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

Tárgyai: A főrendek üzenik, hogy a büntető törvényre s gyakorlatra vonakozó némely intézkedésekről 
szóló törvényjavaslatot, továbbá a magyar keleti vasút engedélyokmányában előforduló sajtóhiba megigazitására vo
natkozó határozatot, amazt módosításokkal, elfogadták. Kérvények bemutatása. A Nagy - Britanniával kötött pót
szerződés, úgyszintén a főrendektől némi módositással visszaérkezett törvényjavaslat a tözsdebiróságról, az osztályok
hoz utasittatik. Paulini-Tóth Vilmos kérvényezési ügyben, Irányi Dániel pedig czimek s rendek osztogatása tár
gyában interpellálják a kormányt. A mentelmi bizottság jelentést tesz Berzenczey László és Rákóczy János bün-
enyitő, és Miletics Szvetozár sajtópörbe foghatása iránt. A pénzügyminisztérium költségvetésének tárgyalása tovább 
foly. Stoll Károly határozati javaslatot nyújt be a kereszthegyi bányáról; 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, Gorove István, Lónyay Menyhért; később 
Festetics György gr., Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. lO1^ órakor. 

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

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
január 21-én tartott ülés jegyzőkönyvét a pénzügymi
nisztérium költségvetését tárgyasa pontig kizárólag.) 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a jegyzőkönyvet a pénzügyminisztérium költségvetését 
tárgyazó ponttól végig.) 

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

A főrendiház jegyzője üzenetet hozott a fő
rendek részéről. 

C s á k y G y u l a g r . f ő r e n d i j e g y 
z ő : Mélyen t. elnök ur! t. ház! Van szerencsém 
a főrendiháznak f. hó 20. és 21-én folytatólagosan 
tartott ülésének jegyzőkönyvi kivonatát, s azzal 
együtt a „bűntető törvény és gyakorlat" némi 
módosításáról szóló törvényjavaslatot alkotmá
nyos tárgyalás és szíves hozzájárulás végett, továb
bá a keleti mozdony-vasútról szóló törvényjavaslat
ban előfordult sajtóhiba kiigazítását elfogadás 
végett a t. ház asztalára letenni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a fő
rendi ház jegyzőkönyvi kivonatát a büntető törvény és 

gyakorlat némi módosításairól szóló törvényjavaslat 
tárgyában^) 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a főrendi ház jegyzőkönyvi kivonatát a magyar keleti 
vasutengedély okmányában előforduló sajtóhiba kija
vítása tárgyában.) 

E l n ö k : A képviselőház ezen üzenetet tu
domásul veszi s tárgyalását annak idejében el
rendeli. 

Van szerencsém Tisza Kálmán képviselő ur 
által beadott kérvényt a t. háznak bejelenteni, 
melyben erdélyi felső-fehérmegyei több telepit vé
nyes kéri a kilátásba helyezett úrbéri maradvá
nyokról szóló törvény mielőbbi tárgyalását és 
szentesítését. 

Az elnökségnek nincs egyéb előterjesztése. 
G o r o v e I s t v á n k ö z g a z d a s á g i m i 

n i s z t e r : T. ház! Volt szerencsém a múlt na
pokban a t. háznak benyújtani az angol keres
kedelmi szerződést, a mely tulajdonképen csak 
pótszerződés. E szerződés a múlt évi deczember 
30-án köttetett és magában foglalja azon zára
dékot, hogy 6 hét alatt rectificáltatnia kell. 
Miután az országgyűlés összejövetele előtt már 
15 nap letelt e hat hétből, és ugy tudom, hogy 
a pótszerződés már ki van nyomtatva és a t. kép
viselő urak között szét is van osztva; azon ké
rést terjesztem a t. ház elé: méltóztassék elha
tározni, hogy e szerződést az osztályok minél 
előbb tanácskozás alá vegyék és ezt jegyzőköny
vileg is kimondani. 

E l n ö k : Miután a szerződés csakugyan 
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már ki van nyomatva és ki van osztva, nincs 
más hátra, mint hogy a t. ház az osztályokat 
a rögtöni tárgyalásra utasítsa. {Helyeslés.) 

G o r o v e I s t v á n k ö z g a z d a s á g i m i 
n i s z t e r : A másik tárgy, mely természeténél 
fogva igen sürgetős, a tőzsdebiróságra vonatkozó 
törvényjavaslat, melyet az igazságügyminiszter 
úrral volt szerencsém előterjeszteni. E törvény
javaslat a főrendek által némi csekély módosí
tással elfogadtatott, ezen módosítással a képvi
selőházzal tudatú, s a jelentés már alkalmasint 
ki is nyomatott: minél fogva azon kéréssel bá
torkodom a képviselőház elé járulni, méltóztas
sék ezen tárgyat is a sürgetőbbek közé sorolni 
és fölvétele iránt intézkedni. {Helyeslés). 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Eddig a 
mélt. főrendektől több üzenet jött át, melyek
ben azon javaslatoknak, melyek a képviselőház 
részéről közöltettek a másik táblának némely 
módosításai foglaltattak. E módositvanyok addig 
többnyire olyanok voltak, melyek iránt a ház 
egyszeri hallásra könnyen végleg határozhatott. 
Most azonban már több üzenete van nálunk a 
főrendeknek, melyek az általunk tett javaslatok
nak érdemleges, lényeges módosításait tárgyaz-
zák, En azon véleményben volnék, hogy ezen 
üzeneteket nem kellene ugy tárgyalni, mint ed
dig tárgyaltuk, hogy t. i. egyszerűen mindjárt 
a ház elé terjesztessenek végleges elhatározás 
végett, hanem, miután törvényalkotásról van 
szó, minden javaslat pedig, a mely törvény 
alkotását ezélozza, előleg az osztályok megfon
tolása alá bocsátandó: én azon vélekedésben vol
nék, méltóztassék a t. ház elhatározni, hogy 
azon üzenetek, melyek most a ház asztalára már 
le vannak téve, melyek t. i. a főrendektől ér
keztek ide, és igy jelesül ezen speeificus esetben 
a tőzsdebiróságra vonatkozó üzenet is, utasíttas
sák praeferens tárgyalás végett az osztályokhoz. 
Azt hiszem, ugyanazon alkalommal, midőn a ke
reskedelmi szerződés az osztályokban föl fog vé
tetni, ezen tőzsdebiróságra vonatkozó üzenet is 
tárgyalt athatik; és igy — a nélkül, hogy e miatt 
valami hátramaradás vagy mulasztás történnék — 
annak idejében a ház elé lesz terjeszthető. {He
lyeslés .) 

E l n ö k : Elfogadja a t, ház a javaslatot? 
G o r o v e I s t v á n k ö z g a z d a s á g i m i 

n i s z t e r : Ezen véleményhez, melyet képviselő
társunk előterjesztett, részben én is szívesen hoz
zájárulok. Elismerem, lehetnek a főrendek üze
netének olyan részei, melyek bővebb megfontolást 
igényelnek; azonban az eddigi tapasztalásból 
méltóztatnak tudni, hogy vannak olyan üzenetek 
is, melyek nem tartalmaznak lényeges változást, 
és ezeket is az osztályokhoz utasítani fölösleges 
volna. Bátorkodom tehát javasolni, hogy a jelen

tés kinyomatván és a képviselők közt szétosztat
ván, terjesztessék az a ház elé, és esetről esetre 
határozza el a ház, vajon azonnal fölveszi-e tár
gyalás végett, vagy pedig az osztályokhoz uta
sítja-e ? Ez értelemben Ghyczy Kálmán képviselő 
ur javaslatához én is hozzájárulok. 

T i s z a K á l m á n : Én nem gondolom, 
hogy azon ut, melyet a t. miniszter ur ajánlott, 
időkimélésre vezetne ; mert annak elfogadása 
esetében minden egyes alkalommal discussió 
fogna fejlődni a fölött, vajon az illető tárgy az 
osztályokhoz menjen-e vagy ne? holott, ha meg
tartjuk a szabályok rendjét, azok mindenkor az 
osztályokhoz mennek ugyan; de az osztályok, ha 
lényegtelenek a változások, talán fél óra alatt 
elvégzik a tárgyalást, és igy legfölebb 24 órai 
késedelem után minden üzenet a ház elé jöhet. 

E l n ö k : Azt hiszem, a t. ház kívánságát 
fejezem ki, ha kimondom, hogy — a mennyiben 
ezen módosítások törvényjavaslatokra vonatkoz
nak — mindenkor először is az osztályokhoz fog
nak áttétetni. (Helyeslés. Fölkiáltások: Be előze
tesen !) 

V i d a c s J á n o s : T. ház! Koth András 
honvédőrnagy az 1848 — 49-ki önvédelmi harcz 
alkalmával az országnak sok szolgálatot tőn: 
ugyan az akkori országgyűlés megbízásából több 
rendbeli költséget tett az állam részére. Both 
András őrnagy ugyan nem él már, de özvegye 
és gyermekei kérik ezen költségek megtérítését. 
Kérem a t. házat, méltóztassék ezen kérvényt 
elfogadni és a szabályok értelmében eljárni. 

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

P a u l i n l - T ó t h V i l m o s : Yan szeren
csém interpellatiót intézni a vallás- és közokta
tásügyi miniszter úrhoz. 

A tényállás következő. (Olvassa :) „Egy föl-
vidéki lutheránus lelkész sajtóvétség miatt több 
havi fogságra ítéltetvén, s ennek következtében 
400 frtnyi évi jövedelméből állomása betöltése 
végett helyettesről levén kénytelen gondoskodni: 
családja és különösen 7 gyermeke a legszomori-
tóbb helyzetbe jutott. Tekintettel az elitélt csa
ládjának ezen nyomasztó anyagi körülményeire, 
egyik fölvidéki lutheránus lelkész magán-uton 
arra szólította föl lelkésztársait, hogy elitélt eol-
legájuk megkegyelmeztetéseért folyamodjanak ő 
fölségéhez a királyhoz. Időközben az igen tisztelt 
vallásügyi miniszter ur e magán-föíszólitásról 
értesülvén, 1739. elnöki szám alatt az evangé
likus ág. hitv. superintendens urakhoz azon föl
szólítást intézte, miszerint „ezen törvényellenes 
izgató pártfogolásnak alkalmas módon elejét ve
gyék." Egyik superintendens ur, mint értesülve 
vagyok, a rendeletet egyszerűen ad acta tette; 
két más superintendens ur azonban nem csak 
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köröztette, hanem még azon hozzáadásokkal is 
kisérte, hogy „miután az emiitett folyamodás 
irányadó körökben törvényellenes izgatásnak 
tekintetik, ahhoz a lelkészek aláírásukkal ne já
ruljanak, nehogy saját személyüket és papi te
kintélyüket eompromittálják." 

„Hogy az illető superintendens urak mikép 
igazolják érintett eljárásukat egyházkerületeik 
előtt, az nem tartozik a törvényhozó testület 
elé ; de hogy az igen t. vallás- és közoktatási 
miniszter urat minő okok és körülmények jogo
sították föl a protestáns egyház autonómiájával 
ellenkező és a kérvényezési jogot, tehát átalában 
az egyéni szabadságot korlátoló rendelet kiadá
sára, arra nézve nem csak jogom, hanem köte
lességem is fölvilágosítást kérni. 

„Mindezeknél fogva bátor vagyok az igen 
t. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz a 
következő interpellatiót intézni: 

,,1-ször. Melyik hazai törvény az, mely ő 
fölsége a királyhoz való folyamodást korlátozza? 

„2-szor. Melyik hazai törvény az, melynél 
fogva a kérvényezés jogának korlátozására az 
autonóm protestáns egyház superintendensei kö
telezhetők ? 

„3-szor. Minő speciális okoknál és körülmé
nyeknél fogva érezte magát a t. miniszter ur 
följogosítva arra, hogy a fölvidéki lutheránus 
lelkészeket kérvényezési joguk gyakorlatában 
meggátolja ?'• 

E l n ö k : Az illető miniszter úrral közöl
tetni fog. 

I r á n y i D á n i e l : A t. ház kegyes enge
delmével interpellatiót kívánok intézni az összes 
minisztériumhoz. Midőn tegnap az ő fölsége sze
mélye körüli minisztérium költségvetése tárgyal
tatott, azon kérdést intéztem az illető miniszter 
úrhoz, vajon az ő előterjesztése folytán történ
nek-e azon kinevezések, melyeknél születésre te-

- kintet fordittatik? Miniszter ur azt méltóztatott 
felelni, hogy az ő hivatalkörében ily előterjesz
tések nem történtek. 

Én, t. ház, mint a demokratiának egyik 
közharezosa, koránt sem kívánom, hogy a kine
vezések, melyek czimekre, rendekre, nemességre 
történnek, a nem nemeseket is tekintetbe ve
gyék: mert én egyátalán fogva nem vagyok ba
rátja a középkor ezen maradványának, és remé
lem, hogy közel van az idő, midőn mindezeket 
törvény utján el fogják törölni. 

Hanem midőn azon kérdést intéztem, a fen-
álló törvény alapján tettem azt. A fenálló tör
vény megengedi, hogy czimek, rendek és rangok 
osztogathassanak; azonban szerintem követeli 
ugyanakkor azt is, hogy születésre ebben tekin
tet ne legyen. A t. miniszter ur, mint emlitém, 
azt mondotta, hogy az ő utján ily előterjeszté

sek nem történnek. De miután én ugy tudom, 
hogy a jelen minisztériumnak fenállása óta is 
történtek kinevezések, mind a sz. István-rendbe, 
mind pedig úgynevezett kamarási méltóságokra, 
arról pedig nem hallottam semmit, hogy a sz.-
István-rend azon alapszabálya módosíttatott, 
illetőleg megváltoztattatott volna, miszerint oda 
csak nemesek neveztetnek ki, s arról sem érte
sültem, hogy a kamarási kinevezéseknél többé 
bizonyos számú ősökre tekintet nincs, és tudom 
azt, hogy Magyarországon a magyar korona terü
letén semmi kinevezés érvénynyel nem birhat, 
mint az, mely a felelős miniszter ellenjegyzése 
és felelőssége mellett történt: azt kívánom tudni, 
hogy ezen kinevezések kinek felelőssége, kinek 
ellenjegyzése mellett történnek? 

Az mondatott, hogy ezen rendek, méltósá
gok nem magyar móltóságok. Ha idegenek, ha 
külföldiek, akkor külföldieknek kell, hogy tekintes
senek és akkor szükséges, hogy a külföldi kine
vezés, az osztrák császár kinevezése, a magyar 
király engedelmével és miniszter ellenjegyzésével 
hirdettessék ki. Ha pedig magyar azon rend, 
czim vagy méltóság, akkor az erre vonatkozó 
kinevezéseknek egyedül a magyar miniszter elő
terjesztése és ellenjegyzése mellett kell történni. 

Ennélfogva, miután az illető miniszter ur 
— illetőnek nevezem, mert az 1848-ki törvény 
egyenesen az ő hatáskörébe tette ezen tárgya
kat — erről semmit sem tud: kénytelen vagyok 
az összes minisztériumhoz fordulni a következő 
kérdésekkel : (Olvassa ;) 

„1-ször: osztatnak-e a magyar korona terü
letén oly rendjelek, és történnek-e kinevezések ő 
felsége nevében, a melyeknek elnyerése születés
hez van kötve 1 Ha igen: 

„2-szor: micsoda törvény alapján és melyik 
miniszter ellenjegyzése és felelőssége mellett 1 

„3-szor : ha vannak, melyek nem valame
lyik miniszter előterjesztése és ellenjegyzése mel
lett történnek, hogyan egyezteti meg a kor
mány ezen tényeket egyrészt az ország önálló
sága s az 1848. III. törvényczikk 3., 7. és 2l-ik 
§§-aival, másrészt tulajdon felelősségével V 

Remélem, a t. minisztérium ezen interpel-
latióra rövid időn (Valaki jobb felől: Nagyon fon
tos!) felelni fog, s én e felelettől függesztem fel 
a további lépéseket, hogy t. i. milyen határo
zati, illetőleg törvényjavaslatot fogok annak kö
vetkeztében benyújtani. 

E l n ö k : A miniszterelnökkel s általa az 
összes minisztériummal közöltetni fog. 

G y ő r f f y G y u l a : Budai lakos Kiss Jó
zsef mint 1848—1819. években sebekkel terhelt 
és most munka képtelen honvédhuszár, nyugdíj 
vagy végkielégitésórt esedezik. Ajánlom kérvé
nyét a t. ház figyelmébe. 
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E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog uta
síttatni. 

H o f f m a n n P á l e l ő a d ó (olvassa a 
mentelmi bizottság jelentését Berzenczey Lajos, és Rá
kóczy János bűn fenyítő, és Miletics Szvetozár sajtó-
pörbe foghatását illetőleg). 

E l n ö k : Ki fog nyomatai és napirendre 
tűzetni. 

Következik a napirenden levő tárgy folyta
tása, t. i. a pénzügyi bizottság jelentésének tár
gyalása, a pénzügyminisztérium 1870. évi költ
ségvetése fölött. A tegnapi ülésben az országos 
pénzügyi igazgatóságig jutottunk, most tehát az 
erre vonatkozó tételek fognak felolvastatni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (ol
vassa a pénzügyminisztériumi költségvetésének az or
szágos pénzügyi igazgatóságra vonatkozó sommázatát.) 

P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó : A pénz
ügyi bizottságnak erre nincs észrevétele. 

E l n ö k t Ezen rovatban ismét Horvát- és 
Tótország neve fordul elő: miután azonban 
diplomatice kimondottuk, hogy mindig a „Hor
vát- Slavon" -ország nevezet fog használtatni, ugy 
hiszem, ezen kifejezés e szerint lesz kijavitandó. 
(Helyeslés.) 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! A 
pénzügyőrségi rovat alatt az igen t. miniszter 
tir a pénzügyi biztosok, valamint a pénzügyőrök 
számát szaporittatni kivánja. Én részemről meg
engedem, hogy azon esetben, ha az indireet adó
rendszer és a dohányadó azon helyzetben fog
nak maradni, melyben jelenleg vannak, e szapo
rítás indokolható ; de nem tudom, ezen ezélba 
vett szaporításból azt kelljen-e következtetni, 
hogy ha bár maga az igen t. pénzügyminiszter 
ur némi kilátásba helyezte mind ezen adónemek, 
mind az adók behajtási módjának reformálását, 
mindamellett azokat meghatározatlan ideig az 
eddigi állapotban karja tartani ? Ha szándéka azon 
állapotban meghagyni, akkor természetesen kell, 
hogy ezen szándék ellen kifogásom legyen: mert 
ez ellenkeznék mind saját nyilatkozataival, mind 
a háznak több izben kimondott nézetével, a 
mely szándékot róla épen azért fel sem teszek ; 
de ha viszont feltenném is, hogy nem szándéka: 
nem látom czélját annak, hogy a pénzügyérségi sze
mélyzet szaporittassék akkor, midőn ezen intéz
ménynek reformjára várunk: mert akkor azon 
helyzetbe fognánk jönni, hogy a mindnyájunk 
által óhajtott reform, s ennek folytán a célszerű 
kezelési módszer által feleslegessé válnék ezen 
valóban költséges személyzet fentartása, és igy 
már akkor, mielőtt a reform életbe léptettetnék, 
ismét nagy számú egyéneket kellene nyugdijak
kal ellátni, vagy elbocsátási átalánynyal kielégí
teni, mely az ország pénztárának szükségtelen 
terheltetését vonná maga után. Én tehát na-

KÉPV. H. KAPL.Ó. lSflr ív. 

gyón kérném a tisztelt miniszter urat, hogy ez 
iránt felvilágosítani méltóztatnék: mert, ha csak
ugyan szándékában van czélszerübb adóreformot 
behozni, akkor részemről óhajtanám, hogy a t. 
ház mondaná ki, hogy minden ily szaporítás s 
történendő kinevezés csakis ideiglenes természetű 
lehet, nehogy az állam kincstára ismét terhel
tessék. 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Bátor vagyok a t. képviselő úrtól 
azt kérdezni: hogy, ha átalában az adóreformok 
keresztülviteléhez azonnal hozzáfognánk is, hi
szi-e azt, hogy a közvetett adó kezelését • illető
leg azon föladatnak, melynek teljesítésére a 
pénzügyőrség van hivatva, ez év folytán megfe
lelhetnénk, ha a pénzügyőrök intézményét meg
szüntetnék? Azt tartom, hogy a jelen körülmé
nyek között mindaddig, mig a hatóságok rende
zése keresztül nem vitetik, ez irányban lényeges 
változtatásokat tenni nem lehet. Egyébiránt mél
tóztassék a t. képviselő ur arról meggyőződve 
lenni, hogy mindig kerültem, a mennyire csak 
lehetett, a pénzügyi igazgatásnál, s igy a pénz
ügyőrségnél is szaporítást behozni, én azt csak 
ott és csak azon esetben hoztam javaslatba, a 
hol és a midőn ezen szaporítás elmulasztása foly
tán egyes jövedéki ágakban nevezetes jövedelem
csökkenés mutatkoznék. Ha a tapasztalás azt 
mutatja, hogy egy vagy más vidéken szükséges 
p. o. a szesz megadóztatása, vagy a dohány
csempészet megakadályoztatása tekintetéből ellen
őrködést eszközölni, a pénzügyminisztérium köte
lessége a kellő fölügyelet iránt intézkedni: mert 
az országnak bármely vidékén történnék e tekin
tetben leszállítás, mi a szükséges kiadást 
megszorítaná, valószínűleg minden száz forint, 
mely a pénzügyőrségnél megtakarittatnek, a 
kincstárnak sok ezerekre menő károkat okoz
hatna. 

Az is téves fölfogás, ha a t. képviselő ur 
azt hiszi, hogy a pénzügyőrség személyzete hiva
talnokokból áll. A pénzügyőrségnél, kivéve a bizto
sokat, a többi személyzet e szolgálatot ugy tel
jesiti, mint pl. a katonák, bizonyos zsoldért, és 
hogy ha évek folytán azon örvendetes helyzetbe 
jöhetnénk, hogy a pénzügyőrséget nélkülözhet
nék, vagyis, ha azon jövedékek jövedelmére az 
országnak többé szüksége nem lenne, melyek 
végett a pénzügyőrség szükséges, a mi egyébiránt 
alig képzelhető: akkor mindig lehetséges lesz a 
nyugdíjra jogosult biztosokat elhelyezni, kik ugy 
is értik a pénzügyi szolgálatot; de a határvám 
végett pénzügyőrségre mindig szükség lesz. 

Egyébiránt méltóztassék az e ezélra előirány
zott kiadások összegénél tekintetbe venni azt, 
hogy hazánk jelen körülményei közt azon föl
adat, melynek megfelelni a pénzügyőrség hivatva 
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van, sok nehézséggel jár, s igy kellőkép díja
zandó, mert ámbár szentesitett törvényeink van
nak, melyek szerint bizonyos ügyek végrehajtása 
a pénzügyérekre van bizva, a helyett, hogy kellő 
támogatásban részesittetnének, igen sok helyütt 
a törvény elleni jogosulatlan felszólalások foly
tán, bizonyos ellentétes irány tapasztalható még 
a hatóságok részéről is. (Igaz! jobb felfii.) 

Ily körülmények közt kettő között lehet a 
választás: vagy hagyjuk menni a dolgokat ugy, 
a mint épen mennek, mi az államjövedelmek ne
vezetes apadását eredményezné * vagy szavazzuk 
meg a kért összeget, melynek segítségével a föl
ügyelet akadályozására kétségtelenül létező irány
zatoknak gátot vetünk. 

Én ezen czélból az előirányzott összeg meg
szavazását kérem a t. háztól, mert az ország
gyűlés által megszavazott és szentesitett törvé
nyek végrehajtását szükségesnek tartom eszközölni; 
ezt pedig csak azon esetben teljesíthetem, ha az 
arra szükséges eszközök megadatnak. Már pedig én 
tapasztalásból győződtem meg arról, hogy a pénz
ügyőröknek bizonyos vidékeken szaporítása ok
vetlenül szükséges; szükséges nem csak a batár -
vámofi ellenőrzésére, hanem az indirect adó ke
zelésére is. 

Tessék a t. képviselő urnák elhinni, hogy a 
kiadások minden egyes tételében a legkisebb 
szaporítást is mindig kellő megfontolás után 
szoktam javaslatba hozni. A végrehajtásra szük
séges kiadások megajánlása nélkül pedig a si
kerért a felelősséget el nem vállalhatom. (Helyes
lés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : A házszabályok 
értelmében bátor vagyok az igen t. miniszter 
rir által adott fölvilágositas folytán imént jelzett 
határozati javaslatomat írásban beadni. 

Az igen t. miniszter ur félre méltóztatott 
engem érteni: mert én egy szóval sem mondtam, 
hogy nem szükséges a pénzügyőri személyzet, 
mert azt az államjövedelmek behajtására és 
kezelésére addig, mig a jelenlegi adórendszer fen-
áll, szükségesnek fartőm; hanem igenis kérdez
tem, a mire ugyan nem kegyeskedett felelni a 
miniszter ur, hogy szándékozik-e adóreformokat 
életbe léptetni, és másodszor azt mondtam, hogy 
ha, mint meg vagyok róla győződve és hinni aka
rom , szándékozik gondoskodni arról, hogy az 
idő közben általa tett kinevezések akkor, midőn 
reformok fognak jönni, az állampénztárt tovább 
ne terheljék. Azért tehát azon határozat, a 
melyet kimondani óhajtok, kővetkező: (Olvassa:) 
„Mondja ki a ház jegyzőkönyvileg, hogy a pénz
ügyőrségnél előfordtiló személyszaporitások mind
addig, mig az adóreform keresztülvitetik, csak 
ideiglenes természettel bírnak.* (Helyeslés a bal 
oldalon.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A tiszt, képviselő ur azon kérdésére, 
akarok-e adóreformokat javaslatba hozni, nem 
válaszoltam, mert e kérdésről már többször nyi
latkoztam; ennélfogva képviselő urat arra jogo
sítottnak nem hittem, hogy ez iránti jó szándé
kaimat kétségbe vonja. (Helyeslés jobb felől.) Ez ' 
okból nem válaszoltam; de én viszont azon kér
dést intéztem az érdemes képviselő úrhoz, hiszi-e, 
hogy még azon esetben is, ha az adóreformok 
iránt tárgyalásokba nem bocsátkozhatnánk, a szó
ban levő költségeket az 1870-ik évre — mert 
csak erről van szó — szükséges megszavazni, 
vagy nem? ezen kérdésemre pedig képviselő ur 
nem válaszolt. 

A mi azt illeti, hogy a pénzügyőrök ideig
lenesen neveztessenek ki, erre megjegyzem, hogy 
a pénzügyőrök, mint pénzügyi szolgálatot tevők, 
nem tisztviselők. 

T i s z a K á l m á n : Hát a biztosok? 
Lónyay Menyhért pénzügymi

n i s z t e r : A biztosok igenis tiszsviselők, de ezek 
száma csekély és ez államásokra nem is uj egyé
nek neveztetnek ki, hanem olyanok, kik már 
pénzügyi szolgálatban vannak,. minthogy a bizto
sok szolgálatának teljesítésére szakértelem kíván
tatik; olyanok, kiket még akkor is, ha azon 
szerenesés helyzetben volnánk, hogy a pénzügy
őrséget egyátalában nélkülözhetnők, a pénzügyi 
szolgálatnál czélszerüen alkalmazni lehetne. {He
lyeslés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : A szabályok szerint 
nem követelhetem, hanem csak a ház engedel
mével emelhetek szót. (Halljuk! Halljuk! Tovább! 
Tovább!) Én alávetem magamat a ház szabályai
nak; csak azt szeretném, ha méltóztatnának 
meghallgatni azt, hogy szabad-e kizárólag azon 
kérdésre felelnem, melyet a miniszter ur hozzám 
intézet? (Halljuk!) A miniszter ur azt kérdezte 
tőlem, hiszem-e, hogy ha a reformjavaslat ma a 
ház asztalán volna, *azon reformokat keresztül 
lehetne vinni ugy, hogy még 1870-ben megta
karítás lehessen a budgetben? Erre én határozot
tan azt felelem, hogy azt annyira nem hiszem, 
hogy nem is indítványoztam, és semmi okot nem 
adtam, hogy ezt tőlem kérdezhesse. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

Bujanovics Sándor jegyző (újra 
fölolvassa Tisza Kálmán határozati javaslatát.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni és napirendre 
tűzetni. (Felkiáltások.-Most! Tárgyaljuk most!) Ha 
a ház most kívánja tárgyalni, jogában áll. (Fel
kiáltások : Elfogadjuk! Kikeli nyomatni!) Ellenkező 
nézetek levén, méltóztassanak hozzászólani: elfo
gadja-e a ház, vagy napirendre tűzetik ki? (Fel
kiáltások; Most van napirenden! Mások: Nincs! 
Nincs !) Előbb • ahoz kell szólani: kivánja-e a ház 
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tárgyalni, vagy nem ? Tehát ez volna a szavazás 
kérdése. * 

T i s z a K á l m á n : Ez nem külön javas
lat, mert hiszen, ha igy érteimeznők a szabá
lyokat, akkor az sem lehetne a kérdés tárgya: 
elíogadunk-e valamit, vagy nem? Ez — nézetem 
szerint — oly javaslat, melyről csak a vita köz
ben lehet szó, hogy elfogadtatik-e, vagy nem? 

I r á n y i D á n i e l : Én azt gondolom, t. 
ház ! ezen határozati javaslatom nem oly fontos, 
hogy rögtön hozzá ne lehetne szólnunk, annál 
fogva azt gondolom, hogy a Mk ellenzik, mond
ják ki véleményöket. Mi, kik azt mondtuk, hogy 
elfogadjuk, nem azt értettük e nyilatkozat alatt, 
hogy elfogadjuk a tárgyalásra, hanem oly ter
mészetesnek és egyszerűnek találván a kérdést, 
határozatképen kívántuk kimondatni. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Én azt hiszem, 
a határozatjavaslat, melyet Tisza Kálmán elő
terjesztett, rögtőn tárgyalható, mert az nem 
egyéb, mint indítvány a költségvetés egyes téte
lére vagy egyes fejezetére; miután pedig most a 
költségvetést tárgyaljuk, szükséges határoznunk 
egyszer a fölött, vajon kivánjuk-e azt ugy meg
állapítani, mint a minisztérium előterjesztette ? 
vagy elfogadunk-e itt a házban felmerült módo-
sitványok közül valamelyiket? 

A mi magát a határozati javaslat kérdését 
illeti: azt hiszem, a felől nagyon kevés véle
ménykülönbség lehet e házban, mert nem kí
vánjuk a hivatalokat mód nélkül szaporí
tani, és pedig oly módon szaporítani, hogy az 
illetőknek még akkor is, midőn ezeknek száma 
túlságosnak ós fölöslegesnek bizonyulna, jogos 
igényük és követelésük lehessen a nyugdíjazta
tásra; mert ez lesz okvetlen a következés, ha a 
határozatjavaslatot el nem fogadnók. Én azt hi
szem, ha az indireet adóknál behozandó refor
mok, melyeket Tisza Kálmán képviselőtársam 
külön fölemiitett egyszer életbelépnek, igen sok 
hivatalnokot fognak nélkülözhetővé tenni. De 
különösen, ha az egyenes adók behajtása nem 
azon pénzügyi közegek által fog eszközöltetni, me
lyeknek mostan évi költsége 4,252,000 frt., hanem 
fognak legnagyobb részben az egyenes adók a 
törvényhatóságok által behajtatni, akkor tetemes 
megtakarítások fognak eszközöltetni az adóbe
hajtásoknál. Azonban, miután mindezen átmene
tek rögtön nem eszközölhetők, én azt hiszem, sem 
Tisza Kálmán képviselő ur, sem senki más már 
kevesebbet nem kívánhatott, volna a minisztérium
tól, mint midőn kívánta, hogy azon hivatalokat, 
melyeket mostan szaporítani kivan, csak ideigle
neseknek tekintse. Kern kívánja ő azt, hogy 
szállítsa le a miniszter személyzetét, nem is bí
rálgatja, ha vajon ezen szaporítás valósággal 
szükséges-e vagy nem? Ez utóbbi eljárás igen 

természetes is , mert az ellenzéknek nincsen 
módja megítélni, ha vajon a pénzügyminiszter
nek van-'e szüksége vagy nincs egy vagy más hi-

Vatal szaporítására. Ha majd egykor a pénzügy
miniszter ur fog ülni az ellenzéki padokon, ő 
bizonyára sokkal jobban lesz képes megítélni a 
budget egyes tételeit, mint az ellenzék most. 
Hanem azt hiszem, hogy az ellenzék igen loya-
lisan jár el midőn azt kívánja, hogy a most ja
vaslatba hozott szaporítandó hivatalok ne ugy 
töltessenek be, hogy jogos igényt adjanak a 
nyugdíjaztatásra, következőleg az ország terhére 
váljanak: hanem ideiglenesen töltessenek be, hogy 
az illetők elbocsáthatók legyenek, ha kisül hiva
taluknak fölösleges volta. 

Nem vártam volna, hogy midőn a múlt évi 
ülésszak bevégeztével az országgyűlés rendkívüli 
fölhatalmazást adott a kormánynak, hogy az év 
3 hónapjában a pénzügyi bizottság által átné
zett budget szerint szedje be ós adja ki az ország jőve- • 
delmeit, a minisztérium ez által már fölhatal
mazva érezze magát január első napjaiban azon 
hivatalok betöltésére, melyeket a ház meg nem 
szavazott, és melyeket talán csupán a miniszter 
vél szükségeseknek. 

En azt látom a pénzügyminisztériumnál, 
hogy egymásután következnek a kinevezések 
oly hivatalokra, melyek eddig nem léteztek s 
melyeknek létezése még a képviselőház jóváha
gyásától függ. Ha csak három hónapra nevezte 
volna ki a pénzügyminiszter ur ezen hivatalno
kokat, nem volna természetesen semmi hozzászó
lásom; de midőn végleg nevezi ki, akkor túl
megy azon hatalomnak határán, melyet a kép
viselőház neki adott, akkor, midőn megbízta, 
hogy ezen budget szerint teljesítse a bevétele
ket és kiadásokat. 

Ezen észrevételek átalános megtétele mel
lett pártolom Tisza Kálmán határozati javaslatát. 

Németh A l b e r t : T. ház! A pénzügy
miniszter urnák Tisza Kálmán érdemes képviselő
társunk kérdésére adott felelete előttem tisztába 
hozta a szóban levő kérdést, a mennyiben nem 
hallottam a pénzügyminiszter urnák olyan nyi
latkozatát , melynél fogva kereken kimondta 
volna, miszerint ő jövőben oly intézkedést czél-
ba vétetni óhajtana, a melyek a szóbanlevő adó
nemek megtartását és állandósítását eredményez
nék. Szóval, a pénzügyminiszter ur felelete nem 
zárja ki azt, hogy jövőben igen is meg ne tör
ténjék az, a mi Tisza Kálmánnak és nekem, va
lamint mindnyájunknak e két oldalon óhajtása. 
En nem kívánván a vita hosszabbítását, részem
ről elállók további mondandómtól, annyival in
kább, minthogy a t- ellenfél részéről a t. pénz
ügyminiszter ur nyilatkozata támogatására sen
ki sem készült, A'kérdést szavazás által kivá-
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nom röviden befejeztetni, és pártolom Tisza 
Kálmán indítványát. 

C s a n á d y S á n d o r : Szeretem hinni, mi
szerint e házban a képviselők sorai közt nem" 
fog találtatni senki, a ki oda nem működnék, mi
szerint a nép vállaira a nehezedett adóterhek 
lejebb szállíttassanak. Minthogy pedig Tisza Kál
mán képviselőtársam által tett indítványának 
más czélja nincs, nem is lehet, mint hogy jövőre 
nézve az adózó nép azon terhek viselésétől!, 
melyek reá nehezednének, kiméltessék meg az 
által, hogy a pénzügyminiszter által jelenleg ki
nevezett adóhivatalnokok nem rendszeresittetné-
nek, mert a rendszeresítés következtében nyug
díjazásokra is tarthatnának számot: meg vagyok 
győződve, miszerint e képviselőházban nem fog 
találkozni senki, ki Tisza Kálmán indítványa 
elfogadása ellen nyilatkoznék. (Derültség és ellenmon
dás a jobb oldalon.) 

Z i c h y N á n d o r g r . : Ha az előirány
zatban arról volna szó, hogy a jelenben létező 
pénzügyi rendszer és berendezés tökéletes, és1 

hogy mindenütt, a mik léteznek, szükségesek, ak-
,kor kétséget nem szenved, hogy magam az ily 
indítványhoz nem járulhatnék, minthogy én mind 
a pénzügyi rendszert, mind pedig berendezését 
nem tartom tökéletesnek, nem tartom a czél-
nak megfelelőnek, és azt tartom, hogy e részben 
még igen sok felesleges van, a mit az idő és 
rendezés el fog utasítani magától. A pénzügy
miniszter sokkal könnyebben észleli azt, hol van 
szükség ilyen intézet felállítására, mintsemhogy 
észlelhetné azt, hogy hol fölösleges, és hol nem 
szükségeltetik oly mértékben, a milyenben jelen
leg létezik. Sokkai nehezebb neki megtudni , 
hogy megfelelnek-e az orgánumok a feladatok
nak mindenütt és tevékenyek-e mintsemhogy 
.észlelhetné e részben a tevékenység hiánya kö
vetkeztében a jövedelmek. fogyatkozását. 

Ha azonban Tisza Kálmán indítványát te
kintem, igen kényes helyzetben vagyok, hogy 
felismerjem sajátlagi értelmét, mert jelenleg ily 
rendezés nem léptettetett életbe. A pénzügyminisz
ter egyedül competens annak megítélésére, hogy 
az administratió vitelére nézve mi szükséges, mi 
nem; reménylem, hogy egy-két év múlva az adó
reformok keresztülvitele életbe fogja léptetni azon 
hivatalokat, melyek most az előirányzatban foglal
tatnak, és melyeket én jelenleg a dolog természe
ténél fogva állandóknak részemről nem is tekin
tetek. Tehát a hivatalokra vonatkozólag Tisza 
Kálmán indítványának nem látom értelmét és 
szükségét. 

Csak azon kérdés marad tehát fen a hiva
talnokokra nézve, vajon a kinevezés olyannak 
tekinthető-e, mely őket a hivatalnokok sorába 
további előléptetésre jogosítja, vagy nem. Ha 
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ezen hivatalnokok helyzetét tekintjük, azt látjuk, 
hogy ezen hivatalnokok nagyobb részt olyanok, 
kik a hivatalnokok legalsóbb, legcsekélyebb fize
tésű osztályához tartóznak. Ha ehhez még azt 
is tennők, hogy az illetők existentiáját csak egy
két hónapra biztositanók, az által ezeknek kevéssé, 
irigylendő sorsát még inkább nehezitenők. Ha 
igy járunk el ezen hivatalnokok irányában, ak
kor kétlem, hogy megbízható egyénekre tartha
tunk számot. (Helyeslés a jobb oldalon.) Ennél
fogva én azt hiszem, hogy habozás nélkül meg
szavazhatjuk azon összegekét, melyek a költség
vetésben előirányozva vannak. t (Élénk helyeslés 
jobb felől.) 

Pulszky Ferencz e lőadó: T. ház! A 
pénzügyérség részére előirányozva van 2,511,700, 
tehát 157,300 írttal több, mint tavaly. Ez köl
tötte fel, legalább a mint látom, Tisza Kálmán 
tagtársunk figyelmét; erre nézve azonban bátor 
vagyok figyelmeztetni a t. házat, hogy ezen 
többlet nem onnét ered, mintha annyival több 
állomás rendszeresittetett volna: hiszen itt az 
indokolásban egyenesen ki van mondva, hogy 
honnan ered ezen többlet. E többletet, vagy lega
lább legnagyobb részét azon zsoldok teszik ki, 
melyek igen jól tudjuk nem hivatalnokoknak 
szólanak, hanem egyenesen azoknak, kik napi 
dijasok. Itt látjuk például, hány szemlész, felvi
gyázó és vigyázó fizettetett 1 írt. 80 és 60 kr. 
díjjal. Mindezek nem hivatalnokok, tehát nem 
is tarthatnak nyugdíjra igényt. Hiszen itt 
ki van mondva, hogy: „8 péazügyéri szakasz 
legénység." Ezek azok, a mik annyira emel
ték az előirányzatot , hogy 157 ezer forint
tal több, mint tavaly volt. De az egyátalában 
nem áll, hogy ezen 157 ezer írt. egészben, vagy 
legalább részben ily állomások rendszeresítésé
ből jött volna létre_ Hiszen már maga, a pénz
ügyminiszter ur kimondotta a 9-ik osztályra 
nézve az indokolásban, hogy ideiglen van szer
vezve. Igen jól ismerjük a miniszter ur takaré
kosságát (Ohó! bal felől), hiszen ő leginkább vi
gyáz arra, hogy minél kevesebbet kelljen nyug
díjra kiadni, mert ő rá hárul a nehézség, hogy 
a fedezetet előteremtse. Igen jól tudjuk, hogy 
erre nézve hogyan működött tavaly is, és har
mad éve; azért én nem látom át, hogy ezen 
határozati javaslat elfogadása szükséges legyen. 
Ugyanazért indítványozom , hogy igy a mint 
van, szavaztassák meg az előirányzatban kért 
ősszeg a nélkül, hogy valamit külön hozzáad
junk. (Folhiáltás jobb felől: Szavazzunk!) 

G o n d a L á s z l ó : T. ház! Hajlandó vol
tam volna e tárgyhoz szólási jogommal nem 
élni, ha csakugyan a t. előadó urnák észrevétele 
szerint semmi egyéb nem forogna a szőnyegen 
ama 157,300 írtnál. Midőn arról van szó, hogy 

. » 
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a beadott határozati javaslat sorsa döntessék 
el,* én magam csekély illetékemmel szintén já
rultam ezen tárgynak tanulmányozásához és 
mondhatom, hogy eltérő nézetben vagyok a t. 
előadó úrral. 

Mert: miért szaporodik a költség ? Mivel a 
személyzet szaporittatik. Az indokolásban, a mi 
mégis a leghitelesebb valamennyi között, ezt ol
vassuk a 4-dik lapon. A létszám kisebb, mint 
volt 1867 előtt, de nagyobb, mint 1868-ban, s 
a pénzügyőrség, különösen a pénzügyőri" biz-

• tosok pénzügyőrségét, az életbe léptetett pénz
ügyi kormányzathoz képest, újra kellett szer
vezni : „A létszámnak emelését kikerülni nem 
lehetett, részint, mivel hazánkban napról nap
ra nagyobb fejlődést vesznek oly közvetett 
adóforrások, melyek pénzügyőri ellenőrzés alatt 
állanak , részint , mivel hazánkban az adó
zó közönségnél a pénzügyi törvények iránti 
tisztelet még nem fejlődött annyira, hogy a pénz
ügyőr éber figyelme legalább részben fölösleges 
volna. 

Még egy másik indokolás is van, mely 
aligha nem gonoszabb az elsőnél a b) alatt (5-dik 
lapon:) „a pénzügyi kormányzat közegeivel a 
súrlódások gyakoriak, s ez a hivatalos teendők 
elintézését nemcsak nehezíti, hanem szükségtelen 
fölebbezésre is okot szolgáltat." 

T. ház! Az általam idézettekben egyenesen 
azon indok foglaltatik, miszerint a közelebbi évek
ben elégnek nem találtatott létszáma a pénz
ügyőrségnek felemeltetik; talán jövőben még in
kább emeltetni fog. Mert csodálatos, a vissza
élések annál inkább szaporodnak, a súrlódás an
nál több, minél inkább növekedik az ezeket el
lenőrizni tartozó hivatalnokok serege. Van itt 
az általam felhozott indokolásban az adóterhe
ket viselő közönségre oly szemrehányás, bizonyos 
tekintetben vád, melyet képviselői állásomnál 
fogva észrevétel nélkül hagynom nem szabad, nem 
lehet. Örökös panasz van a tőrvények iránti tisz
teletlenség miatt, mely veszélyes mérveket ölt a 
hazában. 

Legyen szabad a t. ház becses türelmét 
igénybe vennem, hogy idézzek ezen törvényekből, 
melyek iránti tiszteletnek igaz okfejére szeret
ném, ha valaki önmagamat is elvezetne. 

Azon „pénzügyi törvények és szabályok," 
melyek kezemben levő füzete épen a bor- és hús
fogyasztásról beszél, ugyan micsoda alkotmányos 
törvényben gyökereznek? It t legalább ugy van 
kitéye : az 1788. évi törvényben harminezad 
rendszabályok és az 1842. évi harminezad hiva
tali utasításokban. De mikor szentesittetett ez a 
törvényhozás utján? 1867/8-ki XVI-ik és több 
ily törvényezikkelyben. 

És minő polgárbünöket 'állapítanak meg 

ezen törvények? A hol a bor- és húsfogyasztás 
jövedelem-csorbításáról van szó, ez mondatik : 
„Ily polgári bűn, ha az adófizető-fél adómentes 
leszámítás végett fogyasztási adó alá még nem 
vett italfélék pinczébőli kivitelét vagy elszállítá
sát jelenti be, e helyett azonban szándékosan 
viz vagy fogyasztási adó alá nem tartozó, vagy 
pedig csekélyebb adóilleték alá eső folyadék 
szállíttatnék el. Továbbá, ha szemle-ívvel bíró 
adófizető-fél üzlete helyiségében vizet vagy egyéb 
fogyasztási adó alá nem eső folyadékot tart, és avval 
a* koronkinti leszámításnál a borbani hiányt 
pótolni igyekszik." 

Egy másik czikkben, melynek szép alkot
mányos czime e következő: „Kutatás magáno
soknál1"', ez olvastatik : „oly egyéneknél, kik 
1. §. B. d) pontja alatt elősorolt iparüzőkhez 
nem tartoznak, sem a 80-ik §-ban emiitett be
jelentést nem teljesítették, kutatást intézni csak 
jövedék-csonkítás iránti alapos gyanú esetében 
lehet, és akkor is csak polgári hatósági tiszt
viselő jelenlétében." 

Tehát az igyekezetet, szándékot majdnem 
a gondolatot is gyanúval lehet üldözni, kutatás
sal zaklatni s erre azután azt mondjuk, hogy 
ez alkotmány, ez törvény, mely iránt Kell, hogy 
tisztelettel viseltessgk a közönség. És ha nem ? 
nagyobb lesz a pénzügyőrök száma, annak ki- * 
tartási költsége a pénzügyminiszter javaslata 
szerint ismét csak az adózó nép terhe lesz. Mit 
mond a pénzügyi bizottság előterjesztésének első 
mellékletében? Itt 1816 oly pénzügyi hivatalnok
ról van szó, kiknek fizetése 800 frton alul állván, 
a jelen idő drágaságához képest fizetés emelést, 
hivatalos pótlékot kérnek és 90, 80, 70, 60 frt 
javítást kapnak. 

Tehát a közönség, mely ezen javításoknak 
csak fizetési kötelezettségét kapja, méltán fölszó
lalhat, és *t. ház! ez által van indokolva e súrló
dások gyakorisága. Ezen súrlódások panaszai és 
indokolása az általam már theoretiee kijelölt 
törvények végrehajtásának alkalmából származ
nak. Nevezetesen, miután a többi közt a szesz
adóra nézve háromféle módozat van az adó
fizetésre : megváltás, szabad .kiegyezés, árszabás 
szerint, ez igen nagy játékot ád arra, hogy 
igen sok visszaélés jöhet közbe. Erre vonatkozó
lag nem lehet, nem szabad, hogy megnevezzem 
a kezemben lévő okmány kiállítóját, mert akkor 
nem csak fizetésjavitást nem remélhet, ellenke
zőleg kenyerét is elvesztheti, és polgári becsüle
tét is veszélyeztetheti. Szomorú sors várna rá, 
e hivatalnokra, ki magán becsület szavamra adja 
ki az okmányt használatra, mely szerint válasz
tó-kerületemben, egy községben összesen 422 
kisebbszerü szeszfőző üst van. 

Ezen szeszfőző-üstök tulajdonosai 1867-ki 
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szeptember 1-től 1868-ki augustus végéig jelen
tést küldöttek a magyar kir. pénzügyi felügyelő
ségnek Aradon levő osztályához az önmaguk 
használatára főzendő pálinkát bejelentvén ; és -e 
közben mindazon napig, midőn ezen okmány ke-

• zemhez érkezett, vagy is 1869-ki szeptember 
16-káig, semminemű válasz nem érkezett a be
jelentésre. És hogyan alkalmaztatik a törvény? 

Egy más névsor is van nálam, melyben 
50—60 aláiró sajátkezüleg bizonyítja és kívá
natra meg fog esküdni, hogy két frt, 5 frt, 
10 frtnak két izben, 3 ízben, 5 ízben való fize
tésével, majd fuvarozási kedvezménynyel, búza, 
árpa, szalma, csirke, tojás stb.-nek ajandékoz-
gatásával (Zaj. Hattjuk! Elnök csönget) kellett a t. 
pénzügyőrséget megnyerni, hogy elnézze az általam 
fölhozottak értelmében! törvényszegésüket. (Foly
tonos zaj. Halljuk! Elnök csönget.) 

C s i k y S á n d o r : Kérem az elnökséget, 
méltóztassék csend iránt intézkedni. (Zaj. Elnök 
csönget. 

G o n d a L á s z l ó : T. ház! Én csak azt 
nem hagyhatom szó nélkül, miszerint az adófize
tésnek oly sokféle terhével nyomott szegény 
közönség még vádolva is van a törvény iránti 
tiszteletlenséggel és a pénzügyőrségi közegekkel 
való kellemetlen súrlódások ,miatt. Azért kellett 
fölhoznom azokat, miket el nem hallgathattam, 
mert kell, hogy tudomására legyen a t. háznak 
most ezen költségek megszavazásánál, és majd 
akkor, midőn ezen — mondjuk ki — gyűlölt 
adónemek megszüntetésére vonatkozó reformja
vaslatok lesznek a ház asztalán. Vegyen tudo
mást ezen viszaélésekről, és vegyen szíves tudo
mást arról, hogy az általam felemiitett, és csak 
egyetlen egy községben létezik 422 szeszfőző 
üst, melyek tulajdonosai nem birják azt kitalálni, 
vajon a magyar kincstárnak van-e szüksége azon 
tömérdek bírságösszegre, melyet rajtuk a pénz
ügyőrök behajtanak, vagy azok csak önmaguk 
javára kezelik-e, hogy csekély fizetésüket javítsák 
általa? Mert tudjuk, hogy az egyik megtanítja 
az illetőket, mikép kövessenek «1 kihágást, a 
másik pedig rajtakapja és kirója reájok a bün
tetést, mint á szabályok rendelik 4—8-szoros 
mértékben a fizetendő adóhoz képest. 

Ezek szerint épen ugy, mint magam, ők 
sínesének az iránt megnyugtatva semmiféle szám
adásból, vajon a mindenféle czimek alatt fize
tett összegek, magyarán legyen mondva sarczok, 
az országos kincstár jövedelmét szaporitják-e, 
vagy csak a pénzügyőrök zsebeit telítik? Úgy
annyira, hogy hajlandók volnának, azt mondják, 
a 422. üstért inkább egy bizonyos lehetőleg 
nagy átalány-összeget, pl. 1000 forintot 
megajánlani évenkint, csak a zaklatásoknak ki
téve ne lennének , csak ne szabadítanák fői az 

, országos pénzügyi törvények és szabályok a 
pénzügyőröket, hogy éjjel vagy nappal kutatá
sokat intézhessenek az Ő házaikban. 

Ezen tényadatok felsorolásával, t. ház, egyéb 
czélom nem volt, mint indokolni azon szavaza
tomat, mely szerint a Tisza Kálmán t. képviselő 
nr által beadott határozati javaslathoz járulok; 
sőt többet óhajtanék, óhajtanám azt, vétessék 
figyelembe az országos háztartás minden egyes 
tételének megbirálása alkalmával az országos 
kőzerkölcsiségnek tekintete is, a mely erkölcsi^ 
ségi tekintet egyedül biztosítja a törvény iránti 
kellő tiszteletet. És ha az eddigiekből netalán 
azon észrevételre jöttünk volna, miszerint annál 
kevesebb lesz a kihágás, minél kevesebb lesz a 
pénzügyőr: óhajtanám, hogy mondassák ki már 
most határozottan, miszerint üdvös reform e 
részben csak az lehet, mely a zsarnokság által 
behozott és nálunk oly szerencsétlen emlékű 
pénzügyőrségi intézménynek gyökerére fogja vetni 
a fejszét. 

V á r a d y G á b o r : T. képviselőház! Csak. 
egy tévedés fölvilágositására emelek szót, a 
melyből, ugy látszik, az igen t. előadó Pulszky 
képviselő ur sem tudott kibontakozni. 

A tévedés abból áll, hogy Tisza Kálmán 
képviselőtársam nem állította, hogy azon 157,300 
frtnyi többlet a pénzügyőrök vagy biztosok fize
tésének emeléséből, vagy átalában azok szaporí
tásából származik; nem is tett a többletre nézve 
semmi észrevételt, csak azt kívánta, hogy az 
ezen czimen megszavazandó összeg ideiglenesnek 
tekintessék. Ez volt kívánsága, és ez ellen az 
igen t. pénzügyminiszter ur sem tett észrevé
telt, mert ő nem mondotta, hogy a pénzügy
őröket és átalán a pénzügyőrséget rendszeresí
teni kívánja: indokolásából azonban az tűnik ki, 
hogy ő a pénzügyőrséget, eltekintve az adóre
formtól, már most akarja rendszeresíteni; az 
indokolás egyik alineájában ugyanis az áll : „A 
pénzügyőrségnek újra lett szervezése folytán a 
pénzügyőri biztosok fizetése három osztály szerint , 
(600—700—800 írttal) állapíttatott meg, ezen
kívül létszámuk is szaporittatott, melynek le
szállítása a szolgálatra leendő hátrány nélkül 
eszközölhető nem volt; de mind a fizetés, mind 
a létszám megállapításánál a lehető legnagyobb, 
takarékosság volt szem előtt tartva,: 

a pénzügyőri biztosok létszáma . 127, 
a szemlészeké . . . . . . . 179, 
a fővigyázóké . . . . . . . 989, 
a vigyázóké . 1919. 

Ezen létszámba azonban nem vétetett föl 
azon három pénzügyőri szakasz legénysége, mely 
a soproni pénzügyigazgatósági kerületben a mura
közi dohánycsempészet meggátlása végett Podtu-
ren, Mura-Szerdáhelyen és Stridon ideiglenesen 
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állíttatik fol, s melynek létszáma 3 fő vigyázóból 
s 9 vigyázóból álland.". 

I t t tehát végleges szervezésről van •szó. 
Ezenkívül egy más alineában ez mondatik : 
„Ezen kivül az ungvári pénzügyigazgatóság 

az ungvári és beregszászi pénzügyéri biztosi ke
rületben a nagyszámú pálinkaházak és kisebb 
kazánok kellő ellenőrizhetése tekintetéből egy-
egy szemlészi állomás rendszeresítését sürgeti;" 
és azon kivül a pénzügyőri biztosok szálláspénzé
nek és fizetésének rendszeresítése is van javas
latba hozva. 

Csupán azért kívántam szót emelni, misze
rint megmutassam, hogy a pénzügyminiszter ur 
beszédének indokolásából a pénzügyőrség rend
szeresítésének szándéka tűnik föl. 

C s i k y S á n d o r : T. ház! Előre kell bo
csátanom, hogy Tisza Kálmán t. képviselő tár
sam határozati javaslatát pártolom, de nem is 
hiszem, hogy bármelyik tagja e háznak akarjon 
vagy tudjon felhozni oly indokot, mely a képvi
selői állással, hivatással és tiszttel összhangzólag 
e határozati javaslatnak elvetéséül szolgálhatna. 
Mert mi foglaltatik e költségvetésben? Az, hogy 
a mit most a pénzügyminiszter költségvetésében 
előterjeszt, hogy t. i. a hivatalnokok, a szolga
személyzet szaporítására szüksége van, hogy azok
ban az átala ekként szaporított hivatalnokok és 
szolgák serege ne tekintessék rendszeresnek, hogy 
azután nyugdijt ne igényelhessenek, és az adózó 
nép az ország összes lakosságának terhei, me
lyek, ha beletekintünk ezen költségvetésbe, va
lóban kétsógbeejtőleg rémitők. Mert ha tekin
tetbe veszszuk annak foglalatát, látjuk, hogy 
140.000,000 frt van csak rendes kiadásul fel
véve a pénzügyminiszteri tárczában, melyhez já
rul a nyugdijak és egyéb rendkívüli szükségle
tek fejében körülbelül ismét 4.000,000 frt és 
így az öszszeg tesz 144.000,000 frtot, mely csu
pán a pézügyminiszter költségvetésére forditta-
tik. Ha tekintetbe veszszuk azt, hogy e hazának 
az előtti időkben szintannyi népe volt, szükség
letei ugyanoly számban voltak 48 előtt is. ha 
tekintetbe veszszuk Magyarország akkori adóját, 
az tett 1.395,000 frtot, hadi adó fejében, ehhez 
járult az ország törvényhatóságainak házi adója, 
melyet saját szükségleteik fedezésére fordítottak; 
de ha ezt is hozzáveszszük, a mely költség most 
a kincstár által fizettetik, az 4.000,000 írtnál 
többre nem tehető az akkori kimutatások sze
rint, és így Magyarország öszszes adója 1848 
előtt nyolcz, legfölebb kilencz miihóra rúgott. 
Ha nézzük most a csupán a pénzügyminiszter ál
tal előterjesztett adóztatási kimutatást, az 150 
millióra megy. 

Ha már most bárki az országban szétnéz, kü
lönösen ha akármelyik képviselő valamely föld-

mivelő emberrel, ugy az ország bármely polgá
rával találkozik, nem hall azoktól egyebet, mint 
e szavakat: „Uram, élni fogunk-e már egyszer 
jobb időket, elkövetkezik-e már egyszer ez iszo
nyú terhek könnyítésének ideje?1. Ha már most 
hazamenve a képviselő, feleletet kell adnia e 
szörnyű adónemek a nép vállaira rovása tekin
tetében, mely felelettel kielégítse és lecsillapítsa 
az e terhek súlya alatt nyögő polgárok kedé
lyeit, kik ugylátszik, hogy a kibontakozás még 
csak reményének sem képesek helyt adni. így 
tehát, t. ház! én a Tisza Kálmán képviselő ur 
által beadott indítványt a mennyiben látom, hogy 
mégis némi enyhítését tartalmazza a terheknek, 
képviselői kötelességeimnél fogva pártolom, miután 
ez idő szerint többet kivinni nem lehet, és kérem a t. 
házat, méltóztassék azt határozattá emelni. (He
lyeslés a szélső bal oldalon.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Ha nincs senki szólásra fölírva, le
szek bátor még egy pár szóval felvilágosítást 
adni a szóban forgó kérdésre. (Halljuk!) 

Ha ugy értelmeztetik Tisza Kálmán képvi
selő ur indítványa, mint azt Várady képviselő 
ur előadta, nincs ellene semmi észrevételem; én 
azonban átolvasván az indítványt ugy láttam, 
hogy ez egészen mást foglal magában. Pulszky 
előadó ur már előadta a körülményeket, a me
lyeknél fogva szükséges 150,000 frtnyi költség-
szaporítás, és többek közt azon körülmény is, 
melyet Várady képviselő ur is megemlített, hogy 
miután az országban a lakbérek mindenütt emel
kedtek, mely emelkedés folytán felemelést 10 
perczent et kellett fölvenni a költségvetésbe a pénz
ügyőri laktanyáknál. Ha tehát Tisza Kálmáu 
képviselő ur ugy magyarázná indítványát, mint 
azt Várady képviselő ur magyarázta, t. i. hogy 
ezen 150,000 frtnyi tétel csak ideiglenes legyen, 
akkor annál kevésbé volna észrevételem, mert 
minden kiadás, mely a költségvetésben foglalta
tik, csak egy esztendőre szabatik még és a má
sik esztendőben ugy intézkedhetik a háza, mint 
jónak látja, enoélfogva ily értelemben az egész 
kiadás is ideiglenes. 

Az indítvány azonban nem kiadásszaporitás-
ról, hanem személyszaporitásról szól, s azt kí
vánja, hogy a személyszaporitás mindaddig, mig 
az adóreform keresztülvitetik, ideiglenes termé
szettel bírjon. 

Ha a t. képviselő urnák aggodalma van az 
iránt, hogy ez által talán a nyugdij-alap ter
heltetik, arra megjegyzem, hogy nyugdíjra a 
pénzügyőrségnél csak azok jogosultak, a kik 
tiszti rangban vannak, az altisztek és legénység 
csak ellátásra jogosultak, tiszti rangban pedig 
összesen 127 biztos van; ennyi elkerűlhetlen 
szükséges; a rendkívüli szaporítás, mely az indo-
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kolásban előadatik, nem szaporítja a nyugdíj 
igényt, miután a sopronyi kerületben három fölvi
gyázó, kilencz vigyázó, tehát összesen tizenkét 
egyénről van szó, az ungváriban pedig egy-egy 
szemlészi állomás felállítása hozatik javaslatba 
miután a fölvigyázó és vigyázó altiszti rangban 
van, tehát ezek egyike sem tartozik a nyugdí
jasak kategóriájába-. 

A pénzügyőrség igen alkalmas tárgy lehet 
arra, hogy ezen intézmény ellen szónoklatok 
tartassanak; de az indítványnak, ugy mint tétetett 
gyakorlati értéket nem tulajdonithatok. En igye
keztem a biztosi állomásokra egyéneket alkal
mazni, különösen a volt honvédtisztek közül, 
kiknek azonban, mielőtt beléptek apénzügyminisz-
terium tisztviselői közé, le kellett elébb tenni 
a szükséges vizsgát. 

Mivel pedig ezen rendezésre szükség van, 
bátor vagyok kérni a t. házat, hogy e tételt 
méltóztassék ugy elfogadni, a mint javaslatba 
hozatott. 

E l n ö k : A tárgy kellőleg meg levén vi
tatva, felolvastatik még egyszer Tisza Kálmán 
határozati javaslata s azután, következik a sza
vazás. 

Bujanovics Sándor jegyző (újra 
felolvassa Tisza Kálmán határozati javaslatát.) 

. E l n ö k : Elfogadja-e at.ház Tisza Kálmán 
képviselőnek most felolvasott határozati javasla
tát vagy nem? A kik elfogadják, méltóztassa
nak felállni. (Megtörténik.) Most méltóztassanak 
felállni azok, kik el nem fogadják. (Megtörténik.) 
A többség nem fogadja el. 

Az ezen fejezetben felolvasott s az egyes 
czimek alatt már valóságosan megszavazott ösz-
szeget elfogadja-e a ház vagy nem? A kik elfo
gadják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A 
többség elfogadja. 

Következik most a költségvetés 30-ik olda
lán levő kataszteri szükséglet. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
azt tételenUnt.) » 

Pulszky Ferencz előadó: Ez iránt 
a pénzügyi bizottságnak következő észrevétele van 
(olvassa) : 

„Először: a kataszteri munkálatok költségeit 
feltüntető tételt illetőleg mindenekelőtt arra utal 
a bizottság, hogy a múlt évi költségvetési tár
gyalások alkalmával kimondatott az, hogy a 
kataszter elkészítése oly módon történjék, hogy 
az a megállapintandó adórendszer, valamint a 
telekkönyvi intézmény igényeivel egybehangzó 
legyen, s átalában az egész kataszteri munká
lat folytatása rendszeresittessék, s erre nézve a 
minisztérium külön törvényjavaslatot is terjesz-
szen elő. 

„Ennek következtében a kataszteri költsé
gek a pénzügyminisztérium jelen költségvetésé
ben már nem ugy mint a tavalyiban, rendkívüli 
kiadásként, hanem mint rendes és állandósitott 
költségtételek vannak előirányozva ; a mit az 
alulirt bizottság, tekintve e telekzeti munkála
toknak hosszabb időre nyiüó tartamát, s a mi
niszteri indokolásban kifejtett mind közgazdasági, 
mind kormányzati és pénzügyi szempontból való 
fontosságát, valamint azt, hogy a kataszteri vi
szonyok nyilvántartása továbbra is nélkülözhe
tetlen marad: ezélszerünek és teljesen indokolt
nak tart ; sőt a pénzügyminisztérium azon ujabb 
előterjesztését is, a melyben az a kataszteri mun
kálatok körül előforduló személyes járandóságo
kat, mefyek eddig pusztán napidijak alakjában 
voltak fölvéve, rendszeresített és állandó fize
téssé változtatja (a nélkül egyébiránt, hogy az 
illető költségösszeg nagyobbodnék) egész terjede
lemben elfogadásul ajánlja, s egyúttal az illető 
kataszter-munkálati személyzetre és annak szük
ségletére vonatkozó miniszteri előterjesztést ide 
igtatja. 

Kataszteri szükséglet. 
* E g y e n k i n t L é t Í szám s z e r i n t 

Szolgálati minőség 
r 

évi 
fizetés 

évi 
lakpénz 

évi 
munka 
átalány 

évi 
fizetés 

évi 
lakpénz 

evi 
munka 
átalány 

Összesen 

frt frt frt frt frt frt 
a) A fölmérési Igazgatóságnál: 

1 igazgató 1800 300 500 1800 300 500 2600 
800 — 400 800 — 400 1200 

1 600 — 400 600 — 400 1000 
1 mérnöksegéd . . . . . 500 • — 200 500 — • 200 700 

b) A háromszögméreti ssámüó-hivatalnál: 
1 főnök H00 200 18 1400 200 18 1618 
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Szolgálati minőség 

4 háromszögelő mérnök : 2 
o 

2 számtiszt . 
11 háromszögelő segéd: 

c) Részletes fölmérésnél-. 
10 felügyelő: 3 

i 
144 mérnök : 11 

35 
98 

189 mérnöksegéd: 

3 
8 

,33 
56 

Összesen 

E t y y e n k i n t ' L é t s z á m s z e r i n t 
t • / > évi / • évi 
evi 

fizetés 
évi 

lakpénz 
munka 
átalány 

evi 
fizetés 

evi 
lakpénz 

munka 
átalány 

összesen 

frt frt frt " frt frt, frt " 
1200 — 400 2400 — 800 3200 

900 — 400 1800 — 800 2600 
900 180 — 1800 360 —' 2160 
700 — 300 210.0 — 900 3000 
500 — 240 4000 — 1920 5920 

1400 500 4200 
1 

150.0 5700 
1200 — 500 8400 — 3500 11,900 

800 — 400 8800 — 4400 13,200 
700 — 400 24.500 — 14,000 38,500 
600 — 400 58,800 — 39,200 98,000 
500 • 200 66,500 — 26,600 93,100 
400 200 22,400 — 11,200 33,600 

• — 
— 210,800 860 106,338 317,998 

,Ezen 317,998 forintnyi személyes járandóságok a költségvetésnek 
1-ső rovatában napidijakra 284,S62 írttal 
2-ik „ lakpénzekre * . . . 24,302 
3-ik „ iró- és rajz-átalányra . 2,463 „ 

15-ik „ segéd-munkások díjazása 10,000 „ 

találják fedezésüket, minek következtében a ka
taszter szükséglete fősommázatának rovataiban 
következőleg változnék: 

Rovat 

% 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
Vi 
14 
15 
16 

Fizetések . , * . . . . 
Lakpénzek . . . . . . . 
Házbérek . . . . . . . 
Irodai költségek 
Munka-átalányok 
Rajzpapirok és nyomtatványok 
Utazási átalány . . . . . 
Háromszögméreti költségek 
Határleirási költségek 
Egyéb fölmérési költségek . 
Ruhakoptatási átalány a kato
naság részére 
Fuvarok 
Műszerek és eszközök javítása 
Jutalmazások és segélyezések . 
Segédmunkások díjazása 
Különféle kiadások . . . . 

Összesen 
Ebből le 2°/o megtakarítás 

Marad 

Főösszeg 
forintokban 
210,800 

860 
7800 
6872-

106,338 
6200 
7490 

13,000 
4072 

56,886 

5193 
4340 
2020 
7800 
3629 
5678 

448,978 
8978 

440,000" 
Nem kerülte el a bizottság figyelmét azon 

kérdés, hogy mint fog állani a dolog, ha rend-
szerisittetik, a nyugdijakra nézve. A nyugdíjra 
való igénytartás megkülönböztetésénél fordul elő 
azon két rovat, mely évi fizetésről és munka
átalányról szól. Minthogy csak évi fizetés után 

KÉPV, H, NAPLÓ 1844 IV-

Összesen 321,627 frt előirányzott összegekben 
jár nyugdíj , tétetett külön a munka-átalány, 
nehogy ezen összeg után is igényt képezhessenek 
nyugdíjra. 

T i s z a K á l m á n : Már a volt országgyű
lés is nagy fontosságot helyezett a kataszteri 
munkálat bevégzésére, mint azt a pénzügyi bi
zottság jelentése is mutatja, a mely szerint már 
akkor kimondatott, hogy az egész kataszteri 
munkálat folytatása rendszeresittessék, és erre 
nézve a miniszternek meghagyatik, hogy külön 
törvényjavaslatot terjeszszen elő, a mi azonban 
eddig nem történt. 

Azonban a pénzügyminsizter indokolásában 
mégis előadja, hogy a kataszteri munkálat meny
nyire haladt, mi van még hátra, és kiszámítja, 
hogy az általa ezen évre ajánlott költségekkel 
hány év alatt, jelesül 21 év alatt lennének be-
fejezhetők a kataszteri mérések, és épen azért, 
mivel ily hosszú időközre osztja föl e munkálato
kat, a rendes kiadások közé veszi föl a katasz
teri munkálat költségét, holott a múlt évben a 
rendkívüli kiadások közé volt sorozva. Ha elfo-
gadtatik ezen fölosztás, azaz, hogy 21 évig tart
son a munka, azt hogy a rendes kiadások közé 
soroztassék e költség, természetesnek és helyesnek 
találom; de nem találom helyesnek és természe
tesnek részemről azt, hogy a kataszteri munká
latok befejezése még 21 évig tartson. 

Először, mert 21 év lefolyása alatt annyi 
változás jön közbe," hogy valóban mikor a ka
taszteri munkálat befejezettnek látszanék, akkor 

42 
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egészen újra kellene megkezdeni a vizsgálatot 
és kiigazítást : mert igen nagy része azon he
lyeknek, hol a mérések történtek, változáson 
ment át, a gazdasági viszonyok, mivelési ágak 
és használati módok teljesen megváltoztak. 

Nem tartom helyesnek másodszor azért 
sem, mert a pénzügyminiszter maga is helyesen 
mondja indokolásában, hogy a földadó czélszerü 
reformjának teljes keresztülvitele csak akkor 
várható, ha a kataszteri munkálat befejeztetik. 
Már hogy az adó reformjának befejezése még 
21 évig tartson, azt részemről egyátalában nem 
kívánom. • 

Ezen okoknál fogva és tekintettel arra is, 
hogy a kataszteri munkálat utoljára is olyan, 
melynek nem csak a jelen generatió veszi hasz
nát, hanem mely hosszú időre szól, részemről 
azt óhajtanám , hogy a kataszteri munkálat 
minél .elébb fejeztessék be, ha szintén rendkí
vüli költségek utján is. Azért részemről bátor 
volnék indítványozni: mondaná ki a ház, hogy 
a kataszteri munkálat, ha másként nem lehet, 
rendkívüli pénzforrások fölhasználásával is 3 év 
alatt fejeztessék be. A 3 évre nézve megjegy
zem, hogy én csak bizonyos határidőt szándé
koztam kitenni; azonban meglehet, hogy ez na
gyon is rövid lenne, igen szívesen hozzájárulok 
tehát e határidő egy vagy két évveli meghosz-
szabbitásához, ha a 3 év minden pénzáldozat 
daczára is rövidnek látszik. 

E szempontból indítványozom, hogy a ka
taszteri munkálatok költségeinek fedezésére szük
séges összeg a rendkívüli kiadások közé soroz-
tassék, a minisztérium pedig az e tárgyra vo
natkozó törvényjavaslatot, melyet az 1869-ik 
évi budget tárgyalása alkalmával létrejött meg
állapodás szerint is beterjeszteni kell, e czélnak 
megfelelőleg készítse el és tegye le a ház asz
talára. 

Röviden szólva tehát, szándékom nem egyéb, 
mint az, hogy a kataszteri munkálat — ha rend
kívüli pénzforrásokból is — ne 21 év hanem a 
lehető legrövidebb idő alatt fejeztessék be. hogy 
nagyobb legyen az egyöntetűség keresztülvitelé
ben, s ha igy nagyobb lenne a költség, ez a 
rendkívüli kiadások közé soroltassák. 

Hivatkozással a miniszter ur indokolására, 
ki maga is azt mondja, hogy milyen sok idő 
kell ennyi pénzzel és ennyi személyzettel a mun
kálat befejezésére, de mondja azt is, Hogy ha a 
személyzet és a költség szaporittatik, a munká
lat rövidebb idő alatt is végrehajtathatik: aján
lom határozati javaslatomat a t. ház elfogadá
sába, és azt asztalára ezennel leteszem. 

(Olvassa:) „Határozza el a ház, hogy a ka
taszteri munkálat, ha másképen nem lehet, rend
kívüli pénzforrások fölhasználásával is három év 

alatt fejeztessék be; e tekintetből a kataszteri 
munkálatok költségeinek fedezésére szükséges 
összeg a rendkívüli kiadások közé soroztassék. 
A minisztérium pedig az e tárgyra vonatkozó 
törvényjavaslatot, melyet az 1869-ik évi budget 
tárgyalása alkalmával létrejött megállapodás sze
rint is beterjesztenie kell, ezen czélnak megfele
lőleg készítse el és tegye le mielőbb a ház asz
talára." 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! A mi az indítványt magát 
illeti; arra nézve megjegyzem, hogy az indoko
lásban nem azt mondom, hogy 21 év alatt fe
jeztessék be a katasztrális munkálat, csak azt, 
hogy ha a munkálat menete a mostanihoz ha
sonló marad, annak teljes befejezéséhez 21 év 
kívántatik. Ebből korántsem lehet azt. következ
tetni, mintha én azt óhajtanám, hogy 21 évig 
tartson a kataszteri munkálat keresztülvitele, 
sőt magam részéről is osztom azon nézetet, 
hogy ezen munkálat keresztülvitele siettessék. 
Mindamellett azon kérdést vagyok bátor intézni 
a t. képviselő úrhoz, hogy tekintetbe véve azt, 
hogy most időelőtti volna határozni azon idő 
felett, mely alatt ezen munkálat befejezendő len
ne, miután ugy is azon Ígéretet tettem a pénz
ügyi bizottságban, és ugy hiszem, azt nem sokára 
be is váltandom, hogy a katasteri munkálatról 
törvényjavaslatot fogok a ház elé terjeszteni. Ha 
ezen törvényjavaslat a ház előtt lesz, akkor lesz 
ideje arra nézve határozni: gyorsabban, s igy na
gyobb költségek megáiavazásával kivánja-e a 
munkálatot kivinni ? De most idő előttinek tar
tom az ily elhatározást: mert vannak bizonyos 
ügyek, melyekre nézve a gyors kivitelnél nem 
elegendő csupán pénz: ehhez mindenekelőtt szűk 
ség van szakképzett és alkalmas egyénekre, 
Ennek bizonyságául megemlítem., hogy ő felsége 
többi országaiban, hol a katasztrális mun
ka befejezéshez sokkal közelebb áll, mint mi ná
lunk, épen a múlt évben határoztatott el annak 
gyorsabb befejezése; de ennek kivitele nehézség
gel jár, épen a szükséges szakképzett egyének 
hiánya folytán. A katasztrális hivatalok állandó
sítását , leginkább azért hoztam javaslatba, 
mert a birodalom másik felében nem találni e 
czélra szakavatott egyéneket s a Magyarországban 
szolgálókhoz intéztetett felszólítás az ottani szol
gálat elfogadására. 

Ez tehát bizonyságul szolgálhat arra, hogy 
nem elég kimondani: miszerint bizonyos idő alatt 
végeztessék be ezen nagy munka, hanem tekin
tetbe veendő az is, rendelkezünk-e elegendő 
szakképzett egyénnel? 

A főindok, melynél fogva a rendszeresítést 
szükségesnek tartom, az, melyet az indokolás 
4-ik pontjában idéztem. Én tehát korántsem azt 
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akartam mondani, hogy az- adóreíorm keresztül
vitelére 21 év szükséges ; hanem azt mondtam: 
bárminő reform vitessék keresztül és a földadó 
bármikép állapittassék meg, szükséges, hogy a 
birtok váltságának folytán szükséges rectificatió-
kat meg lehessen tenni. 

Miután kijelentettem, hogy az egész katasz
trális munkálat iránt nem sokára törvényjavasla
tot fogok előterjeszteni, midőn egyszersmind elő 
fogom adni mindazon körülményeket, melyekből 
megítélhető, mennyi idő alatt, és mennyi költ
séggel lehet befejezni a katasztrális munkálatot: 
ennélfogva arra kérem képviselő urat, hogy 
indítványba hozott határozati javaslatát vissza
venni, s véleményének nyilvánítását akkorra mél
tóztassék halasztani, midőn a törvényjavaslat 
tárgyalás alatt lesz. 

T i s z a K á l m á n ; En ugyan azt gondo
lom, hogy midőn a kataszteri költségek megsza
vazásáról van szó, nem lehet mondani, hogy nem 
leifne helyén aziránt nyilatkozni; azonban részem
ről a miniszter ur most mondott positiv ígérete 
folytán, hogy igen hamar s valószínűleg még a 
tavasz folytán e tárgyban törvényjavaslatot fog 
terjeszteni a ház elé, kész vagyok indítványo
mat visszavonni; csak azt engedje meg a t. 
miniszter ur, hogy megjegyezzem, hogy a ka-
tasteri költségek, mint az indokolásból kitűnik, 
meggyőződésem szerint egy kissé nagyon maga
sak : mert egy katasztrális hold rendszeres felmé
rése 40' 6 krba kerül, sőt a mapjjálás és némely 
egyéb költségekkel együtt, ha jól értettem, még 
ezen fölül; pedig hivatkozhatom a t. képviselő 
urak által is bizonyosan ismert tapasztalásokra: 
nem hivatkozom egyéb mérésekre, de még 
az úrbéri tagosításoknál is, hol igen sok pareel-
la fordul elő, egy hold mérése "20, legfölebb 
24 krért keresztülvihető. 

Ezt megjegyezve részemről, ezen indítvá
nyomat vissza vonom. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A kataszteri munkálatok eddig legin
kább a hegyvidékeken történtek, hol a fölmérés 
sokkal lassabban megy és több nehézséggel 
jár, mint lapos vidékeken; ezért volt eddig 
drágább. 

E l n ö k : Tehát a kataszteri kiadások össze
ge 440,000 frt elfogadtatik azon módosításokkal, 
melyeket az egyes tételekre nézve a pénzügyi 
bizottság javaslatba hozott. 

Következik a „bányászati és erdészeti aka
démia Selmeezbányán." 

Bujanovics Sándor jegyző (ol
vassa a „selffltecgi bányászati és erdészeti akadémia 
rovatát") 

P u l s z k y Ferencz e lőadó : A pénz

ügyi bizottságnak e rovatra nézve nincs észre
vétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e rovatot ? 
(Elfogadjuk!) Tehát meg van szavazva e czélra 
69,800 frt, a fedezeti 3200 frt levonással. 

Következnek az „egyenes adók," és pedig 
előbb a fedezet. 

Méltóztassanak a javított lapot használni, 
mert az szolgál alapul. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a földadó cdmét.) 

Pulszky Ferencz előadó : Erre 
nézve van az állandó pénzügyi bizottságnak egy 
észrevétele, a zárjelentésben 182-ik szám alat t : 
„A fedezetet illetőleg utal a bizottság arra, 
hogy azon 720,000 frtnyi tétel, mely a költség
vetés beterjesztésekor a földadónak 29 százalékon 
felüli százalék törtje mellőzésével, mint bevétel-
kevesblet a pénzügyminiszter által jelezve volt: 
ez utóbbinak azon nyilatkozata folytán, hogy a 
nevezett összeg tekintettel a költségvetés mérle
gére, a fedezetben nem nólkülöztethetik, a bizott
ság által az államjövedelmek illető ágánál fölvé
tetett, minek folytán a rendes fedezet ugyan
ekkora sommával az • előirányzatnál nagyobb té
telben jelentkezik. 

Emlékezni fog a t. ház, hogy a pénzügyimi
niszter előirányzatában azon törtnek, mely a 29 
százalékon felül van, elengedését hozta indít
ványba. Időközben azonban vegigmetunJt a 
költségvetésen és mindenütt uj meg uj szükség 
mutatkozott; elmaradt körülbelül 200 ezer frt 
az által, hogy a hirlapbólyeg eltöröltetett, 
hozzá jött a Tizsa áradásai következtében egy mil
liónál nagyobb öszseg; így utoljára nem volt 
elégséges a fedezet, és a mérleg mindig ro-
szabbnak mutatkozott; ennek folytán a pénzügy
miniszter ur a pénzügyi bizottságban előadta, 
hogy most lehetetlen ezen törtszámot elengedni; 
a pénzügyi bizottság erről meggyőződött, és 
minthogy különben is ezen elengedés, habár 
egészben '720,000 irtot tesz, az egyesekre nézve 
oly csekélység, hogy azt alig érzik, és igy elen
gedése igazi könnyítésnek nem tekinthető: ez okok
ból azt njra betétetni javasolja. így a vég som
mában nem lesz 33.541,000" frt, hanem 34 millió 
261 ezer frt. 

E l n ö k s Méltóztatnak a pénzügyi bizott
ságnak ezen észrevétele folytán javaslatba hozott 
34.261,000 frtot mint fedezetet 'elfogadni ? (Elfo
gadjuk!) Tehát elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a hasadó cdmét.) 

Pulszky Ferencz előadó: A pénz
ügyi bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 6,364,000 
42* 
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forint előirányzott összeget. (Elfogadjuk!) El van 
fogadva. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a jövedelmi adó czimét.) 

Pulszky Ferencz előadó : A pénzügyi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja-e a ház a 7.049,000 
írttal előirányzott összeget ? (Elfogadjuk '.) El van 
fogadva. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a személyes kereseti adó czimét.) 

Pulszky Ferencz előadó i A pénz
ügyi bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a ház ezen 7,300,000 
frtnyi összeget? (Elfogadjuk/) Tehát el van fo
gadva, és igy az előirányzott fedezetbe egyenes 
adókból 54,260,000 frt jön. 

Pulszky Ferencz előadó: Ez most 
az által, hogy az első tétel megváltozott, 
54.980,000 frt lesz. 

E l n ö k : Eölveszi-e a ház ezen 54.980,000 
frtnyi tételt a födözeti előszámitásba? (Elfogad
juk!) El van fogadva. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
az egyenes adók kivetési és beszedési költségeit,) 

Pulszky Ferencz előadó: A pénz
ügyi bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : A pénzügyi bizottságnak nem 
levén észrevétele: megszavazza-e a t. ház ezen 
összegeket 1 (Meg !) Tehát az egyenes adók kive
tési és beszedési költségei fejében 300,000 frt 
van megszavazva. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a fogyasztási adók fedezetét.) 

Pulszky Ferencz előadó : A pénz
ügyi bizottságnak nincs észrevétele. 

G h y c z y I g n á c z : T. ház! Azon indoko
lásnak, melylyel a t. pénzügyminiszter ur költ
ségvetését kisérte, 15-ik lapján az mondatik, 
hogy a hús-, bor- és sör-fogyasztási ' adónál e 
folyó évben mutatkozó nem megvetendő többlet 
leginkább ezen adók három évre történt kibérlésének 
legyen tulajdonítandó. Miután azonban ezen adók 
csak e folyó év végéig vannak megszavazva, 
őszintén megvallva, nem értem, mily alapon le
hetett azokat 3 évre,, és igy a jövő évek tör
vényhozásának határozatát mintegy megelőzőleg 
bérbe adni? Nehogy tehát ez előlegezés által a 
törvényhozás határozata a jövőre nézve bármikép 
is- megszorittassék, s az imént emiitett adók 
mintegy per tangentem már most előre megsza
vaztassanak : bátor vagyok a miniszter urat kér
ni, hogy ebbeli aggodalmamat eloszlatni szíves
kedjék. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! (Halljuk!) A mi ezen szerző
déseket illeti: bizonyára nem kerülte ed képvi

selő ur figyelmét, hogy valahányszor ily adó 
bérbeadása hirdettetik, a* hirdetésben foglaltatik, 
hogy az államkincstár fentartja magának a fel
mondási jogot a *3 évi bérleti idő letelte előtt 
is; és hogy a bérleti szerződés csak addig érvé
nyes, mig a törvényhozás azon adót megszavaz
za. Ily körülmények közt tehát azzal, hogy a 
minisztérium' e 3 évre kötött szerződések folytán 
többletet mutathat fel, ugy gondolom, cseleke
dete eléggé indokolva van. (Élénk helyeslés.) 

G h y c z y I g n á c z : Én nem szoktam fo
gyasztási "adók kibérelésével foglalkozni, azért 
nem olvasom az arra vonatkozó hirdetményeket, 
mit is megjegyezvén, kijelentem, hogy • engem a t. 
miniszter úrtól nyert fölvilágositás kielégít. 

I r á n y i B á n i é i : T. ház! Ezen fogyasz
tási adók között foglaltatik egy, a mely első 
szükségleti ezikket érint: az a hósadó. Ha van 
közvetett adó, mely igazságtalan, az az: mely ily 
úgynevezett első szűkségbeli czikkeket érint. 
Ilyenek a húsadó és ilyen a sóadó, mely kü
lönben monopólium nálunk. A t. pénzügyminisz
ter ur köztudomásúlag szakbizottságokat neve
zett ki az adó reformját illetőleg. Én tehát azt 
a kérdést vagyok bátor intézni hozzá, hogy ki
terjesztette-e ezen szakbizottságoknak hatáskörét 
arra is, hogy az ily nyilván igazságtalan, a nép
nek alsó rétegeit különösen terhelő adók eltör
lése iránt tegyenek javaslatot, a milyennek te
kintem, különösen a húsadót és a sómonopoliu-
mot ? 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A só-enquete már befejezte munkál
kodását s eredménye sajtó utján fog nemsokára 
közzététetni; a többi fogyasztási adóra nézve 
még nem fejezte be munkálatát az illető bizott
ság, hanem remélem, nem sokára be. fogja fe
jezni. 

I r á n y i B á n i é i : Én a hús-fogyasztási 
adóról szólok, mert arra nézve nincs semmi in
tézkedés téve. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Azzal külön enquéte nem foglalkozik. 

S i m o n y i E r n ő : T. barátom Irányi Dá
niel képviselő ur azt kívánta ezen adóra nézve 
megjegyezni, hogy a húsadó első szükségleti ezik
ket adóztat meg, és azért igen helyesen azt 
mondja, hogy az ily adó a népnek legszegényebb 
rétegeit terheli leginkább, legsúlyosabban: mert 
meg\ronja tőlük ezen eledelt, vagy legalább drá
gábbá teszi azt előttük. Kívánatosnak látszik 
azért, hogy ezen adó valamely más által pótol
tassák és azon kérdést intézte a miniszter úr
hoz, vajon kiterjesztette-e figyelmét arra, hog3r 

ezen adó megszüntetve, másként pótoltassák? Azt 
hiszem, hogy, ha a miniszter ur nem terjesztette 
ki figyelmét erre, e tárgy fontossága tán megérde-
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melné, mert, a mint látom, azon 2 millió forint 
bár nem sok, de nem is megvetendő összeg, és 
talán pótolható lenne más könnyebben elvisel
hető adó által ezen első szükségleti czikk, 
mi az egészségi állapot javítására nagy befo
lyással lenne nálunk, hol a halandóság különben 
is nagyobb, mint Európa legtöbb országában, mi 
kétség kivül annak tulajdonítható, hogy a nép alsó 
rétegei rósz eledellel élnek. E pont bizonyára meg
érdemli, hogy ezen tekintetekéi figyelembe ve
gye a miniszter ur, és róla mélyebben gondol
kozzék és szakbizottságot bizzon meg, mely adna 
véleményt aziránt, hogy miképen lehetne ezt 
megváltoztatni vagy megszüntetni. 

• A n d r á s s y G y u l a : Nincs szándékom a 
fogyasztási adók födözeti rovatánál ezen adóne
mekre nézve felszólalni, mert az 1869-ik évi 
deezember 9-ikei ülés azokat mint törvényes 
adókat megszavazta. Hanem lehetetlen, t. ház, 
elhallgatnom azon rendellenes eljárást, melyet' a 
t. pénzügyminiszter ur közegei ezen fogyasztási 
adó megváltása és bérbeadása iránt átalában az 
egész országban követnek. Nevezetesen, t. képvi
selőház, a fogyasztási adó, különösen pedig a 
bor- és hús-fogyasztási adó — mint igen tisztelt 
képviselőtársam Ghiczy ur is felemlíteni szives 
volt — csak 1869. deezember végéig lettek 
megszavazva, s az 1869. deezember 9-iki ülés
ben csak a jövő év végéig engedtetett meg ezen 
adóknak beszedése; daczára ennek a pénzügy
miniszter ur közegei már november hóban, tehát 
az országgyűlés jogainak praejudieálásával, csak
nem az egész országban mindenütt kiegyeztek s 
részint bérbe adták a fogyasztási adót, és pedig 
nem ugy, mint az országgyűlés óvatosan meg
állapította 1 évre, hanem 3 évre. Nem akarom 
vitatni, t. ház, hogy sok esetben az állam nyer 
azáltal, ha ily adónemek hosszabb időre bérbe 
adatnak: mert hihető, hogy a ki hosszabb időre 
bérel, inkább fizet többet évenkint, mint a ki 
rövidebb időre; de másrészről az állam által ez 
utón nyerendő haszonnál sokkal többre beesülöm 
a törvény szigorú megtartását. (Helyeslés a bal 
oldalon.) Tudok oly eseteket is, midőn községek 
hús-fogyasztási adója bérbe adatott és pedig oly 
módon, hogy a bérbeadásról szóló árverési hir
detés egy évre szólt csak, és mégis a község fo
gyasztási adója, tudja Isten hogy és milyen jog
alapon, három évre adatott ki. Rendszeres-e az 
ily eljárás, ezt a t. ház bölcseségére bizom meg
ítélni. Épen azért hozom fel e visszaéléseket. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Micsoda visszaélések? 

A n d r á s s y G y u l a : Bocsánatot, t. pénz
ügyminiszter ur, ez szerintem visszaélés. Mondom, 
azért hoztam fel, hogy szerényen figyelmeztessem 
a pénzügyminiszter urat, hogy mind közegei, 
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mind ö maga eljárásaikban a törvény szigorához 
alkalmazkodjanak. (Helyeslés bal felől.) 

Pulszky Ferencz előadó : Néhány 
perez előtt ugyanezen, ellenvetés tétetett s ugyan 
erre felelt a pénzügyminiszter ur, hogy t. i. 
mindazon árverési hirdetésekben világosan benne 
van azon clausula, hogy, ha a törvény nem vál
tozik, ha azt az országgyűlés megszavazza. Ezál
tal, ugy hiszem, a törvény tisztelete tökéletesen 
fen van tartva, s ép ezért az ellenvetés elveszti 
minden élét. (Helyeslés jobb felől.) 

Bu janovics Sándor jegyző (ol
vassa a fogyasztási adók beszedési költségeit.) 

Pulszky Ferencz előadó : A bizott
ságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Ennélfogva a beszedési költségekre 
előirányzott 208,253 frt megszavaztatik. 

Következik a határvám. 
Bujanovics Sándor jegyző (ol

vassa a költségvetésnek a határvámra vonatkozó 
szükségletét.) 

Pul szky Ferencz e lőadó : Legyen 
szabad itt fölolvasnom a pénzügyi minisztérium
nak ezen tételeire vonatkozó indokolását. A ha
tárvám nem ide, hanem a közös bevételek közé 
tartozik, és épen azért a fedezetben nem is for
dul elő mint külön tétel. Az indokolás így hang
zik (Felolvassa.) 

A miniszter nem akarta, hogy oly pénzről, 
mely az ő kezén megy keresztül, az országnak 
tudomása ne legyen. Ez azért a bndgetben nem 
is fordul elő mint fedezet, hanem mint költség. 
Ez tehát csak azért van itt és nincs benne azon 
summariumban, melyet a pénzügyi bizottság je
lentésének 5—6. lapján láthatni. Ott is csak 
azért van, hogy a zárszámadásban világosan 
kimutatható legyen és ne maradjon control nél
kül azon költség, mi átküldetik a közös minisz
tériumnak. 

S i m o n y i E r n ő : A bevételekre nézve 
ez áll tökéletesen, mert a 6 7-ki kiegyezés sze
rint a vámjövedelem a közös minisztérium költ
ségeire fordítandó első sorban. Hanem a múlt 
évben hozott 2-ik törvényezikk szerint a besze
dési költség fejében Magyarországra esik 450,000 
frt átalány. Ez benne foglaltatik ugyan a költ
ségvetésben ; de nem tudom, hogy az előadó ur 
megjegyzése erre is vonatkozik-e, vagy csupán 
a bevételekre ? 

Pulszky Ferencz' előadó : Méltóztas
sék megengedni ezen, valamint más összegek 
melyek részletesen fel vannak , sorolva a költ
ségvetésben, levonatnak a bevételből, s a mara
dék Bécsbe küldetik; tehát ezen összeg fedezet
képen nem fordulhat elő a költségvetésben. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Méltóztassék a képviselő ur egy la-
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pot fordítani : a 49 -ik lapon meg fogja találni, 
a 450,000 frtnyi kiadást részletezve. A költség
vetés beterjesztetik a képviselőház elé, s a kép
viselőház határoz felette, t. i. a 69-iki II. tör
vény czikk értelme szerint, minélfogva azon 10 
év alatt, mig a vám- és kereskedelmi szerződés 
tart, 450,000 frt évi átalány állapíttatott meg. 
Az előirányzatban tehát ben van ezen tétel s a t. 
képviselő ur nem mondhatja, hogy az nincs ki
mutatva : méltóztassék csak a 49. lapot megte
kinteni. (Derültség.) 

* S i m o n y i E r n ő : Csakis azért szólaltam 
fel, mert előadó ur azt mondotta, hogy e jöve
delmek tulajdonképen a budgetbe nem tartoznak 
és csak mintegy tudomásul tesz jelentést a pénz
ügyminiszter, hogy mennyit vesz be és mennyit 
szolgáltat át a közös pénzügyminiszternek. Ez 
föltétlenül áll, és csak azon kérdést intézem az 
előadó úrhoz, vajon a kiadásokról is az áll-e ? 
Én azt hiszem, hogy azokra nem áll. 

Pulszky Ferencz előadói A kép
viselő urnák ezen észrevételére még egyszer utal
nom kell a 48-ik lapon levő részlétezésre. 

E l n ö k : Következnek az illetékek. 
Bujanovics Sándor jegyző (ol

vassa az illetékeit sommásaiét.) 
Pulszky Ferencz előadó : A bélyeg

ről meg kell jegyeznem, hogy a mióta ezen elő
irányzat kinyomatott és beterjesztetett, az or
szággyűlés a bélyegre nézve egy tételt megszün
tetett, t. i. a hirlapbélyeget. E szerint igy fog
nak állani a számok : bélyeg Magyarországban 
3.583,660 frt, Horvátországban 299,340 frt, 
összesen 3.883,000 frt., és a végszám Magyar 
országban 10.7 16,000 frt, Horvátországban 
642,920frt, összesen 10.716,000 forint. 

E l n ö k : Ezen tételeket mint fedezetet 
fölveszi a t. ház ? (Elfogadjuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (ol
vassa az illetékekre vonatkozó szükséglet előirány
zatát.) 

Pulszky F e r e n c z e lőadó : Nincs ész
revétel. 

Elnök : El van fogadva. 
Bujanovics Sándor jegyző (ol

vassa a fém-jelzés sommásaiát.) 
Pulszky Ferencz előadó : A pénz

ügyi bizottságnak nincs észrevétele. (Elfogadjuk!) 
E l n ö k : E tételt tehát szintén elfogadja a 

t. ház. 
Bujanovics Sándor jegyző (ol

vassa a sójövedéb fedezetére: vonatkozó előirányzatot), 
Pulszky Ferencz előadó : A pénz

ügyi bizottságnak nincsen észrevétele. 
E l n ö k : Ha észrevétel nincs, a sójővedék 

fedezete 13.155,000 írttal felvétetik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a sójővedék szükségletére vonatkozó előirányzatot.) 

Pul szky Ferencz előadó : A pénz
ügyi bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Ha észrevétel nincs, elfogad
tatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (ol
vassa a dohányjövedék fedezetére vonatkozó előirány
zatot) 

Pulszky Ferencz előadó:, A pénz
ügyi bizottságnak nincs észrevétele. 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! Nem 
lehet szándékom most átalában a dohányjöve
dékről és a dohánymonopoliumról, megtartásá
ról vagy meg nem tartásáról szólani. A dohány-
monopóliumnak ezen évre való fentartása a ház 
által elhatároztatott. Nem szólok tehát arról, 
habár ezen adónemnek illustrálására érdekes vi
lágot vet az, hogy 22.364,000 frt bevételből 
csak 9.487,000 frt jövedelme marad az állam
nak, igy a kiadások tetemesen meghaladják a 
bevételt, mely egy adónemnek sem szól mel
lette, hanem ellene; szólok azért, hogy itt is— an
nak daczára, hogy e tekintetben is reform
törvényjavaslat terjesztetik a miniszter úrtól 
évek óta, a miniszter ur kilátásba is helyezi — 
mégis oly költségek fordulnak elő, melyek oda 
látszanak irányulni, hogy a dohánymonopolium 
megtartása elhatározottdolog; ilyen jelesen a t. mi
nisztérium elhatározása az 1869. mártius hó 29. 
kelt rendelet, folytán, tehát ismét az országgyűlés 
hozzászólása nélkül évenkint 7,500 írttal kíván
tatik több, mint a múlt évben, továbbá fentar-
tatott a központ rendelkezéséül 30,000 frt 
átalány, mely a dohány beváltó hivatalok személy-
ssaporitására szükséges, és végül felvétetik uj 
építkezésekre, különösen uj raktárak építésére 
200,000 frt. Azt tartom, hogy midón adónemnek 
eltörlése kérdésben van; midőn azt kellene 
reménylenünk a miniszter ur nyilatkozata követ
keztében is, hogy meg ezen év folytán javaslatot 
terjeszt elő: nem gondolnám, hogy oly nagymérvű 
befektetések, milyenek felvéve vannak, czélszerüek 
lennének. 

ÍTem akarok e tekintetben a személyzet 
szaporítására vonatkozólag, sem ezen kiadásokra, 
nézve indítványt tenni: mert eddig tett indítvá
nyaim sorsa, bár mire vonatkoztak legyen, meg* 
győzött arról, hogy a túlsó oldal mindent hely
ben hagy, a mi egyszer benne foglaltatik ; ha
nem részemről nyilvánítom, hogy még kész va
gyok a dohánymonopolium költségeit a folyó 
évre mégszavazni; de semmi befektetésre sza
vazni nem akarok, nem akar\án oly lépést tenni, 
mely nehezítse a monopólium megszüntetését. 

Lónyay Menyhért pénzugymi* 
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n i s z t e r : A mi a költségeket illeti, azok közt 
foglaltatnak az anyag beváltásának költségei. 

T i s z a K á l m á n : Kern szólottam arról. 
Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 

n i s z t e r : Méltóztassék meghallgatni! jól hal
lottam : azt méltóztatott mondani, hogy a do
hánynak jövedelme összesen 22 millió, a kiadá
sok pedig a 12 milliót meghaladják —tehát az 
egész kiadást .méltóztatott fölemlíteni — mi
után pedig a kiadás legnagyobb tétele az anyagok 
bevásárlására fordittatik : emiitvén az összes ki
adást, az anyagbevásárlást is értenie kellett. 

T i s z a K á i n i á n : Kérem, én a tiszta 
" jövedelemről szólottam. 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : De megemlítette, hogy igen nagy a 
kiadás, mely között van az anyagok bevásárlá
sára tett kiadás is. 

Egyébiránt engedje megjegyeznem, hogy a 
dohánygyártásnál s átalában az anyag raktá
rozásánál semmi olyan kiadást a minisztérium 
nem előirányzott, mely elkerülhetlenül szükséges 
ne volna. Azon t. képviselő urak, kik azon vi
dékeken laknak, hol dohánybeváltás van, tanús
kodhatnak a .mellett, hogy vannak esetek, midőn 
a bevásárolt dohány a szabad ég alatt gyékény
be kötve hever, s ott a készlet az idő minden 
viszontagságának kitéve hever s gyakran megrom
lik : az ily uj raktárakra előirányzott kiadás nem 
nagy, ennélfogva ezélszerübb a bevásárolt dohány 
számára olcsó épületeket emelni, mint azt meg
romolni engedni. Még azon esetben is, ha a t. kép
viselő ur képes lenne a dohányból befolyó jövedelem 
helyett más jövedelemforrást ajánlani s az általa 
ajánlandó ügyadó a képviselő ház által elfogad tátik 
s a dohány egyedáruság eltöröltetik , még azon 
esetben is ezen beruházások nem fognak érdekte 
lenek lenni. Ezen épületeket el lehet adni s lesz is 
vevőjök, mert a kik az egyedáruság netaláni 
eltörlése után a dohányt venni fogják, azoknak is 
lenne raktárakra szükségök. vannak más kiadások, 
a melyeket tenni szükség, mert a szivarfogyasz
tás ujabb időben nagy mértékben növekedvén, 
s a készlet igen megfogyván, kénytelen volt a 
minisztérium a birodalom másik fele gyártmá
nyait vásárolni. Ezen állapot tovább igy nem 
maradhat, szükséges gondoskodni, hogy olyan 
vidékeken, hol a napszám olcsó, a szivargyártás 
terjesztessék, hogy az ez általi kereset a hazában 
maradjon. Mindezeknél fogva arra kérem a t. 
házat, hogy miután 10 millió tiszta jövedelem 
biztosításáról van szó, -méltóztassanak a nélkü-
lözhetlen beruházási költségeket megszavazni. 
(Megadjuk l). 

E l n ö k : El van fogadva. 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (ol

vassa a lottó jövedéket.) 
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P u l s z k y E e r e n e z e l ő a d ó : Mncs 
észrevétel. 

Bujanovics S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a jövedékek összegezését.) s. 

E l n ö k : A t. ház tehát a szükségletet 
elfogadja. (Felkiáltások bal felől: Még nem volt 
téve kérdés"!) Az átalános tárgyalás alkalmával 
a t. ház azt határozta, hogy ha nincs észrevé
tele a pénzügyi bizottságnak, akkor különös 
kérdés ne tétessék. . Én e szabályokhoz tartván 
magamat, a kérdést ugy teszem föl: elfogadja-e. 
a t. ház a pénzügyi bizottság által helyeselt 
összegeket, vagy nem? 

T i s z a K á l m á n : A kérdéshez kívánok 
szólni. Tökéletesen igaza van t. elnök urnák, 
hogy olyan helyekre nézve, hol egyenes észrevé
tel nem történik, abban állapodtunk meg, hogy 
a szavazás az előadott módon történjék. De ez 
esetben én magam is tettem észrevételt, mert 
azt mondtam, hogy a rendes évi kiadásokat te
kintve, hogy a dohány monopóliumot a t. ház 
ez évre már megszavazta, megszavazni kész va
gyok ugyan; ellenben azon 315,000 frtot tevő 
összeget, mely uj beruházásokra szándékoltatik, 
részint a dohánybevásárlás, részint a gyártás 
körüli kiadásokra fordíttatni, nem szavazom meg, 
és ha méltóztatnak átalánosságban szavazni, 
akkor kénytelen leszek az egészet meg nem sza
vazni. 

E l n ö k : Méltóztatott volna beadni akár 
indítványt, akár határozati javaslatot, akkor a 
kérdést könnyű lenne föltenni. 

G h y c z y K á l i n á n : Ha határozati ja
vaslat terjesztetnék a t. ház elé, akkor kétség
kívül a házszabályok szerint írásban kellene beadni 
a javaslatot. De itt nem határozati javaslatról 
van szó, hanem a költségvetés egy tételéről, 
mely tételnél egyszerűen az a kérdés: elfogadja-e 
a ház vagy nem 1 (Felkiáltások bal felől: Ugy van!) 
Hogy arra nézve irott nyilatkozatot kell beadni, 
az eddigi szokásunkkal nem egyezik meg. Egyéb
iránt bátor vagyok a t. ház figyelmét fölhíni 
aziránt, hogy — ha jól fogtam fel — a t. el
nök ur a jövedékek összes sommázatát akarta 
egyszerre szavazás alá bocsátani, (Ellenmondás 
jobb felől) a jövedékek pedig több részből álla
nak. Ezek mindegyikére nem volt észrevétel, 
csak a dohányjövedék ágára nézve Tisza Kál
mán által. En azt gondolom, három, négy kü
lönböző tárgy fölött nem lehet egyszerre sza
vazni, hanem a kérdést el kell választani. 

E l n ö k : A sójövedék tételét rnár méltóz
tatott elfogadni. Ez volt az első. Ezután követ
kezik a dohány-jövedék. Ezen tételeken ugy kell 
keresztülmenni, a "mint az előadó ur azokat 
előadta. 

T i s z a K á l m á n : A 110-ik lapon a 19-ik 
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rovat alatt ez áll: „Uj építkezések számára" ; 
100,000 fit. Továbbá a 124-ik lapon a 16-ik 
rovat alatt ismét : „Uj építkezések számára" 
200,Q00 írt, tehát összesen 300,000 frt van 
előirányozva az építkezésekre. Ezen tételekre* 
vonatkoztak észrevételeim. 

V á r a d y G á b o r : A kérdés, t. ház, egy
szerűen az volna, hogy elfogadtatnak-e ezen té
telek, a melyek itt 100 ezer és 200 ezer frttal 
szerepelnek, vagy nem ? 

G h y c z y K á l m á n : Az első kérdés min
den szavazásnál az: elfogadja-e a ház a javas
latot vagy szerkezetet *? Itt is tehát az első 
kérdés az lesz: elfogadja-e a t. ház a dohány
jövedékre nézve fedezetbe teendő összeget, a mi
nisztérium javaslata szerint, vagy nem? 

E l n ö k : Ugyanezen kérdést akartam én is 
feltenni; de épen akkor ellenvetéseket méltóztat
tak tenni. Ismétlen tehát azon kérdést: elfogadja-e 
a t. ház a pénzügyi bizottság által helyeselt 
dohány-jövedék fedezete alatt kitett 22,364,000, 
a dohány-jövedék szükségletében pedig 12,877,000 
frtnyi tételeket ? (Elfogadjuk! Bal felől: Nem!) 
A kik elfogadják méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) A többség elfogadja. Szintén fel volt 
már olvasva a lotto-jövedékre vonatkozó tétel, 
kérdem tehát elfogadja-e a t. ház a bizottság 
által ajánlott mindkét tételt vagy nemi (Elfo
gadjuk!) E szerint a három tétel összesen 
38.259,000 írtban meg van ajánlva. 

Következik a 147-ik lapon az államvagyon 
fedezete és szükséglete. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa:) 
Az álíamjószágokra vonatkozó fedezet tesz 
3,888,000 frtot, a szükséglet pedig 1,736,800frtot. 

Pulszky Ferencz előadó : A bizott
ságnak erre vonatkozólag nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az államjó
szágok czime alatt kitett szükségletet és fedezetet 1 

S i m o n y i E r n ő : Az államjószágokra 
nézve átalán azon megjegyzést kívánnám tenni 
és azon óhajtásomat kifejezni, hogy azok kezelése 
a pénzügyminisztériumtól vonassák el és egy 
külön minisztériumhoz osztassák akár a fenlevő 
minisztériumok közül valamelyikhez, ugy hiszem 
a.földművelés-, ipar-és kereskedelmi minisztérium
hoz ; de azt semmiesetre se látom helyén, hogy 
azok a pénzügyminiszter ur által kezeltessenek. 
A pénzügyminisztérium teendői már ezen keze
lés leendő elkülönítése mellett is igen nagyok 
és igen sok figyelmet és munkát vesznek igénybe: 
annálfogva azon gazdálkodási módra nézve, melyet 
a jelenlegi pénzügyminiszter kövek, részletekbe nem 
bocsátkozva, semmi kifogásom nincs. Tudja és ismeri 
is az egész ország, hogy a pénzügy miniszter igen 
jó gazda; (Helyeslés a jobb oldalon) e tekintetben 
ugy hiszem, jó kézben vannak ezen jószágok; 
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hanem átalában véve azt hiszem, az államjószá
gok kezelése egyátalában a pénzügyminiszter 
keretébe nem tartozik. (Ugy van! bal felől.) 
Ennélfogva azt kívánnám, hogy a t. ház határozza 
el azt, hogy ezen jószágok egy más miniszté
rium kezelésére bocsáttassanak. [Felkiáltás jobb 
felől: Marad ) Én ugyan azt hiszem, hogy, ezt 
így incidentaliter elhatározni nem lehet; (Helyes-' 
lés a jobb oldalon) .hanem ugy tartom, ha a ház 
ez iránt óhajtását kijelentené, sa minisztérium 
aztán tervezetet terjesztene elő-, melynek elfoga
dása vagy el nem fogadása a ház akaratától 
függ. Jelenleg csak azt vagyok bátor indítvá
nyozni : mondja ki a ház, hogy óhajtandónak 
találja, hogy az államjószágok kezelése a pénz
ügyminisztériumtól vétessék el. (Felkiáltás jobb 
felől: Maradjon!) 

Pulszky Eerencz előadó: E kérdés 
egyike azoknak, melyek csakugyan nem ide va
lók, ámbár nagy fontosságát senki sem fogja 
tagadni. A minisztérium ugy, a mint fenáll, az 
1848-iki törvények következtében áll igy fen: 
mert erre nézve világos alaptörvényünk van, 
mely határozottan kijelöli, hány miniszter és 
miféle miniszterek legyenek; nagyon természete
sen tehát e tekintetben változtatást tenrSe a minisz
tériumnak nem lehetett. Ha a ház azt akarná, 
hogy másként szerveztessék ezen minisztérium, 
akkor többről is lehet szólni, például a földmi-
velést a kereskedelemtől lehetne elválasztani; de 
azt hiszem, hogy e kérdést ugy ineidentaliter 
a budget tárgyalása alkalmával elhatározni nem 
lehet: mert akkor azt is lehetne mondani, hogy 
a közoktatási minisztériumtól is vétessenek el 
egyes államjószágok, mert, ha már van miniszter, 
mely államjószágokat kezel stb. és akkor mind
azon jószágokat ezen miniszter kezébe kellene 
adni. (Helyeslés jobb felől) Sok ilyen kérdés van 
még, mely összeköttetésben, összefüggésben van 
ezzel, és igy meg kellene állapodnunk abban is, 
hogy mily ágakat vegyünk el egyik vagy másik 
minisztériumtól. Ha például az államjószágokat 
mind a kereskedelmi minisztériumhoz tennők át, 
akkor meg kellene gondolni, hogy vajon nem 
lenne-e ez által túlterhelve ezen minisztérium? és 
annálfogva talán itt is kellene változást tenni. 
Azt hiszem tehát, ezen a miniszteri szervezetbe 
oly mélyen bevágó kérdést incidentaliter eldön
teni semmikép sem lehet, (Helyeslés a jobb oldalon) 
sőt azt tartom ha ezen kérdésbe mélyebben be
megyünk, oly hosszú vitára adunk alkalmat, 
mely jelenleg sem helyén, sem ezélszerü nem 
lenne. Hanem ha ezen kérdést, mely minden 
esetre nagyon fontos, érdemesnek tartja t. tag
társunk arra, bogy ez vitatkozás és határozat
nak tárgya legyen, az volna rendén, hogy annak 
idejében a budget-vita befejezése után adjon be 
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határozati javaslatot, azt tűzzük ki aztán napi i 
rendre s vitaikozznnk azon kérdésről: vajon a 
minisztériumok jelenlegi, a 48-iki törvényen ala
puló szerkezete továbbra is fentartandó-e vagy 
nem? Ide' azonban ezen alkalommal azt* hiszem 
e kérdés semmiképen sem tartozik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Nem tudom, ezen kérdést mellőzi-e 
a t. ház1? (Mellőzi!) Ha mellőzi, akkor az állam 
jószágok czime alatt a fedezet- és szükségletben 
kitett és már felolvasott összeget elfogadja-e a t. ! 
ház? (Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatik. I 

Következik az államerdők rovata. 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 

a költségvetésnek az államerdőkre vonatkozó részét.) 
P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó : Az állan*-

dó pénzügyi bizottságnak nincs észrevétele. 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa • 

az államépületek rovatát.) 
P u l s z k y F e r e n c z c l é a d ó : Nincs ész

revétel. 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 

az államnyomda rovatát.) 
P u l s z k y ' F e r e n c z e l ő a d ó : A pénz

ügyi bizottságnak erre sincs észrevétele ; a meny
nyiben azonban itt ugy áll, mintha a nyomda 
nem jövedelmezne, hanem -kár volna belőle, meg
jegyzem, hogy az államnyomda esak most szer-
veztetik fel, s ezen túl — reméljük legalább — lesz 
belőle jövedelem, nem pedig kár mint eddig. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Ez alkalommal 
engedje meg, hogy egy kérdéssel fordulják ismét 
a miniszter úrhoz: vajon azon „ államnyomdá
ban" nyomatik-e a kormánynak hivatalos köz
lönye t. i. a „Buda-pesti közlöny?" Nem azért 
kérdem, mintha nem tudnám, hogy nem ott nyo- | 
matik, hanem azért, hogy felvilágosítást kérjek 
az iránt, hogy a kormánynak ezen hivatalos 
közlönyére vonatkozó számadások hol találhatók 
fel? A „Közlöny" létezésére semmi kifogásom 
nincs, sőt helyesnek és szükségesnek tartom, 
hogy legyen a kormánynak egy hivatalos köz
lönye, habár nem az általam óhajtott szellemben 
szerkesztetik is (Derültség); de épen ezért, miután 
ez már oly kiadás, mely jogosan fedeztetik az 
országgyűlés által megszavazott pénzből, szük
séges, hogy arról számadás is adassék. Tehát 
azt kérdem, hol található a költségvetésben az 
ezen lapra vonatkozó jövedelem és kiadás? Nem 
hiszem, hogy sok legyen reá a kiadás, mert ezen 
lap, azon természeténél fogva, miszerint minden 
hivatalos árverését, hirdetést közöl,' s azok
ért elég magas dij számíttatik, bőségesen kifizet
heti magát; de mégis szükségesnek tartom 
tudni, hol fordul elő ezen jövedelem vagy a 
fedezetre szükséges költségi Eziránt ohjtaa ék 
fölvilágosítást nyerni. 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y i ü l -
EÍPY. H. KAPLÓ, 18fl ív. 

n i s z t e r : Azt hiszem, egyszerűen adhatok fel
világosítást, miután a t. képviselő ur épen mon
dotta, hogy ő tudja, hogy a „Közlöny" nem a 
pénzügyminisztérium kezelése alatti államnyom
dában nyonmtik, én csakis annyit mondhatok, 
hogy a „Közlöny" kiadásáról nem a pénzügyminisz
térium gondoskodik, hanem az — ha nem csaló
dom — a miniszterelnökség teendői közé tarto
zik. Egyébiránt minden kiadás és bevétel, előfor
dul az állam szám adásokban; én tehát nem ad
hatok más fölvilágosítást mint azt, hogy a „Köz
löny" nyomdai költségei ezen rovat alatt nem 
fordulván elő, arról most szólani fölösleges lenne. 

E l n ö k : Elfogadja a ház ezen tételeket? 
(Elfogadjuk!) Tehát el vannak fogadva.' 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a költségvetés szállomámyi rovatát.) 

P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó : A pénz
ügyi bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen tételt? 
(Elfogadjuk!) Tehát el van fogadva. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a költségvetés bányászati és pénzverést rovatát.) 

P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó : Erre, 
nézve van észrevétele a bizottságnak. Feltűnt, 
hogy a múlt évi költségvetéshez képest az' oly 
roppant beruházás mellett a jövedelem ily cse
kély. A bizottság ezt bővebben megvizsgálta, 
és kitűnt, hogy tavai a 22.723,300 forintnyi 
tételnek legnagyobb része átfutó számtételekből 
állott: mert annyi fát vesz az államtól, meny
nyire szüksége van. Ez átfutó tételek folytán 
majdnem hihetetlen magasságra menték fel az 
illető összegek, mig végre kitűnt, hogy ez nem 
igazi pénz, csupán számítási tétel, mert a valódi 
összeg 15.315,800 frtot tett. A pénzügyi bizottság 
erre nézve megjegyzi, hogy a bányászat és pénz
verés szükségletét feltüntető tétel 1870-re csak 
15.315,800 frtot tevén. migl869-re 22.723,300 
forinttal volt előirányozva, e nagy különbség 
abban leli megfejtését, hogy az utóbb emii
tett nagy összegben a bányászatnál előforduló 
gyakori kölcsönös leszámolásokból eredő átfutó 
tételek is fel valának véve, a jelen költségvetési 
előterjesztésben pedig a dolog természetének és a 
könnyebb áttekinthetésnek megfelelőleg figyelmen 
kívül hagyattak. Oly körülmény, melyet az illető 
tételeknek a két nevezett évbeli költségvetés 
alapján való egybehasonlitásánál szem elől té
veszteni nem szabad. 

S t o l l K á r o l y : Az 1868-diki országgyűlés 
37-dik országos ülésének határozata alapján egy 
bizottság küldetett ki némely építések megvizs
gálása végett Nagy-Bányára. Erre vonatkozva 
van szerencsém a t. képviselőháznak asztalára 
határozati javaslatomat letenni és annak bővebb 
indokolását azon időre halasztani, midőn ezen 
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bukott szerencsétlen első tervek még szerencsét
lenebb megfordítása. 

„Az elősitett 20.000 forint kincstári bánya, 
mely a második irányban több százezer forint 
kiadását vonná maga után, de sikert nem bizto
sitana. 

„Hogy a kereszthegyi kincstári bánya két-
irányban folytatott ily nagy költekezést meg nem 
bir, mutatja az 1868-ki eredmény világosabban 
még, sőt aggasztólag az 1869-ki, mely az első 
tiz hóra ez: 

„Elősitett bevétel 97.624 írt, tényleges be
vétel 47,292 frt, kevesebb 50.537 frt. Elősitett 
kiadás 86.462 frt, tényleges kiadás 111.949 frt, 
több 25.487 frt; noha 1869-re rendkívüli költ
ségül csak 8600 frt van elősitve. 

„Tekintettel ezekre, félhivandónak látja a 
képviselőház a pénzügyminiszter urat: hogy a 
pénzügyi bizottság 447-ik számú jelentésére az 

' 1865/8. CCCXXXVn. országos ülésben hozott hat 
tározattal kiküldött 1869. april havában szemle-
tartott bizottság eljárásáról felvett, a miniszteri 
bányaosztályhoz még azon hó utolsó napjaiban 
beadott, ott azonban még nem tárgyalt jegyző
könyvet, az ezen építkezésre, ugy a romániai ár
kot több helyen besodorta hegycsúszásra vonat
kozó ügyiratokkal, továbbá a helyszínén szemlét 
tartott Splényi Béla báró miniszteri tanácsos és 
Belházy titkár idevágó nyilatkozataikkal a ház 
asztalára tegye, hogy a pénzügyi bizottság és 
azután szerzendő biztos adatok alapján készítendő 
rendszeres és összefüggő terv elkészültéig minden 
a vízépítésre vonatkozó kiadást — mely rend
szeres alapos terven kívül ugy is tilos — meg
szüntessen ; hogy e czimet „a ravaszpataki tó 
ujonnani építésére" törülve az arra elősitett 

j 20.000 frt kiadását —az illetők felelőssége mel-
I lett — a múlt október-novemberi folytonos eső-
| zések által okozott károk helyreigazítására enge

délyezze, mely, mint elkerülhetlen, úgyis póthi
telt igényelne; végül, hogy a vizhuzó gőzgép 
megvásárlására és erejére vonatkozó adatok meg-
vizsgáltatását elfogulatlan szakértők által eszkö
zöltesse. a 

határozati * javaslatnak el- vagy . el nem fogadásá
ról lesz szó. 

Határozati javaslatom így hangzik: (Ol
vassa.J „A nagybánya-kereszthegyi bánya 1765. 
újból felnyittatván, bányavizhuzásra vizerő, és 
midőn ez hiányzott, állaterő használtatott a 
negyvenes évekig, midőn, mert a vizhuzási költ
ségek a bánya jövedelmét felemésztették, tete
mes áldozattal gőzerő alkalmaztatott, mely azon
ban már 1852-ik évben alkalmatlannak mondat
ván, megináittattak a vizerő megszervezésére 
vonatkozó tárgyalások, és 1858-ig folytatva Kor-
ponajr Ferencz építészi, Thierry Vilmos bánya
gondnok szakértők azon okszerű javaslata ellen, 
„hogy a dolgozó gőzgép segélyével a bányamély
ség négy év alatt feltáratván, a telérállás állá
sáról s által a vállalat jövedelmezhetéséről, egy
idejűleg a rendelkezés alatt álló vízmennyiségről, 
vizerőről is biztos meggyőződés szerveztessék" 
megkezdetett a vízépítés és csak annak befejezé-. 
sekor, 1863. tűnt fel: hogy az árok szárazon áll, 
hogy a terv alapja „a másodperczenkint a viz-
oszlopgépre vezetendő egy köbláb viz" hiányzik. 

„Ily mulasztás által erőszakoltatott ki a 
ravaszpataki tóépités, mely, mert a természet 
jelezte, óvatosság megvetésével hajtatott végre, 
részben sem sikerült. Meghiúsult a második kí
sérlet is, melyre 1867-ik évben 50846/2146. sz. 
rendelettél már a magvar" kormány utalványozott 
6788 frt 16 krt. 

„Ez a szerencsétlen 300.000 forintba került 
építkezés első felvonása, mely után, hogy sikerre 
nincs remény, azt legvilágosabban bizonyították 
maguk a tervezők akkor, midőn az 1868-ki költ
ségvetésbe a még ma is dolgozó régi gőzgép 
ujjali kicserélésére, vagyis a gőzerő megújítására 
10.000 frt a rendes, 48.800 irtot pedig a rend
kívüli kiadások közé sorozva elősitettek, mely 
összegek az 1865/8-i CCCXXV. országos ülésben 
a t. pénzügyminiszter ur által fölszólalásomra 
adott igy hangzó nyilatkozatára szavaztattak 
meg: „a megtakaritandott összeg a közkincstár 
javára megmarad." 

„Bányavizhuzásra nem a korhaladás igényei
nek megfelelő uj, hanem egy ócska, már hasz
nált gőzgép vásároltatván meg Schimmelbuschtól, 
az még aligha dolgozik, nagy költségeket oko
zott annak behelyezése, okoz talán ma is. 

„E nagy kiadások mellett még más irány
ban is a vizerő megszerzésére folytattatik ezélta-
lan költekezés. 

„Ilyen az 1870-ki pénzügyminisztériumi ál-
lamköltségvetés 214., 226., 289. oldalain előfor
duló, a 300. oldal 12-ik tétele alatt mint a ravaszpa
taki tó ujonnani felépítésére részlétezett 20.000 
orint is. A második fölvonás az. vagyis a meg-

Z s e d é n y i E d e : Ez ügy már egyszer 
fölmerült a pénzügyi bizottság kebelében, tehát 
azt hiszem, miután a t. ház a többi körülmény 
fölvilágositása nélkül ugy sem tanácskozhatik, 
legjobb volna ezt a pénzügyi bizottsághoz uta
sítani. 

. Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A fölolvasott határozati javaslat. . . . 
(FölkiáltásoJc: Indítvány!) inkább értekezésnek ne
vezném . . . (Helyeslés) technikai ügyben a kivi
telre nézve eg technikusnak saját maga véle
ménye. A fölhozott tárgy nem uj ; már a múlt 
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országgyűlésen hozatott szőnyege, és éu annyi
ban elismeréssel tartozom a képviselő urnák, 
hogy a kereszthegyi bányára, melyre nézve meg 
kell jegyeznem, hogy fontos és nevezetes érté
ket képvisel, a mennyiben a számitások szerint 
körülbelül 3% millió érez érték kiaknázásáról 
van szó, mi a vizemelés létesítése által biztosit
ható, figyelmessé tett, minek folytán a szüksé
ges intézkedéseket a technieai kérdés eldöntése 
iránt még a múlt évben megtehettem. 

Abban teljesen igaza van a t. képviselő .ur
nák, hogy csakugyan nevezetes kiadások történ
tek már e czélra; az 1863-ik évben, tehát a volt 
kormány részéről. A magyar kormány részéről 
megtétettek a szükséges intézkedések az iránt, 
hogy eldöntessék azon technieai kérdés, vajon 
az ezen bányának művelésére nézve szükséges viz-
emelésnél gőzgépet vagy vizerőt kell-e használ
ni, vagy mindkettőt egyesítve? A t. képviselő 
ur kiválólag a gőzerőre fektetett nagy súlyt. 
In thesi tekintve a kérdést, a dolog ugy áll, 
hogy ott, hol vizerőt használhatunk, ez olcsóbb, 
mint a'gőzerő, hol az egész éven át nincs egy
forma és elegendő vízmennyiség rendelkezésünkre, 
a munka folytonossága érdekében gőzerőt is kell 
használni. A t, képviselő ur, ki akkor, midőn e 
munkálatok terveztettek, mint bányász érde
kelve levén a dologban, véleményt is mondott 
és különös előszeretetet tanúsított a gőzgépek 
iránt, és e nézettől vezéreltetve még a múlt or
szággyűlés alatt fölszólalt a képviselőházban is, 
minek folytán a ház fölszólította a pénzügyi bi
zottságot, hogy e kérdést vegye tanácskozás alá 
és terjeszszen elő ez iránt javaslatot. A minisz
térium még 1868-ban, tehát még mielőtt a ház 
elé került a kérdés, szakértő bizottságot küldött 
ki, melynek véleménye alapján addig is, mig a 
kérdés eldöntetnék, egy gőzgép felállítását hatá
rozta el. Azonban a ház a pénzügyi bizottság 
javaslata folytán 1868. deczember 7-én a követ
kező határozatot hozta : „Uda utasittatik a pénz
ügyminiszter, hogy ezen ügyet oly egyénekből 
álló bizottság által, kik az előbbi időkben ezen 
vízvezeték tervezésében s elrendezésében részt 
nem vettek, az interpelláló kihallgatása mellett 
újból vizsgáltassa meg, hogy, így a kereszthegyi 
bányák kiaknázása a legczélszerübb s legjutá-
nyosabb módon eszközöltessék." Erre megjegy
zem, hogy a minisztérium részéről megtörtént a 
szükséges intézkedés is, Eónay és Jucbó királyi 
bányatanácsosok és Fuehs Ferencz királyi építész
mérnök kiküldetett, hogy a kereszthegyi viz^ 
emelés kérdését, Nagy-Bányán Stoll Károly kép
viselőt is meghallgatván, tárgyalják és ez iránt 
Véleményüket felterjeszszék. Mind a két egyén ta
pasztalt szakértő és a kereszthegyi vizemelő 
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készülékek tervezésére vagy berendezésére eddig 
semmi befolyást sem gyakorolt. 

Nehogy azonban az állittassék, miszerint 
ezek, mint a minisztérium alatt álló hivatalno
kok a kérdéses ügyben független véleményt nem 
adhatnak elhatároztatott, hogy véleményük a 
bizottmány! tárgyalásokkal együtt a lajtántuli. 
bányaművelés élén álló, és ezen ügyben érdek
lettnek semmikép sem tekinthető Beust báró 
miniszteri tanácsosnak átküldessék, ki előbbi időben 
Szászországban és Németország egyéb bányavi
dékein számos esetben adta tanújelét annak, 
hogy kitűnő szakember, azon megkereséssel, hogy 
Nagybányára kirándulva saját szemeivel meggyő
ződjék a helybeli viszonyokról, és ezen kérdés 
legczélszerübb megoldásának módjáról nyilatkozni 
s illetőleg javaslatot adni szíveskedjék. 

Mindezek meg is történtek. Rónay és Juchó a 
vizemelés kérdését nyilvánosan tárgyalták 1869-ik 
april havában Nagy-Bányán ; meghallgattak min
denkit, ki hozzá szólani kivánt, különösen Stoll 
Károly képviselőt is; bejárták a vízvezetéket és 
a tógát helyiségeit, s véleményük az : hogy mind 
a vízvezeték, mind a tógát helyisége eléggé al
kalmas az ilyes építkezésekre, s hogy mind a 
két építményt teljesen jó karba állítani lehet. 
Miután azonban a vizemelósre már egy gőzgép 
állíttatik fel, mely azon esetben sem lenne nél
külözhető, ha a tó-gát megjavíttatnék; mert «a 
tó vize nem képes a gépet egész éven át ellátni 
szükséges erővizzel, ennél fogva nem remélhető, 
hogy a tógát helyreállítása következtében vala
mely nevezetes megtakarítást eszközölni lehessen; 
mindazon módok pedig, melyeket egy állandó s 
egész éven át kitartó vizerő megszerzésére nézve 
tekintetbe vettek, oly költséges vállalatoknak 
látszottak, hogy azokat nem ajánlhatják; mind
ezen okokból indulva azt vélik: tartassák fen a 
jelen állapot minden nagyobbszerü építések nél
kül, a vizerő alkalmaztassák akkor, midőn azt 
a Ravaszpatak adhatja, egyébként pedig használ
tassák gőzerő. 

Beust báró, ki 1869. augustus végén volt Nagy-
Bányán, s kinek minden ez ügyre vonatkozó irat 
és tárgyalási jegyzőkönyv; rendelkezésére állott, 
a helybeli viszonyok tüzetes tanulmányozása után 
kimerítőbben fejtette meg feladatát; a kereszthe
gyi bányaművelés főfeltételének tekintvén a gép
erő állandósításának ós biztosításának kérdését: 
átalánosabb szempontból fogta fel a megoldandó 
kérdéseket, és jelentésében oly javaslatokat in
dítványoz, melyeknek elfogadása által a kereszt
hegyi géperő kérdése hosszú időre meg leend 
oldva, és az altárna alatti üzem folytonossága 
biztosítva leend minden káros hatású eshetőség 
ellen. 

Beust báró helyeselvén azon intézkedéseket, 
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melyek a vizemelés biztosítása végett eddig tör
téntek, megjegyzi, hogy ha egy fémbányánál le
hetséges a szükséges géperőt viz által megsze
rezni, ez átalában előnyösebb mint a gőzérő al
kalmazása, különösen előnyösebb pedig a kereszt
hegyi viszonyok közt, hol a gépet a bányában 
ben kell felállítani, mi által üzeme még költsé
gesebbé válik, mint a fölszinen. Előnyösebb a 
vizerő a gőzerőnél, mert rendesen megszerzése is 
kevesebbe kerül; de különösen, mert az általa 
okozott üzemi költségek mindig csekélyebbek, és 
a fémbányáknál koronkint előforduló kedvezőtle
nebb viszonyok között is könnyebben elviselhe-
tők, mint a gőzerő által okozottak. Ezenkívül 
megnehezíti és drágítja a gőzerő alkalmazását 
Nagy-Bányán még azon körülmény is, hogy tü
zelésre csak fát használhatnak. 

Ezek után Beust báró tekintetbe vévén és 
nieglatolván minden, ezen kérdésre befolyást 
gyakorló viszonyt, azt javasolja; hogy állit -
tassék jó karba a Romána vízvezeték, és egy 8000 
öl hosszú csövezet segélyével láttassék el íolyto-
san a szükséges vízmennyiséggel a fernezeíyi pa
takból. A tógát építése halasztassék akkora, ha 
a csövezet által nyerhető vizerő a bányaművelés 
növekvő igényei következtében már elégséges 
nem leend. Az úgynevezett uj akna mélyeszte-
tése folytattassék erélyesen, és itt állittassék fel 
a fölszinen a mostani gőzgép, melynek segélyé
vel azután a mélységben! művelést terjedelmesen 
ki lehet fejleszteni. 

Ezek azon tárgyalások, melyeken a dolog 
keresztülment, és mint a költségből méltóztat
nak látni, hogy ezen műveletre a minisztérium 
1870-re nem irányzott elő többet, mint 20,000 
irtot, a mi annál is inkább szükséges, mert bár
mikép döntessék is el véglegesen a technicai 
terv, mert ezen javaslat fölött: mikép vitessék 
az keresztül, most fog a pénzügyminisztériumban 
tanácskozás tartatni, oly bányavállalatnál, mely 
végre is igen nevezetes kincset, 3 és fél milliót 
érő erezet képvisel, évenkint bizonyos befektetés 
mindenesetre igényeltetik. (Hdyeslés.) 

A mi képviselő ur azon megjegyzését illeti, 
mely a múlt évi csekélyebb jövedelemre vonat
kozik, erre nézve is megadattam magamnak a 
szükséges felvilágosításokat, melyekből kitűnik, 
hogy igaz ugyan, hogy az 1869-iki bevétel ki
sebb, a kiadás pedig nagyobb Kereszthegyen, mint 
előirányozva volt, de ez természetes következ
ménye annak, hogy az. egyetlen aknával rendel
kező kereszthegyi bányában most az akna el van 
zárva azon munkálatok által, melyeket a gőz
gépperi szállítás és vizemelés végett megtenni kell. 
Ez okból a zuzérczek, melyekből nyeri a kereszt
hegyi bánya bevételeinek legnevezetesebb részét, 

az aknából ki nem száUittathattak. Mind a mellett 
meg lehet nyugodni az üzem-eredményekben: mert 
1869-iki október végéig előirányozva volt 144 
font arany termelése és 621 font ezüst terme
lése, termeltetett pedig ezen idő alatt: 68 font 
arany és 686 font ezüst; e szerint az arany 
termelés 76 fonttal kevesebb, az ezüst termelés 
pedig 65 fonttal nagyobb mint előirányozva volt. 

A kevesebb arany termelésnek oka főképen 
a zuzérczek kiszállításának fenakadásában fek
szik; ós átalában az 1869-ik évben mutatkozó 
hiány mind a bevételekben, mind a termelésben 
bőven ki fog pótoltatni, mihelyt. az üzem foly
tonosságára szolgáló eszközök ismét rendben 
lesznek. 

Ezeket megjegyezve, azon véleményemet 
nyilvánítom, hogy a t. ház a végrehajtás körébe 
eső, s különösen technicai kérdés megítélésére 
nem lehet hivatva. Ugy veszem észre, hogy a 
t. képviselő ur azt kívánja, hogy e kérdés tech
nicai része utasíttassák a pénzügyi bizottsághoz, 
mely mint technicai fölülvizsgáló működvén, te
gyen javaslatot, nem törvényhozási, hanem a 
végrehajtás körébe vágó kérdés tárgyában, mit 
részemről nem helyeselhetek. (Helyeslés.) 

S t o l l K á r o l y : T. ház! Az igen t. mi
niszter ur előadására megjegyzem, hogy ezen 
bánya, ha egyszer vizerövei és gőzerővel kezel
tetik, nem fog soká boldogulni. Nem is az volt 
a fő czél ezen vizerőnek szándékolt behozatása 
alkalmával, hanem tisztán minden kiadás oda volt 
számítva, hogy minden másodperezben nyerendő 
vizzel az oszlop télen-nyáron átjárni fog, és hogy a 
gőzerő tökéletesen nélkülhetö lesz. Azon április
ban kiküldött bizottság, mely az országgyűlés 
határozata értelmében kiküldetett, és mely állí
tásaimat kiadott jegyzőkönyve szerint tökélete
sen igazolta, s melyhez magam is meg voltam 
híva, mint azt az országgyűlés határozta, azon 
bizottságnak jegyzőkönyve a minisztérium bányá
szati osztályában talán visszatetszésre talált, 
mert a minisztérium bányászati osztálya részéről 
három egyén volt kiküldve a helyszínére: egyik 
nem is látta a vedért és nyilatkozott; kettő, ki 
a körülményekkel teljesen megismerkedett, érdemi
leg mai napig sem nyilatkozott: mondom, ezen 
jegyzőkönyv szerint, mely Rónay, Juchó, a pénz
ügyminiszter alárendelt egyénei által vezettetett, 
kik ellen kifogásom sincs, a kiküldöttek épen 
ugy, mint én is tökéletesen felfogták kiküldeté-
söknek nagy fontosságát és jegyzőkönyvben ki
mondták azt, a mit a helyszínén találtak, azaz, 
hogy felszólalásaim igazolva voltak. A mi ez al
kalommal a t. pénzügyminiszter urat félre ve
zette, az földeríthető azon körülményből, hogy 
Rittinger bányászati szakértő, ki 1868 márczius 
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havában volt kiküldve N.-Bányára, jelentésében 
azt mondta, hogy minden ezen bizottságban részt 
vett szakértő Szatmári, Kocka, Beck stb: az ő 
javaslatát helyeslőleg elfogadta. Ezen helyeslőleg 
elfogadás ellenében az 1869. áprilisi jegyzőkönyvben 
az illető szakértők kimondták, hogy ezen helyes
lést soha ki nem mondták, sőt ellenkezőleg, annak 
ellenében kinyilatkoztatták, hogy azon javaslatát 
el sem fogadtatták. Ennek következtében kikül
detett . Beust báró, a ki kiment a helyszínére és 
ott senkit sem talált, ki az ellenvéleményt reprae-
sentálta volna; az után indult, a mit látott, látta 
a folytonos esőzések eredményét, és azt hitte, 
hogy ezen sok mennyiségű viz mindig szolgá
latra van. Nem világosította fel senki akkor, 
hogy azon viz, mely másodperczenkint télen 1000 
köblábat meghalad, nyáron 6 — 7 köblábra is le
száll, s ennélfogva nem olyan viz, melyet min
denhová fel lehetne használni: mert az egészen 
más czélokra is szükséges. De - föltéve, hogy víz
vezetékkel kiszáradhatlanná lehetne tenni azon 
8000 frtból, melyet Beust báró javaslatba hoz, 
még azon esetben is kérdés: lehet-e ezen vizet 
a már alkalmazásba vett működésétől elvonni? 
Egyébiránt kijelentem, hogy ha Beust báró ezen 
feladatot 80 ezer, sőt 100 ezer frton teljesíteni 
képes, szívesen megszavazok neki még 50 ezer 
frtot; és ennek következése az, hogy itt megint 
20 ezer frtot szavazunk meg, mely majd csak fel

pénz lesz, és ismét visszajövünk 300 ezer frt ki
adásra; mert annyi kívántatik, hogy nem bizto
san eléressék azon ezél, mely már a gőzerő 
által el van érve. 

Minthogy ezen előadásaim mind állanak, és 
igen sajnálom, hogy az igen t. pénzügyminisztert 
elfogultak világosították fel. . . . 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Ugy látszik, az elfogultság a szóló 
részén van. 

S t o l l K á r o l y : . . . igen kérem, hogy 
ezen határozati javaslatom a pénzügyi bizottság
hoz utasittassék. 

E l n ö k : T. ház! Első kérdés ez: vajon el
fogadja-e a t. ház, a pénzügyi bizottság jelentése 
szerint, a bányászat fedezetére és szükségletére 
ezen czim alatt előirányzott összegeket, t. i. 
16.530,523 frt és 15.315,800 frtot? A kik elfo
gadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
Elfogadtatott. Most következik a beadott hatá
rozati javaslat: ez elesik vagy pedig nyomassák 
ki ? (Ki Ml nyomatni /) Tehát ki fog nyomatni. 

Holnapután 10 órakor ülés lesz, a melyben 
folytatni fogjuk a pénzügyminiszteri költségve
tést. Ennek bevégzése után következik a közle
kedési és az igazságügyminiszter költségvetése. 

Ae ülés végződik d. u. 2l/4 órakor. 




