
lOSo országos ülés 
1870. január 24-dikén 

S o m s s i c h ' P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bethlen Farkas gr. halála bejelentetik. Kérvények bemutatása. Jókai Mór és Éder István sza-
badságot kapnak. Rudnay István ,a Nyitra megyében tervezett egyetlen sóhivatal tárgyában interpellálván a kor
mányt, ez nyomban válaszol, mit a ház tudomásul vesz. Halász Boldizsár egy statistikai kézikönyv miatt, Huszár 
Imre »yasuti, Berecz Ferencz népiskolai ügyben interpellálják a kormányt. Ivánka Imre és társai határozati javasa 
lata a honvédi nyugdíjak tárgyalása iránt elfogadtatik. A p ézügyminiszterí költségvetés tárgyalása tovább foly. A 
pézügyi bizottság jelentést tesz a budai reáltanodái tanárok fizetéséről, a budapesti gyorsirási egylet segélyezéséről, 
végre Pest városa törvénykezési költségeiről. 

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

Az ülés kezdődik d. e. KP/4 órakor. 

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

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a január 22-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

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

T. ház! Alig néhány napja, hogy azon szo
morú kötelességet teljesítettem, hogy egy képvi
selőtársunk elhunytát jelentem be; alig néhány 
napja, hogy Bartha Lajos képviselőtársunkat a 
sirba letettük, mely sírnak hantjai fölött a vég
zetes ásónak nyomai még el sem mosódtak : 
ime, most ismét hasonló szomorú eseményt kell 
a t. háznak tudomására hoznom: Bethlen Farkas 
gr., Kükűllő megye felső kerületének képviselője 
tegnapelőtt délután 3 órakor meghalt. 

Mi, kik a boldogulttal éltünk, őt a magán 
társadalmi életben mint kedélyesen jót, a köz-
hivataloskodásban buzgót, a hazaszeretetben lel
kest, saját külön szakmájában mint avatott 
férfiút tanultuk ismerni, kiben a, haza hű fiát, 
munkás polgárát vesztette el. Midőn e veszteség 
fölött fájdalmunkat, részvétünket kifejezzük, föl
kérem a t. házat, mondja ki határozatilag, hogy 
ezen érzelmek a boldogult fölött jegyzőkönyvileg 
is megörökíttessenek. (Helyeslés.) 

A boldogult hideg tetemei a ref. egyházba 

már át levén szállítva, ott a végtisztesség ma 
d. u. 2 órakor fog megtartatni, melyre fölhívom 
és fölkérem a t. házat, hogy méltóztassanak 
minél számosabban megjelenni. Az ülés e czéb 
ból fél kettőkor fog föloszlattatok (Közbeszólás : 
Egykor!) Tehát az ülés egy óra tájban föl fog 
oszlattatni, és 2 órakor méltóztassanak a kijelölt 
helyen megjelenni. (Helyeslés.) • 

A szokott beterjesztések közt bemutatom 
Nagy-Bánya szabad kir. városa közönségének 
föliratát, melyben Debreczen szab. kir. városa 
közönségétől az ideiglenes kormány által 1862-ik 
évben városuk alapitváayi pénztárából kiszakí
tott 140,000 frtnyi közvagyon visszabocsátását 
ő is pártolja. 

Bemutatom ugyancsak Nagy-Bánya szabad 
kir. városa kérelmét, melyben a főváros érdeké
ben megalkotott 1868-ik évi LVI-ik törvényczikk 
érvényének, a többi szabad királyi és más népe
sebb városra leendő kiterjesztését törvénybe 
iktatni alázatta] kéri. 

Végre bemutatom Nagy-Bánya szabad kir. 
városa közönségének fölterjesztését, melyben a 
Jászkun kerületek és Hiptó megye közönségének 
a haza területén levő mindkét nembeli zárdák 
eltörlése iránt fölterjesztett föliratát pártolja. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottság
hoz fognak áttétetni. 

Jókai Mór képviselőtársunk beteg, mi okból 
három heti szabadságidőt kér. Szintúgy Éder 
István képviselő ur betegsége miatt határozatlan 
időre kér szabadságot, orvosi bizonyítványt is 
küldött. Gondolom, a t. ház mindkét képviselő-
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jenek megadja a kért szabadsági időt. (Megadjuk !) 
Tehát a folyamodó képviselőknek megadatik a 
kért szabadsági idő. 

Az elnökségnek egyéb előterjesztése nincs. 
T i s z a j L á s z l ó : T. ház! Képviselői köte

lességem parancsolja egy választóim részéről föl
érkezett kérvényt benyújtani, melynek czimzete 
következő: „Folyamodása Gyéres város kapitánya 
Pataki Józsefnek, Pataki Sámuel, Kimpián Lika 
és Nagy János tanácsosoknak Torda megye főis
pánja báró Kemény György ellen hivatali hata
lommali visszaélés, annak megfenyitése s törvény
telen intézkedésének leendő megsemmisítése tár
gyában." Teszem ezt azon öntudattal, hogy ily 
ügyben nem csak az illető kérelmezőknek, de 
egy alkotmányos szabad haza minden egyes pol
gárának jogában áll kérelmezni: mert az egyéni 
szabadságnak főbiztositéka az, hogy ilynemű 
kérvények, melyeknek az képezi tárgyát, hogy 
az illetők a valódi vagy képzelt hivatali vissza
élés ellen a minisztériumtól orvoslást nem nyer
hettek, a t. ház által pontosan és részletesen 
vizsgáltassanak át, valódi sérelmek orvosoítassa-
nak, netaláni tévedések iránt pedig kérelmezők 
világosittassanak föl. Nem is terjeszkedem ki a 
dolog érdemére, mert szabályaink nem engedik 
azt, csak egyszerűen kérem ezen irományokat a 
kérvényi bizottsághoz utasítani. {Helyeslés.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog át
tétetni. 

K r a s c s e n i c s F e r e n c z : T. ház! Po-
zsonymegyei Lipót község kérvényét van szeren
csém beterjeszteni, melyben különben is igen 
kevés élő földüket a Duna rombolása ellen egy 
költségen építendő kőpart által megvédeni ké
rik. Hogy pedig ezen figyelmet érdemlő szükség 
a közmunkai és közlekedési minisztérium f. évi 
költségvetésébe felvétethessék, alázatos kérésem 
oda járul, miszerint méltóztassék ezen kérvényt 
a kérvényi bizottság mellőzésével egyenesen a 
pénzügyi bizottsághoz áttenni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Áttétetik a pénzügyi bizottsághoz. 
B u d n a y I s t v á n : T. ház! Lesz szeren

csém a pénzügyminiszter úrhoz egy interpella-
tiót intézni. Minthogy azonban a t. ház jelenleg 
teendőinek legfontosabbikával, a költségvetés 
tárgyalásával van elfoglalva; s mivel különben 
is interpellatióm indokolását magában foglalja, nem 
fogom szóbeli indokolással a t. ház türelmét 
igénybe venni: csakis interpellatióm egyszerű fel
olvasására1 szorítkozom. (Olvassa):, , Minthogy az 
ország só-szükségletének fedezésére 40 elárusító 
sóhivatal szándékoltatik fölállittatni, és nyert ér
tesülés szerint Nyitra vármegye területén csak
is egy ilyen sóhivatal, még pedig Holicson a 
vármegye és ország legszélsőbb szélén szándékol
tatik elhelyeztetni, melynek vidékét Nyitra vár

megye legnagyobb részétől nagy hegységek vá
lasztják el, s azt a megyével összekötő két 
megyei ut téli hónapokban nagyobb havazások 
bekövetkeztével még könnyű fuvarral sem hasz
nálható, hol kölönben soha sóhivatal nem léte
zett, és igy a szükségelt épületek megszerzése 
is költséggel jár, a t. pénzügyminiszter úrhoz 
azon kérdést intézni kénytelenittetem: mi okok 
indították arra, hogy Nyitra vármegye területén, 
melynek lakossága a 360 ezerét meghaladja, 
csak egy sóhivatalt és azt is oly helyen felál
lítsa, honnan előre láthatólag Nyitra vármegye 
csakis egyik járása fogja sókészletét fedezhetni? 
és miért nem használja fel e czólra Chinoránban 
létező sóraktári épületeket, honnan Nyitra, Tren-
cséc és Bars vármegyék nevezetes részei láttat
hatnának el sóval?" 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Azon helyzetben vagyok, hogy 
az interpellatióra rögtön válaszolhatok. (Halljukl) 

A sóházak fölállításánál két irányban volt 
szükség intézkedni. Atalában fölállítani a sóhá
zakat ugy, mint 48 előtt voltak, sok költség
gel járna: mert méltóztatnak tudni, hogy akkor 
az ország minden részében állíttattak fal ily só
házak. Most a feladat az volt, hogy a sóházakat 
akképen oszszuk el az országban, hogy közeled
vén a közlekedési vonalakhoz, miután a vasút
hálózat kiépítése folytán a forgalom növekedni 
fog, minden vidék valamely nagyobb kereske
delmi központból, vagy vasúti állomásról, vagy 
folyamállomásról megkaphassa a szükséges só-
készletet. E tekintetben Nyítráról kellőleg van 
gondoskodva, a mennyiben sókészletüket a vasút 
által megkaphatják, különösen mintán tervben 
van Nyitrából Trencsénbe vasút építése, és igy 
az egész megyének sóval való ellátása ekképen 
történnék. A másik irány, a mit követni kellett, 
az, hogy miután Magyarország s a birodalom 
másik része közt vámvonal nem létezik, gondos
kodni kellett arról, hogy lehetőleg a határszéle
ken is sóházak állíttassanak fel : mert, ha pl. Ho-

' lics vidékén sóház nem állíttatnék fel, szabad 
levén a sóval való kereskedés, az illető vidék a 
birodalom másik felében venné a sót. Ez volt 
oka, hogy miért nem lehetett más helyen sóhá
zat felállítani ; az országban létezett számos só
háznak újból fölállítása az üzlet nevezetes 
terheltetésével járt volna. Ugy hiszem, a tapasz
talás eléggé fogja bizonyítani, hogy az egész 
magyar korona területén 40 sóház a kellő he
lyen felállítva, a .sófogyasztás igényeinek eleget 
fog tenni. Tovább menni nem lehetett, nem is kí
vántam ; különben azon megtakarítások, melyeket 
ezen sóházak felállítása folytán előszámitásba 
tettem, valószínűleg elenyésznének. 

Ez volt oka, hogy Nyitra megyére nézve 
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máskép nem intézkedtem, mint hogy a határszé
len állittassék fel sóház; a megyének ettől tá
volabb eső vidékén a vasút által mindig födöz-
hetik sókészletöket a szomszéd sóházakból. 

R u d n a y I s t v á n : T. ház! Azon körül
mény képes engem megnyugtatni, mely szerint 
a t. pénzügyminiszter ur elismerve, hogy Tren-
csén megyét Nyitra megyével vasút által terve
zik összekötni, ez esetben csakugyan, hogy ha 
ezen vasúti összeköttetés létesül, könnyű lesz a 
sót akár Komáromból, akár máshonnan megsze
rezni. Másrészről pedig, miután kinyilatkoztatá 
azt, hogy ha a fölmerülendő szükség a t. pénzügy
miniszter ur elé azt szabná, hogy állítson még 
fel a jövőben is sóházakat, ezt is megteendi. En 
részemről ez üiterpellatiómat tárgyalás alá vé
tetni nem kivánom. 

E l n ö k : A t. ház tudomásul veszi a mi
niszter nyilatkozatát 1 (Fölkiáltások: Tudomásul 
veszsztilt!) 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. képviselőház ! 
Remélem, hogy interpellatiómnak legalább ré
szemről való fontosságát annál inkább el fogja is
merni a t. ház, mert én eddig, bár veteránus 
képviselő vagyok, most teszek először interpella-
tiót a minisztériumhoz. 

Interpellatióm tárgya egy a magyar királyi 
egyetemben használt statisztikai kézi könyvben 
letett beolvasztási politika. Ennek a könyvnek 
már maga a ezime meg fogja győzni a t. házat 
arról, a mit most volt szerencsém állítani. Czime 
a következő: „Az ausztriai magyar monarchia 
statisztikai kézikönyve, irta Kőnek Sándor, egye
temi jogtanár, és a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagja. Az ujabb viszonyok szerint telje
sen átdolgozott második kiadás. Pest, 1868." 
Miután az igen tisztelt szerző és egyetemi tanár 
állitólag az uj viszonyok szerint átdolgozta ezen 
második kiadást, annál inkább megbotránkozom 
ezen könyvnek már czimében is. Én ugy gondo
lom, az ujabb átdolgozásnál használhatta volna 
a már — sőt azt tenni köteles is volt — azon 
— diplomatiaivá vált kifejezést : „osztrák
magyar monarchia;" ő pedig azt moudja, hogy: 
„ausztriai magyar monarchia." Midőn a könyv 
czimét először elolvastam, azt gondoltam, e nagy 
kötet Magyarország statisztikáját tárgyalja, és 
hogy Magyarországot ausztriai Magyarországnak 
akarja nevezni; de midőn egy kissé bővebben 
átforgattam, még nagyobb lett a feletti aggo
dalmam , hogy itt Magyarország, mint az ausztriai 
császárság provincziája van a többi tartomány
nyal együtt kezelve. Azt mondh tná, t. ház, 
valaki, hogy hiszen benne van szórványosan Ma
gyarország is. Igenis, . a Tisza is belefoly a 
Dunába; de bár, ez igaz, azért, ha valakitől azt 
kérném, hogy adjon nekem egy pohár Tisza

vizet a Dunából, azt onnan alkalmasint nem 
fogná meríteni. (Derültség.) De különben hazánk 
nem is egyesült Ausztriával, ugy mint a Tisza a 
Dunával. Azt hiszem, hogy Pest .városa nem fo
gadná el, hogy ha a statistikai tanár ur, midőn 
Magyarország fővárosát akarná kifejezni, azt igy 
irná : Budai Pest, mert annak neve Buda-Pest S 

En ebből azt látom, hogy Magyarországon 
a magyar királyi egyetemben az ifjúság a teljes 
beolvasztási politikára oktattatik, és nem tudom, 
mit szól ehhez Pulszky Ferencz képviselő ur, ki 
a napokban azt monda, hogy az úgynevezett 
közös ügyes törvények képezik azon archimedesi 
pontot, melyről ő vissza fogja vivni azt, mit 
azok által a haza netán független önálláságából 
elvesztett, tín sem kívánok egyebet, hanem vé
dem az 1867. XII. törvényczikket. Ki van ab
ban, világosan fejezve, hogy mindamellett, hogy 
közös ügyek vannak, Magyarország fentartja ál
lami önállóságát és független belkormányzatát; 
hanem ha arra tanítjuk az ifjúságot, hogy Ma
gyarország csak provinczia: hol fogja képviselő 
ur azon archimedesi pontot feltalálni'? mert meg 
vagyok győződve, hogy itt alkalmazni lehet 
azon szavakat, a beteg emberről szokás mondani, 
hogy t. i. egyik lábával a sirban van: mi is 
egyik lábunkkal Bécsben vagyunk, és ha az 
archimedesi pontot aláássuk és azt puskaporral 
fel engedjük vettetni, akkor soha önállásun-
kat visszaszerezni nem fogjuk. 

Hogy pedig meggyőződjék a t. ház, hogy 
ezen könyvben valóságos provincziának nevezte
tik Mag}rarország, idézni fogok néhány tételt. 
(Halljuk! FölkiáÜások: Nem szükséges!-) Engedel
met kérek, nem akarok alaptalan interpellatiót 
tenni; hanem meg kell győződnie nem csak a t . 
háznak, de mindazoknak, kik a tárgy fontossá
gánál fogva végére kivannak járni, hogy Ma
gyarország csakugyan az osztrák birodalom egyes 
tartományai közé számíttatik e könyvben. 

Az 51 . lapon ez ál l : „Az ausztriai biroda
lom már szerencsés fekvésénél fogva kedvező 
égalji viszonyoknak örvend." — „Mindamellett 
területének 9-ik szélességi fokon átnyúló nagy 
terjedelménél fogva három különböző vidéket le
het megkülönböztetni: a délit, 42— 46 fokig, 
mely egész Dalmátiát, Szlavóniát, a katonai őr
vidéket, és Istriát, Tirolnak déli csúcsát, Ma
gyar- és Erdélyhonnak egyik déli vonalát ma
gában foglalja." — „De a mathematikai éghaj
lat a birodalom egyes tartományaiban nem ke
veset változik." • 

A 208-ik lapon: „Ausztria többi tarto
mányainak némely borfajai is megérdemlett 
hirben állanak s ennyi sok s ennyi ra jeles 
termelények mellett az ausztriai birodalom* 
névszerint a magyar tartományok, a legújabb 
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időkig nem tudtak a szenvedőleges forgalom 
bakóiból kibuvakozni. * 

A 246-ik lapon: „Az ausztriai birodalom 
némely tartományaiban, jelesen a magyar korona 
területén terjedt tölgyesekkel - bir." 

A 270-ik lapon: „Az ércztermelési statisz
tika Ausztriában inkább, mint bármely európai 
államban az arany és ezüst bányászattal kezd
hető meg. Annál örvendetesebb, hogy épen 
ezen mivelési ágban legszembetűnőbb a magyar 
tartományoknak a többi testvérörszágok feletti 
túlsúlya." 

Nem kívánok alkalmatlankodni a t. háznak 
több idézéssel. Van szerencsém interpellatiómat 
a t. ház asztalára azon alázatos kéréssel letenni: 
méltóztassék azt a jegyző által fölolvastatni és 
intézkedni, hogy az rllető miniszter úrral közöl
tessék. 

Bujanov ic s Sándor j e g y z ő (olvassa 
Halász Boldissár interpellatióját:) „Miután a pesti 
m. kir- egyetemben kézikönyvvül ily czim alatt: 
„Az ausztriai magyar monarchia statisztikai kézi 
könyve, irta dr. Kőnek Sándor, egyetemi jogtanár, 
és a tud. akadémia rendes tagja, az ujabb vi
szonyok szerint teljesen átdolgozott 2-ik kiadás 
Pest, 1868," köteles tankönyvül oly mű használ
tatik, melyben Magyarország nem külön, ha
nem, mintha az osztrák; császárság tarto
mánya lenne, a lajtántuli örökös tartományokkal 
vegyesen fordulván elő, ezzel a tanuló ifjúság 
azon politika elsajátítására vezéreltethetnék, mint
ha hazánk, mint az osztrák császárságban 
teljesen bekeblezett tartomány önálló statistikát 
nem is igényelhetne: arra kérem a t. miniszter 
urat, legyen szives az iránt felvilágosítani: 

„1. Van-e tudomása arról, hogy idézett 
könyv a pesti egyetemben, csakugyan mint 
helybenhagyott (approbált) tankönyv használtatik ? 

„2-or. Ha igen: hiszi-e, hogy az abban 
tényleg alkalmazott politika csak az 1867-iki 
XH-ik törvény czikk 2-ik és 3-ik szakaszaival 
is (melyek némely közösügyek megállapítása 
mellett hazánk közjogi ós belkormányzati önállá-
sát kikötik) összeegyeztethető? annálfogva: 

„3-or. Megengedhetőnek tartja-e, hogy a 
magyar állam pénztárából fizetett tanárok egy 
kötelezett tantárgyban ily kézikönyvet és politi
kát alkalmazzanak, és ha nem tartja megenged
hetőnek, szándékozik-e ezen visszaélés megszün
tetése iránt intézkedni?" 

E l n ö k : Közöltetni fog az illető minisz
ter úrral. 

H u s z á r I m r e : T. ház! Azon előtérj esz-
tésben, melyet a magyar királyi közmunka és 
közlek. miniszter Magyarország vasut-hálózatának 
ügyében 1867-ben 867 elnöki számmal kibocsá
tott a 17. pont alatt a következők foglaltnak : 

KÉPT, H. KAPLÓ 18 f f IV. 
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yA pest-pancsovai vonal, illetőleg a pest-kikindai 
kész vonal, kihosszabitása N.-Becskereken és Per-
las-jon át a Dunára. E vonalnak feladata a szerb 
forgalmat rávezetni természetes útjára, s a dél
keleti kiindulásoknak iránypontul szolgálni, minek 
sikere kétségtelenné válik, ha a szerb hálózat, 
ugy a keleti forgalom megnyitása a suezi csa
torna folytán Salonichi felől s végre a stambuli 
irány, mely a Balkánt legiídomosabban nyu
gatról kerülheti meg, Szendrőnél csomópontot 
fognak találni. Természetes közvetítője ezen irány 
az ugvnevezett keleti fővonalnak, melyet, mi
dőn 1856-ban első eszméje felmerült, Bécsből 
Sopronon Kanizsán és Eszéken át Zimonyba, illető
leg Belgrádra terveztek ; holott egyszerűbb az 
eszme e nevezetes forgalmat a kész vonalon N.- t 
Kikindától Pesten át Bécsig közvetíteni: mire 
nézve csak kis darabot Kikindától Pancsováig 
kell még kiépíteni. E fővonalnál Pestet termé
szetes és jogosult helyzetén túl annál inkább 
kell figyelemben tartani, minél inkább bizonyos 
hogy sok százados forgalom megszokott útját, 
csak döntő okokból lehet büntetlenül más irány
ra vezetni. Hossza 4 8 % mértföld, ebből 322/4 
mértföld Pest-Kikinda közt készen van; tehát 
I6V4 mértföld maradna még kiépítendő." 

* T. házi A közmunka és közi. miniszter ur 
e néhány sorban sokkal helyesebben és tökélete
sebben kifejtette ezen vonalnak világforgalmi 
fontosságát, hogysem azt bővebben elemeznem 
kellene. — E forgalom, helyi fontosságának 
szempontjából bátor vagyok megjegyezni, hogy e 
vonal Magyarország egyik legtermékenyebb vi
dékére dél-Torontálra, valamint a legnagyobb 
gabona piaczok egyikére N.-Becskerekre, és a 
határőrvidék nevezetes részére nézve naponkint 
sürgetőbb életkérdéssé vált. Életkérdéssé: mert 
az országutak leírhatlan rósz állapota e vidéket ' » 
az őszi, téli és tavaszi hónapokban minden for
galomtól tökéletesen eljázja. Ennek okait jelen
leg sem akarom fejtegetni. Remélem lesz még 
alkalmam e helyen felemlíteni azon akadályokat, 
melyek a semmiféle útépítési anyaggal nem 
biró Torontál vármegyének útjába gördittettek, 
valahányszor nyomorult közlekedési viszonyán 
segíteni akart. De minthogy ezen vonalt 
ezen nagy, népes és termékeny vidékre nézve 
életkérdésnek ismerem; minthogy e vonal fon
tosságát az előbb emiitett előterjesztésben a 
közmunka és közlekedési niniszter ur is igen 
nyomatékos érvekkel indokolta; minthogy to
vábbá azóta sokkal kisebb fontosságú vasutvona
lak is országos költségen kiépíttettek; és miután 
utóbbi időben még befolyásos hazai lapok is", 
ugy látszik, agitálni kezdenek ezen vonal ellen: 
kötelességemnek tartom a közmunka és közle
kedési miniszter úrhoz a következő interpellatiót • 

U 
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intézni. (Olvassa:) „ 1. Mely stádiumban áll a 
Nagy-Kikindától Nagy-Besekereken át Pancsovára 
tervezett, és a. magyar kir, közmunka és köz
lekedésügyi miniszter urnák 1867-ki előterjeszté
sében kiváló fontosságúnak elismert vasútvonal 
ügye ? 

„2. Mit szándékozik a kormány e vasútvonal 
létesítése érdekében tenni?" 

E l n ö k : A közlekedési miniszter úrral kö
zöltetni fog. 

b e r e c z F e r e n c z : T. képviselőház! 
Gyöngyösön a helvét- és izrealita-vallásbeliek az 
1868 XXXVIÍI-ik t.ezikk alapján bejelentették a 
városi hatóságnak, hogy eddig nagy termelteté
sükkel fentartott felekezeti iskoláikat megszün
tetik, és kérték a várost, hogy községi iskolákat 
állítson fel. A város képviselőtestülete tekintetbe 
vévén azt, hogy nem 30-at, hanem a 300-at is 
meghaladja azon tanköteles gyermekek száma, 
kiknek szülői a községi iskolát követelik, tör
vényszabta kötelességénél fogva kijelelentette, 
hogy eddigi iskolái ezentúl községi iskolák lesz
nek, és egyszersmind megalakította az iskolaszéket, 
utasítván azt a törvény által megszabott köteles
ségeinek teljesítésére. Az iskolaszék, nem levén kellő 
idő, az iskolai év beállta miatt az iskolák újjászerve
zésére — csak három-négy nap volt még hátra — 
átvette ugyan az eddigi felekezeti iskolákat, és 
kijelentette, hogy azok ezentúl a város határozata 
alapján községi iskolákká fognak válni, és hogy 
mindenkinek joga van azokba küldeni gyermekeit. 
Utasította egyszersmind a tanítókat, hogy to
vábbi intézkedésig folytassák müködésöket, tudtul 
adván ezeknek, hogy a városi pénztárból fognak 
fizettetni. Ez meg is történt. De kevés idő múlva 
a városi paroehiából oly felhívás intéztetett a 
város kath. lakóihoz, hogy gyermekeiket azon 
iskolába ne küldjék, mert a gyermekek zsidókká 
fognak neveltetni. (Derültség.) Ezen felhívás folytán 
házról-házra jártak némelyek, és aláírásokat gyűj
töttek a községi iskolák ellen. 

A városi képviselőtestület pedig, kényszerít
ve ezen izgatások által, nem azt mondta ugyan 
ki, a mit törvényszerüleg ki kellett volna mon
dania, hogy az illetők felekezeti iskoláikat is 
íentarthatják, hanem azt mondotta ki, hogy 
előbbi határozatát megszünteti és a községi isko
lákat többé nem tartja fen. 

így állván a dolog, az iskolaszék nem tehe
tett mást, mint azt, hogy fölterjesztést tett a 
közoktatásügyi miniszter úrhoz. Két hónapja már, 
hogy ez megtörtént, de azóta a közoktatásügyi 
minisztérium részéről intéskedés nem tétetett. 
(Halljuk! Halljuk!) Oly állapotban vagyunk te
hát, hogy igen könnyen megtörténhetik, hogy 
az illető tanítók, kiket a felekezeti iskolákból 
elbocsátottak — miután most a város a községi 
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iskolákat is megszüntette — elhagyják az isko
lákat, és három-négy száz gyermek iskola nélkül 
marad. 

Vagyok bátor ennél fogva a következő in-
terpellátiót intézni a közoktatásügyi miniszter 
úrhoz. (Olvassa:) „Miután az 1868: XXXVIII. 
törvényczikknél fogva Gyöngyös városában a hel
vét- és izraelita hitvallás hívei előbb tartott fele
kezeti iskoláikat feladták, s a városi képviselő
testület törvényszabta köteleségéhez hiven, az 
eddigi iskolákat* községieknek nyilvánította 

„Miután -az iskolaszék a törvény értelmében 
megalakittatott, s az iskolákoni felügyeletet át
vette, s az iskolai év rögtön beérkezése miatt 
az iskolák újból szervezésére idő nem volt, a 
felekezetek által elbocsátott tanítókat meghagyta, 
s az iskoláknak mint községieknek kezelésére 
utasította, egyszersmind a városi közönség részé
ről fizetesöket megígérte; * 

„Miután az iskolák a már mint községiek 
majd egy hónapon keresztül vezettettek, — mind 
ezek daczára némely vakbuzgók, különösen a 
helybeli két parochiális templomi szószékről történt 
olyatén magyarázat és figyelmeztetés által: hogy 
a gyermekek a községieknek kijelentett iskolák
ban zsidókká fognak neveltetni, elcsábított és 
felizgatott lakosok egy része az előbbi határozat
nak megváltoztatását a képviselőtestületnél csak
nem kierőszakolta; 

„Miután a városi képviselőtestület mind a 
mellett, hogy az emiitett két hitfelekezetbeli 
gyermekek száma nem csak a törvény szabta 
30at, de 300-at is meghaladja, kiknek szülői 
a közös iskolákat j'ogszerüen követelik, községi 
iskolákat állítani nem akar, a tanítók fizetését 
világosan megtagadta, s így a törvénynek tettleg 
ellenszegül; 

„Miután ezen* körülményeket az iskolaszék 
a közoktatási miniszter úrhoz orvoslás végett 

"följelentette, s majd két hónap alatt is semmi 
intézkedés nem tétetett, és tartani lehet attól, 
hogy a nem fizetett tanítók az iskolákat elhagy
ják, s a gyermekek a nélkül maradnak: 

„következő interpellátiót intézem a t. köz
oktatási miniszter úrhoz: 

„Mikor és mily intézkedést szándékozik tenni 
a miniszter ur arra nézve, hogy Gyöngyösön a 
közös iskolák tekintetében a törvény ellenszegülés 
megszüntettessék, az illetők rendre utasíttassanak, 
a törvénynek siker, tisztelet és engedelmesség 
eszközöltessék, a tanítók fizetéseiket haladék nél
kül megkapják, s az iskolák folyama tanítók nem 
léte miatt meg ne akadjon?" 

E l n ö k : Közöltetni fog a közoktatásügyi 
miniszter úrral. 

I v á n k a I m r e : Deczember 12-én vol
tunk bátrak többen egy határozati javaslatot 
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terjeszteni a t. ház elé a rokkant honvédek és 
ezek özvegyeinek és árvái ellátása iránt. E ha
tározati javaslat mindeddig nem tárgyaltatott, 
Kérem tehát a t. képviselőházat, méltóztassék 
megrendelni, hogy ezen határozati javaslat akár 
a honvédelmi minisztérium budgetjével egyszerre, 
akár pedig a nyuydijak tárgyalása alkalmával 
napirendre tűzessék. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Ivánka 
Imre és társai határozati javaslatát.) 

E l n ö k : Méltóztassanak hozzászólni ezen 
indítványhoz. Megjegyzem, hogy az rég ki van 
nyomatva és osztva, hanem most Ivánka Imre 
képviselő ur újra kéri, hogy az napirendre tű
zessék, és vagy ma tárgyaltassék, vagy pedig a 
honvédelmi minisztériumi költségvetés tárgya
lásának alkalmával. 

G h y c z y K á l m á n : A beadott határo
zati javaslatot mindenesetre tárgyalni kell. En 
azt tartom, legezélszerübben volna tárgyalható 
talán a honvédelmi minisztérium költségvetésé
vél együtt. Kérném tehát a t. házat, méltóztas
sék ezt határozatilag kimondatni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak beleegyezni, hogy e 
határozati javaslat a honvédelmi minisztérium 
költségvetésének tárgyalása alkalmával szintén 
tárgyalás alá vétessék? (Igen!) Tehát akkor fog 
ez is tárgyaltatni. 

Következik a napirenden levő tárgy. A múlt 
ülésbén az államvagyon fedezetei közt az utolsó 
pont, az ingó vagyon iránt még nem nyilatko
zott a t. ház. Az ingó államvagyon kerek szám
ban 185,900 írttal vétetett föl. Méltóztatnak e 
tételt elfogadni? (Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatik. 

B á n ó J ó z s e f i T. ház! Mielőtt a pénz
ügyi tárgyalásokba belebocsátkoznánk, bocsána
tot kérek, hogy egy oly tárgyat hozok elő, mely 
szintén a pénzügyminiszter budgetkörébe tarto
zik. Tudniillik azon megyében, melynek egyik 
képviselője én is vagyok, van a magyar kincs
tárnak egy igen érdekes és értékes vagyona: az 
opálbányák. Végig néztem a budgetnek minden 
tételét és az államvagyonról szóló kimutatást, 
de.ezen érdekes és értékes vagyonnak nyomát 
én részemről sehol fölfedezni nem tudtam. Meg I 
vagyok győződve, hogy ez csak hibából vagy 
tévedésből történt; de miután csakugyan ez 
iránt részleteket nem tudtam megtalálni, egy 
kérésem és egy kérdésem van a t. pénzügymi
niszter úrhoz. 

Miután az, habár nem igen nagy jövedelmű 
vagyona az államnak, mégis egy meglehetős 
sommát hoz be az államkincstárnak, az volna 
kérésem, hogy tekintettel arra, miszerint a többi 
államvagyonról oly részletes kimutatás és histó
riai deductió van mindenütt szorgalommal össze
állítva, ezen opálbányáról is oly részletes és 
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históriai dednetió és kimutatás adassék a költ-
i 

ségvetesben. 
Kérdésem pedig a következő : Miután én, 

részemről, nem tudom, hogy be van-e véve ezen 
tétel a bevételek közé, kérek az iránt fölvilá
gosítást, melyik rovat alatt lehet ezt föltalálni 
ezen költségvetésben? Ha pedig csakugyan hibá
ból vagy véletlenségből -kimaradt volna ennek a 
vagyonnak a jövedelme, akkor szükséges volna 
azt a jövedelmi rovatba utólagosan beilleszteni. 
Ezen kérést tehetem — ugy hiszem — nem 
csak magam, hanem több képviselőtársam, ne
vében is. 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház! A pénzügyminiszteri költség
vetés fedezetét illető előirányzatban minden be
vétel, mely az államnak bármely vagyonból vagy 
közjövedelemből, vagy valamely adóból befoly, 
mind benne foglaltatik, és igy az opálbánya is, 
melynek jövedelme nem nagy, miután az előbbi 
időből még bérbe van adva, és abból bizonyos 
bérösszeg fizettetik. Föltalálható a költségvetés
nek 333-ik lapján, a hol a sóvári bánya-kerület 
jövedelmei előszámláltatnak, és pedig a 4-ik tétel 
száma alatt a gazdászati meÜeicAaszonvételek és 
iparvállalatok czime alatt. Ha minden egyes be
vétel, mely 20,000 frtig megy, tételenkint ki 
volna mutatandó, akkor természetesen ezen könyv
nek nem ilyennek, hanem két vagy három ak
korának kellene lenni. Ugyanis a nevezett lapon 
a 4-ik tétel száma alatt 14,365 frt bevétel elő-
irányoztatik. Ezen összegben foglaltatik az opál-
bányáknak jövedelme is, még pedig olykép, hogy 
ezen tételnek három része van : a vörösvágási 
opálbányák, ásványvizek, gyógy- és kutforrások, 
fürdők és őrlő;, fürész- és egyéb malmok. Mivel 
pedig ily különféle bevételek foglaltatnak itt, 
azért ezime ezen rovatnak: gazdászati mellékha
szonvételek és. iparvállalatok. A részletezés a 
következő: A vörösvágási opálbánya jövedelme 
11,898 frt, a berlini fürdőnek jövedelme 1900 
írt, az őrlő-, fürész- és egyéb malmok jövedelme 
567 írttal van föívéve, és ez teszi együttvéve a 
költségvetésben előforduló 14,365 frtot. 

Ezt kívántam a - t . képviselő ur kérdésére 
megjegyezni. 

B á n ó J d s z e f : T. ház! Második kérdé
semre nézve föl vagyok világosítva, ha csakugyan 
ugy áll a dolog a mint a miniszter ur előadta; 
de azt gondolom, hogy az első kérdésemre vá
laszt nem kaptam, és gondolom, méltányos volna, 
hogy külön rovatban történelni deductióval adas
sék elő e bányák története, mert igen érdekes 
tárgy és, mert ez sem. mellékhaszonvételnek, 
sem iparvállalatnak nem tekinthető. 

G h y c z y I g n á c z : Az opálbányáknak fon
tossága leginkább abban áll, hogy — legalább 
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tudtomra — egész Európában csupán nálunk van
nak, és nevezetességként "megérdemlik, hogy kü
lön rovatba tétetvén, nyilván tartassanak. E bányák 
jövedelmei régi időkben igen változók voltak, és 
lehet, hogy áruk emelkedik; de iparvállalatok 
czime alá azokat nem tartom ezélszerünek ide föl
venni. Kerestem e tételt az államvagyon kimuta
tásában, melyet a t. miniszter ur előterjesztett ; 
de ebben sem találtam külön kimutatva, ugy 
hogy megvallom, ezen iparvállalatok czime.alá 
sehogy sem hittem, hogy az opálbányák bele 
értessenek. Ennélfogva én is azt óhajtanám, 
hogy* külön mutattassék ki az opálbányák értéke. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r ; Ez igen egyszerű dolog. Ha a t. ház 
valamely tagja kívánja, külön rovatba tehető, 
miután csakugyan áll az, hogy e bányák Ma
gyarország nevezetességei közé tartoznak. A jö
vedelem azonban nem nagy tételt kéjhez, mert 
mint mondám, csak 11 ezer forintra megy. Meg 
kell azonban jegyeznem, hogy 1862-ben bérbe 
adatott és a bérleti szerződés 1880-ik évig tart. 
Ennélfogva a budgettételben, mig a szerződés fen-
áll, nagyobb tétellel mint 11,898 frt nem for
dulhat elő. Azonban, mint mondám, külön ro
vatba bele tehető. 

. S i m o n y i E r n ő : 1. ház! Nem tudom,-
mennyire lehet hozzászólania a háznak oly szer
ződések jogérvényességéhez, melyek nem törvé
nyes kormányokkal oly időben köttettek, mint a 
kérdésben álló, azonban ha nem lehet ezt két
ségbe vonni, ügy hiszem, ezt most incidentaliter 
elhatározni nem lehet. Annyi áll, hogy a ma
gyar opálbányák nagy fontossággal bírnak, mert 
a magyar opál mint a legszebb van elismerve, 
és igy az egész világvásárt ezen bányák látják 
el. Annálfogva kétséget nem szenved, hogy ezen 
bányák a kormány kiváló figyelmét érdemlik. 

Miután azonban azt hiszem, hogy jelenleg 
ezen kérdést incidentaliter elintézni nem lehet, i 
én ugyanezen fejezetben egy más részre kíván
nék fölvilágosítást a pénzügyminiszter úrtól, t. i. 
a mi a pesti bányaterményárudára vonatkozik. 

A 368- és 9-ik lapon megemlittetik ezen 
bányatermény-áruda, a hol az üzleti szükséglet 
és fedezete előirányoztatik, és a hol az tűnik ki, 
hogy a kincstár valódi bolti üzletet visz. Meny
nyire helyes vagy helytelen eljárás az, hogy a 
kormány elárusító boltokat tartson: azt most 
vitatni nem akarom; hanem a költségvetésből 
azt látom, hogy ezen bolt kezelése nagyon rósz. 
Annak nyeresége nem csak nincs, hanem ez 
olyan bolt, mely minden esztendőben bizonyos 
összegbe kerülvén, ez évre 54,000 frt veszteség 
van kilátásba helyezve. Ha már a kormány bol
tokat nyit, legalább ugy nyisson, hogy fizessék 
ki magukat.* 

Megvallom, nem értem az egész intézet czél-
ját. Mert ha az volna czélja, hogy a kormány 
ott elárusitja az állam bányáiból eredő érczter-
mékeket, azt még érteném — ámbár nem he
lyeselném, hogy a kormány dlynemü boltokat 
tartson — de itt, ugy látszik, a kormány meg
veszi a termékeket, például az a) pont alatt a 
vásárlott vasra 254,683 frt fordittatik, és a fe
dezetnél az elárusított vasból 287,775 frt bevé
tel van előirányozva, tehát mindössze 3 és x'k°k 
nyereség van csak az üzletnél. Már annyi nye
reség mellett elárusítani másod kézből oly gaz
dálkodás, mely soha ki nem fizeti magát. Az 
ólomra kiadandó összeg 89,368 frtra van elő
irányozva s eladják ugyanazon áron. Mi czélja 
van ezen bányatermékárudának? Miért kezelte
tik az üzlet oly módon, hogy megvásároltatván 
az anyag, az némelykor igen esekéiy, némelykor 
semmi nyereséggel adatik el, sőt van olyan eset, 
hogy veszteséggel adatik el. E számadásból ki
tűnik, hogy e boltnak ez esztendőre előirányzott 
kára 54,143 frt. 

Kérdem • tehát, tartja-e a t. pénzügyminisz
ter ur szükségesnek, hogy ilyen pénzbekerülő, és 
— miután másoktól vásárolt termék ismét má
soknak adatik el, — látszólag hasznot nem hajtó 
intézkedés tovább is féntartassék, vagy nem? 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Bátor vagyok kérdezni a t. elnökség
től, hogy miután ugy emlékszem, a múlt ülésben 
a bányászati tárgyon már keresztül estünk, ezen 
bányászati bevételeket és fedezeteket a t. ház 
már megszavazta, vajon a bányászatnak egyes 
részleteire nézve a kérdés nincs-e már tul ha
ladva? Az opálbányákra nézve mint tett kér
désre feleltem, mert interpellatiószerüleg intézte
tett hozzám; ha a t. képviselő ur is ily alakban 
méltóztatik kérdést intézni, akkor kész leszek 
felelni; most azonban, miután e költségvetési 
tétel már megszavaztatott , ennek vitatására 
nem lenne helyes visszamenni. A mi a t. kép
viselő ur kérdését illeti, bátor vagyok ezúttal 
annyit megjegyezni, hogy ezen pesti bányater
mék-árudára vonatkozó minden- egyes körül
ményt volt szerencsém a házzal közölni egy ő fel
ségéhez az államvagyonról tett fölterjesztésben. Ott 
részletesen van szó róla, miként van ezen áruda 
berendezve, s ha a t., képviselő ur szives lesz 
utána nézni, meglátja, hogy ott ki van jelentve, 
miszerint ezen bányatermékárudának nem föl
adata kereskedést űzni; hanem a kincstár által 
kezelt vagy • magánosoktól bizományba vett 
áruknak a bányák javára leendő értékesítése, t. 
i. a lehető legnagyobb haszonnal eladása, a-mi
ből folyó nyeremény a bányák részére forditta
tik; veszteség annyiban lehet, a mennyiben a 

I termények ára a bányák által előirt árnál néha 
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kevesebbért adhatók el, s igy ezen lehető kü
lönbözetet az előszámitásban ki kellett tenni. 
Tettem pedig ezen intézkedést azon okoknál 
fogva, melyeket az emlit-ett fölterjesztésben ki
fejtettem, melyek közt legfontosabb az, hogy ez 
által nevezetes megtakarítás eszközöltetik, mert 
előbb kereskedők foglalkoztak ezen eladással, 
kiknek sokkal nagyobb provisiot kellett fizetni, 
mint a mibe jelenleg a bánya-áruda kerül. 
Ezen egész bánya-áruda mindenesetre a ma
gyar "bányászat érdekében léptettetett életbe. Én 
ezt igy fogtam fel és ezek voltak indokaim ezen 
intézkedés keresztülvitelénél. Egyébiránt sokkal 
részletesebben vannak ezek előadva azon fölter
jesztésemben, melyre bátor vagyok a t. képvi
selő urat figyelmeztetni, hogy ebből a szükséges 
fölvilágositásokat megnyerhesse. 

I r á n y i D á n i e l : Én ugy tudom, t. ház! 
mi tegnap csak az „államnyomda" tételig ha
ladtunk. 

E l n ö k : Azon már tul vagyunk. 
I r á n y i D á n i e l : Bocsánatot kérek, rész

letekben csak eddig haladtunk; ma a „szállo
mányok" tétele következett volna. Mi nem tár
gyaljuk fejezetként : méltóztassék megnézni, 
hogy itt, hol államvagyonról van szó, csak elő 
vannak' sorolva az egyes tételek és igy átmen
tünk annak részletes tárgyalásába, a nélkül, 
hogy ezen téteí fölött szavaztunk volna; szállo-
mányokról szó sem volt. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő : A pén" 
tekén tartott ülésben határozatikig lett ki
mondva és a jegyzőkönyvben is benne van, hogy 
csak az első fejezet, a központi igazgatás költ
ségei fognak tételenkint tárgyalás alá vétetni, 
a többi fejezet azonban csak czimenkint fog 
tárgyaltatni. Már a tegnapelőtti ülés jegy
zőkönyvében ezen fejezetben „államvagyon" ben-
föglaltatnak a szállományok is, mint a fedezet 
utolsó tétele ; akkor az ingó államvagyonig jöt
tünk, a mint ezt a jegyzőkönyvbe is fölvettem, 
melyet a t. ház ma hitelesíteni méltóztatott. 'Jj 

I r á n y i D á n i e l : Nem tudom, ugy ér
tette-e ezt minden képviseiőtársam 1 Annyi, igaz, 
hogy én a szállományok kérdéséhez akartam 
volna szólani, és ha a t. ház meg nem engedi, 
most ezen észrevételtől természetesen el va-, 
gyök ütve. 

E l n ö k : A t. ház azt méltóztatott hatá
rozni, hogy a költségvetés tárgyalását czimen
kint veszszük fel, minden czini végén fenma-
radván ugy az előadónak, mint bárkinek a rész^ 
letekre nézve a maga észrevételeit előadnL Ezen 
czimeken keresztülmentünk egész az „ingó 
államvagyonig" és senki észrevetelt* nem tett, 
tehát a ház ezen tételeket ugy, mint a pénzügyi 

bizottság ajánlotta, elfogadta. Arra visszamenni 
már nena lehet. (Helyeslés.) 

I r á n y i D á n i e l : Ha a t. ház meg nem 
engedi ez észrevételem megtételét, akkor kény
telen leszek azt interpellatió tárgyává tenni. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Következnek most a 387-ik lapon • 
különféle kiadások és különféle bevételek. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
az első rovatot:) Pénzszállítási költségek 4,000 frt. 

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

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

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a második rovatot:) Tizedkárpótlás a karloviezi 
keleti érsek részére 5,880 frt. 

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

S i m o n y i E r n ő : Csak fölvilágosítást kér
nék ezen tételre vonatkozólag. Miután a papi 
tizedek az 1848. országgyűlés alkalmával maga 
a papság által végképen és minden kárpótlás 
nélkül elengedtettek, mily czim alatt jön ezen 
tétel mégis a kiadások közé? 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Ezen részletre nézve megjegyzem, 
hogy ez régibb kötelezettség következése, mely 
különben a múlt költségben is fel volt véve s 
avval a. kincstár régibb időben is tartozott a 
karloviezi érseknek ezen 5,880 írttal, melyet a 
magyar kincstár tizedkárpótlásképen fizet a 
karloviezi görög érseknek számára. Egyéb' fölvi
lágosítást e tárgyban nem adhatok. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? .{Elfogadjuk!) 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 

a „különféle kiadások1' czimének 3-ik rovatát a láncs-
hidról, mely észrevétel nélkül elfogadtatik.) 

Lónyay M e n y h é r t ' p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : A Simonyi Ernő t. képviselő ur által 
tett kérdésről előbb nem találtam meg a rész
leteket, most azonban megadhatom a fölvilágo
sítást, hogy a neradini és pankovezeí birtokok 
után jár ezen kárpótlás. 

H a l á s z B o l d i z s á r : Miért van ennek 
magának privilégiuma ? 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m í » 
n i s z t e r : Ez régibb kötelezettség után jár. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa, 
a 4, 5, 6, 7-ik rovatokat s ez utóbbinak a), b), c), 
d), e), f), g). h), i) pontjait, melyek észvevétél nélkül 
elfogadtatnak. Olvassa a k) pontot.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Csak azt kí
vánnám tudni,' hogy miként jönnek mindezen 
tételek a pénzügyminisztérium budgetjébe: mert 

[ ha azok kegyúri kiadások és alapítványok járu-
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lékai , vajon azok a kincstár-jószágok után 
járnak-e ? 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Igenis, azok után. 

S i m o n y i E r n ő : De a kincstári javak
nál ismét más ily tételek vannak megnevezve, 
.tehát nem értem, miért vannak csak ezek külön 
téve? 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Vannak bizonyos tételek, melyek 
állandók és vannak tételek, a melyek mint kü
lön kiadások fordulnak elő; előfordulnak pedig a 
kincstárnak mint a birtokosnak javai után járó 
patronatusi kiadások és miután a kincstári bir
tokokat a pénzügyminiszter kezeli, igen termé
szetes, hogy annak kell, a kincstárnak, mint 
magán birtokosnak, a patronatusi kiadásokat tel
jesítenie. Ezek mind a most fölolvasott uradalma
kat terhelik. 

E l n ö k : Nincs észrevétele a t. háznak ezen 
k) pont iránt í (Nincs észrevételünk!) Tehát elfo-
gadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a 8-ik rovatot, mely észrevétel nélkül elfogadtaUk. 
Olvassa az összegesést.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a különféle 
kiadások összegét 51,000 írtban? (Elfogadjuk!) 
Tehát a „különféle kiadások' elfogadtatnak. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a „különféle bevételek" ősimének 1-ső rovatát, mely 
észrevétel nélkül elfogadtaUk. Olvassa a 2-ik, rovatot.) 

E l n ö k : Nincs észrevétel? 
I r á n y i B á n i é i : T. ház! Én híjában 

keresem a költségvetésben a megürült főpapi 
javaknak ideiglenes jövedelmét. Ennélfogva bá
torkodom kérdezni a t. pénzügyminiszter úrtól, 
hol fordulnak ezek elő? Törvényeink szerint a 
megürült főpapi jövedelmek a királyi vagyis ál
lampénztárt illetik. Én nem kutatom most. vajon 
helyes-e ezen intézkedése a tőrvénynek? elég az, 
hogy ezen törvény fenáll, és hogy uj törvény 
által eltörölve nincs. Tudom ugyan, hogy létezik 
bizonyos concordatum, melynek értelmében al
kalmasint ezen jövedelmek más pénztárba, jelesül 
a vallás és közoktatásügyminiszterium pénztárába 
folynak; hanem azt is tudom, hogy ez törvénye
sen nem. történhetik. Ennélfogva azt vagyok bá
tor kérdezni a t. pénzügyminiszter úrtól: micsoda 
törvényes alapon engedhette ő azt pénzügymi
niszter létére, hogy a megürült papi javaknak 
jövedelmei ne az ő pénztárába, hanem más pénz
tárba folyjanak? ismétlem, ha arról volna szó, 
hogy ezen törvény megváltoztattassák, e részben ta
lán magam is más véleményben lennék, hanem 
most ezen fenálló tőrvény értelmében intézem a 
kérdést a t. pénzügyminiszter úrhoz. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : E kérdésre azon fölvilágosítást adhatom, 
hogy a pénzügyminisztériumnál ily jövedelmek 
be nem folytak, és miután be nem folytak, az 
előszámitásban sem fordulhatnak elő. Átalában 
megj'egyzem, hogy miután a • 48-ki törvények 
értelme szerint a minisztériumok hatásköre tár-
czák szerint van elosztva, ezen tárgy pedig szo
rosan véve a vallás- és közoktatásügyi minisztert 
illeti, én részemről csak annyit mondhatok, 
hogy azon eljárás, mely 48-ig gyakorlatban Volt, 
az úgynevezett Kollonicsi conventión alapszik. 
Valahányszor ily kérdés adta elő magát, a val
lás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz a szük
séges intézkedések megtétele végett fordultam, 
hogy ezen tárgy mikép kezeltessék, de a kérdés 
a két minisztérium között mai nap sincs el
döntve. De miután jelenben a pénzügyminiszté
rium semmi ily bevételt nem kezel, azt saját 
bevételei között elő nem sorozhattam; és miután 
ezen tárgy szorosan véve nem is a pénzügyi 
tárczát illeti, azt hiszem, ezzel megadtam mind
azon fölvilágosítást, melyet mint pénzügyminisz
ter adhatok. 

í á U d v i g l i aFános: Miután a két minisz
térium közt e kérdésre vonatkozó intézkedések 
mindeddig nem történtek meg, helyén volná, 
hogy e részben most intézkedjünk. Törvény sze
rint a ezek jövedelmek a pénzügyi miniszterhez 
tartoznak, következőleg oda kellene utasítani 
ezen bevételt, s azt itt ki kellene mondani és a 
vallásügyi minisztert arra utasítani, hogy ezen 
jövedelmeket oda utasítsa. 

Pul szky Ferencz előadó : T. ház ! 
A mennyire tudom, ezen törvény nem keletke
zett 1848 óta, mert nem keletkezhetett, tehát 
midőn keletkezett, még nem volt pénzügymi
nisztérium. Az, hogjr" ez az ország szükségleteire 
fordittassék — a mennyire én tudom, ez mindig 
a közoktatási alaphoz vétetett fel — az egészen 
máshová tartozik. A törvény itt fel nem olvas
tatott ; ha azt kívánjuk, hogy a törvény meg
tartassák , * még pedig szigorú megtartását kí
vánjuk, bizony jó lett volna, ha indítványozó ur 
nekünk a törvényt előadta volna, mert csak a 
szerint lehetne mondani, hogy analógiából me
lyik minisztériumhoz tartoznak e bevételek : 
mert a törvény maga sem az egyik, sem a má
sik minisztériumot meg nem nevezi, mivel e tör
vény hozatalakor még semmi minisztérium sem 
volt. Ezen kérdést tehát, nézetem szerint, nem 
igy kellett volna előadni; hanem az volna ta
lán a kérdés, hogy ki kezeli e jövedelmeket ? üy-
formán a kérdés ellen nem lehet semmi kifogás; 
de mielőtt e kérdésre feleletet kapnánk, nehéz 
intézkedni és igy rögtön ily kérdésről intézkedni, 
azt hiszem, nem is tartozik megint a budget té-
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telei megszavazásához, hanem ép ugy, mint ha
sonló esetben indítványozó ur azt mondta, hogy 
ez mindenesetre oly kérdés, mely megpendí
tendő. Nézetem szerint a budget tárgyalása azon 
idő, melyben minden kérdést meg lehet pendí
teni és bennünket figyelmeztetni, hogy itt vagy 
amott e vagy ama dolgot még el kell intézni; 
de azt, hogy a budget tételeinek megszavazását 
ez által megszakaszszuk és rögtön bele menjünk 
e vagy ama határozatba nem tartom szaba
tosnak. Ily kérdések, melyek mindenesetre fon
tosak, -most fenhagyandók és az arra való hatá
rozathozatal indítványba hozandó, mihelyt a bud-
gettárgyalásnak vége van: mert ez legkö
zelebb nem tartozik a budget megszavazásához és 
oly intézkedés, mely nem csak az idei, hanem 
minden budgetre nézve határozni fog. Azt hiszem 
tehát, e kérdés végleges tárgyalása és megvi
tatása a budget utánra halasztandó, midőn 
majd tüzetesebben szólhatunk hozzá. 

T i s z a K á l m á n : Előttem szólott képvi
selő ur véleményét — legalább igen sokban — nem 
pártolom. 

0 először kimondott egy nagy igazságot: 
azt, hogy a 48 előtti törvényekben sem pénz-, 
sem kultusminiszterről nincs szó, mert ez akkor 
nem is volt. Ez oly igazság, melyet valóban 
senki sem von kétségbe; de én azt gondolom, 
hogy volt szó a miniszter helyett magyar kincs
tárról, magyar alapítványokról, és volt szó oly 
alkotmányos testületekről, melyek ezeket kezel
ték, melyeknek nyomába lépett a minisztérium. 
Ha csak az tartoznék hatásköréhez az 1848-ban 
fölállított minisztériumnak, a mire nézve ezt a 
törvény határozottan kimondja, akkor valóban 
könnyű szerepe volna a miniszternek, mert alig 
volna hatásköre. 

A mi a dolgot magát illeti, azt mondotta 
előadó ur, hogy a bndgettárgyalás az alkalomj 
hol mindent meg lehet penditni, de ugy látszik, 
hite szerint semmit sem lehet elhatározni. Én 
azt tartom, hogy mindent meg lehet említeni és 
sokat és mindent, a mi a tárgyhoz tartozik, el 
is lehet határozni; már pedig azt hiszem, e 
kérdés szorosan a tárgyhoz tartozik, s nem hi
szem, hogy kétségbe vonja valaki azt, hogy 
hasonló bevételeket , mint a milyenről most 
Irányi képviselő ur kérdést tett, hajdan a kamara 
kezelt. A kamarának örökőse nyilván a pénz
ügyminisztérium ; tehát a fónálló törvényes gya
korlat szerint a pénzügyminisztérium ressortjába 
kell, hogy tartozzék ez ügy. 

Én tehát részemről azt kívánom, hogy Irá
nyi képviselőtársam kívánságához képest mon
dassák ki, hogy az ebből befolyó jövedelmek a 
pénzügyminiszter kezelése alatti állambevételek 
között forduljanak élő. 

Z i c h y N á n d o r g r . : T. ház! Az kétsé
get nem szenved, hogy ha valami oly jövedelmet 
tudunk, a mely a miniszter ur kezelése alá tar
tozik, hogy azt a budget tárgyalásakor, ha ott 
elő nem fordul, föl kell említeni és keresnünk, 
hogy hol van: mert a budget rendeltetése az, 
hogy a jövedelem evidentiában tartassák, rendel
tetése ' kijelöltessék, és hogy a számadás a budget 
alapján megtörténhessék. Azonban a pénzügymi
niszter ur ez alkalommal feleletében igen vilá
gosan kijelentette, hogy ő ezen jövedelmet át nem 
vette, és nem kezelte, tehát az ő tárczájában 
nem kereshető. Egyébiránt a budget az' ő tár
czájában kimerítve még nincs s természetesen 
nem kell sok vitatkozás annak kitudására, hogy 
azok jelenleg melyik tárczában kezeltetnek. Ott 
majd elő fognak kerülni és akkor ezen kérdés 
meg* lesz oldható, .vagy ha nem, akkor lesz helyén 
keresni és sürgetni, miképen kezeltetik. Ez al
kalommal magának az elvnek vitatása és e kér
dés bővebb elemezésének nincs helye, ezen kérdés 
akkorra tartandó fen, midőn a közoktatási mi
niszter tárczája fog tárgyaltatni. Igaz, hogy ez
előtt a kamara kezelte minden jövedelmét a ma
gyar államnak, jelenleg pedig nem a pénzügymi
niszter kezeli mind ezen jövedelmeket, hanem 
vannak jövedelmek, és oly más javak is, melyek 
más miniszterek által kezeltetnek. Hogy ezen 
intézkedés helyes-e, maradandólag fentartandó-e 
vagy nem? szintén nem ezen alkalommal tár
gyalandó, és így nem is a budget tárgyalásában 
kell azt megoldani. Én véleményemmel oda járu
lok, hogy e kérdés helyes és jogosult, azt hiszem 
azonban, hogy megoldásában inhereálni nem kell 
hanem arra az időre kell halasztani, midőn he
lyén lesz. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Be kell vallani, 
hogy a pénzügyi bizottság előadója Pulszky 
Ferencz ur igen gazdag az expediensekben. Mi
dőn én a múltkor megemlítettem azon kérdést, 
hogy czélja-e az államjövedelmeket a pénzügymi
niszter kezelésétől elválasztani, akkor ő azt 
mondta, hogy ott van a 48-ki törvény, mely 
azt így rendeli; arról itt nincs szó, hogy az ál-
lamjószágok a pénzügyminiszter kezelése alá bo
csáttassanak, 1848-ban csak arról volt szó, hogy 
a kincstár által kezelt jószágok felelős miniszté
rium által kezelendők ezentúl. Most pedig midőn 
arról van szó, hogy ezen kincstár jövedelmei a 
pénzügyminiszter által kezeltetvén, ezen tétele
ket is ő kezelje: most azt mondja, .hogy e tör
vény erről nem intézkedett. Én t. ház, azt hi
szem, itt a helye, hogy a t. ház véleményét ki
mondja, mit kíván :kivánja-e, hogy a megürült papi 
jószágok jövedelmei a rendes kincstári pénztárba 
menjenek? vagy kivételképen a kincstári va
gyontól elkülönítve,- a közoktatási, vagy más 
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minisztérium által kezeltessenek ? Annyi bizonyos, 
ha a kincstár örököse a pénzügyminiszter, őt ille
tik a bevételek, és nem tudom miképen történik, 
hogy a pénzügyminiszter, ki nem igen szeret va
lami jövedelmet kezéből kibocsátani, nem köve
telte. Én ezt nem értem. Azt hiszem, a kincstár 
vagyonának pénzét, bevételét ő kezeli és igy ez 
is az ő tárczájába tartozik és itt van a helye, 
hogy a ház véleményét ez iránt kimondja. 

Z s e d é n y i E d e : T. ház! Magam is igen 
természetesnek találom Irányi képviselőtársunk 
azon kérdését, hogy hol vannak a megürült 
püspökségek jövedelmei? Erre a pénzügyminiszter 
nr ugy felelt, a mint tényleg áll a kérdés, hogy 
t. i. ő ezen jövedelmekből egy krajczártsem ka
pott, tehát azokról nem számolhat ő, hanem a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter. Erre én, mint 
a pénzügyi bizottság egyik tagja, azt mondha
tom, hogy ott sem kerülnek elő. (Derültség.) 
Miért? Mert a concordatum szerint ezek többé 
sem apénzügy-, sem a vallás- és oktatásügyi mi
nisztérium, sem az állam pénztárába nem foly
nak, hanem magának az egyháznak javára for
díttatnak. (FölMáltásoh bal felől: A concordatum 
nem érvényes! Derültség.) Ezt talán tagadni fog
ják ; de vélekedésem szerint ugy áll a dolog : 
mert valahányszor püspökök neveztettek ki a 
concordatum létrejötte óta, mindig vagy oly 
hamar neveztettek ki az illetők elődeik halála 
után, hogy azt modták, a jövedelem ezt illeti, 
vagy pedig az illető egyház vette át a jövedel
met. Tehát vélekedésem szerint mégis csak kell 
határozatot hozni. Csak az a kérdés: vajon a t. 
ház rögtön most akar-e határozni, vagy pedig 
talán a pénzügyi bizottsághoz kívánja ezen kér
dést utasítani a végett, hogy e tekintetben vé
leményét adja be ? A bizottság mindkét minisz
tert ki fogja hallgatni, sőt talán az összes mi
nisztériumot is, és a körülményekhez képest ja
vaslatát elő fogja terjeszteni, a mi mindenesetre a 
leghelyesebb eljárás lenne. 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Arra vagyok bátor kérni a t. házat, 
(Halljuk!) hogy ezen tárgy fölötti tanácskozást 
és határozathozatalt akkorra méltóztassék halasz
tani, midőn az illető tárcza minisztere jelen lesz, 
annyival inkább, mivel — mint említettem — 
e tétel költségvetésemben csakugyan nem fordul 
elő, és a mint a dolgok jelenleg állnak, 
szorosan véve a pénzügyminisztérium budgetje 
nem alkalmas arra, hogy e tárgyban határozat 
hozassék. * 

Egyébiránt megjegyzem, hogy a miniszte-
riumrendszer behozatala folytán vannak más 
tárgyak is, melyek előbb a kir. kincstár által 
kezeltettek, és most az egyes tárcza-miniszte-
j*ek által kezeltetnek. így p. o. most a földmű

velési-, ipar- s kereskedelmi minisztérium kezeli 
a postát és jövedelmét; kezeli továbbá az állam
ménes urodalmakat, melyek jövedelmei előbb 
a kamarához folytak be. így kezeli a cultuszmi-
niszterium mindazt, mi az egyházi és nevelési 
alapokhoz tartozik és ennélfogva az alapítványi 
uradalmakat. Tehát a miniszteri rendszer beho
zatala volt befolyással az előbb gyakorlatban volt 
kezelés megváltoztatására. 

Kérem ennélfogva a t. házat, méltóztassék 
ezen tárgyat, mely jelenleg bizonyára nem tar
tozik a költségvetéshez, akkorra halasztani, midőn 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur jelen 
lehet. (Helyeslés.) 

S i m o n y i L a j o s b . : T. ház! Nem pártol
hatom Zsedényi képviselőtársam azon nézetét, 
hogy ezen javak utáni élvezet, mely az államot 
illeti, egyházi javak volnának, és azért a cul-
tusmiuiszterium által kezeltetendők. 

Z s e d é n y i E d e : Egy szóval sem mon
dottam ! (Derültség, nevetés. Elnök csenget.) Én 
csak a tényleges helyzetet adtam elő. 

S i m o n y i l a j o s h . : Tehát, hogy a 
cultuszminiszterium által kezeltetnek. 

Z s e d é n y i E d e : Azt sem mondottam. 
(Derültség.) 

S i m o n y i I a j o s h . : Tehát sehol sem 
találtatnak. 

Ezen jövedelem nem az egyházat, hanem az 
államot illeti, és azért a pénzügyminisztérium 
budgetjébe való. Én tehát azt hiszem, hogy 
ezen tétel akkor, hogy ha a cultuszminiszterium 
budgetje tárgyalásánál előfordulna, ezen állitá
som ne vonassák kétségbe, és ne mondassák, 
hogy ha ezen tételeket a pénzügyminiszterhez 
akarnánk áttenni, akkor a túlsó oldalról többen 
azt mondhatják, hogy az elkésett dolog, miután 
a pénzügyminiszter budgetje be van fejezve. 

Nem osztozom t. képviselőtársam Zichy 
Nándor nézetében sem, hogy a budgettárgyalása 
alkalmával nem lehetne ez iránt határozatot 
hozni: mert a budget tárgyalásnál nem csak 
arról van szó, hogy az egyes tételek elfogadtat
nak-e vagy nem? hanem egyszersmind arról, 
hogy ezen tételek melyik miniszter rovatába tar
tozzanak, vagy ezek onnan átteendők, és hová. 
Én részemről nem helyeslem soha, hogy az egyes 
tételek más miniszternél fordulnak elő mint a pénz
ügyminiszter budgetjében: mert akkor részben 
nettó budget fog előállíttatni, mely pedig a mos
tani követelmények szerint sohasem jó: mert 
nézetem szerint oda kell igyekeznünk,hogy brutto-
budget legyen. Ha pedig az egyes miniszterek 
is kezelnek jövedelmeket, mindig netto-budget 
lesz. 

Készemről belenyugszom abba, hogy az ak
kor tárgyaltassék, midőn a eultusminiszter bud-
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getje fog tárgyalás elé kerülni, csakhogy akkor 
ne tétessék azon kifogás, hogy a pénzügymi
niszter budgetjénél lett volna tárgyalandó, és 
igy elkésett. 

G h y c z y K á l m á n : T. képviselőház! 
it t két rendbeli kérdés fordul elő : egyik pénz
ügyi, a másik elvi kérdés. 

A pénzügyi kérdés az, hogy hova folyjanak 
be ezen jövedelmek és minemű jövedelmek ezek, 
mennyi összegekből állanak ? Pénzügyi tekintet
ben ez nem nagyon fontos kérdés : mert mióta 
a eoncordatum létesült — egyébiránt nagyon 
helyesen — püspöki javadalmak és állások ha
mar szoktak betöltetni és az úgynevezett inter-
calaris jövedelem most már nem nagyon fontos. 

De a másik kérdés az elvi, s ez abból ál l : 
eddig tagadhatatlan százados gyakorlat szerint 
a megürült egyházi javadalmak jövedelmei min
dig mint állami jövedelem az állam kincstárába 
folytak be. Legújabb időben történt azon válto
zás, és én nem tudom biztosan, de lehet, hogy 
a eoncordatum folytán, hogy ezen jövedelmek a 
vallásalapba folynak be. Ezen elvi kérdés el
döntése mindjárt i t t forog fen, azon kérdésnél: 
hol és mikor tárgyaltassanak a megürült egy-
házi főjavadalmak jövedelmei? mert, ha azt mon
danók, hogy a eultusminiszteriumnál tárgyalandók, 
akkor .már elvileg elismernők, hogy az állam-
jövedelmek sorába nem tartoznak. I t t pedig a 
hiba épen az, hogy a törvényhozás hozzájárulása 
nélkül egy forrása az államjövedelmeknek az ál
lam pénztárától elvonatik. Ez a kérdés egyéb
iránt tüzetesebb tárgyalást igényel, mert bátor 
vagyok a t. házat arra figyelmeztetni, miszerint 
a cultuszminiszter ur a múlt országgyűlés alatt 
oda is volt utasítva, hogy a kezelése alatt levő 
alapok és közalapítványok iránt egy felvilágosító 
kimutatást terjeszszen a ház elé. E felvilágosító 
kimutatásba majd be kell foglaltatni annak, hogy 
azon alap, melybe az interealáris jövedelmek 
tartoznak, most hova fordittatik. De a eultus-
miniszter ur ez iránti előterjesztését még nem 
tet te le a ház asztalára. (Valaki; Letette !) Ki van 
ugyan osztva, de a ház asztalára nem téte
te t t le. 

Ennélfogva mindenesetre kénytelen volnék i 
az ellen felszólalni, hogy ezen kérdés a eultus- •• 
miniszter költségvetésének tárgyalása alkalmával 
mint oda tartozó vétessék fel; hanem azt hi
szem, ezen tárgy a pénzügyminisztérium költ
ségvetéséhez tartozik. Egyébiránt nem vagyok 
az ellen, ha azt a t . ház netalán czélszerübb-
nek tarja, hogy eziránt most azonnal határozat 
ne hozassék, hanem külön tárgyalásra tűzessék 
ki, olyankorra, midőn a cultusminiszter ur is 
jelen lesz. Ily értelemben volnék ellene a pénz
ügyminiszter ur által te t t azon javaslatnak, hogy 
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e kérdés külön tásgyaltassék, de az ellen, ismé
telve is felszólalok, hogy tárgyalta ssék, mint a 
cultusminiszteri költségvetés része. (Helyeslés.) 

K r a j e s i k J á n o s : T. ház! (Zajos és 
hosszas felkiáltások : Halljuk ! Halljuk !) Nem szólal
tam volna föl, ha Zsedényi képviselő ur nem 
te t t volna említést a eoncordatumról. 

Komárom városának érdemes képviselője 
régi időkre hivatkozott. Legyen szabad nékem is 
régi időkre hivatkoznom és pedig Verbőczyre, 
(Fölkiáltások: Oh! Oh!) Verböczy azt mondja — 
nem tudom, melyik részben? mert rögtön ily 
tárgyhoz szólani nagyon nehéz — azt mondja : 
„Vacantium beneficiorum legitimus suecessor est 
rex." E jövedelem tehát kizárólag ő felsége tu
lajdona. (Derültség.) 

Zsedényi képviselő ur megérintvén a eon-
cordatumot, azt méltóztatott mondani, hogy az 
előbbeni rendszer alatt gyorsan töltettek be a 
püspökségek. Ez nem érdeme az előbbeni rend
szernek, mert ez benne van a conventió Koío-
nichiánában, melyrőlaz 1715-ki év egyik törvény-
czikke — nem tudom melyik — szintén intézke
dik. A conventió Kolonichiánában pedig világo
san benne van, hogy a felség negyed év alat t 
tartozik a püspököt kinevezni. 

Ezekből kitűnik, hogy a régi időre nagyon 
helytelenül történt hivatkozás (Atalános derültség) 
és helytelenül hozatott föl az előbbeni rendszer 
érdemeképen, hogy gyorsabban történtek a kine
vezések : mert ez csak a conventió Koloniehiána 
folytán történt. 

Miután pedig az interealáris jövedelmek 
kizárólag ő felsége tulajdonát képezik, (Derültség 
és eüenmoiulás) ő felsége ezen tulajdonáról le
mondhatott a vallásalap j avá ra . (Fölkiáltások : 
dehogy! dehogy!) azért is én azt hiszem, hogy 
ezen jövedelem jogosultan fordul elő a cultus-
miniszterium költségvetésében. (Atalános ellenmon
dás és derültség.) 

I v á n k a , I m r e : A mit Ghyczy Kálmán 
igen tisztelt képviselőtársam mondott, hogy he
lyesli, miszerint a püspökségek ujabb időben 
gyorsan töltetnek be, én is helyeslem; de hogy 
e néven a eoncordatum csempésztessék be, — a 
mely eoncordatum Magyarországra nézve törve-1* 
nyesen érvényes soha sem lehet — ezt nem 
hallgathatom el. Bár milyen rövid idő legyen 
is a püspökségek megürülése és betöltése közt, 
valami jövedelem mégis van ez időközben és e 
jövedelem nem illeti a „rex"-et, hanem az államot: 
mert most az állam azon rex, a kit Verböczy 
emiitett. (Helyeslés.) Ily mellékesen tárgyalni ily 
igen fontos kérdést, senkinek sem lehet szándéka. 
Ez kapcsolatban van a püspökök és érsekek fize
tésével is, mely Európa szerte ily nagy mérték
ben, mint Magyarországon már sehol sem iéte-

45 
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zik. En azt hiszem, egy püspöknek — miut 
egyénnek — annyi fizetés elég, mint egy mi
niszteré. (FöüciáÜások: Sok is!) A többi jövedelem 
pedig, vajon az állam vagy az illető egyház 
javára fordithassék-e ? azt, igy mellékesen tár
gyalni nem lehet; de gondolom, megjött ideje, 
hogy hozzányúljon e kérdéshez valaki, mert érett 
arra. hogy lerázassák a fáról. Osztozom a pénz
ügyminiszter ur azon nézetében, hogy a tüzetes 
tárgyalás akkorra halasztassék, midőn a cultus
miniszter is jelen lesz, de azon megjegyzéssel. 
hogy e jövedelmet mindenesetre az állam jövedel
mei közé, nem pedig az egyház jövedelmei közé 
kell fölvenni. 

A vita folyamában fölmerült a pénzügymi
niszter ur azon megjegyzése is, hogy a eultus-
miniszter és kereskedelmi miniszter jószágokat 
kezelnek. A pénzügyminiszternek e megjegyzése 
engem viszont más megjegyzésre késztet, ugyan
is nem tartom helyesnek, hogy a cultusminiszter 
jószágok kezelésével foglalkozzék: annak más 
föladata van. Hasonlókép a kereskedelmi minisz
ter ur foglalkozhatik ugyan azzal, hogy a mé
nesek jók legyenek, de az államjószágok mi
kénti kezelését nem a kereskedelmi miniszter ur 
ressortjához tartozónak vélem. Azt hiszem, az 
összes államjavak kezelése a pénzügyérség teen
dői közé tartozik. 

latinovics V i n c z e : T. ház! Én nem 
akarom egyátalában téveseknek mondani az itt 
fölhozottakat; csak azt az egyet mondom, hogy 
tökéletesen igaza van Krajcsik képviselő urnák 
(Mozgás. FölMáltások bal oldalon: Ohó! Ohú !) a tör
vény idézésében mind Verbőczy, mind az 171 5-ki 
nem tudom hányadik törvényeikre nézve; csak 
egyben tévedett: abban t. L, hogy igenis ő fel
sége jövedelmei közé tartoztak az intercaláris 
pénzek; de nem tulajdonul; hanem kötelessége 
volt azokat a határőrvidéki várak fentartására 
fordítani. S e tekintetben hivatkozom Ghyczy 
Kálmán képviselő úrra. ki már hosszabb idő óta 
több országgyűlésnek tagja volt és nagyon jól 
tudja, hogy e tekintetben számtalan sérelme 
volt az országgyűlésnek ; de mindazáltal e sé
relmek nem orvosoltattak. En tehát a mellett 
vagyok, a mit Ghyczy képviselő ur mondott, 
hogy a cultusminiszter jelenlétében tárgyaltassék 
e kérdés; de azt nem akarom, hogy elhangozzék 
itt azon fölvetett állítás, mintha minden jövede
lem a fejedelem tulajdona volt volna. Ezt me
rően tagadom. (Helyeslés.) 

S o m o s s y I g n á c z : T. ház! Csak azért 
szólalok fel, hogy észrevétel nélkül ne maradjon 
Krajcsik képviselőtársunk Verbőczyből te t t idézete, 
és a rex szónak fölemlitése. Azt hiszem, rajta 
kivül senki sincs a házban, a ki a rex alatt 
mást értsen, mint a koronázott fejedelmet és 

azon lemondás, a mire ő hivatkozott, meg aitaia 
sem alkalmazható. 

S z o n t a g h P á l (cscmádi): T. képviselőház! 
Engem is hasonló indok késztet a felszólalásra, 
mint közvetlen előttem szólott képviselő és elv
társamat Somossy Ignáczot. Még azon megkülön
böztetés helyreigazítására, mit Somossy Ignácz 
képviselőtársam mondott, az ujabb status-tudo
mány felfogása szerint nem elégséges. Mert bár 
legyen megkoronázott rex, vagy akár milyen rex : 
alkotmányos országban rexet, az állam fogalmától 
megkülönböztetni nem lehet. A ki ezt megkülön
bözteti, az nem alkotmányos felfogásból indul ki, 
az a régi absolutismus rengetegeiben tévedez. 
Hogy tehát ezen fogalom reflectálatlannl ne ma
radjon , vagy legalább némi félremagyarázás ne 
történjék, ez késztetett engem ezen fölvilágositásra. 
Hozzáteszem még, hogy lett légyen bár előbb 
akár ő fölségének jövedelméül is tulajdonitható, 
miután most már van civillista, ily értelmezésnek 
helye nem lehetne. Nézetem szerint tehát Ver
bőczy ezt soha nem ér te t te ; de ha igy értette 
is Verbőczy, most azt máskép értelmezni nem 
lehet, mintugy hogy bárhol fordul is elő a régi törvé
nyekben e kifejezés „rex*-, mindig a magyar ál
lam értendő, melynek a rex kiegészítő része. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztassanak nyilatkozni, i t t 
több oldalról pártolt azon nézetet kivánják-e 
határozatilag kimondatni, hogy e kérdésben hall
gattassák meg a pénzügyi bizottság ? (Felkiáltások: 
a cultusminiszter!) Bocsánatot kérek, elmondom, 
mikép történt. Egyik vélemény az volt, hogy e 
kérdésben a pénzügyi bizottság, megolvasván a 
törvényeket és meghallgatván a minisztereket, 
véleményét nyilvánítsa és ez lenne anyagi alapja 
a további tárgyalásnak; a másik vélemény azt 
mondja, hogy ez nem szükséges, hanem egy alka
lommal, midőn itt lesz a cultusminiszter, tűzessék 
ki napirendre és tárgyaltassék a pénzügyi bizott
ság előzetes eljárása nélkül. E kettő között mél
tóztassanak választani. 

L u d v i g h J á n o s : T. ház! Az én indít
ványom nem azt tárgyazza, hogy most vitassuk 
meg az intercaláris püspöki jövedelmek termé
szetét; hanem azon szabálynál fogva, hogy mi 
az ország jövedelmét régi törvény szerint oda 
utasítsuk, a hol azelőtt a magyar kincstár volt 
annak kezelője, ezt pedig most a pénzügyminisz
ter helyettesíti. (Közbeszólás jobb felől. Három mi
niszter !) Már most, ha a tárgyat elhalasztani mél
tóztatnak, kérem azt lehető rövid határidő alatt 
napirendre kitüzetni. Egyúttal írásban beadom 
egy pár szóból álló javaslatomat. (Felolvassa) : 
„A megürült egyházi javadalmaknak időközi jö
vedelmeit a pénzügyminiszter vegye be tárczá-
jának fedezetei közé." 
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zichy STándor g r . : Az elnök által 
feltett kérdésre vonatkozólag bátorkodom meg
jegyezni, hogy az én véleményem oda járult, és 
azt világosan is kifejeztem, hogy ezen kérdés ne 
itt, hanem a cultusminiszter tárgyalása alkal
mával vétessék fel. (Nem lehet.) 

T i s z a K á l m á n : Azt gondolom, a kér
dés nem lehet más, mint a melyet a ház t. el
nöke föltett. A pénzügyminiszter ur indítványa 
az volt, hogy ezen kérdés külön napon tárgyal-
tassék, akkor, mikor a cultusminiszter is jelen le
het, nem pedig a cultusminiszter budgetjében. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát a t. ház nem utasítja a 
pénzügyi bizottsághoz, hanem tárgyalására kü
lön napot fog kitűzni, melyen a cultusminiszter 
is jelen lesz. Nem tudom, méltóztatnak-e közbe
vetőleg a költségvetés tárgyalása közben, vagy 
azután fölvenni? (Minél előbb!) Tehát akkor, mi
dőn a cultusminiszter ur jelen lesz, vele egyet 
értve fogom napirendre kitűzni. 

G h y c z y K á l m á n : A napirendre tűzés 
előtt pedig az elnök ur a házat kétségkívül ér
tesíteni fogja. 

E l n ö k : Természetesen: ha pl. holnapután 
fog történni, akkor holnap jelentem be. 

Most következik a különféle bevételek ro
vata. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a különféle bevételek egyes rovatait, melyek észrevé
tel nélkül elfogadtatnak) 

P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó : E szerint 
bevégeztük volna a tárgyalást; azonban a pénz
ügyi bizottságnak még van egy másik észrevétele, 
még pedig ez : (Olvassa) „A pénzügyminisztérium 
költségvetésének rendes szükségleti tételeit ille
tőleg megjegyzendő még, hogy alulírott bizottság, 
az alsóbb fokú pénzügyi tisztviselők által fize-
tésjavitásért benyújtott s a bizottsághoz utalt 
folyamodás következtében, tekintettel a folyamo
dók csakugyan súlyosnak fölismert anyagi hely
zetére, egyetértésben a pénzügyminiszterrel, azon 
megállapodásra jutott, hogy a t. képviselőház 
elé a következő indítványt terjeszsze. 

„Először: hogy addig is. mig az államhiva
talnokok állását, fizetési, nyugdíjazási és egyéb 
viszonyait szabályzó rendszeres törvény alkottat
nék, a 400 forinton aluli fizetésben levő hiva
talnokok fizetvénye oly kép emeltessék, hogy a 
központban, s jelesül a pénzügyminisztérium 
kebelében s egyéb pénzügyi hivatalokban alkal
mazott tisztviselők évi fizetése 500 forintnál, a 
vidéki pénzügyi hatóságoknál pedig alkalmazot
také 400 forintnál kevesebb ne legyen. Ellenben 
az ugyanezen minisztérium alá tartozó állam
jószágokon elhelyezett tisztviselőknek, mint a 
kik faluhelyeken lakván, a drágaság nyomasztó 

hatásának nincsenek annyira kitéve, fizetése a 
jelenlegi maradjon. Egyéb minisztériumokról azért 
nem levén szó, mivel azok egyikében sincsenek 
oly tisztviselők alkalmazva, a kiknek fizetése 
400 forintnál kevesebb volna. 

„Másodszor: az itt indítványba hozott fizetés
emelést azonban takarékossági tekintetből a bi
zottság nem állandó és váítozhatlan mérvként, 
hanem csak fizetési pótlékként véli megszavazan-
dónak, minek folytán az illetők nyugdij-összegei 
kiszabásánál e fizetés-javitás nem lesz tekintetbe 
veendő. 

„Az ilykép szükséglendő összeg a pénzügy
minisztérium ISTO-ik évi költségvetésének rendes 
tételei sorában kerekszámban 200,000 forintot 
tenne, melyből az *;. alatt idecsatolt felosztási 
kulcs szerint 145,250 forint a tettleges fizetési 
kiegyenlítésekre, 54,750 forint pedig mint áta
lány arra szolgálna, hogy a minisztérium (e 
részbeni számadás kötelezettsége mellett) időnkint 
előforduló szükségesetekben segélyezést nyújthas
son, vagy a mennyiben az illető hivatalnokok 
száma, a sietősen készült jegyzékben fölvettnél 
nagyobbnak mutatkoznék, az innen eredő kiadási 
többletnek fedezését illetőleg némi alap álljon 
rendelkezésre. 

„ 1 7 Az alsóbb rangú pénzügyi hivatalnokok 
némely kategóriái számára illetmény feljavitási 
pótlék fejében 200,000 írt." 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! A pénz
ügyi bizottság átalános jelentésének, most fölol
vasott része vonatkozik az alsóbbrendű hivatalno
kok fizetésének javítására. Méltóztatik a t. ház 
tudni, hogy ugyanezen tárgy iránt Pest belváros 
érdemes képviselője, Deák Ferencz legközelebb in
dítványt adott be, mely ujabb tárgyalás végett 
a pénzügyi bizottsághoz utasíttatott. A pénz
ügyi bizottság e tárgyban már ma délutánra ta
nácskozás végett össze van híva; előbbre nem le
hetett, miután a határozat csak szombaton hoza
tott. En tehát bátor volnék a t. házat kérni, mél
tóztassék ezen most felolvasott szakaszok tárgya
lását, illetőleg az ez iránti határozatot, a pénzügyi 
bizottságnak Deák Ferencz indítványa folytán be
adandó ujabb jelentéséig, mely legközelebb be fog 
adatni, elhalasztani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház ezt elfogad
ni 1 (Elfogadjuk!) Tehát e tárgy a pénzügyi bi
zottság ujabb jelentéséig elhalasztatik. 

Következnének a rendkívüli szükségletek; 
minthogy azonban tudom, hogy ennek több pont
ja hosszasabb tanácskozásra fog alkalmat adni, 
azt indítványozom: vegyük föl most a pénzügyi 
bizottság jelentéseit; a rendkívüli szükségletek 
tárgyalását pedig hagyjuk holnapra. (Helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a pénz
ügyi bizottság jelentését a budai főreáltanoda taná-

45* 
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rainak fizetése emelését, továbbá a buda-pesti gyorsiró-
egylet segélyezését, végre Pest városa törvénykezési 
költségei megtérítését tárgyazó folyamodványok tár
gyában.) 

E l n ö k : T. ház! Ezen most beadott 3 
rendbeli jelentése a pénzügyi bizottságnak ki
nyomatandó. (Helyeslés.) Méltóztassék ezek tár
gyalása fölött határozni. Az én vélekedésem, 
melyet javaslatba hozok, az, hogy minden egyes 
jelentés azon budget alkalmával vétessék figye
lembe, melybe a kérvény tartozik. Így p. o. 
a budai főreáltanoda tanárai fizetésének föl
emelésénél szóló, valamint a pest-budai gyorsíró 
egyletnek segélyezése tárgyában beadott kérvény 
a közoktatási miniszterhez tartozik; végre a 3-ik, 
mely Pest szabad királyi városa törvénykezési 
költségeinek visszatérítéséről szól, a belügymi
niszternél fordul elő: tehát ezen miniszterek bud-
geteinél fognak tárgyaltatni az említett kérvé

nyek. (Helyeslés,) Ha méltóztatik a t. ház elfo
gadni, akkor fognak tárgyaltatni. (Elfogadjuk!) 

T. ház! A kereskedelmi miniszter ur fölszó
lított, hogy az általa tegnapelőtt indítványba 
hozott, „Angol szerződés"-nek vég elfogadása 
igen sürgős; amennyiben tehát az osztályok e 
részben és a tőzsdebiróság iránt még nem ta
nácskoztak és véleményt nem készítettek, mél
tóztassanak azt ma vagy holnap megtenni, hogy 
az minél előbb tárgyalás alá jöhessen. Ennél
fogva igen kérem a t. osztályok elnökeit, szíves
kedjenek ez iránt intézkedni. 

Holnap 10 órakor lesz ülés ; ma pedig a t. kép
viselők d. u. 2 órakor elhunyt tagtársunk vég
tisztességére a református egyházban összejönni 
méltóztassanak. 

Az ülés végződik d. u. 12''/2 óraJcor. 

IOI. országos filé 
1870. január 25-dikén 

S o m s s i c h P á l , u t ó b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények és könyvküldemény bemutatása. Lindner Gusztáv határozati javaslatot nyújt be a 
gyorsírás tanításáról. A pénzügyminiszteri költségvetés tárgyalása tovább foly és bevégződik. A német államokkal 
kötött távirdai egyeszményről szóló törvény szentesittetvén, kihirdettetik. A pénzügyi törvényszékek ideiglenes fentar-
tásáról szóló törvényjavaslat egy szerkezeti hiba miatt nem szentesittethetvén, megigazítva újra benyujtatik. A köz
lekedési miniszter költségvetése tárgyalás alá vétetik. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 101'/4 órakor. 

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

Bujanovics Sándor j egyző (olvassa 
a január 24-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

I r á n y i D á n i e l : A nélkül, hogy a fel
olvasott jegyzőkönyvön csak egy szót is kíván
nék változtatni, engedje meg a t. ház, hogy a 
a felolvasott jegyzőkönyv folytán egy óhajnak 
adjak kifejezést, mely abból áll, hogy, ha jövő

ben — adja Isten, hogy ez ne történjék — va
lamely képviselő meghalna : vagy mindegyiknek 
emléke megerősíttessék a jegyzőkönyvben, vagy 
mindegyiknek halála egyszerűen fájdalmas tudó
sításul vétessék. 

E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesítve levén, 
kérem a t. házat, méltóztassék az elnökséget fel
hatalmazni, hogy a megürült képviselői állomá
sok betöltése végett felszólíthassa az illető köz
ponti bizottságokat uj választások eszközlésére. 
(Helyeslés.) 

Kőszeg szabad kir. város közönsége váro
sukban egy első folyamodásu törvényszék fel
állítását kéri. 

Nagy-Várad város közönsége az Eszter-
házy-képtárnak országos költségeni megvásárlá
sát kéri. 




