtörténik, a szegény szolgáknak és 
roszul fizetett tisztviselőknek élniök nem kel
lene. Sokszor tapasztaltam, hogy a legnagyobb 
komolysággal elhatároztuk, hogy ez vagy ama 
dolog rövid idő alatt felvétessék, és ez mégis 
sokszor évekig halasztatott. Én nem látom át, 
hogy most, a költségvetés tárgyalásánál miért ne 
határozhassunk addig is, mig a rendezés meg
történik, valami javítást. Egyébiránt, ha most 
nem lehet e dolgot elhatározni, azt kérem, hogy 
indítványom tárgyalásra kitüzessék, és akkor 
természetesen abban nyugszom meg, a mit a t. 
ház többsége fog határozni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Nekem mindjárt azon észrevéte
lem volt, hogy e kérdés nincs ma napirendre 
tűzve. Magában véve fontos és szövevényes levén 
e kérdés, ajánlom, méltóztassanak elhatározni, 
hogy miután már ugy is ki van nyomtatva, 
holnap vagy holnapután napirendre tűzessék. 

T i s z a K á l m á n : Abban tökéletesen 
egyetértek t. elnök úrral, hogy ma e kérdést itt 
megvitatni nem lehet, mert nincs napirendre ki
tűzve; azonban semmi sem áll útjában annak, 
szolgálati fizetésekről levén szó, hogy az indít
vány a pénzügyi bizottsághoz utasíttassák véle
ményadás végett, és hogy azt majd akkor tár
gyaljuk, midőn a bizottság e részbeni jelentése 
a ház elé érkezik. En tehát ezt részemről elfo
gadom, és épen azért tartózkodom attól, hogy 
a dolog lényegéhez most szóljak. (Helyeslés.) 

Z s e d é n y i E d e : Én is azt hiszem, mi
után a szóban forgó kérdés itt némileg megvi-
tattatott, sőt mellette és ellene is szólottak, leg-
legjobb volna az indítványt a pénzügyi bizott
sághoz utasítani, hogy mindazon pro és contrá-
kat méltányolva, véleményt terjeszszen a ház elé, 
a midőn is sokkal könnyebb lesz a tanácskozás. 

E l n ö k : Méltóztatnak tehát e tárgyat a 
pénzügyi bizottsághoz utasítani 1 (Igen!) Tehát 
Deák Ferencz képviselő urnák a szolgák és hi
vatalnokok fizetéséről szóló határozati javaslata 
a pénzügyi bizottsághoz utasittatik. 

40 
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Most a horvátországi budgetet illetőleg kell 
még határozni. Méltóztatnak a felolvasott egyes 
tételeket elfogadni? (Elfogadjuk!) Tehát ez a 
pénzügyminisztérium költségvetésének első rova
tába illesztendő e czim alatt: „Fizetések és lak
bérek." 

Most az a kérdés: külön fejezetbe tótessék-e 
ez, vagy pedig a többi fejezetbe beleillesz
tessék ? 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Együtt véve a központi vezetés fel-
emlittetik 8268 írttal, mely összeg a Horvát
ország költségeinek födözésére fog szolgálni, mi
ről a minisztérium annak idejében számolni fog, 
és a ház a számadásokból meggyőződhetik majd, 
hogy a kijelölt czélra fordíttatott. Tehát csak 
arra kérem a t. házat, hogy a központi költsé
geket, melyek 769,000 frttal vannak előirá
nyozva, felemelni méltóztassék 777,268 forintra, 
azon megjegyzéssel, hogy 8268 frt a pénzügy
minisztériumnál rendezendő horvát osztályra for
díttassák. 

E l n ö k : Az a kérdés, hogy ezen tétel kü
lön fejezetbe foglaltassék-e, vagy pedig nem] 
(Felkiáltások: Külön fejezetbe!) Tehát külön feje
zetben fog felvétetni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
az első rovatnak a központi segédhivatalnokokra, az 
államépületi felügyeimégre és a kincstári levéltárra 
vonatkozó tételeit, a második rovat tételeit, melyek ész
revétel nélkül elfogadtatnak) 

E l n ö k : Következik a II-ik fejezet a szám
vevőségről. 

Bujanovics Sándor jegyző (fel
olvassa.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! A számvevő
ségre nézve van megjegyzésem. Megjegyzésem 
nem annyira oda terjed ki, hogy egyik vagy má
sik számvevőségi hivatalnok felesleges-e vagy 
nem, mert azt ily módon meghatározni valóban 
képes nem volnék ; de igen is, kiterjed észrevételem 
arra, hogy minő módon történt a számvevőségi 
hivatalnokok szaporítása. A pénzügyminiszter ur 
indokolásának 4-ik lapján ugyanis azt mondja, 
hogy a számvevőségi személyzet egy főpénzügyi 
tanácsossal, egy pénzügyi tanácsossal, 5 számta
nácsossal és 40 számtiszttel szaporittatott októ
ber 16-án múlt évben ; azon kívül 56 számviteli 
képzettséggel biró számtiszt számára egyenkint 
150 frt fizetési pótlék adatott. I t t tehát szó van 
a hivatalnokok szaporításáról és fizetések fel
emeléséről az országgyűlés hire-tudta és bele
egyezése nélkül, a mi összesen számszerint a ki
adásban mintegy 52 ezer forintra megy. Meg
engedem, t. ház, hogy mindezen hivatalnokokra 
szükség van, és megengedem, hogy indokolt azon 
fizetési felemelés, melyet a pénzügyminiszter ur 

felemiitett; de van valami mégis, a mit nem en
gedek meg, és ez az, hogy a hivatalnokok szá
mának ily nagy szaporítása és a hivatalnokok 
fizetésének ily emelése eszközölhető lenne az év 
közepén az országgyűlés beleegyezése, szavazata 
nélkül. (Helyeslés a hal oldalon.) E tekintetben, 
ha nem lenne a ház asztalára letéve egy indít
vány, mely azt kívánja, hogy egyátalában a hi
vatalok berendezése és a fizetések meghatározása 
törvényhozás utján valahára már állapíttassák 
meg, most tartanám feladatomnak eziránt hatá
rozati javaslatomat benyújtani. De miután, mint 
méltóztatnak emlékezni, t. barátom Vukovics 
Sebő képviselő épen a múlt napokban nyújtotta 
be eziránt a határozati javaslatot, most midőn 
egyfelől a pénzügyminiszter ur ez irányban kö
vetett eljárása ellen tiltakozom, másfelől kérem, 
hogy Vukovics képviselő ur határozati javaslatát 
a költségvetési tárgyalások befejeztével azonnal 
napirendre kitűzni méltóztassék, hogy ne fordul
hassanak elő többé olyan esetek, hogy egyes 
egyedül a miniszter belátása szerint ily terhek 
rovassanak az országra, a melyek után alig ma
rad más az országgyűlés számára, mint az igy 
szaporított költségeket megszavazni. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A t. képviselő ur előadására csak 
egyet jegyzek meg, midőn a pénzügyi miniszté
rium 1869-ik költségvetése megszavaztatott, egy 
bizonyos összeget kértem a pénzügyi kezelés szá
mára, a mely alkalommal különösen kiemeltem, 
hogy miután az egész pénzügyi szolgálatnak ren
dezése áll előttünk, az egész fejezet közti átru
házás engedtessék meg, ez engedélyeztetett s a 
törvényben kimondatott. Ha a t. képviselő ur, 
midőn az 1869-ki számadások be fognak adatni, 
azt fogja tapasztalni, hogy a törvény által meg-

1 állapított összeg minden alapos ok nélkül tulha-
ladtatott, akkor jogosítottnak fogom találni föl-
szólalását, s ez esetben joga lesz számon kérni, 
hogy ezen vagy azon tulhaladást mi által indo
kolja a minisztérium? Miután azonban még ar
ról semmi tudomása nem lehet, hogy az általa 
itt megemlített szaporítása a számvevőségeknek 
kitelt-e azon összegből , melyet a törvényhozás 
megszavazott: annyival kevésbbé látom indo
kolva a t. képviselő ur észrevételét, miután 
a 1869-iki költségvetés beterjesztése alkalmával 
kimondtam jelentésemben , és kimondtam a ház 
előtt, hogy a magyar pénzügyi szolgálatnak ren
dezése épen munkában van, és keresztülvitetik. 
Ha tekintetbe veszi a t. ház, hogy a számvevő
ségeket át kellett már azon czélból is alakítani, 
miután a számvevőségi teendők nem oly egy
szerű teendők, a melyeket bárki bármikor 24 
óra alatt megtanulhat, hogy a törvénynek ele-
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get kellett tenni a tekintetben is, hogy a hiva
talos nyelven, magyar nyelven vitessenek a 
számadások : ez pedig azt igényelte, hogy a ré
gebben alkalmazott szakértő, de idegen ajkú 
tisztviselők helyett magyarok alkalmaztattassanak 
s igy sok magyar fiatal embert be kellett tani-
tani, beosztani, és a szolgálatot újra rendezni: 
mindenki el fogja ismerni, hogy ezen rendezés 
keresztülvitelét senki jó lélekkel magára nem 
vállalhatta volna, ha a törvényhozás bizonyos la-
titudeot nem enged, bizonyos felhatalmazást nem 
ad. Ezt kértem és ezt nyertem. 

Ennnélfogva teljesen följogosítva éreztem 
magamat, időközben is az állomásokat berendezni, 
annyival inkább, mert épen az év második felé
ben mutatkozott, hogy a személyzet, a mely fel 
volt állítva, ahhoz értő betanított ujabb egyé
nekkel sem képes végezni annyit, mennyit vé
gezhetett volna, ha nem kívántatott volna a 
nyelv megváltoztatása. Ugy hiszem, az első fel
adat, melynek teljesítését az ország és a ház tőlem 
kívánja, az, hogy a pénzügy kezelése rendben men
jen, hogy minden pénzkezelésről számot adhas
sak; már pedig nem adhatnék számot, ha a 
számvitelre szükséges egyének beosztására föl 
nem hatalmaztatnám, kivált midőn ezen körül
ményt előre bejelentettem, s a ház megszavazta 
az átruházási jogot. Ha a t. képviselő ur észre
vételt kivan tenni, tegye azt akkor, midőn az 
1869-ki zárszámadás be lesz terjesztve. 

Egyébiránt megjegyzem, hogy ha normális 
budget lesz, hogy ha a pénzügyi szolgálat át 
lesz már alakítva és a szükséges személyzet min
den egyes szolgálatra nézve fölállítva: ez eset
ben ily fölhatalmazásra nem lesz szükség. De a 
mostani átmeneti korszakban kérésem indokolva 
volt, a ház meg is adta a fölhatalmazást és én 
ugy hiszem kötelességem szerint jártam el, mi
dőn látva azt, hogy a szolgálat egyik ágában 
az átmeneti korszak és a magyar nyelv behoza
tala folytán a személyzet szaporítása szükséges, 
e fölhatalmazással éltem. (Helyeslés jobb felől.) 
Ezen intézkedést én magam jelentettem be, s an
nak szükségességét képes vagyok indokolni. 
(Élénk helyeslés jobb felől.) 

S i m o n y i E r n ő : Nem vonom kétségbe 
a pénzügyi miniszternek azon jogát, hogy any-
nyit költsön el a központi igazgatásra, a meny
nyire őt a ház fölhatalmazta, és ha ezen költ
ségvetésről a számadások beadatnak, azon oknál 
fogva, hogy több nem költetett el, mint a 
mennyire a ház fölhatalmazta a minisztert, ha 
a miniszter azon korlátok közt maradt, termé
szetesen ellene kifogást tenni nem lehet. Hanem 
nekem egy általános kifogásom van a miniszter 
ur ellen, az t . i . , hogy azon összeget, melyre a ház 
fölhatalmazta akkor a miniszter urat az átme

neti korszakra való tekintetből, ő most három 
évi tapasztalás után is föntartja, és ragaszkodik 
azon kívánságához, hogy ily nagy summa pénz 
szavaztassák meg a központi igazgatásra. 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : A mennyi szükséges ! 

S i m o n y i E r n ő : Mert azt hiszem, a köz
ponti igazgatásban a személyzetet nevezetesen 
csökkenteni lehetne. A pénzügyi minisztériumban 
a központi igazgatási személyzet meghaladja a 
600-at; ez, én azt hiszem, rendkívül sok, 600 
embert tartani azért, hogy 150 millió bevétel 
és kiadásról számoljon, azt rendkívüli soknak 
találom. (Ugy van! bal felől.) Maga a számvevő 
osztály hivatalos személyzete 400-ra megy; én 
azt hiszem, kevesebb személyzettel lehetne elér
ni azon czélt, melyet a miniszter ur kitűzött 
magának , nevezetesen, hogy először rendben 
menjen a pénzügyi igazgatás, és 2-or, hogy szá
molhasson az ország pénzének kezeléséről; én 
azt hiszem, hogy kevesebb személyzet mellett 
rendben lehetne az igazgatás, vagy legalább oly 
rendben, és ha kellőképen utána néznének, még 
jobb rendben, mint a hogy mostan megy. (He
lyeslés hal felől) En tehát arra kérném a t. mi
niszter urat és a t. házat, hogy ne ragaszkod
jék most ama három év előtt amúgy vaktában 
megajánlott pénzösszeghez, hanem most már 
gyakorlatban meggyőződve, a miniszter ur is 
szállítsa le hivatalnokai számát és a ház is intéz
kedjék, hogy a miniszteri hivatalnokok fölöslege
sen ne szaporittassanak. (Helyeslés bal felől.) 

S i m o n y i Lajos b . : T. ház! A múlt 
évben a pénzügyminisztériumnak megadatván 
költségvetésére a virement, tagadhatlan, hogy az 
egyes czimekben fenmaradt összegek a pénzügymi
nisztérium által ̂ fordíthatók más ezélokra; de én azt 
hiszem, hogy a virement által megtakarított ösz-
szeg állandó tisztviselők fizetésére nem fordit-
tathatik soha, és pedig azért nem, mert az ál
landó tisztviselői állomások felállítása által nem 
csak azon költség háramlik az országra, mely a 
virement által megtakarittatik, hanem miután 
ezen állandó tisztviselők nyugdijakra is tarthat
nak igényt, a jövőre is köteleztetik az ország na
gyobb nyugdijak kifizetésére és ez által na
gyobb költségek megtételére. En ezért azt hi
szem, hogy a virementből ideiglenes kiadásokat 
lehet tenni, abból ideiglenesen kinevezett tiszt
viselőket lehet fizetni, de a virement által vég
leg kinevezett tisztviselőket és hivatalnokokat egy-
átalában fizetni nem lehet. Ennek következté
ben azon indítványt pártolom, melyet Tisza 
Kálmán t. képviselőtársam te t t , mely szerint 
Vukovics Sebő t. képviselő ur határozati javas
lata minél elébb tárgyalás alá vétessék, jelen 
esetben pedig ugy tekintem a dolgot, hogy a 
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virement joga nem alkalmaztatott szabályosan. 
(Helyeslés bal felől.) 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház! Előttem szóló képviselő ur 
előadására csak egy megjegyzést kívánok tenni. 
Ne méltóztassék azt vélni, hogy az indokolásban 
emiitett tisztviselők mind újonnan alkalmaztat
tak ; hanem ezen helyek betöltettek a legalkal-
masabbakkal azok közül, kik már elébb is szol
gálatban voltak, tehát ezen betöltések által a 
nyngdij-alap nem szaporodott; az üresedésbe jött 
alsóbb helyek pedig betöltetnek azon gyakorno
kokból, kik a számviteli szolgálatot időközben 
megtanulták. 

A pénzügyminisztériumnál már 3-ik éve, 
hogy behozatott azon rendszer, hogy az idegen 
ajkú számvevői tisztviselők lassankint elbocsát
tatván, helyökbe magyar nyelvet értő fiatal em
berek, kik mint gj^akornokok vétettek fel, mi
helyt a számviteli vizsgát kellőkép letették, al
kalmaztatnak. 

Sajnálattal jelentem ki, hogy még most 
sincsenek a számvitelt teljesen értő és sikerrel 
vizsgát tett magyar tisztviselők oly számban 
rendelkezésemre, hogy azok a szolgálat igényei
nek teljesen megfelelhetnének. 

Hogy az átmeneti kórsakban ily nehézsé
gekkel találkozunk, az természetes, mert nem 
csekély feladat volt a számviteli szolgálatot, mely 
szakismeretet és gyakorlatot igényel, kellőleg 
kiképzett egyének hiányában a német nyelvből 
magyar hivatalos nyelvre átváltoztatni. De a 
számviteli szolgálatot egészen újonnan is kellett 
berendezni. Méltóztatnak tudni, hogy midőn 
a minisztériumot átvettem, a számviteli szolgá
lat összpontosítva volt a íődolgokra nézve Bécs
ben, a többiekre nézve Budán és az országos 
kerületi pénzügyi igazgatóságoknál; miután pe
dig a pénzügyi igazgatóságok, azok számának 
leszállítása mellett, újonnan readeztettek, és azok
hoz mindenüvé számvevőségeket kellett felállí
tani : valóban el lehet mondani, hogy a múlt 
év folytán a tisztviselők számát még határozot
tan megállapítani nem lehetett. 

Megengedem, hogy Simonyi Ernő képviselő 
ur azon hitben van, hogy ezen nehézségeket 
gyorsabban és kevesebb költséggel lehetett volna 
legyőzni és a rendezést keresztülvinni; de én, 
ki a kivitellel meg voltam bizva, és ennélfogva 
annak minden nehézségét éreztem, ámbár igye
keztem mindenütt lehetőleg takarékosan eltárni, 
a szolgálat megzavarása nélkül az átalakítást 
másképen keresztül nem vihettem. Ki kell azon
ban nyilatkoztatnom, hogy nem elég átaíános-
ságban azt mondani, hogy valami roszul történt; 
tessék az egyes tételeknél kimutatni, hogy hol 
és miképen követtetett el hiba, és én leszek az 

első, a ki — ha az észrevétel alapos — a hi; 
bát elismerve azt készséggel ki fogom javítani-
de igy minden részletes indokolás nélkül, egész 
átalánosságban intézni támadást és azt mondani 
„minden roszul történt" : ezt én nem tartom 
sem helyes, sem parlamentalis nyilatkozatnak. 
(Helyeslés jobb oldalon.) 

J á m b o r P á l j e g y z ő : Következik Vu-
kovics Sebő. 

V u k o v i c s S e b ő : Érdemes képviselőtár
sam Simonyi Lajos báró elmondotta az eszmét, 
melyet én ki akartam fejezni, ennélfogva elállók 
a szótól. 

T i s z a L á s z l ó : Igen röviden csak egy 
pár kérdést teszek a pénzügyminiszter úrhoz. Tö
kéletesen megnyugszom abban, hogy a fizetés-
szaporitást a magyar nyelvre való átváltoztatás 
okozta, azon esetben, ha a tisztelt pénzügymi
niszter ur méltóztatik engemet biztosítani arról, 
hogy valósággal a pénzügyi kezelés már most 
minden ágában magyarul megy. Bátor vagyok 
Simon}7! Lajos t. barátom véleményének némi 
kiegészítésére megjegyezni azt, hogy én nem 
csak nem helyeslését óhajtan ám kimondani az ezen 
országgyűlés tudtán kivül történt egyéni szapo
rítás miatt, hanem, miután magát a kiadást né
zetem szerint a t. pénzügyminiszter ur virement 
jogával igazolta ugyan, de virement utján csak 
is ideiglenes kiadásokat lehet tenni: óhajtanám, 
hogy a ház határozatikig fejezze ki azt, misze
rint az országgyűlés tudtán kivül rendszeresített 
hivatalnokokat csakis ideigleneseknek kívánja te
kinteni addig, míg arra nézve a háznak véglege
sen határozni alkalma nem lesz. Ezek igénytelen 
nézeteim, melyekkel az előttem szólott elmon
dott nézetét óhajtottam, vélekedésem szerint, 
kiegészíteni : különben én is óhajtom, hogy Vu
kovics Sebő barátom indítványa a budget be
fejezése után rögtön tárgyalás alá vétessék. (He
lyeslés bal felől.) 

G h y c z y K á l m á n : Én részemről csak 
azon kívánsághoz akarok szólani, melyet leg
utoljára tisztelt barátom Tisza László kifeje
zett és melyet Tisza Kálmán kiemelt, hogy t. i. 
igen kívánatos lenne, azon határozati javaslatot, 
melyet Vukovics Sebő beadott, mielőbb tárgyalás 
alá venni; mert azon kérdés, hogy szaporitatott-e 
a központi hivatalnokok száma, minden minisz
tériumoknál előfordulhat, vagy talán elő is fog 
fordulni; ezen controversia nem fog megszűnni, a 
mig nem fognak systemisáltatni a minisztériu
mok hivatalnokai. Miután azonban a rendszere
sítés megfontolást igényel, igen helyesnek tar
tom Vukovics indítványát, mely a rendszeresítés
nek minden oldalról való megfontolását lehetővé 
teszi; miért is szintén azt kívánom, hogy a 
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budget-tárgyalás után azonnal napirendre ki-
tüzessék. 

E l n ö k : A ház határozatainál fogva Vu-
kovics Sebő határozati javaslata ki van nyomatva 
és a t. háztól függ kimondani, hogy a budget 
tárgyalása után az elnök azonnal napirendre 
tűzze ki. (Fölkiáltások jobb felől: A budget után!) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Valamely tárgynak jövendő
beli napirendre tűzésének megállapítása akorra 
való, midőn átalában a napirend megállapításá
ról van szó, most a napirend kitűzéséről intéz
kedni nem lehet. (Jobb felől helyeslés, bal felől 
ellenmondás.) 

T i s z a K á l m á n : A napirendhez kívá
nok szólani. Nem tartom azt, hogy mig a mos
tani napirendet le nem tárgyaltuk, nem lehet 
más tárgyat napirendre tűzni; hivatkozom e te
kintetben az állandó szokásra, a tárgyalás köz
ben utóbbi napirendet számtalanszor megállapí
tottunk. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
niszter i A ház! 

T i s z a K á l m á n t Igenis, a ház, nem én, 
és nem a miniszter ur; de engedje meg a mi
niszter ur, nekem is van jogom a napirendre 
való kitűzést proponálni és indítványozni, hogy 
a ház által az e tárgyalás után azonnal napi
rendre tűzessék, a mint viszont a pénzügymi
niszter urnák van joga indítványozni, hogy ne 
tűzessék napirendre; de ezen kérdés fölött sza
vazni és határozni kell! A t. elnök ur fogja 
föltenni a kérdést, de óhajtom, hogy az ne adjon 
kihivó határozatra alkalmat , hanem világos 
egyenes nyilatkozat által lássuk: mi szándéka 
van a kormánynak, az-e szándéka , hogy ren
deztessenek ezen hivatalok, vagy az-e, hogy to
vábbra is szabad kéz engedtessék nekik ? (Helyes
lés bal felől.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Nem arról van most szó, 
hogy hivatalok rendeztessenek-e és pedig mi
előbb, mert ezt magam is óhajtom, hanem tár-
gyaltassék-e ez vagy nem, a budget-vita közben? 
erről van most sző. Azt hiszem, nekem is van ! 
jogom —mint képviselőnek — a házszabályok értel
mében a napirend érdekében fölszólalni; és én 
azt vélem, ellenkezőleg a t. képviselő úrral, 
hogy ne most, hanem később, ha a budget-vita 
befejezve lesz, tanácskozzunk a további napirend 
fölött. . 

Z s e d é n y i E d e : Nem rendes gyakorla 
ugyan, a mire Tisza Kálmán képviselő ur hivat
kozott, hanem csakugyan gyakrabban megtör
tént már, hogy vita közben határoztuk meg a 
későbbi napirendet. Emlékeztetem. a t. házat 
Deák Ferencz indítványára, melynek következ
tében elhatározta a ház, hogy a főszámvevő
székről szóló törvényjavaslat, mihelyest készen 
lesznek az osztályok, tárgyalás alá vétessék, a 
budget befejezése előtt is. Az én véleményein 
szerint azt e határozati javaslatra nézve is te-
hetnök : mert, ugy látszik, sokan vannak, kik 
azt hiszik, hogy nem akarunk e tekintetben 
határozni; pedig ezeket is jó volna megnyug
tatni. Miután tehát a pénzügyi bizottságban is 
már föltűnt a hivatalnokok számának aggasztó 
növekedése, azt hiszem, ha némelyeknek meg
nyugtatására szolgál, méltóztassanak elhatározni, 
hogy ezen indítvány a budget tárgyalása befe
jezése után azonnal tárgyaltatni fog. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Kötelességem szerint tölteszem a 
kérdést: kívánja-e a t. ház most kimondhatni, 
hogy a VukovicsSebő képviselő ur által beadott 
határozati javaslat a budget tárgyalásának be
fejezése után napirendre tűzessék? Akik kívánják, 
méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) Méltóztas
sanak most felállni azok, a kik nem kívánják na
pirendre tűzni. (Megtörténik.) Tehát ezúttal nem 
határoz fölötte a t. ház. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a pénzügyminisztérium, költségvetésében a központi igaz
gatási számvevőségi czim alatt előforduló 1 — 10-ik 
rovatot, mélyek észrevétel nélkül elfogadtatnak.) 

Pul szky Eerencz előadó : T. ház! 
Legyen még szabad megjegyeznem, hogy ezen 
tételekre nézve harmadfél százalék megtakarí
tást maga a pénzügyminiszter ur ajánlott, mi
ként az indokolás 4-ik lapján olvasható, ugy, 
hogy az egész summa ennyivel kevesebbet fog 
tenni. 

E l n ö k : A t. ház tehát a számvevőség 
részére ezen tételeket megszavazza. 

T. ház! Két óra ugyan még nincs; de en
gedelmet kérek a t. háztól, hogy ma az ülést 
előbb oszlathassam föl, mert egy elhunyt kép
viselőtársunk temetése 3 órára van kitűzve, 
melyre a t. házat ezennel meghívom. (Helyeslés.) 

Holnap 10 órakor ülés fog tartatni, melynek 
egyedüli tárgya lesz a pénzügyminisztérium költ
ségvetésének tárgyalása. 

ÁS ülés végződik d. u. l2/t órakor. 




