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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. 
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Szatmár-Németi város közönsége mindkét 
nembeli zárdák és kolostorok eltörlését kéri. 

Eperjes város közönsége az Eszterházy-kép-
tárnak országos költségem megvásárlását kéri. 

Eperjes város közönsége Kassa szabad kir. 
városnak a kassa-oderbergi vasút tárgyában be
adott kérvényét pártolja. 

Eperjes város közönsége Fiúménak Magyar-
országhozi visszacsatoltatását kéri. 

Sáros megye közönségének felirata, melyben 
a közlekedési minisztériumot katározatilag uta,-
sittatni kéri, hogy a kassa-oderbergi vasút ki
építésére és megnyitására egy hatáiddőt kitűzzön 
s azt szigorúan követelje. 

Debreezen szabad kir. város közönségének 
kérvénye, melyben az árvákat segedelmező pénz
alap törvénytelen el darabolás a, és minteg}r 

140,000 forint értékű városi közvagyonnak a 
nagyváradi latin szertartású kath. szentszék ren
delkezése alá áterőszakolása által, az ideiglenes 
kormányzat idejében 1862-ík évben, a város 
alapítványi pénztára ellen elkövetett sérelem 
orvosoltatása iránt hatályos intézkedést kér 
tétetni. 

Debreezen szabad kir. város közönségének 
kérvénye, melyben a törvényhatóságok rendezése 
tárgyában mielőbb törvényt kér alkottatni. 

A közgazdasági minisztérium átküldi a „Hi
vatalos statistikai közlemények6 II. évfolya
mának 2., 3. és 4-ik füzetét. Tudomásul vétetik. 

Még van szerencsém néhány magánkér
vényt benyújtani. 

Gyergyó-szent-miklósi özvegy honvédfőhad
nagy Ferenezy Ferenczné kérvénye, melyben az 
ország kincstárából nyugdíj vagy fölsegélyezés 
végett esedezik. 

Gyergyó-szent-miklósi volt honvédhadnagj7 

László Dávid kérvénye, melyben nyugdíj vagy 
az ország kincstárából felsegélyezés végett ese
dezik. 

Gyergyó-szent-miklósi volt honvédszázados 
Portik István kérvénye, melyben nyugdíj vagy 
az ország kincstárából felsegélyezés végett ese
dezik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

H a l a s s y G y u l a : Van szerencsém Besz-
terczebánya szabad kir. város közönségének kér
vényét benyújtani, melyben Zólyom városától 
Beszterczebányára engedélyezendő vasúti szárny
vonal kiépítését kéri. 

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

L á s z l ó I m r e : Van szerencsém bemu
tatni 134 szentesi lakos kérvényét a regale és 
egyéb kizárólagos kisebb haszonvételek eltörlése 

iránt, s kérem azt a kérvényi bizottsághoz 
áttenni 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasít-
tátik. 

J o a n n o v i c s G y ö r g y : Vau szerencsém 
bemutatni Temes- és Krassó megyék nevében 
azok lakosai által aláirt kérelmet, melyben a 
teines-buziás-lugos-karansebesi vasútvonal kiépí
tése kérdését, mely már az 1846—48-iki ország
gyűlési határozattal elvben kedvezően eldönte
tett, de még eddig végleg tisztába nem hoza
tott, minél előbb tárgyalás alá vétetni és vég
legesen elintéztetni kérik. Kérem a t. házat, 
méltóztassék e kérvényt a kérvényi bizottsághoz 
utasítani. 

E l n ö k : Áttétetik a kérvényi bizottsághoz. 
L i n d n e r G u s z t á v : A közoktatási mi

nisztérium költségvetése e napokban tárgyalás alá 
fogván kerülni, bátorkodom következő határozati 
javaslatot a ház asztalára letenni. (Olvassa): 
„Tekintettel arra, hogy 1-ször a gyorsirászat a 
szakértők egyhangú véleménye szerint kitűnő 
alaki, mivelődési és oktatási eszköz; 2-szor a 
gyorsirászat jelenleg a legjobb, leggyorsabb és 
legbiztosabb írás általi kifejezése a gondolatnak; 
3-szor egyszerűségre, gyorsaságra és világos
ságra nézve a folyó írás fölött áll; 4-szer tekin
tettel arra, hogy a gyorsirászat ezen tulajdon
ságai által kitűnő előmozdító eszköze az átalános 
és szaktudományi műveltség terjesztésének; Q-ör 
tekintettel arra, hogy a gyorsirászat, ha köz
vagyonná válik, az időnek és helynek valóban 
lángelmü legyőzése által a nép anyagi és szel
lemi közlekedését minden viszonyaiban hathatósan 
előmozdítja; 6-or végre tekintettel arra, hogy a 
gyorsirászat épen alkotmányos államban — a 
nyilvánosság elvénél fogva — eleven tevékenységre 
hivatva van: határozza el a t. ház : a gyors
irászat Magyarország azon főgymnasiumaiban é$ 
reáltanodáiban, melyekről rendelkezni a közök 
tatási minisztérium jogában áll, már az 1870— 
71-ki tanévben mint facultativ tantárgy beveze
tendő, és ezen ezélra 30,000 f'rt megajánlandó.* 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (újra 
fölolvassa Lindner Gusztáv határozati javaslatát.) 

E l n ö k : Ezen határozati javaslat ki fog 
nyomatni, szokott módon kiosztatni és talán, ha 
elkészül addig, a mig a kuítusminiszterium bud-
getje tárgyalás alá kerül, azzal együttesen tár
gyaltatni. 

Következik a napirenden levő tárgy, t. i. a 
pénzügyminiszter urnák rendkívüli költségvetése. 
Kérem előadó urat, foglalja el helyét. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a pénzügyminiszteri rendkívüli szükségleti fedezet első 
részét.) 
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E l n ö k : Van-e átalánosságban észrevétele 
a pénzügyi bizottságnak? 

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

V á r a d y G á b o r : Hogy a t. pénzügymi
niszter ur költségvetése, értem a rendes költség
vetést, könnyebben és aránylag rövidebb idő 
alatt haladt keresztül a tárgyaláson, mint az 
azt megelőzött két minisztérium költségvetése, 
annak egyik okát abban keresem és találom, 
hogy a pénzügyminiszter ur a rendes költségve
tést egy kimerítő indokolt jelentés kíséretében 
nyújtotta be, ámbár ezen jelentés nem terjedt ki 
a költségvetés minden részére, s igy nélkülöz
nünk kellett a különféle bevételek és kiadások 
feletti indokolást. Különösen nélkülöztük ezen 
indokolást a miniszter urnák a rendkívüli szük
ségletre vonatkozó előterjesztésében, melyre azon 
indokolást ki nem terjesztette, és melyre nézve 
a pénzügyi bizottság sem adott felvilágosító je
lentést. Ez alkalommal tehát, t. ház, csak azon 
óhajtásomat fejezem ki, hogy a jövő alkalommal 
az ilyen indokolt jelentések nem csak a költség
vetés egyes részeire, hanem annak minden részére, 
és pedig ugy a rendes, mint a rendkívüli szük
ségletre nézve terjesztessenek ki. Ezt voltam bá
tor a t. ház figyelmébe ajánlani. 

E l n ö k : Nem tudom, t. ház, méltóztatik-e 
azon előbbi határozatnál megmaradni, hogy a 
költségvetés fejezetenkint tárgyaltassék, vagy 
pedig talán ezen határozatot megváltoztatni 
méltóztatik ? 

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 : Pontonkint kérem tárgyaltatni. 

P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó : A mi a 
rendkívüli szükségletet illeti, azt, ugy hiszem, 
nem is lehet máskép, mint pontonkint tárgyalni, 
mert itt minden pont egy-egy uj ezim és min
denikre lehetnek észrevételek. 

E l n ö k : Tehát pontonkint méltóztassanak 
hozzá szólani. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a rendkívüli szükséglet első czlmét, a vajda-hunyadi 
vár helyreállítása iránt.) 

P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó : Legyen 
szabad megjegyeznem, hogy ez ügy már a múlt 
országgyűlésen is előkerült, és akkor elvben el
határoztatott a vajda-hunyadi várnak helyreál
lítása s első évi részletként már tavaly 50 ezer 
forint megszavaztatott; most tehát a második 
hason összegű részlet megszavazásáról van szó. 
A tavalyi diskussiók folytán, ugy hiszem, ezen 
tétel elfogadható lenne. 

E l n ö k : Van észrevétele a tiszt, háznak? 
(Nincs!) Az 50 ezer forint tehát a vajda-hunyadi 
vár fentartására elfogadtatik a t. ház által. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 2-ik czimet az államnyomdáról.) 

P u l s z k y E e r e n c z e l ő a d ó : Erre is 
legyen szabad megjegyeznem, hogy a pesti nyom
dák nem elegendők a nyomtatásoknak annak 
idején teljesítésére. Tudjuk, mennyi baja van a 
t. háznak is a miatt, hogy a nyomtatványok 
pontosan meg nem jelennek, és mennyire elma
radoznak a jegyzőkönyvek és naplók. Tudjuk, 
hogy az államnyomdát rendbe akarta hozni a 
pénzügyminiszter ur, és igy igen természetes, 
hogy ha már rendbe hozza, azt a legújabb, leg
jobb szerkezet szerint akarja rendbe hozni. Van 
benne betűöntődé is, szóval tökéletesen meg fog 
felelni mindazon szükségleteknek, melyeknek egy 
államnyomda kell, hogy megfeleljen. Ha nagy
nak látszik is az összeg, de csak egyszer szavaz-
tatik meg, és ha a nyomda egyszer föl lesz sze
relve, akkor képes lesz minden nyomtatvánjd; 
kellő időben kiállítani. Tudjuk, hogy a költség
vetés indokolásainak és magának a költségve
tésnek is későn történt beadása a kinyomatás 
lassúsága által okoztatott, pedig két nyomdában 
is történt a nyomtatás. Azt hiszem tehát, ezen 
összeg mulhatlanul szükséges, és ennélfogva aján
lom azt elfogadás végett. (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Elfogadtatott. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a gödöllői uradalomban eszlcödendő különféle uj épít
kezésekről szóló harmadik czimet, mely észrevétel nél
kül elfogadtatik, aztán a diós-győri katonai urada
lomhoz tartozó építkezésekről szóló negyedik czimet.) 

P u l s z k y E e r e n c z e l ő a d ó : E pontra 
nézve a bizottság a szöveg megváltoztatását 
hozza indítványba, következőleg: „a diós-győri 
koronái uradalomban, Miskolczon uj építésre." 

E l n ö k : Méltóztatnak a czim ezen meg
változtatását elfogadni ? (Elfogadjuk!) Elfogad
tatott. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a diós-győri hengerde bevégzéséről szóló ő-ik, az új
pesti Duna-révnél építendő uj hivatali épületről szóló 
6-ik, a pesti jogügyi igazgatóság épületéről szóló 7-ik, 
a pesti vámhivatalról szóló 8-ik, az Úr-völgyön épí
tendő vámhivatalról szóló 9-ik, az aradi pénzügyi 
igazgatóság számára építendő uj házról szóié 10-ik, 
a pécsi államépületnek átalakításáról szóló 11-ik, a 
pénzügyminisztérium számára emelendő épületről szóló 
12-ik, a többi minisztérium részére tervezett épüle
tekről szóló 13-ili czimet, továbbá a lugosi fa-szálli-
tásról szóló 14-ik, a diós-győri erdei vasútra vonat
kozó 15-ih, és a tisza-ujlalá hid építése által szük
ségessé vált visépitésékről szóló 16-ik czimet.. melyek 
észrevétel nélkül elfogadtatnak. Olvassa aztán a 17-ik 
czimet a sehnecsi vasúti költségekről.) 

I r á n y i d á n i e l : Én azt gondolom, tisz-
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telt ház , ezen tétel egy kis magyarázatot igé
nyel, hogy jelesül mely vasutak azok, a melyek
nek még biztosítékfizetésre szükségök van? 

P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó : Itt, tel
jes meghatározás tekintetéből, még ez volna meg
érintendő: „Selmeczbányának a magyar éjszaki 
vasúttal való összeköttetésére." Az összegre nézve 
a központi bizottságnak nincs észrevétele. 

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 18-ik csimet: „Előlegek a vasúti garantia alapján.") 
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 : Azon vasutak, melyek az év folytán 
megnyittatván, az üzleti nyereségből nem lesz
nek képesek fedezni azon összeget, mely összeg 
a kamatbiztositás folytán kibocsátott részvények 
és elsőbbségi kötvények fizetésére kívántatik. Ez 
összeg átalában egy millió forintra vétetik föl. 
meglehet, lesz több, meglehet, lesz kevesebb, ezt 
kiszabni csak akkor lehet, miután az üzleti szám
adások berekesztettek. 

Az 1869-ik évben megnyílt vasutak közt 
ily biztosításra fog szorulni a többek közt a 
pécs-barcsi. mely 8 /100 mértföldet tesz; ennek 
biztosított összege tesz összesen 350.000 frtot. 
Miután azonban számitni lehet a r ra , hogy ezen 
vasút, mely leginkább kőszén-forgalom végett 
építtetett, melynek szállítási viszonyai igen ked
vezők, jövedelmeit azonban előre meghatározni 
nem lehet, de ha magasra fölveszszük, 175.000 
írtra lesz szükség. 

A másik vasút az első erdélyi, t. i. azon 
vasút, mely Aradtól Gyula-Fehérvárig megy. 
Ezen vasút egész vonala még nincs megnyitva, 
mert a Zsil-völgybe vezető vonalnak bár az elő-
számitások szerint már a múlt év végén kellett 
volna megnyílni, mindamellett a megnyitás el
haladt és valószínűleg csak a tavaszszal vagy a 
nyár folytán fog megnyílni; e vasútnak üzleti 
eredményei kedvezőknek mondhatók, mert jöve
delme hónapról hónapra növekszik, mégis most 
előre meghatározni nem lehet, hogy mit kelljen 
ezen vasútra nézve kamatbiztositásul előirányozni. 
Azonban azt hiszem, hogy ha egyszer a zsil
völgyi vasút meg lesz nyitva és a kőszén szál
lítása azon gazdag telepekből, melyek a Zsil
völgyén léteznek az alföld felé, mely tüzelő anya
gokban oly nagy szükséget szenved, kezdődik; 
tekintetbe véve ezen kőszénbányák rendkívül 
kedvező helyzetét, és hogy már megtörtént min
den intézkedés a pénzügyminisztérium részéről, 
mely az ott levő kőszéntelepek nevezetes részé
nek birtokában van, továbbá az úgynevezett bras-
sai bánya - társulat nevezetes előmunkálatokat 
te t t a kőszén kiaknázása végett , azt hiszem, 
hogy ezen szárnyvonal megnyíltával ezen vasút 
többi részét is jövedelmezővé fogja tenni. En

nélfogva, miután határozottan nem tudjuk, mi
kor ayilik meg a zsil-völgyi szárnyvonal, nem 
lehet előre határozottan kiszámítani a szükséges 
kamatbiztositás mennyiségét. 

Kamatbiztositást fog még igényelni az al
föld-fiumei vonalnak azon része, mely a köze
lebbi időben megnyílt. Az épités továbbfolyamá-
tól függ, hogy az észak-keleti vonalnak vajon 
milyen része s mily kiterjedésben fog megnyílni; 
az előszámitás ugy van téve, hogy valószínű
leg még ezen év folytán a debreczen-szatmári 
vonal is a forgalomnak át fog adatni. Ennél
fogva ez is azok közé fog tartozni, mely, lezár
ván az évi számadásokat, bizonyos kamatbiztosi
tást igénybe vesz. 

Végre meg kell jegyeznem, hog}-' a köze
lebbi napokban megnyílt hatvan-miskolczi és 
zákány-zágrábi vonalok, melyek a vasúti kölcsön
ből építtettek, a mennyiben egyike vagy másika 
eme vonaloknak a befektetett tőkének megfelelő 
jövedelmet adni képes nem volna, hasonlóképen 
azon 1 millió írtból, mely előszámitásba van 
véve, bizonyos kamatbiztositást fognak igényelni. 
Ezek azon vonalak melyekre nézve szükség volt 
az előirányzott összeget fölvenni. 

A mi illeti átalában a kamatbiztositást, az 
nevezetes öszegekre terjed. Azon három pálya 
közül. melyeknek kamatbiztositás van meg
ajánlva, a két első a kamatbiztositást még ed
dig nem vette igénybe, t. i. az állampálya-tár
sulat, melynek az ország területén fekvő része 
111 mértföldet tesz, a. déli, mely 101 mértföl
det, továbbá a tiszai, mely a múlt években 
nyújtott, kamatbiztositás folytán nevezetes össze
geket vett igénybe, 76 mértföldre terjed, de 
miután több év óta kamatbiztositást nem vesz 
igénybe, az előbbiekkel együtt nem terheli az 
államot. 

A mely arányban nyittatnak meg évenkint 
vasutak, azon mérvben fognak növekedni kamat
biztositás utján vállalt terhek. Átalában megjegy
zem, hogy ha e tétel csak mint előleges tétel 
vétetik fel. és ugy méltóztassék tekinteni, hogy 
a számadásokban fog majd leginkább kitűnni, 
hogy valóban mennyi fizettetett ki. Ez oly teher, 
melyet az állam az előbbi időkben viselt, és 
ujabb időkben az országgyűlés által engedélye
zett kamatbiztositás folytán mint államteher 
viselésére kötelezte magát, és e tekintetben az 
államra nézve ezen év még kedvező; mert a kö
vetkező években, miután évről évre mindig több 
vonala a biztosított pályáknak fog megnyittatni, 
ezen teher is nagyobbodni fog. 

Azon czélból, hogy az e tekintetben vise
lendő terhet ne kelljen adó utján kivetni, vagy 
arra uj kölcsönt tervezni és létesíteni, azért vol
tam bátor még 1868. deczember 1-ső napján in-
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ditványba hozni, hogy a kamatbiztositás fedezé
sére nézve egy külön biztosítási alap alakíttassák, 
mi, hanem csalódom, az 1868-ik L. törvényezikk 
5-dik §-ában ki is van mondva, és azon törvény 
5-dik §-ban körülirt azon kötelezettségnek, mi
szerint ezen alap alkotására és megalapítására 
nézve törvényjavaslatot terjeszszek elő, kötelessé
gemnek fogom ismerni annak idejében megfelelni. 

Ugy hiszem, ezélszerü volt előrelátólag gon
doskodni arról, hogy az ország ily alappal ren
delkezzék, már azon ezélból is, hogy a kamatbiz
tositás terhét, mely kivált az első kezdetben 
valójában nagy lesz, az állam elviselhesse az 
adózók minden nagyobb terheltetése nélkül. 

Midőn ezen javaslatot benyújtani szerencsém 
lesz, akkor ezen biztosítási alapnak mind jelen 
állapotáról, mind jövő rendeltetéséről lesz sze
rencsém a t. háznak jelentést tenni. 

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

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
a zsilyvölgyi költségekről, a Maros Májáról s az er
délyi államjavaJeról szóló 19., 20., 21. czimeket, me
lyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. — Olvassa a 
22-lk czimet a kis béri uradalom megvételéről.) 

G y ö r f f y G y u l a : A t. ház emlékezni 
fog, hogy rövid idővel ezelőtt, midőn az igen t. 
pénzügyminiszter ur a mácsa-ecskendi és a valkó-
szt.-lászlói uradalmakra vonatkozólag egy tör
vényjavaslatot méltóztatott előterjeszteni, átalá-
ban véve incorrectnek találtatott azon eljárás, 
hogy a törvényhozás a birtokszerzésről csak 
akkor értesült, midőn a vétel már rég befejezve 
volt. 

Ezen körülményt a t. ház nem hallgathatta 
el, és a pénzügyi, valamint a központi bizottsá
gok egyhangú javaslata folytán, múlt évi decz. 
14-én 913-ik szám alatti végzésével elhatározni 
méltóztatott, hogy jövőre netán előfordulandó 
hasonló esetekben, a vétel iránti törvényjavaslat 
ne utólagosan, hanem előlegesen bocsáttassák 
tárgyalás alá. A t. ház bizonyára azon remény
ben hozta e határozatát, hogy az igen t. pénz
ügyminiszter ur respectálni fogja az országgyűlés 
végzését. 

Most azonban ujolag egy hasonló eset for
dul elő. A rendkívüli költségek 22-ik czime alatt 
Kisbér megvételére 1.750,000 írt igényeltetik, 
mielőtt még a vétel törvényhozás utján elhatá
rozva^ lenne. 

Én azt hiszem, t. ház, a parlarnentális el
vekkel összeütköző és saját végzésünkhez követ
kezetlen eljárás lenne ezen vételár kérdésébe bo
csátkozni addig, mig a birtokszeraés iránti tör
vényjavaslat a ház elé terjesztve nincs. 

Ha nem akarja a t. ház, hogy hatásköre 
csak a miniszterek bevégzett fényeinek registrá-

jarwár 25. 1870. 

lására szorítkozzék, ha saját végzéseinek tekin
télyét fentartani óhajtja, méltóztassák oda uta
sítani a pénzügyminiszter urat, hogy Kisbér meg
vétele tárgyában egy indokolt törvényjavaslatot 
terjeszszen a ház elé, és méltóztassék határoza-
tilag kimondani, hogy a vételár megszavazásá
nak kérdését majdan a vétel elhatározásának 
kérdésével kapcsolatosan fogia tárgyalni. 

Ezen véleményem értelmében van szeren
csém egy határozati javaslatot benyújtani, mely
nek fölolvastatását s elfogadását kérem. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 
Győr ffy Gyula határozati javaslatát:) „Minthogy a 
pénzügyminisztériumnak 1870. évi költségvetésé
ben a rendkívüli szükségletek között 22. czim 
alatt K i s b é r megvételére javaslatba hozott 
1.750,000 frt vételár megszavazásának kérdését, 
ezen uradalom megvásárlásának törvényhozás ut
ján leendő elhatározása előtt tárgyalás alá venni 
nem lehet, a pénzügyminiszter oda utasittatik, 
hogy a kisbéri uradalomnak az állam részére meg 
vétele tárgyában indokolt törvényjavaslatot ter
jeszszen a képviselőház elé." 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : A t. képviselő ur azon megjegyzésére, 
miszerint a ház azt határozta, hogy minden 
ilyen vétel előlegesen terjesztessék a háznak be, 
csak azt jegyzem meg, hogy e vételnek megkö
tése iránt minden intézkedés nem mostani, 
hanem — ugy szólván — két évvel ezelőtt történt 
tárgyalásokon alapszik, és előzetesen már a 
szükséges intézkedések meg voltak téve. • Egyéb
iránt e kérdést ne pénzügyi szempontból, hanem 
jogi szempontból, és különösen, tekintetbe véve 
a földmivelési minisztérium szakába vágó körül
ményeket, méltóztassék felfogni. Ennélfogva én 
csak átalában megjegyezvén azt, hogy a vétel 
már előbbi, és hosszabb tárgyalásokon ment ke
resztül, s a bejelentések megtörténtek, egyebet 
megemlíteni nem kívánok; csak annyit jegyzek még 
meg, hogy ne méltóztassék ezt egyszerű vételnek 
tekinteni. Különben a kérdés jogi oldalát tekint
ve, az igazságügyminiszter, a közgazdasági érde
ket tekintve pedig a kereskedelmi miniszter fog
nak felelni. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Csak annyit 
vagyok bátor megjegyezni, hogy a miniszter ur 
előtt szólott t. képviselőtársam sem jogi, sem 
közgazdasági oldalát a kérdésnek nem vitatta, 
és nem tette kérdésessé. 

Sőt magam részéről — s azt hiszem, ő sem 
lesz más véleményben — még azon nézetemet 
is nyilváníthatom, hogy tekintve azon mind
nyájunk előtt ismert körülményeket, melyek itt 
fenforognak, a vételt helyesnek tartom. Itt csak 
az eljárás modalitásáról van szó; e tekintetben 
pedig csakugyan azt hiszem, hogy GyőrfFy kép-
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viselőtársamnak igaza volt, hogy szemben már 
a háznak hozott határozatával, mely határozat 
semmit sem mond egyebet, mint a mi az alkot
mányos elvekből tisztán és természetszerűleg 
kell, hogy folyjon, minek eleget kellett volna 
tenni még a határozat keletkezése előtt is töké
letesen igaza van, hogy e határozatnak megfele
lőkig kellett volna az előterjesztést tenni. Miután 
ez nem tőrtént, és miután ez pótolható, a ház 
csak saját határozatához lesz következetes, ha 
azt fogja mondani, hogy történjék meg mind
az, a minek meg kell történni. Különben ma
gam részéről biztosithatom a miniszter urat, 
hogy minden nehézség nélkül meg fogom a költ
ségeket szavazni. 

Horvát Boldizsár igazságügy-
m i n i s z t e r : Engedje meg a t. ház, hogy a 
fenforgó tárgyban némi fölvilágositásokat ad -
hassak. 

Itt nem annyira vételről van szó, mint a 
kincstár részére ezen uradalom megtarthatásáról 
s az azért fizetendő váltságsommáról. Az 1867. 
évi legfelső kegyelmi tény folytán tudniillik, 
mindazon elkobzott javak, melyek az illető tu
lajdonosoktól a hadi törvényszékek ítéletei kö
vetkeztében, annak idejében elvétettek, azoknak 
vagy törvényes örököseiknek visszaadatni rendel
tettek. Ezen jószágok közé tartozott Kis-Bér. 

Kis-Bérre nézve, mely néh. Batthyány Káz
mér birtokaihoz tartozott, még más körülmé
nyek is forogtak fen. Midőn t. i. az örökösök 
bejelentették igényeiket, nem csupán Kis-Bérre 
nézve, hanem Siklósra és Somodorra nézve is 
kijelentették, mint oly jószágokra nézve, a me
lyek az alkotmány visszaállítása előtt oly egyé
neknek adományoztattak, kik nem tartoztak gr. 
Batthyány Kázmér közvetlen örökösei közé, a 
kiktől tehát a szoros jog szempontjánál fogva 
ezen javak reclamáltathattak volna. 

Itt a kormánynak egyezkedésre kellett 
lépnie az illető örökösökkel, nehogy a fejedelem 
oly factuma alteráltassék, mely az alkotmány 
visszaállítása előtt történt. A transaetió csak
ugyan létre is jött, a mennyiben az örökösök 
Siklós- és Somodorra nézve a fejedelmi adományo
zást érvényesnek elismerték, és azokra való 
igényeikről lemondottak : ez volt a transaetiónak 
egyik része; másik részét szükségessé tette az, 
hogy Kis-Bér a kincstár birtokában megtartásaik. 

Méltóztassék felfogni azon körülményt, 
hogy midőn a kincstár ezen jószágot átvette, az 
addigi gazdasági rendszert teljesen megszüntette, 
az nrodalmat a ménes ezéljaira, átalakíttatta, 
és több mint egy millióra rugó oly beruházáso
kat tett, melyek csakis a ménes fentartása ese
tében voltak hasznosak. 

Ha természetben, in natura adta volna vissza 
KÉPV. H. NAPLÓ 18f4 i?. 

a kormány ezen javakat az örökösöknek, a 
mint tartozott volna visszaadni, akkor először 
mindazon átruházásokat meg kellett volna térí
tenie, melyeket az előbbi gazdasági rendszer 
felhagyása alkalmával megszüntetett, ellenben 
elvesztette volna mindazon beruházásokat, me
lyek a ménes czéljaira történtek. 

Hogy tehát ily jelentékeny károsodástól a 
kincstár megóvassék, nem volt más ut, mint az 
örökösökkel egyezkedésre lépni, hogy ezen jószá
gok visszakövetelésétől, melyek telekkönyvileg is 
a kincstár nevére voltak bekebelezve, elálljanak 
és váltságösszeget fogadjanak el. 

Nem tudom, a pénzügyminiszter ur miké-
pen vette bele a költségvetésbe; hanem kényte
len vagyok kijelenteni, hogy, ha vétel czime 
alatt akkor improprie történt: mert ez 
tulajő önkép transaetió, mely a kis-béri uradalom 
megtartása iránt történt. 

így állanak a ténykörülmények. 
Tisza Kálmán képviselő ur is kijelenté, 

hogy a történt transactiót helyesnek tartja, a 
mint nem is lehet egyébnek mint helyesnek tar
tani: mert a kormány csak szoros kötelességét 
teljesítette, az illető örökösöknek visszaadván az 
elkobzott urodalmakat, csakhogy nem természet
ben, hanem transaetió folytán, pénzben; ha pe
dig a megtérítési összeget a javaknak 
14,000 holdon tul terjedő terjedelmével méltóz
tatnak összehasonlítani, azon meggyőződésben 
lesz a t. ház, hogy itt a kormány inkább keve
sebbet, mint többet adott az illető örökösöknek . 
Méltóztassanak fontolóra venni továbbá még 
azon körülményt is, hogy azon 1.700,000 írt
ban, mely itt van felvéve, benne foglaltatnak már 
a kamatok is, miket a kormány tartozott volna 
megtériteni az interealaris haszonélvezet fejében : 
és ha mindezt tekintetbe méltóztatnak venni, 
akkor bizonyára el fogják ismerni, hogy ezt trans
aetiónak lehet mondani, de vételnek egyátalá-
ban nem. A kifejezés talán improprie történt a 
költségvetésben, hanem a tény álladók az, a me
lyet szerencsém volt előadni. (Helyeslés jobb felől). 

T i s z a L á s z l ó : T. ház! Azt hiszem, 
miután sem jogi, sem közgazdasági oldala ezen 
ügynek nem lett megtámadva eddig senki által, 
enaek magyarázgatásával az időt vesztegetni tö
kéletesen fölölseges ; miután annyiszor meg volt 
támadva a t. ház ezen oldala az idővesztegetés 
vádjával, bátor vagyok a t. elnök urat megkérni, 
méltóztassék egyszerűen a decz. 4-ikén kelt 913. 
számú végzést fölolvastatni, s a t. házat egysze
rűen megkérdezni: fen akarja-e tartani saját 
végzéseit, vagy nem? (Helyeslés a bal oldalon.) 

Gorove Is tván közgazdasági mi
n i s z t e r : Igen t. collegám, az igazságttgyoii-
niszter épen azt fejtegette, hogv a megtámadás, 
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mely e tétel ellen intéztetett Nagyvárad érdemes 
képviselője által, nem intézhető oly alakban, a 
milyenben történt: mert Kis-Bér megvétele tu
lajdonkép nem oly megvétel, milyen iránt hivat
kozás történik a ház határozatára; ez nem 
egyéb, mint a Batthyány-örökösöknek Kisbér 
iránti követeléseik kielégítése. Meg vagyok győ-
gődve, ha e tétel ily alakban jött volna a bud-
getbe: „a Batthyány-örökösök követeléseinek 
kielégítése Kisbér iránt," a t. házban talán senki 
ellene szót nem emelt volna. 

Azt hiszem, a t. előttem szólott miniszter
társam a kérdést jogi szempontból tökéletesen 
felvilágositá. Kis-Bér az állam birtokában van 
már 1849 óta; arról volt tehát szó, hogy ezen 
birtok az ország számára biztosíttassák. 

Mindnyájan tudjuk, mert a t. képviselő
ház előtt nem először fordul meg a lótenyésztés, 
a ménesek kérdése; hogy az egész ország meg
elégedéssel és örömmel fogadta, hogy valahára 
a lótenyésztés a katonai kezelésből polgári keze
lés, a magyar kormány kezelése alá jött; a kis
béri ménes fentartása már az 1868 —69-ki bud-
getbeu is előfordult, mi által a t. ház kimondta 
azt is, hogy Kis-Bér a lótenyésztés czéljaira al
kalmaztassák. A kis-béri lótenyésztő intézetről 
magáról , meglehet, különböző nézetek vannak, 
hanem nem hiszem, hogy bárki is előnyösnek ne 
tekintse. Megjegyzem, t. ház, hogy itt 14,000 és 
néhány száz hold megvételéről van szó. Kis-Bér 
maga a vasút mellett van, közel fekszik a Du
nához, és a lótenyésztésre igen kedvező égalji 
viszonyokkal bír. 

Méltóztassék továbbá azt is megfontolni, 
hogy midőn bizonyos törvényes és igazságos kö
vetelések kielégítése fordul elő, és midőn azok 
kielégítése az állam részéről biztosíttatott, ez 
oly dolog, mely annál kevésbbé jöhet kifogás alá, 
mert 1.700,000 frtot Kis-Bér maga bőven megér. 

Ennélfogva a minisztérium kérése az : mél
tóztassék ezen összeget talán más czim alatt, 
körülbelül ezen czim alat t : „a Batthyány-örökö
sök Kis-Bér iránti követeléseinek kielégítésére" 
megszavazni. 

Soha kétségbe nem vonta a házban a kor
mány részéről senki, hogy a ház határozatait, 
melyekhez a kormány ez esetben maga is hoz
zájárult, a kormány megtartani is köteles; ellen
kező föltevésre a kormány okot nem adott, sőt 
kötelességünknek tartjuk figyelemben tartani 
azokat is, mikre nézve a házban észrevételek 
merülnek fel. 

Ennélfogva kérem ezen rovat megszavazását. 
(Helyeslés.) 

S i m o n y i L a j o s b . : T. ház! Az igaz
ságügyminiszter ur ezen kérdés tárgyalásánál 
igen subtilis distinctiót tett váltság, trausactio 

és vétel közt. Nézetem szerint ezen subtilis di-
stinctio itt nem alapos. Azt hiszem, senki sem 
tagadja, és az igen t. miniszter ur is megegyezik 
velem abban, hogy ezen uradalom a Batthyány-
családtól jogtalanul vétetett el, az soha a ma
gyar államnak jogos birtoka nem volt, tulajdo
nát nem is képezhette, és ha az absolut kor
mány alatt több évig még telekkönyvileg is 
az államra volt irva, azért — mint előbb is 
emlitém — a magyar államnak soha birtoka 
nem volt. A magyar állam tehát ez urodalmat 
máskép nem is szerezhette meg, mint egyszerűen 
vétel utján, a mint a budgetben is igen helyesen 
ugy neveztetik, és a mint az igen t. földmive-
lési miniszter ur is beszédében számtalanszor 
megvételt emiitett. Legkevésbbé sem fogadhatom 
el az igen t. földmivelési miniszter urnák azon 
nézetét, hogy azon esetben, ha e tétel nem jönne 
a budgetbe mint vétel, hanem mint Batthyány 
örököseinek kielégítése, az egyszerűen elfogadta
tott volna; én semmi esetre sem fogadnám el 
e kifejezést, mert az némileg a vétel tényének 
jogosultságát mondaná ki. Itt nincs arról szó, 
hogy a család kielégittessék-e vagy nem, hanem 
arról, hogy egy jószág, mely előbb jogtalanul 
elvétetett a Batthyány-csáládtól, ennek beleegye
zésével megvétetett az országgyűlés hozzájárulása 
nélkül. 

Ennélfogva én a háznak előbbeni határoza
tát ez esetben is alkalmazni s azt fentartani ké
rem. (Helyeslés a bal oldalon.) 

S z e n t i v á n y i K á r o l y : Azt hiszem, a 
vitának véget lehetne vetni azzal, ha a helyzet
nek tökéletesen megfelelő kifejezéssel élünk; ez 
pedig volna, ha a tételben előforduló mostani 
kifejezés helyett e czim alatt: „A néhai gróf 
Batthyány Kázmér örököseinek kielégítésére" ven
nők fel az 1.700,000 frtot. (Felkiáltások bal felől: 
így roszabb!) 

M á t t y u s A r i s z t i d : T. ház! Habár Si
monyi Lajos b. t. képviselőtársam azon téves 
állításra, melyet a t. igazságügyminiszter ur tett 
és mely engemet is felszólalásra késztet, a he
lyes észrevételt már megtette, mind a mellett 
bátor vagyok a tárgyaláshoz néhány fölvilágosító 
szót én is szólni. 

Engem meglepett a t. igazságügyminiszter 
urnák azon állítása, hogy itt nem vételről van 
szó, hanem megváltásról vagy transactióról, mert 
mind a kettőt felváltva használta. En szorosan 
jogilag véve a dolgot, itt semmi egyebet nem 
látok, mint vételt. A t. igazságügyminiszter ur 
maga sem tagadja, hogy a kincstár jogos tulaj
donosa ezen birtoknak soha nem volt; a kor
mány maga is mint elkobzott vagyont ismeri el, 
elismeri, hogy jogtalanul birtokolta évek során 
át, és hogy ő felsége kegyelmi ténye az illető 
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ítéletek joghatályát megszüntette; végre mint 
ezek természetes következését, a kormány elis
merte azon kötelezettséget is, hogy a vagyon 
visszaadassék. Jelen esetben azon okoknál fogva 
nem lehetséges a visszaadás, melyeket épen a t. 
miniszter urak fölhoztak, t. i. mert különféle 
investitiók történtek, és mert időközben az ura
dalom oly czélokra használtatott, a melyeknél 
fogva most csak a kincstár kárára lehetne ismét 
az illető tulajdonosokra visszaszállítani. 

Kétségtelen, t. ház, hogy még azon esetben 
is, ha nem szorosan vett formális vételről volna 
is szó, például akkor, ha azon okmányban, mely
nek alapján az illető család a tényleges birtok
állapot jogosításába beleegyeznék, más kifejezés 
használtatnék, és ezen kifejezés „vétel" nem használ
tatnék : azért itt mindenesetre a tulajdon jog átru
házása forogna fen a családról a kincstárra. Es e 
tekintetben kétségtelen az, hogy Győrffy Gyula kép
viselőtársam határozata alá tartozik ezen üzlet, 
melyet a t. ház határozata tesz indokolttá. 

De meglepett engem a t. miniszter urnák 
azon nyilatkozata is, miszerint a másik két csa-
ládbeli birtok tekintetében transactiónak különösen 
azért kellett megtörténni, mert a fejedelem fae-
tumának alterálása állott volna elő. mit a mi-
niszter ur veszélyesnek tekint. En nem szeretem, 
hogyha csak egy szó hangzik is el a házban, 
mely az én felfogásom szerint nem alkotmányos. 

Hogy ő felsége azon faetumai, melyeket 
utóbbi factuma által maga hatálytalanított, alte-
rálhatók az által, hogy törvénytelen faetumai 
helyébe törvényesek léfjenek, azt - - ugy hiszem 
— senki kétségbe nem vonhatja, és épen azért 
nem látom át. hogy Siklós és Somodor tekinte
tében miért kellett volna az egyességnek épen 
azon szempontból megtörténni, hogy ő felsége 
factuma ne alteráltassék. 

De akármiként álljon is a dolog, a házat 
illeti elhatározni nem csak azt, vajon az 1.700,000 
frt legyen-e a váltsági összeg, hanem egyszers
mind a házat illeti jogosan elhatározni: meg 
akarja-e egyátalában váltani? és épen abban, 
hogy e tekintetben nem terjesztetett a kormány 
részéről a ház elé semmisem, épen abban rejlik 
a hibás eljárás, épen ez az, minek kiigazítására 
Gi-yőrffy Gyula határozati javaslata irányozva van. 
Azt hiszem, ha e jog a tiszt, házat nem illeti, 
akkor a kormánynak plein pouvoireja van tu
lajdonokat szerezni, szerződéseket kötni, a vétel
árakat az illető felekkel megállapítani, s nekünk 
— a háznak — kiknek, mint a jelen alkalom
mal is, nincs elég időnk és tudomásunk, hogy a 
dolgot teljesen megismerjük és megbíráljuk, nem 
marad egyéb hátra, mint vagy megszavazni az 
1.700,000 frtot, vagy azt meg nem szavazni; 
ellenben utóbbit még sem tehetjük, mert átalá-

ban tudjuk, hogy e vétel szükséges, és csak azt 
akarjuk, hogy jövőre mindig azon helyzetben 
legyünk, hogy alaposan megvizsgálva, egyszers
mind tiszta meggyőződéssel szavazhassuk meg. 

Ez okokból én Győrffy Gyula határozati ja
vaslatát elfogadásra ajánlom. (Élénk helyeslés bal 
felől.) 

Horvát Bo ld izsár igazságügy-
m i n i s z t e r : A t. képviselő ur meg lehet arról 
győződve, hogy azon esetben, ha Batthyány Káz
mér örökösei a siklós-somodori igényeikről nem 
mondanak le. én tárczámat kötöttem volna ah
hoz, hogy a törvényes örökösöknek e birtokok visz-
sza adassanak; más részről azonban meg fogja 
engedni azt is, hogy midőn az illető örökösök 
önként hajlandóknak nyilatkoztak a fejedelem 
factuma compromittálását elkerülni és a siklós-
somodori igényeikről lemondani, én állásomnál 
íogva nem tartottam kötelességemnek, őket ezen 
elhatározásukban megingatni. 

Ez egyesség, mely az állam és néhai Bat
thyány örökösei közt történt egyrészről Siklós és 
Somodorra, másrészről Kisbérre vonatkozott. Ha 
tehát az ügyletet vételnek méltóztatnának venni, 
akkor tulajdonkép Siklós és Somodor is a vétel 
tárgyául volna tekintendő, holott Siklós, Somodor 
maradt azok birtokában, a kiknek a birtokokat 
a fejedelem az alkotmány visszaállítása előtt 
adományozta. 

Az 1.700,000 írtban benfoglatatik az elállás 
dija azon urodalmakra vonatkozólag is, melyek 
tulajdona nem ruháztatott az államra. Én ré
szemről ismétlem, nagy különbséget látok egy 
egyszerű adásvétel, és oly transactio között, 
melyben — mint a jelenben — külön termé
szetű ügyletek foglalnak helyt, és ez okból kérem 
a t. házat, méltóztassék elfogadni azon szerkezetet, 
melyet Szentiványi képviselő ur indítványozott: 
(Bal felől ellenmondás) mert csakugyan nincs 
másról szó, mint néhai Batthyány örököseinek 
kielégítéséről. 

Z s e d é n y i E d e : T. ház! Én a napirenden 
levő kérdést igen egyszerűnek tartom t. i. elis
meri-e a minisztérium azt, hogy a háznak felha
talmazása nélkül meg nem vehette azon jószágot. 
Erre a minisztérium csak azzal felelhet: igenis, 
elismerem! Tehát én is azt hiszem, hogy a mi
nisztérium a ház előleges fölhatalmazása nélkül 
ily vételbe nem bocsátkozhatik. Azt tartom, e 
kérdés oly tisztán áll és a minisztériumnak tett 
korholás nélkül azt mondhatjuk, hogy a vételhez 
előleges felhatalmazást kellett volna kérnie.' 
(Bal felől helyeslés) Azt gondolom, a ház e tekin
tetben egyhangúlag fog határozni. 

H o f f m a n n P á l : T. ház! Én nem va
gyok képes átlátni ezen discussió szükségességét. 
Belátnám szükségét azon irányban, melyben Mát-
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tyus Arisztid képviselőtársunk azt hitte, ha ezen 
ház bíróság volna, mely előtt kellene azOD, it t 
kétségbe senki által nem vont, (Zaj. Halljuk!) 
de különben sem ide tartozó kérdést eldön
teni, vajon e jószágok csakugyan a Batttryány-csa-
lád tulajdonát képezik-e 1 Én mind azt, mi itt 
elmondatott, nem ide valónak tartom. 

A mi azt illeti, mit előttem szólott Zsedényi 
Ede képviselőtársam mondott, azt hiszem, hogy 
az még sem áll ugy, mint monda. A mennyire 
tudom, azon jószágok, melyek megvételét a t. 
túloldal is kívánja, mit, mint előre is kijelentem, 
elfogadok, eddigelé az állam birtokában voltak; 
és ezen ténykörülmény, hogy legalább tényleg 
az állam birtokában voltak — akárhogy ke
rültek oda — jelentékeny, ha arról van szó, 
hogy az állam birtokában levő javak iránt oly 
elintézési mód találtassák, mely épen azon jo
gokat elégiti ki. melyeket a ház túlsó oldala 
érvényesíteni akar. És miután ily mód talál
tatott a jogosítottak kieligétésére: én nem 
látom át, mi érdeke van a háznak azoknak 
fejtegetésébe beereszkedni, mik az érdeklettek 
és az állam között létrejött egyezmény tárgyát 
képezik. (Nyugtalanság a bal oldalon. Senki sem 
akarja!) 

Azoknak fölemlitését, miket Máttyus kép
viselőtársam a ház túlsó oldalának különös tet
szése közt előadott, hogy t. i. ezen javak két
ségtelenül a Batthyány-család tulajdonát teszik, 
midőn már egyrészről a jogosítottak, másrészről 
az állam közt oly eg}rezmény létezik, mely azo
kat tökéletesen kielégíti, nem látom szükségesnek, 
ha csak nem akarok politikai capitálist belőle 
csinálni. (Ellenmondás a bal, helyeslés a jobb ol
dalon.) 

Ennélfogva ón azt hiszem, az eljárás töké
letesen correct volt, s azért kérem a tisztelt 
házat, méltóztassék ezen meddő vitát befejezni 
és az eredeti szerkezetet elfogadni. (Helyeslés a 
jobb oldalon.) 

I v á n k a I m r e : T. ház! Én azt hiszem, 
senkinek sem jutott eszébe, hogy a jelen vitá
ból politikai capitálist akarjon csinálni, ha csak 
nem talán azon rézrehajlatlan urnák, a ki rész-
rehajlatlan nézeteket fejteget „pártállási szem
pontból." A kérdés egészen más térre ment át. 
Itt csak kérdés : vajon fentartani akarja-e 
a, ház azon határozatát, mely szerint a kormány 
vételt ne tehessen a nélkül, hogy az országgyű
lés beleegyezett volna ? de azzal, hogy az ország
gyűlés abbeli elhatározását fentartani akarjuk, 
senki sem akarja felforgatni a mostani transac-
tiót, melyet mindnyájan helyesnek találunk. Ma
radjunk tehát Győrffy Gyula képviselőtársam in
dítványa mellett, melyet ezennel pártolok. (He
lyeslés bal felől.) 

Gorove István közgazdasági mi
n i s z t e r : T. képviselőház ! Elvégre is azt látom, 
hogy a különbség a két nézet között nem oly 
fontos, mint kezdetben mutatkozott. 

Azt méltóztatott alkotmányos szempontból 
különösen az indítványozó képviselő ur kívánni, 
hogy a képviselőház ekkor és ekkor hozott 
határozata államjószágoknak ezentuli vétele 
iránt ezúttal is fentartassék és megujittassék. 
A kormány ennek egyátalában nincs és nem is 
volt ellene; csak is a következményekben, me
lyeket ebből vonunk, kezdünk egymástól eltérni. 
A képviselő ur ezen esetet azon határozat meg
újítására használja föl, melyre nézve a kormány 
s a jobb oldal azt mondja, hogy az arra nem 
alkalmas; nem alkalmas pedig azért, mert itt 
oly jogigények kielégítése forgott fen, melyeknek 
kielégítését épen a ház túlsó oldala fogta volna 
leginkább sürgetni. Vételről tehát ezen jószág 
irányában szó nem volt, szó nem lehetett. Kis-
Bér az állam birtokában volt; ezen állapotot 
az állam irányában, mint mondani szoktuk, sza
bályozni kellett; szabályozható lett volna ez rígy, 
hogy Kis-Bért a tulajdonosoknak visszaadtuk 
volna. 

Ez volt azon szempont, melyet az igazság
ügyminiszter ur kifejtett, és melynek kifejtésére 
újra hivatva érzem magamat. 

A visszaadás az állam érdekeinek károso
dása nélkül nem történhetet volna, mert az ál
lam érdeke Kis-Bérre nézve ugy áll, hogy ha az 
egyszerűen átadatott volna, azon igen nagy in-
vestitió, mely az állam részéről abban történt, és 
mely 1.300,000 frtra megy, egészen megsemmi
síttetett volna. Második érdeke az államnak, mely 
hasonlóan megsemmisíttetett volna, az, hogy az 
oly fontos lótenyésztés azon ponton, hol azt leg
szükségesebbnek tartjuk, egészen megszüntette-
te t t volna. E részben, azt hiszem, a t. baloldal 
nézetei tőlünk nem térnek el, és azért a kérdés 
csak oda reducálható, hogy mondja ki a ház, 
hogy deczember 4-kén hozott határozatát fön 
kívánja tartani, mihez mi is készséggel hozzá
járulunk : minélfogva ezentúl minden jószágvé
telnél — a mire tisztelt minisztertársamnak, a pénz
ügyminiszternek azt hiszem, nincs igen kedve s 
ezen tul inkább a jószágok eladása, mint a jó
szágok vásárlása fog megindulni — a t. ház hoz
zájárulásával, mondom, a kormány a t. háznak 
ezen határozatát jövendőben tiszteletben fogja 
tartani. 

Én részemről kész vagyok a kormány nevé
ben kinyilatkoztatni, hogy Kis-Bérnek az állam
birtokába megszerzése iránt törvényczikket fogok 
beterjeszteni, hogy ezen tény az országgyűlés 
által szentesittessék; és most csak arra kérem a 
t. házat, hogy e tételt, mely ezúttal nem vételre 
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vonatkozik, megszavazni méltóztassék. (Helyeslés 
jobb felől.) 

J u s t h J ó z s e f : T. ház! A dolognak 
kellő megismerésére föltétlenül szükséges, hogy 
az egész helyzet föltüntessék ugy, a mint áll. 
Itt nincs semmiféle közjogi kérdés, hanem tisz
tán factum áll. Méltóztatik emlékezni a t. ház, 
hogy midőn minisztériumunk megalakult, egy bi
zonyos faetummal szemben állott. Az tagadha
tatlan, hogy a jószágok el voltak kobozva, má
sodszor, hogy be voltak kebelezve ; nem mon
dom, hogy jogosan, a világért sem, hanem be 
voltak kebelezve az államjószágba. Akkor nem 
a volt tulajdonossal, t. i.a kitől ajószág elkoboz
tatott, hanem örököseivel szemben kellett ezen 
kérdést megítélni, és pedig először jogosultságu
kat, másodszor látván, hogy az örökösök hajlan
dók e nagy uradalmat az államnak átengedni, 
és az jelentékeny investitiókat tett, a megvál
tás feltételeit. Most tehát e tekintetben önök 
(A bal oldalra mutat) sem gáncsolják e vételt, 
hanem azt mondják, hogy helyes volt. Annyiban 
történt azonban hiba, hogy ez a háznak előleg 
be nem jelentetett; én azt gondolom, hogy ha 
ezt méltóztatnak kívánni, akkor a ház jogának 
absolute nincs praejudicálva: hisz hatalmunkban 
áll most mondani azt, hogy nem helyes; tehát 
a ház/ joga semmikép sincs sértve. 

Én tehát uj szerkezetet bátorkodom java
solni t. ház, mely némely tekintetben ki fogja 
a t. házat elégíteni. Ez következő (Halljuk! Ol
vassa:) „Gr. Battyány Kázmér hazai törvényeink
kel ellenkező haditörvényszék ítélete folytán el
kobzott kis-béri urodalmának a magyar állam 
számára az illető örökösöktől leendő megvásár
lására 1.750,000 írt." E kifejezésben „leendő 
megvásárlására" foglaltatik egyszersmind az, 
hogy a t. ház előre szánja ez összeget a meg
vásárlásra. Ajánlom e szerkezetet a t. ház figyel
mébe. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (újra fölolvassa 
Justh József módositványát.) 

H u s z á r I m r e : Bátor vagyok, t. ház, 
némely megjegyzést tenni arra, mit Hoffmann 
Pál képviselő ur előadott, mert beszédében oly 
észrevételek is foglaltattak, melyekre nézve nem 
volna kívánatos, ha ellenészrevétel nélkül ma
radnának. 

A t. képviselő ur mindenekelőtt azt kér
dezte: miért vitatkozik a t. ház e kérdés felett, 
mely bizonyos tekintetben csak is másod rendű 
kérdés ? Én azt hiszem, a ház azért vitatkozik, 
mert ezen oldalról fölszólalás történt az iránt, 
vajon a ház a saját maga által hozott határoza
tot respectálja-e vagy ne ? 

A képviselő ur azt mondta, hogy ő szíve
sen beleegyezik a szerkezet elfogadásába a „meg

vétel" szó mellett is, melytől a kormány elál
lott, mint ezt épen a kereskedelmi miniszter ur 
kijelentette. Ha képviselő ur beleegyezik a „meg
vétel" szóba, akkor ő maga lép legelőször azon 
térre, hogy a ház határozatát nem respectálja: 
mert 1869-ik deczember 9-én hozott határozata 
a háznak épen azt hagyja meg a kormánynak, 
hogy minden vásárlást elébb törvényjavaslat 
alakjában a ház elé terjeszszen mielőtt a meg
vétel megtörténnék. 

Azután azt mondotta a képviselő ur, hogy 
hiszen a transactiő megtörtént az érdekeltek és 
az állam közt. Nagyon csodálom, hogy a kép
viselő ur az „állam" szót használta, holott neki 
mint kitűnő jogtudósnak tudnia kell, hogy a 
kormány factuma csak akkor lesz az állam fac-
tuma, ha ahhoz a törvényhozás hozzá járul. 

H o f f m a n n P á l : Természetesen ! 
H u s z á r I m r e : Arról pedig, hogy a 

törvényhozás már is hozzá járult volna, nekem 
legalább tudomásom nincs. 

A mi a Justh t. képviselőtársam által be
adott szerkezetet illeti : azt kész vagyok elfo
gadni azon esetre, ha „megváltás" helyébe „meg
vétel" tétetik, mert csak az által látom tiszteletben 
tartását a deczember 9-ikei határozatnak. (He
lyeslés bal felől.) 

C s a n á d y S á n d o r : T. képviselőház! 
Különösnek tűnik fel előttem, hogy épen a mi
niszter urak, kiknek kötelessége volna oda mű
ködni és jó példával menni elő, hogy a ház 
mindeu határozata a legszigorúbban tartassák 
meg, a ház határozata ellenében kivannak vég
zést kimondani. Meggyőződésem szerint jelenleg 
a kérdés csakis az, hogy a t. ház meg akarja-e 
tartani előbbi határozatát vagy nem? mert én 
meg vagyok győződve arról, hogy a jelen eset
ben még a kormányt támogatni szokott többség 
sem osztozik a kormány nézetében. Kérem tehát 
a t. házat, méltóztassék a felett szavazni! vajon 
meg akarja-e tartani előbbi határozatát, vagy 
nem 1 

J a n k o v i c s A n t a l : Ugy hiszem, sen
ki sem lesz e házban, ki az előbbi határoza
tot megtartani ne akarná. Hanem ugy hiszem, 
lehetetlen, hogy ezen vétel, vagy nevezzük azt 
transactiónak vagy megváltásnak, az utóbbi na
pokban jött volna létre. Az bizonyosan a ház 
azon határozata előtt történt, és azon esetben a 
minisztérium azon határozat következtében nem 
volt köteles azt bejelenteni, és én azt hiszem, 
ha ez iránt legkisebb felvilágosítást nyerünk, 
abban tökéletesen meg fogunk nyugodni. 

C s i k y S á n d o r : Nem szólottam volna a 
tárgyhoz, ha Justh József t. képviselő ur hatá
rozati javaslata nem tűnnék fel igen plausibilis 
czimben, és ha az ország képviselő testületének 
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jogait némileg fentartani nem akarnám. . Azt 
mondja a határozati javaslat, hogy a Battyány 
Kázmér elkobzott birtokainak megvételére lesz 
fordítva azon összeg, mely ezen birtok megszer
zésére szól. De leendő megvételnek nem a költ
ségvetésben kell- előfordulni, hanem a kormány 
által előterjesztett ez iránti törvényjavaslatban ; 
ha ez történnék és azon összeg a költségvetésben 
a megvétel végett igényeltetnék, akkor tökéle
tesen belenyugodnám és elfogadnám Justh Jó
zsef képviselőtársunk határozati javaslatát. De 
mivel ez nem történt, ez okból a nemzet és a 
ház jogának fentartása tekintetéből mulhatlanul 
szükségesnek látom, hogy azon határozati javas
latot, melyet Győrffy képviselőtársunk beadott a 
ezélból, hogy a kormány ez érdemben törvény
javaslatot terjeszszen be, elfogadtassák. Ha ez meg
történik, akkor biztosítva van a nemzet joga, 
akkor bizonyos lehet a kormány is, mikép azon 
esetben, ha e tárgyban egy törvényjavaslatot 
terjeszt elő, a ház előleges egyetértését adja *a 
megvételre: mert mindenesetre megvétel ez, és 
transactiónak mondani csak elkeresztelése a do
lognak. Transactiót ki köthet ? Transactiót köthet a 
tulajdonos, és köthet azzal, ki azt megvenni akarja. Ki 
akarja megvenni ? A magyar nemzet. E magyar nem
zetnek és képviseletének beleegyezése nélkül trans
actiót kötni nem lehet: mert a kormány nem 
a maga számára akarja megvenni, hanem a nem
zet számára. Ha a nemzet számára akarja meg
venni, akkor a nemzetnek tudnia kell, hogy mit 
és hogyan vesz. Ennek belegyezését kell kii^erni, 
ha a kormány akár transactio, akár egyenes megvé
tel utján a nemzet számára valami vagyon meg
szerzésére törekszik. Azért itt, t. ház, felfogásom 
szerint kizárólag és egyedül csak arról lehet 
szó, hogy a nemzetnek joga elismertessék és 
tényleg életbeléptettessék. Már a múlt évi de-
czember hóban határozatilag is ki volt mondva, 
hogy se vételt, se eladást a nemzeti vagyonból 
a kormány addig ne tegyen, míg a ház bele
egyezését ki nem nyerte. E tekintetben tehát, 
t. ház, én ragaszkodom Győrffy Gyula képvise
lőtársam határozati javaslatához, és sem a Justh 
József, sem a Szentiványi Károly indítványát, a 
kié amazé val csaknem összhangzó, nem fogad
hatom el. 

K u d u a y I s t v á n : T. ház! Nézetem sze
rint nem az a kérdés, hogy akarjuk-e a 
ház határozatát fentartani, vagy nem ? mert azt 
mindnyájan kívánjuk. Itt legfőlebb csak arról 
lehet szó, vajon adásvevési szerződésnek vagy 
vételnek tekintessék-e, vagy nem ? Én, megval
lom, azok után, miket a miniszter úrtól hallot
tam, nem vagyok képes, azt adásvevési szerződés
nek tartani. Nem azért, mert itt az adás ve vés 
tárgyát sehol nem látom. Az igazságügyminiszter 

nr azt hozta föl, hogy itt nem csak Kis-Bér, ha
nem a siklósi és somodori urodahnakról is van szó. 
Már kérem, a siklósi és somodori urodalomnak 
sem a vevő, sem az eladó birtokában nem voltak. 
Kérdem, vajon a kis-béri urodalom az azt kü
lönben jogosan igénylő Batthyány-örökösök bir
tokában volt-e? Azt hiszem, a helyzet az volt. 
hogy nem volt; pedig igen is jogos igényeik 
voltak a kis-béri, somodori és siklósi urodal-
makra, melyek az államjavak közé soroztattak, 
a gr. Batthyány család ezen igényeiről bizonyos 
összeg fejében lemond. Én ezen lemondást se
hogy sem nevezhetem adásvevési szerződésnek, 
nem a kormány részérőli vételnek; hanem igenis 
transactiónak, és mert annak tekintem, épen 
azért elfogadom, t. képviselőtársam, Szentiványi 
Károlynak módosítását, illetőleg határozati ja
vaslatát. 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : T. ház! Valóban 
a buzgóságban tovább megyünk, mint Rómában 
a concilium, mert mi a miniszteri csalhatatlansá
got hamarébb kimondjuk, mint Rómában a ró
mai pápa csalhatatlanságát. (Derültség.) Annyira 
megy a buzgóság, hogy ha felmerül valamely 
kérdés, azt mondják, hogy mi abból politikai ka
pitálist akarunk csinálni. Ezt mondják a kisbéri 
vételről is, pedig ezen oldalról senki sem hozta 
elő Batthyány Kázmér gróf nevét; több kí
méletet és loyalitást mutatott ezen oldal, midőn 
ezen nevet nem akarta előhozni, és nem akarta 
a múltról a fátyolt letépni, mig a másik oldal
ról csak azért, hogy a miniszter budgetének 
számait igazolja, beleelegyedik, és elkezdi a 
49-es időket emlegetni, előhozza Batthyány Káz
mér gr. nevét, és mind azt, a mit a múlt kormány 
csinált. íme tehát ők csinálnak kapitálist ebből 
a kérdésből. 

De tovább mennek, és azt mondják: nem 
akarjuk megvenni, hanem csak legalizálni azt az 
eljárást, mert már az államé volt, és rendbe 
akarják hozni azt a törvénytelen birtokot, é3 azt 
törvényessé akarják tenni. így mondják. Bátor 
vagyok erre röviden csak azt megjegyezni, hogy 
azzal az inditványnyal, a melyet Szentiványi 
képviselő ur tett, épen azért, mert nem akarok 
politikai kapitálist csinálni, nem tarthatom a 
kérdéssel összeköthetőnek a Batthyány örökösök 
nevét. 

Az a kérdés is jöhet elő, hogy mért nem 
tették azt mindjárt akkor, mikor a fejedelem 
kegyelmi ténye történt, és mért nem kárpótol
ták másfelől ? Csakhogy akkor mi száműzöttek 
igen sok kárpótlást követelhettünk volna, a pénz
ügyminisztérium pedig igen kurtán utasított 
vissza, ha kért valaki valamit a múltból, mert 
úgymond, hazafiságból mindazt el kell hallgatni, 
a mi a múltban történt. 
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Alázatos véleményem az, hogy pártolom 
Győrffy Gyula képviselőtársam indítványát, mi
vel nem csinál politikai tőkét a kérdésből, és 
azt mondja, hogy itt vételről van szó, és nem 
egy régi birtok legalizálásáról. Azért, azt hi
szem, loyalisabb lesz azon kitétel, hogy a kisbéri 
uradalom megvételéről van szó. Járulok tehát 
Gryőrffy Gyula javaslatához. (Helyeslés a bal ol
dalon.) 

Patrubány Gergely: T. ház! Azt 
hiszem, Justh József képviselő társam indítványa 
olyan, a mely mind a háznak alapjogát, méltó
ságát megőrzi jövendőre nézve, mind pedig olyan, 
a mely egyúttal lehetővé teszi ezen óhajtott in
tézkedés eszközlését. Azért, én részemről Justh 
József képviselő társam indítványát pártolom. 

G y ő r f f y G y u l a : T. ház! Indítványom
mal egyéb czélt nem akartam elérni, mint azt, 
hogy feltartassék a háznak azon joga, hogy mi
dőn az állam részére teendő birtokszerzésről van 
szó, erre nézve döntő befolyása elismertessék i s 
egyedüli hivatása nem csak abból álljon, hogy 
a fedezésre szükséges összeget megszavazza, ha
nem főleg abból, hogy maga a birtokszerzés kér
dése fölött határozhasson; minthogy pedig ezen 
jog elismerése a Justh József képviselő társam 
által előterjesztett javaslatban is benfoglaltatik : 
én hajlandó vagyok azon esetre, ha indítvá
nyom el nem fogadtatnék, az övéhez, mint a 
mely az én indítványomhoz közelebb áll, hozzá
járulni. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Mielőtt szavazás történnék vagy áta-
lában határozat hozatnék, méltóztassék megen
gedni, hogy e pár szóval én is indokoljam azt, 
hogy meggyőződésem szerint a képviselő ur in
dítványa ezen esetben nincs helyén. (Halljuk!) 

Csakugyan valóságos tény az, hogy itt, ám
bár egy birtok "megszerzéséről van szó, nem 
pusztán megszerzési körülmények fordultak elő, 
hanem valóságos egyesség köttetett mindazon 
követelésekre nézve, melyeket az állam ellen a 
Batthyány örökösök formálhattak volna. Ez 
oly kérdés, mely a minisztériumot régen fog
lalkoztatja és megoldása részletes tanácsko
zások tárgjrát képezte, oly tárgy, melyre nézve az 
egyesség az örökösök és a kormány közt több 
izben megkísértetett — pedig nem egyszerűen 
csak a birtokjog átruházása, hanem mindazou 
követelések leszámítására nézve, melyek a múlt 
időből fenmaradt viszonyok miatt kiegyenliten-
dők voltak. Ennélfogva határozottan állithatom, 
hogy azon összeg nem csak vétári összeg, ha
nem egyszersmind kiegyenlítési összeg, mely a 
Batthyány örökösök birtokainak lefoglalása ós 
időközi kezelése folytán előállott követelések 
kiegyenlítése gyanánt tekinthető. 

I Ily értelemben a deczemberben hozott ha-
I tározat után is, miután peres kérdésnek ki-
I egyenlítéséről volt szó, a minisztérium felhatal-
; mázva érezhette magát az egyességet jogérvé

nyesen megkötni. Mindemellett az egyesség egyik 
pontjában kikötötte, hogy az egyesség végleges 
érvénye a törvényhozás utólagos helybenhagyásá
tól függ, t. i., hogy ha a ház az előirányzott 
összeget megszavazza. (Helyeslés.) 

De tovább megyek és azt kérdem a t. kép
viselő úrtól : mikor hozatott azon határozat? 

E l n ö k : Deczember 4-én. 
Lónyay Menyhért pénzügymi

n i s z t e r : Deczember 4-én. Es mikor terjesz
tette be a minisztérium a költségvetést? Október 
18-án, tehát ama határozat hozatala előtt. 

A t. ház előtt jelenthetem, hogy ezen egyes
ség megkötésére a minisztérium részéről a föld-
mivelési, és az ő felsége személye körüli minisz
terek küldettek ki, kik több hónapi becslés, ta
nácskozás és egyesség után a múlt nyáron, te
hát fél évvel azon határozat hozatala előtt, meg
állapították az illető örökösökkel az egyességi 
föltételeket; ez esetben tehát hivatkozás egy fél 
évvel a határozat hozatala előtt megállapított 
egyességre, nincs helyén. 

Ha a minisztérium vagy valaki ezen párt
ból kétségbe vonná, hogy a minisztérium nem 
akarja megtartani azon határozatot, melyet a 
ház deczemberben hozott, akkor érteném; de 
miután azt senki kétségbe nem vonta, miután az 
egyességi pontozatok megállapítása után fél év
vel hozatott a határozat; miután itt nem csak 
vételárról, hanem a függő kérdéseknek méltá
nyos és igazságos kiegyenlítéséről van szó, bátor 
vagyok arra kérni a t. házat, méltóztassék e 
tételt ugy megszavazni, a mint előterjesztettem, 
annál is inkább, mert a közgazdasági miniszter 
ur határozottan igérte, hogy mihelyt a mai 
szavazás után az egyességi összeg teljesen kifi
zettetik, be fogja terjeszteni az erre vonatkozó 
törvényjavaslatot, melynél fogva az államvagyon 
szaporulata be fog czikkelyeztetni. Miután te
hát az által, hogy méltóztatnak ezen tételt, így 
a mint előterjesztetett, megszavazni, semmi jog
nak nem praejndicáltatik, s miután nem hiszem, 
és nem tartom följogosítva az indítványozó t . 
képviselő urat határozat javaslatba hozatalára 
olyan tárgy fölött, milyet senki kétségbe nem 
vont: kérem a t. képviselőházat, méltóztassék e 
tételt vagy azon formában, melyben beterjeszte
tett, vagy ngy mint Just képviselő ur indítvá
nyozta, efogadni. 

Megjegyzem még, hogy ha egyszerű kifeje
zést kívánnunk adni a megszavazásnak, a dolog 
természetével megegyezőnek azt tartom, hogy e 
szavakat iktassuk a költségvetésbe: „A gróf 
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Batthyány Kázmér örököseivel Kis-Bér iránt 
kötött egyességben kötelezett összeg kifizetésére." 

L u d v i g h J á n o s : Tiszt, ház! Én csak 
azon esetre teszek észrevételt, ha Justh képvi
selő indítványára kellene szavazni. Az ő indít
ványa nem correct, mert megváltásról nem lehet 
szó. (Megvételről.) Akkor sem egészen teljes; ha
nem talán igy lehetne kifejezni: „A Batthyány -
család kielégítésére." Ezzel minden meg van 
téve. (Eüenmondások.) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Valóban 
nem lehet eléggé esudálkozni azon, hogy a tisz
telt minisztérium által egy kérdésben, mely tisz
tán csak formális szempontból támasztatott, a 
házban mintegy készakarva érdemleges vita idéz
tetett elő. Kezdettől fogva praeeisirozva volt 
ezen részről az, hogy itt nem czéloztatik megtá
madása a vételnek vagy egyezségnek, hanem 
csak egyedül az kívántatik, hogy tartassanak 
meg a törvényes formák. 

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 : Megtartattak! 

G h y c z y K á l m á n : De épen e törvé
nyes formák nem tartattak meg. 

Pedig, t. ház, legyen ez akár vétel, akár 
egyezség, bármely esetben a minisztériumnak az 
országgyűlés hozzájárulása nélkül ily nevezetes 
összegről rendelkezni joga nem volt. Ha vétel 
volt az állam részére, nem lehetett venni az ál
lam megegyezése, az országgyűlés hozzájárulása 
nélkül. Ha, a mint állíttatik, de a mit én ré
szemről nem hiszek és nem tartok, csupán csak 
váltság tétetett, akkor, ha ez elismertetik, elis
mertetik azon confiscatiónak jogosultsága, mely 
Batthyány Kázmér jószágait érte, (Ellenmondás 
a jobb oldalon) és ha van értelme annak, a mint 
a t. minisztérium vitatja a kérdést, erre alig 
találok más okot, mint hogy ezen tényt törvé
nyesíteni igyekszik. (Élénk ellenmondás a jobb ol
dalon.) 

Nem akartam e tárgyban fölszólalni; azon
ban a t. pénzügyminiszter urnák két észrevétele 
fölszólitásra kényszeritett. 

Ö Győrffy Gyula képviselő urnák azt felelte, 
hogy a határozat, melyre Győrffy Gyula t. ba
rátom hivatkozott, később keletkezett, mintsem 
a vétel megtörtént volna, igy tehát azon hatá
rozat már nem alkalmazható ama korábban tör
tént vételre vagy egyezkedésre. De a határozat 
meghozatott deczember 4-én, a tárgyalás a kis
béri jószág megszerzése iránt pedig most folyik, 
és igy, nézetem szerint, a határozat, mely ko
rábban hozatott, érvényesíthető és azt érvénye
síteni kell is a mostani tárgyalás alkalmával. 

Különösen pedig fölszólalok azon fogalmazás 
ellen, melyet a t. jaénzügyminiszter ur olvasott 
föl. Ha jól hallottam, ő azt monda, hogy a kér-
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déses összegnek kifizetése iránti rendelkezés ak-
kép igtattassék a költségvetésbe, mint a Bat
thyány Kázmér örököseivel kötött egyezség követ
keztében kifizetendő összeg. De kérdem: yajon 
azt akarja-e a t. pénzügyminiszter ur, hogy mi 
egy egyezséghez szóljunk, melynek tartalmát nem 
ismerjük? Ha volt valaha eset, melyben az or
szággyűlés kívánhatta, hogy a minisztérium az 
általa kötött egyezségeket, szövegök szerint, a 
hozzájok tartozó irományokkal együtt mutassa be, 
ily eset a mostani, midőn a pénzügyminiszter 
ur kívánja, hogy egy oly egyességet helyesel
jünk és állapítsunk meg, melynek tartalmát nem 
is ismerjük. (Helyeslés.) Én tehát pénzügyminisz
ter ur fogalmazását egyátalában el nem fogad
hatom. 

Azt'tartom tovább, t. ház, hogy miután a 
kérdés érdeme ellen egy részről sem történt ki
fogás, miután nem szándékozik senki a házban 
oda törekedni, hogy Kis-Bér az állam részére 
meg ne szereztessék, ezen kérdés további érdem
leges tárgyalásával fölhagyhatnánk, és tisztán a 
formai kérdésre szorítkozhatnánk. A formai kér
dés csak ugy correct, mint Győrffy tiszt, ba
rátom előadta: (Helyeslés a bal oldalon) mert, ha 
Kis-Bért meg nem veszszük az örökösöktől, mily 
jogczimen fogja a kormány birni? Mncs más 
jogczime, mint az erőszakos jogfoglalás. Hogy 
pedig az állam erőszakos foglalás CZ1IX16 ÍJJIRUU 

bírjon valami birtokot . . . 
H o f f m a n n P á l : Egyesség! 
G h y c z y K á l m á n : . . . ugy hiszem, az 

állam méltóságával sem egyez meg, de egyáta
lában semmi sincs veszélyeztetve, ha a t. mi
nisztérium törvényjavaslatot ád be Kis-Bér meg
vételére nézve. Ugy, mint a fenforgó okokból 
Mácsa-Eeskendre nézve a t. ház a vételbe be
leegyezett, más fontosabb okoknál fogva bele 
fog egyezni abba is, hogy a beterjesztendő ujabb 
törvényjavaslat elfogadtassák és szentesittessék. 

Miután pedig Győrffy Gyula t. barátom ja
vaslata által a dolog érdemére nézve egyátalá
ban semmi sincs veszélyeztetve, én azt részem
ről elfogadandónak tartom; ha pedig el nem 
fogadtatnék, akkor azon módosítással, h.ogj „jó-
szág-váltság-összeg" helyett „megvétel" tétessék, 
a második szavazás alkalmával Justh képviselő 
ur indítványára is szavaznék. 

Bátorkodom kérni a t. házat, méltóztassék 
e szerint a kérdéseket szavazás alá bocsátani. 

F á m k o r P á l j e g y z ő : Csernatony Lajos! 
C s e r n a t o n y iLajos : Elállók. (Helyeslés 

minden oldalon.) 
J á m b o r P á l j e g y z ő : Patay István! 

(Jobb felől: Halljuk! Bal felől: Eláll!) 
P a t a y I s t v á n : Sajnálom, hogy épen es 
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oldalról kell hallanom, hogy: „eláll!* Pedig bi
zony el nem áll. (Derültség.) 

T. ház! Azok után, miket Ghyczy tagtár
sam elmondott, csak csekély észrevételt vagyok 
bátor miniszter ur előadására tenni. 

A t. pénzügy miniszter ur beszédében azt 
mondotta, hogy ez nem csak vételár, hanem — 
a mint beszédéből kivettem — a múlt kormány 
bűneinek is palástolására kifizetett összeg. (Zaj 
és ellenmondás jobb felől.) Ez pedig, azt hiszem, 
a quotában nem igen volt fölvéve, pedig oda 
tartozónak vélném; (Zaj) én azonban a quotához 
ily pénzzel nem akarok járulni. Csak ezt akar
tam megjegyezni. (Derültség.) 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! A miniszter 
ur, ugy látom, súlyt helyez arra, hogy a hatá
rozat előbb hozatott, mint ő beadta a költség
vetést. Én ugyan azt gondolom, hogy a pénzügy
miniszter ur mint alkotmányos ember tudhatta 
volna azt, hogy felelős miniszternek valamit az 
állam vagyonából eladni, ugy az állam vagyoná
hoz szerezni az alkotmányos testület beleegye
zése nélkül nem szabad; (Jobb felől: Saját felelős
sége mellett lehet!) de ha ezen alkotmányos tant 
eddig nem vallotta is a miniszter ur, minden
esetre azon időben, midőn a határozat megho
zatott, ideje lett volna a törvényjavaslatot be
nyújtani ugy, hogy mielőtt a költségvetés tár
gyaltatott, az általa ezen megszerzés iránt be
nyújtott törvényjavaslat tárgyaltathatott volna. 
(Helyeslés a szélső bal oldalon.) Különben ezen egy 
millió hétszáz néhány ezer forint vagy ki van 
már fizetve az örökösöknek, vagy nincs : ha 
nincs kifizetve, mint a pénzügyminiszter ur feje
intéséből kiveszem, kérem, mi akadályozza azt, 
hogy azon néhány napig várakozzanak az örö
kösök, mig a miniszter ur előterjeszti ez iránt 
a törvényjavaslatot, melyet, miután arra nézve 
érdemleges nehézség nem fordul elő, a ház meg 
fog szavazni ? (Helyeslés a szélső bal oldalon.) En
nélfogva magamévá teszem Győrífy Gyula indít
ványát, (Helyeslés hal felől) és szavazásra az övét 
kérem első helyen kitüzetni. 

E l n ö k : Szólásra senki fölirva nem levén, 
a vita be van zárva. Hogy mily rendben kell 
szavazni, azt a szabályok határozzák meg. A 
szabályok pedig azt rendelik, hogy mindig a bi
zottság véleménye képezi az első kérdést. Tehát 
az első kérdés, a pénzügyi bizottság véleménye 
szerint, ezen tétel: „A kis-béri birtok megvételé
ről.1' Azok, kik ezt elfogadják, méltóztassanak 
fölkelni. (Megtörténik. Fölkiáltások bal felől: Kisebb
ség !) Tegyünk tehát ellenpróbát. Azok, kik el 
nem fogadják, szíveskedjenek fölkelni. (Megtörté
nili.) A többség elfogadja. (Fölkiáltások bal felől: 
Meg kell számlálni!) Tehát számlálás fog történni. 
Kérem azokat, kik a pénzügyi bizottság vélemé-
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nye szerint a tételt elfogadják, méltóztassanak 
fölkelni, jegyző urak pedig szíveskedjenek azokat 
megszámlálni. (Megtörténik.) Most méltóztassanak 
fölállani azok, kik nem fogadják el. (Megtörténik, 
s a jegyzők összeszámlálják.) Az eredmény az, 
(Halljuk!) hogy 145 elfogadja, 141 nem fogadja 
el. (Derültség.) E szerint a többség elfogadja a 
szerkezetet. 

Következik az ungvár-nyiregyházi áru- és 
vasszállitó vasút kiállítására 500,000 frt. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa 
a 23-ik czimet.) 

P u l s z k y F e r e n c z e l ő a d ó : A pénz
ügyi bizottság kívánja, hogy e 23-ik tételnél 
ezen szavak: „slipperek és vas sinek" kihagyas
sanak. Egyébiránt figyelmeztetem a házat, hogy 
a kiadás csak átfutó szám, mely rendkívüli fe
dezet 9-ik tétele alatt mint bevétel fog elő
fordulni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 24—28-ik czimeket, a diós-győri kőszén- és rudó-
bányai vasbányák feltárásáról, a diós-györ-miskolczi 
vasútról, a rézbánya-mivelésrol, az ásvány gyűjte
ményről, a Nemzeti Múzeum, a selmeczi bányászati 
és erdészeti akadémia és más tanintézetek számára, 
s az ideiglenegről, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa továbbá a 29-iket a közös függő 
államadósság kezelési költségeiről.) 

P u l s z k y Ferencz e lőadó : A pénz
ügyi bizottság ajánlja, hogy az előirányzatba 
fölvett ezen szükségleti összegeken kivüi a pénz
ügyminiszter előterjesztése folytán még egy 
90,000 forintnyi tétel volna fölveendő és pedig 
egy a fekete Tiszán Absinencznél fölállítandó 
vizfogó és gőzfürészre, mely az e vidéken leg*-
ujabban dühöngött nagy szélvészek alkalmával 
ledöntött 1.852,000 darab fának a kincstár ér-
dekébeni biztosítására nélkülözhetetlen. Minek 
folytán a pénzügyminisztérium rendkívüli szük
ségletének összege 5.932,250 frtra emelkednék. 

E l n ö k : Elfogadja a ház? (Elfogadjuk!) 
E szerint a pénzügyminiszter rendkívüli szüksé
geinek összege 25.932,250 frtra emelkednék, 
mely rendkívüli szükségletet a t. ház részletében 
megszavazva, átalánosan is elfogad. 

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 a rendkívüli födözetre vonatkozó^ 
1-ső czimét.) 

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. 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! Előre 
bocsátom, hogy a rendkívüli födözet tételei ellen 
annyiban, hogy azokat megszavazzuk-e? kifogást 
tenni nem szándékozom, én a rendkívüli födözet 
tételeit a mai viszonyok közt megszavazni igen 
is kész vagyok. Azonban óhajtanom kell, hogy 
ezen tételeknek némelyikére nézve valahára már 
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felvilágosítást nyerhessen a ház, hogy tisztában 
Jegyünk az államvagyon tekintetében. 

Azt hiszem, midőn óhajtásom nem arra ter
jed, hogy valamely szükségesnek talált kiadás 
fődözése megtagadtassák, de a fedezet megszava
zásának feltétele csak arra terjed ki, hogy a 
fenforgó tétel iránt a ház nagyobb világosságot 
szerezhessen magának: azt hiszem, vagy legalább 
azt kell hinnem, hogy ily körülmények közt 
a ház mindkét oldalának helyeslésével fogok 
találkozni. 

Előfordul a rendkívüli fejezetben, mindjárt 
az első tételben: „államjavak eladásából 120,300 
írt." A részletezés megmondja ugyan, hogy minő 
államjavak eladásából folyt be ezen összeg; de 
sem azt nem tudjuk, mikor' jöttek létre az illető 
adásvevési szerződések, sem azt, hogy a men
nyiben itt részletfizetésekről van szó ; hány évig 
fognak a részletek folyni, és mi az, mit még az 
államnak ezen eladások folytán várni lehet. 

Itt van továbbá adó és bérleti hátralékokból 
4.500,000 frt. Itt is sem azt nem tudjuk, mely 
évben keletkeztek ezen hátralékok, sem azt, 
mennyit tesz azoknak átalános összege. Es igy 
mi az, a mit az államkincstárnak e czimen még 
várni lehet, nem ismerjük. 

I t t van végre a garantia-alap egy millió fo
rintnyi előirányzattal. Erre nézve a t. pénzügy
miniszter ur méltóztatott azt nyilvánítani, hogy 
ő az 1868 évi Ll-ik törvényczikk rendeletének 
annak idejében eleget fog tenni, és arról is föl 
fog világosítani, hogy ezen garantia-alap meny
nyiből áll. En azonban azt hiszem, t. ház, hogy 
annak ideje; hogy ezen alap mibenlétét fölvilá
gosítsa, ma is itt van, és igy erre vonatkozólag 
is kérek felvilágosítást. 

Ezen nézetből indulva ki — megszavazván 
egyébiránt -ezen tételeket, melyeknek szükségét 
belátom — következő indítványt vagyok jbátor 
a t. ház elé terjeszteni. (Halljuk!) 

(Olvassa) : „Jegyzőkönyvileg utasítsa a ház 
a pénzügyminisztert : 

„1-ör hogy az 1868-ik évi Ll-ik törvény-
ezikk 5-ik §-a rendeletének mielébb tegyen ele
get, addig is pedig, mig ezt tenné, és minden
esetre még a budget tárgyalásának folyama 
alatt - mutassa ki, hogy ezen alap mennyire 
megy ? veszi-e az idézett törvényben kijelölteken 
kivül más ? s ha igen : minő alapból eredetét ? 
miképen kezeltetik és kamatjai hová fordíttatnak ? 

„2-or hogy ugyanezen idő alatt mutassa 
ki továbbá, hogy a rendkívüli födözetben az 
államjavak eladásaiból kitett összeg mikori el
adásokból veszi eredetét? s a mennyiben részlet
fizetésekről van szó, ezen részletek hány évig 
fognak még folyni s azokból évenkint minő ösz-
szeg várható? 

„3-or végre, hogy ugyanezen idő alatt mu
tassa ki azt is, hogy az add- és bórlethátralé-
kokból mennyi van még fen? és a mi fen van, 
mely évekből veszi eredetét?" 

Én azt hiszem, t. ház, a budget tárgyalá
sának egyik és mindenekfeletti feladata az, hogy 
tisztán láthatóvá tétessék, hogy mi az, miből az 
állam vagyona, mi az, miből követelései állanak. 
Ezen hitből kiindulva azt gondolom, csak köte
lességemnek teszek eleget, midőn kívánom, hogy 
ezen három tételre nézve a képviselőház teljesen 
fölvilágosittassék, mi a jövendőre nézve az ezek 
iránti felvilágosítás adására. nagy horderővel bír, 
és sokat fog tenni arra, hogy jövő teendőinket 
ezélszerüen és alaposan megvilágosíthassuk. 

Kivánatom tehát oda terjed, hogy nem 
ugyan* ma, de még a költségvetés tárgyalásának 
folyama alatt miniszter ur alapos és részletes 
kimutatást terjeszszen a ház elé, azaz nem szó-
noklatilag, hozzávetőleg összeállított számokat, 
hanem valóságos hivatalos kimutatást. Meglehet, 
a miniszter ur azt fogja mondani, hogy ezen 
tételek némelyikére nézve részint a zárszámadás
ban fordulnak elő, részint némely általa elmondott 
beszédekben. De kénytelen vagyok megjegyezni, 
hogy sem a zárszámadásban, sem eddigi nyilat
kozataiban ezen pontossággal feltüntetve nincse
nek. Az 1868-iki zárszámadásban már csak azért 
sem lehetnek, mert — legyen az bármilyen pont 
— az csak az 1868-ik év végén volt helyzetet 
tünteti fel, nem pedig azt, a mi még azután 
beállott. 

Kérem tehát, tiszt, ház, hogy ezen indítvá
nyomban kifejezett, szerintem nem csak jogos, 
de méltányos kivánatot pártolni és indítványo
mat elfogadni méltóztassék. 

Bujanovics Sándor jegyző (újra 
fölolvassa Tisza Kálmán indítványát.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Arra nézve, hogy bármely 
körülmények között bármely képviselőnek, ki az 
államvagyonról és átalában a pénzügyekre vo
natkozólag fölvilágosítást kivan tőlem, ezt meg
adjam, jegyzőkönyvi határozatra nincs szükség. 
Valahányszor ily kérdésben felszólalás történt, 
jegyzőkönyvi határozat nélkül is a legnagyobb 
készséggel mindig eleget tettem az illető kíván
ságának. 

A mi a t. képviselő ur által feltett kérdé
seket illeti, (Halljuk,!) átalánosságban és a főbb 
momentumokra* nézve azonnal válaszolhatnék; de 
miután a t. képviselő ur az imént kijelentette, 
hogy átalános válaszszal be nem éri, hanem ren
des és a legnagyobb részletekbe menő kimutatá
sokat kíván, nagyon természetes, hogy ezzel ma 
nem szolgálhatnék. Egyébiránt azt tartom, hogy 
ily részletekbe menő számadásoknak, bizonyos 
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alapok részletes kimutatásának igenis helye van 
a számadásokban. Az 1868-diki zárszámadások
ban mindezen tárgyakra vonatkozó, ha nem is a 
legnagyobb részletekbe menőleg, de legalább a 
főösszegek benfoglaltatnak. Az 1869-ki zárszám
adások ez év folytán fognak készülni és beter
jesztetni, és legyen a tisztelt képviselő ur arról 
meggyőződve, hogy ezen zárszámadásokból min
den egyes részletekre nézve a kellő fölvilágosí
tást meg fogja nyerni. Egyébiránt, miután ma
gam is azt óhajtom, hogy több a pénzügyekkel 
összefüggő kérdésben, minő a vasút biztosítási 
alap, alkalmam legyen a ház előtt nyilatkozni, 
mert többször lett volna ezek iránt előterjeszté
sem, de a ház tanácskozásai folyama alatt erre 
idő nem volt; talán méltóztatik a t. ház azon 
nyilatkozatomban megnyugodni, hogy még a bud-
get tárgyalásának befejezése előtt a szükséges 
felvilágosításokat mindazon kérdésekre nézve, 
melyeket Tisza Kálmán képviselő ur felhozott, 
megadhassam. A tárgyalások eddigi menetéből 
ítélve, nem hiszem ugyanis, hogy e tárgyalások 
rövid napok múlva be fognának fejeztetni és igy 
remélem, hogy azon helyzetben leszek, miszerint 
a részletes számitások alapján a szükséges fölvi
lágositásokat megadhassam mind azon tárgyak 
iránt, melyek iránt a szükséges adatokat össze
állíthatom, és pedig oly részletekben, mint azt 
a körülmények megengedik és a czélszerüség meg
kívánja. (Helyeslés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : Bocsánatot kérek, t. 
ház, de egy irányban nem értettem teljesen 
pénzügyminiszter ur nyilatkozatát: abban jelesen, 
hogy ő néhány nap múlva minő kimutatást szán
dékozik tenni? mert hogy most nem teheti.. . . 

Lónyay Menyhért pénzügym i 
n i s z t e r : Akármikor! 

T i s z a K á l m á n : . . . hanem, hogy né
hány napra az ügyvitel legnagyobb pontossága 
mellett is szüksége van, magam is annyira elis
merem, hogy nem is óhajtottam ma felvilágosí
tást, "hanem csak a budget folyama alatt. Abban 
nem értettem csupán a pénzügyminiszter urat, 
hogy szándékozik-e beadott indítványom mind 
három pontjára, s másodszor szándékozik-e írásban 
felelni 1 hogy legyen a ház okiratai közt a nyi
latkozatnak nyoma : mert az én kérésem ide járul 
s csak ha igy méltóztatott feleletét érteni a t. 
pénzügyminiszter ur, nyugszom meg abban, kü
lönben nem. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Hozzám a képviselő ur kérdést inté
zett, melyre legjobb tudomásom szerint fogok 
felelni. Ha a t. képviselő ur nem lesz megelé
gedve a felelettel, akkor lesz helyén és idején 
az iránt véleményt nyilvánitani. 

Azt mondám, hogy mindhárom kérdésre fo-
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gok válaszolni; de ha azokhoz még ujakat csa
tol, olyakat, mik a pénzügy és államvagyon 
kezelésére vonatkoznak, mindig kötelességemnek 
fogom ismerni nemcsak a t. képviselő ur, hanem 
bárki felszólítása folytán felvilágosítást nyújtani; 
azt is hozzá tettem, hogy örülök, hogy e« föl-
szólitás folytán alkalmam lesz, ily fontos kérdés
ben a t. háznak fölvilágosítást adni. Azt hiszem, 
e szavaim elég határozottak voltak. 

Midőn majd arra fogom kérni a t. házat, 
hogy e tárgyak iránt szükséges felvilágosítások 
adására időt határozzon, a felvilágosításokból, 
melyeket adandók, fogja a képviselő ur megítél
hetni, hogy megelégszik-e azokkal, vagy nemf. 

E nyilatkozatomat — azt hiszem — félre
érteni nem lehet, és miután ezt ily értelemben 
felajánlana, ugy hiszem, nincs szükség arra, hogy 
eziránt a ház jegyzőkönyvileg határozzon. (He-
yeslés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : Határozati javaslatom 
tárgyalását mindenesetre fentartom akkorra : mert 
én részemről kénytelen vagyok bevallani, hogy 
egy ügyes beszéd keretében lepergett és ügyesen 
összeállított számok alapján az ügyállást meg
ítélni képes nem vagyok; pedig ez az, mit a 
miniszter ur kilátásba hoz, s a mi engem ki nem 
elégít. 

E l n ö k : Jegyzőkönyvbe tehát azt fogjuk 
felvenni, hogy Tisza képviselő ur az indítványt 
beadván, miniszter ur késznek nyilatkozott arra, 
válaszát néhány nap múlva ^megadni. (Helyeslés.) 

I r á n y i D á n i e l : Én azon kérdést va
gyok bátor a pénzügyminiszter úrhoz intézni, 
hogy az elősorolt javak valóban el vannak-e 
adva? Vagy eladásuk csupán szándékoltatik? 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Mindkettő! Midőn a minisztériumot át
vettem, első kötelességeim közé tartozott, az ál
lam vagyon állapotát constatáim. Ez alkalommal 
meggyőződtem arról, hogy több részletes eladás 
történt, melyekre nézve bizonyos határidőkre 
osztott fizetési kötelezettségek állanak fön. 
E hátralékok behajtására nézve a szükséges in
tézkedések megtörténtek, és az esedékes és előre 
számított összegek a költségvetésbe fölvétettek. 
Előleg megemlítem, hogy a Magyarország terü
letén történt eladásokból hátralékban van össze-

• sen 1.264,592 frt 691/* kr., Horvátország terü
letén történt eladásokból pedig 66,801 frt 30 
kr. Hosszas volna az egyes tételeket elősorolni, 
mert vannak nem csak eladási, hanem száHomá-
nyi követelések is, melyek igen csekély össze
gekre mennek. 

A kérdés egyik részére tehát azt válaszol
hatom, hogy igenis vannak a múltban történt 
eladások után még behajtandó összegek. 

De viszont megjegyzem, hogy a legközelebbi 
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évek alatt, t. i. a mióta a pénzügyek kezelését 
átvettem, történtek bizonyos eladások, azonban 
mindig -csak ott, a hol azon tárgyak el nem 
adásából a kincstárra nézve hátrány származott 
volna, vagy a.hol az eladás egy vagy más köz-
czél, előmozdítására szolgált. így például azon 
esetben, ha egy községben birt a kincstár bizo
nyos telket, melyet a község iskolai vagy temp
lomi czólra kivánt volna használni, föltéve, 
hogy e telek megtartása nem volt a kincstár 
érdekében, ily eladás létesíttetett; vagy ha pél
dául valamely helyen egy messze fekvő* részletet, 
melynek evidentiában tartása többe került, mint 
a mennyi volt a részlet évi jövedelme, kedvezően 
adhatott el a kormány, ily eladást szintén léte
sített ; továbbá vasutak építése folytán, kisajá
títás következtében is történtek ily eladások; 
azonfölül történtek még eladások oly esetek
ben, midőn valamely telepítés vagy gyáripar 
előmozdítása czéljából bizonyos, a kincstár birto
kában levő csekélyebb terjedelmű telkek meg
szerzése kívánatosnak mutatkozott. Csak ily ind
okokból történtek a magyar kormány részéről 
kisebb eladások. 

Tisza Kálmán képviselő ur is kívánta, hogy 
mindezen tárgyakra nézve részletes előterjesztést 
tegyek, és e részbeli előterjesztésemben minden
esetre meg fognak érintetni mindezen tárgyak is, 
s azokból meg fog- győződhetni a t, képviselő ur 
is, hogy a magyar kormány létezése óta történt 
minden eladásnál oly körülményeknek kellett 
fenforogni, melyek az eladást nem csak czél-
szerüvé, de szükségessé is tevék. 

Irányi t. képviselő ur kérdésére tehát csak 
azt válaszolhatom, hogy igenis vannak a 120,000 
frt közt a múltban történt eladásokból még 
behajtandó összegek, de vannak ismét előszámit-
va és bizonyos körülmények közt létesített oly 
eladások is, melyeket a minisztérium, azonban 
mindig az általam jelzett körülmények közbe
jötte folytán, létesített. 

Tudják a t. képviselő urak, hogy én az or
szággyűlés kezdetén törvényjavaslatot nyújtot
tam be, melyben fölhatalmaztatni kértem a mi
nisztériumot, hogy mindazon kisebb és messze 
fekvő terület-részleteknek, melyek az uradalmak
kal összefüggésben nincsenek, és melyeknek czél-
szerü kezelése sokkal költségesebb mint évi jö
vedelmük, eladását eszközölhesse. 

Ez azon felvilágosítás, melyet a t. képvi
selő urnák a 120,000 frtra nézve adhatok. Ezen 
ősszeg csekélysége maga bizonyságul szolgál ar
ra, hogy nem vagyok barátja az államjavak, kü
lönösen azon javak eladásának, a melyek érté
kükben növekednek, és csupán olyanok eladását 
tartom czélszerünek, melyeknek megtartása nem 

nyereséggel, hanem a kincstár valóságos káro
sodásával jár. (Helyeslés jobb felől.) 

I r á n y i D á n i e l : Legkevésbbé sem kétel
kedem, hogy mindazon eladások, melyeket a t. 
pénzügyminiszter ur az államjavakban tet t , a 
kincstár javára szolgálnak. Kérdésem czélja nem 
is ez volt, hanem az, vajon a pénzügyminiszter 
ur szükségesnek tartotta-e ezen eladásoknál, mi
előtt azokat végrehajtotta volna, a képviselőház
nak, illetőleg a törvényhozásnak jóváhagyását 
fentartani? Kérdésemnek súlypontja ez: Valamint 
nem tartom alkotmányosnak, hogy valamely 
jószág vételébe bocsátkozzék a pénzügyminiszter 
a nélkül, hogy arra az illető törvényhozó tes
tület által felhatalmaztatott volna, ugy nem 
tartom helyesnek és alkotmányosnak az ellenkezőt, 
t. i az államvagyonnak bármi részben is eladását. 
Megengedem, vannak körülmények, vannak esetek, 
midőn az alkunak meg kell köttetni, mielőtt 
arra a fölhatalmazás megadatott volna; hanem azt 
minden esetre szükségesnek tartom az ilyen 
alkunál kikötni, hogy annak érvényessége csak 
ugy van, és csak ugy lesz, ha ahhoz a törvény
hozó testület hozzájárulását adja. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

E l n ö k : A miniszter ur nyilatkozata meg
nyugtathatja a képviselő urat, minthogy a minisz
ter ur teendő előterjesztésében megadandja a 
kellő felvilágosításokat. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! Csak azok
ra nézve akarok megjegyzést tenni, a miket a 
pénzügyminiszter ur mondott. 

Én, megvallom, azt gondoltam, ezen tétel
ben csak oly államvagyonnak eladásai foglaltat
nak, a melyek még az előbb létezett törvényte
len kormány által adattak el , s annálfogva 
azt gondoltam, hogy azon elvnél fogva , hogy: 
„fátyolt kell vetni a múltra," ezen eladásokat 
hallgatással mellőzhetjük. De most hallom, hogy 
ez összegben oly eladások is foglaltatnak, me
lyeket a miniszter ur maga eszközölt, és a pénz
ügyminiszter ur előadásából azt veszem észre,* hogy 
ő mintegy feljogosítva is tartja magát arra, 
hogy az államjószágokból, belátása szerint, eladá
sokat tehessen. 

r 

En részemről teljesen osztozom azon elvben, a 
melyet Irányi Dániel képviselő ur előbb kifej
tett, hogy egyátalában alkotmányosan nem lehet 
elismerni a minisztérium azon jogát, hogy az 
államvagyonnak lényegéről az országgyűlésnek 
hozzájárulása nélkül végleg intézkedhessek. Elis
merem, hogy lehetnek némely kisebbszerü el
adási szerződések, melyekre nézve talán azt tartja 
a miniszter ur, hogy az országgyűlés tárgyalá
saiban hátramaradást okozhatna az, hogy azok 
az országgyűlésnek beterjesztessenek ; de én ré
szemről azt tartom, hogy mindaddig, niig az or-
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szággyülés nem fog valamely minimumot 
meghatározni, mint más országokban történik, 
hogy például hány száz vagy ezer írtig terjedjen 
azon összeg , a melyről a minisztérium rendel
kezhetik, mig ilyen felhatalmazást nem nyer a 
minisztérium az országgyűléstől, addig állni kell 
azon alkotmányos elvnek, hogy az országgyűlés 
jóváhagyása nélkül az államvagyon lényegéről a 
minisztérium maga saját tetszése szerint nem 
rendelkezhetik. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Én azt hiszem, ez iránt talán akkor lehet 
majd intézkedni, ha az igért kimutatás be fog 
terjesztetni; de intézkedni e tárgyban minden
esetre kell, s azért addig is a miniszter urnák 
ezen, nézetem szerint alkotmányosan téves fel
fogása ellen tiltakozni képviselői kötelességem
nek tartom. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Kérem, az alkotmányos téves felfo
gást ne méltóztassék beszédemre alkalmazni: 
mert én nem elvekről szóltam és soha se von
tam kétségbe azt, hogy az államvagyonnak el
idegenítését illetőleg, mihelyt az államvagyon 
oly nevezetes részletéről van szó, a melyre nézve 
az illető miniszter a felelősséget magára nem 
vállalhatja, mindig a törvényhozás előleges bele
egyezésére van szükség. Ezt tehát épen nem 
vontam kétségbe; csak átalában megjegyeztem, 
hogy azon esetben, ha a képviselőház a jövőre 
nézve valamely szabályt akar alkotni arra nézve, 
hogy minden egyes eladás előlegesen jelentessék 
be a háznak: ez az államvagyonnak jelenlegi 
állapotánál fogva a háznak véghetlen munkát 
okozna és teendőit nagyban fogná szaporítani. 

Egyébiránt nagyobb birtokrészletek eladá
sát egyátalán nem, kisebb részletek eladását pe
dig csak azon esetekben eszközöltem, midőn bi
zonyos fontos körülmény megkívánta. így p. o. 
midőn vasútvonal mentében szükségessé vált a 
kisajátítás, és ez képez az általam eszközölt el
adásoknál nevezetes tételt; vagy ha p. o. ked
vező ajánlat történt oly épületre, mely kincstári 
vagy köizgazgatási czélokra nem használható s 
bérbe sem adható s e mellett nagy föntartási 
költségeket igényel; vagy ha egy vagy más a 
köncstárra nézve nem hasznos, nem jövedelmező 
telek vagy érték valamely közczélra, iskolára, 
timplomra vagy más közczélra, avagy az ipar
nak előmozdítására szolgál. Az eladásokat csak
is ezen esetekben tartottam saját felelősségemre 
ezélszerűen elrendelendőknek, miután, ha ellen
kezőleg cselekedtem volna, ez által az állam 
egyenesen megkárosodik. 

Ezek voltak azon indokok, a melyeknél fogva 
följogosítva éreztem magamat ily eljárásra, any-
nyival inkább, miután semmi határozott törvény 
vagy szabály azt nem tiltja. Yolt egy eset, mi

dőn nagyobb értékeladást létesítettem; azonban 
ez is inkább az egyesség jellegét viseli magán. 
Ez egy bizonyos dézmás szőllő, melyre nézve 
nem volt megállapítva, vajon dézma vagy ha
szonbéri kötelezettség alá esik-e ? Miután az illető 
község ezen dézmás szőllőknek megvételére önként 
ajánlkozott, még pedig — ha nem csalódom — 
holdankint kétszáz forinttal: ebbe beleegyez
tem. Kezemnél van ezen eladásoknak össze
állítása, és bátran mondhatom: mindezekre nézve 
esak akkor intézkedtem, midőn rendkívüli körül
mények vagy a közhasznosság azt megkívánták, 
vagy midőn azon tárgynak tovább megtartása 
valóban a kincstár megkárosodását vonta volna 
maga után. Egyébiránt, midőn Tisza képviselő 
urnák fogok felelni, a részleteket az erre vonat
kozó iratokkal együtt a ház elé fogom ter
jeszteni. 

Valamint egyészről nem tagadom, hogy 
minden ily kérdésben a törvényhozás jováha 
gyását magának fentarthatjá: ugy másrészt a 
felelős alkotmányos minisztérium hatásköréhez 
tartozónak vélem, hogy ott, hol az állam érde
kében fekvő intézkedés szükséges, azt saját fele
lősségére tenni merje. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

M a j o r o s I s t v á n : T. ház! Nem kíván
tam volna felszólalni, ha a pénzügyminiszter ur 
azon nyilatkozatot nem teszi, hogy előleges be
jelentés nélkül intézkedik az állam vagyona fe
lett. En részemről is ilyen esetet kívánok fel
hozni ez alkalommal a kincstári birtokokra nézve. 
A tiszáninneni koronái kerület 30 mértföldnyi 
területe szintén benne van az állam vagj^on soro
zatában, ott jövedelem is van kimutatva, költség 
is, és a kiadásokról szóló összegek be vannak 
véve a zárszámadásokba; azt pedig jól tudjuk, 
hogy az 1848-iki IX. törvényczikk a koronát ma
gát mint földesurat ott minden jövedelemforrásért 
tökéletesen kártalanította. Erre nézve a pénzügymi
nisztériumnak egy kiküldött biztosa a megváltást 
akarta néhány lakos kívánatára foganatosítani. 
A megváltás egy millió 300.000 forintban volt 
kikötve. Az alkudozások azonban bizonyos poli
tikai dolgok miatt félbeszakadtak, ezen közbejött 
politikai ok pedig az volt, hogy a feltételek közt 
egy miniszteri tanácsosnak a pécsi kerületben 
képviselőül választása is volt ; megszűnvén a mi
nisztérium ezen érdeke, az egyezkedés is félbe-
szakittatott. Továbbá szükségesnek látom, hogy 
a pénzügyminiszter adott szavát beváltván, ezen 
apróbb, részletesebb birtokok megvásárlására, 
elidegenítésére nézve az iratokat terjeszsze elő. 
Midőn ez napirenden leend, magam is elmondom 
nézetemet; most csak annyit kívánok megje
gyezni, hogy vannak a Tisza mellékén birtokré
szek több magvaszakadt család után, ezeket hol
dankint, lánczonkint kezelteté a kormány vagyis 
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a pénzügyminiszter, és ezek jövedelmei igen re-
lativok, némely évben e jövedelem igen csekély, 
legtöbbnyire a kiadásoktól függ; ott tudniillik 
nagy játékot szoktak űzni a kiadásokkal némely 
sápisták, kik befolyással birnak az alsóbb ka
marai tisztviselőkre. Ezen üzelmek megakadályo
zását óhajtom, mert e birtokok több száz, tán 
pár ezer holdra terjednek. En tehát Tisza Kál
mán képviselő ur azon indítványát, hogy napi
rendre tűzessék e kérdés, pártolom, s akkor rész
letesen előadandom nézetemet. 

T i s z a K á l m á n : Nem szándékozom a 
dolog részleteibe bocsátkozni; de lehetetlen a 
pénzügyminiszter ur előadására egy pár megjegy
zést nem tennem. 

Azt monda miniszter ur, hogy mig a na
gyobb eladásokra nézve elismeri, hogy a tör
vényhozás helybenhagyásától függ intézkedése, 
addig a-kisebbekre nézve, ugy hiszi, hogy mint 
felelős miniszter a maga felelősségére intézkedhe
tik, vagyis a kisebb részletek eladására jogo
sítva van. 

Először és igen tág értelmi fogalom, a na
gyobb és a kisebb, és ezen elv alkalmazása — ha 
csak meg nem határoztatik szorosan egy határ
vonal — igen messze vezetne. (Felkiáltás a hál ol
dalon : Igaz!) Továbbá mindenesetre ott, hol ál
lamvagyon elidegenítéséről van szó, csakis szűk 
körre lenne szorítható a miniszter felelőssége 
melletti intézkedés. De különben ezen miniszteri 
felelősség melletti eljárás teljesen illusorius lesz, 
ha a miniszter ugy jár el, mint a t. pénzügy
miniszter most, hogy tudniillik a maga fele
lősségére megteszi az eladást, de a mi a felelős 
miniszternek kötelessége volna, hogy arról ma
gától felszólítás nélkül is minden körülményről 
jelentést terjeszszen a ház elé s annak jóváha
gyását kérje. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Ezen észrevétel folytán kérem a t. 
képviselő urat, méltóztassék az általam beterjesz
tett költségvetés 6-ik lapjára fordítani, ott meg 
fogja látni, hogy a minisztérium egyenkint elő
terjesztette azon uradalmakat, hol ily eladásokat 
létesíteni kivánt. 

(Olvassa:) „Az , eladott szliácsi fürdőnek 
83.000 frtnyi vételárából 5.500 frt, szolnoki bir
tokrészletek eladása 28.218 frt, lugosi .. birtok
részletek eladása' 1.950 frt, dentai birtokrészle
tek eladása 15,235 frt, tokaji birtokrészletek el
adása 52,000 frt, erdélyi birtokrészletek eladása 
5.400 frt, államépületek eladása 3.407 frt, az 
eladott szklenói fürdőnek 32.000 frtnyi vételárá
ból 4.600 frt, a steinbachi malomért az utolsó 
részlet 53 frt, összesen 116.363 frt. — Horvát-
Szlavonországban pedig: a zágrábi selyemgyár
épületért ez évben lejáró részlet 484 frt, Nagy-

Tábor urodalomhoz tartozó birtokrészekért 1.200 
frt, a kéngyár eladásából az 5. részlet 1.000 
frt, a varasdi vámépületért járó, 7 évi részlet
ben fizetendő 8.291 frt vételár fejében 1.000 
frt, a brodi téglaógetőház után járó, 5 évi rész
letben fizetendő 1.311 frt vételár fejében 262 
frt; összesen 3.946 frt, mindössze 120.309 frt, 
kérekszámban 120.300 frt." Elég az hozzá, hogy 
azon 120.300 frtra nézve, melyek itt előirá-
nyoztatnak, kötelességemnek tartottam megne
vezni azon tételeket, melyekből ezen bevétel esz
közölhető lesz. 

így tehát azon kötelességnek, melyet telje
síteni tartozom, hogy t. i. megnevezzem azon 
tárgyakat, melyeknek eladásából az összeg befoly, 
eleget tettem. 

Egyébkint a t. ház az egész költségvetést 
és így ezt is a pénzügyi bizottsághoz utasította. 
Soha sem hiszem, hogy e háznak annyi fölösle
ges ideje legyen, hogy minden legcsekélyebb, 
gyakran csak négyszögtelekre terjedő eladási 
szerződéseket áttekintsen; ez által legnevezete
sebb törvényhozási föladataiban fognának mu
lasztások okoztatni. Nem csak. e kérdést, de más 
közigazgatási tárgyat illetőleg is, nincs a háznak 
sem' ideje, sem alkalma, hogy minden egyes rész
let fölött maga tartson vizsgálatot. Pénzügyi 
tárgyakban érre van hivatva a pénzügyi bizott
ság, különben pedig a képviselőháznak jogában 
áll bármely, nem csak a pénzügyi, de akármely 
más tárczára vonatkozó körülményre nézve kü
lön, azon czélra kiküldött bizottság által a rész
leteket megvizsgáltatni. (Élénk helyeslés a jobh 
oldalon.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! (Felkiáltások a 
jobb oldalon : Nincs többé joga szólni!) 

E l n ö k í A tárgyhoz a képviselő ur két
szer szólt: bocsánatot kérek, nem adthatok 
többször szót. (Vagy saj.) Bocsánatot kérek, 
nekem mint elnöknek a discussioba beleszólni 
jogom van. A tárgyhoz magához a képviselő ur 
kétszer szólt, ahhoz tehát többször nem szólhat; 
hanem vannak czimek a szabályokban, melyek 
mellett többször kérhet valaki szót; ha ily 
czim alapján kivan ismét felszólalni, méltóztassék 
ezt megmondani. 

T i s z a K á l m á n : Miniszter ur fólbesza-
kitott, s én deferentiából kihallgattam. 

E l n ö k : Méltóztassék tehát szólani, ha 
félbe volt szakítva beszéde. 

T i s z a K á l m á n : Igen helyes, hogy a 
miniszter ur félbeszakítván beszédemet, alkalmat 
adott megismernem, miként érti ő a részletes 
előterjesztéseket és indokolásokat. Figyelmezte
tett, hogy egy lapot fordítva meg fogom látni, 
mely részek adattak el. Én e lapokat régen for
gattam s ezekről nem láttam egyebet, miut azt, 
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mely birtokrészek adattak el; de azt, hogy ki adta 
eh minő feltételek alatt, mennyi törlesztéssel, 
nem láttam. Ha erre azt mondja a miniszter ur, 
hogy beszámolt, akkor engedje meg, hogy alkot
mányos érzületét kétségbe vonjam. 

E l n ö k : Ezzel e tárgy be van fejezve. A 
jegyzőkönyvbe egyéb nem jöhet, mint az, hogy 
Tisza Kálmán indítványára a miniszter felvilá
gosítást ad. Gondolom, egyebet nem mondha
tunk ki. (Helyeslés.) 

M á t t y u s A r i s z t i d : Én Tisza Kálmán 
után felálltam, s azt hiszem, jogom van szólni. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek: Tisza Kálmán 
képviselő ur, mint indítványozó, másodszor is 
szólt, a miniszter «r is szólt, azután pedig a 
vita bezáratott. (Helyeslés.) 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a fedezeti részt a 2-ik csimtől végig, s valamennyi 
tétel észrevétel nélkül elfogadtatik.) 

E l n ö k : E szerint a rendkívüli fedezetül 
részléteiben elsorolt összeg tesz 8.900,800 irtot, 
melyet a t. ház ezennel megszavazott. 

Következnék a pénzügyi bizottság jelentése 
a közmunka és közlekedési minisztérium költség
vetése tárgyában. Előbb azonban miniszterelnök 
ur kíván szólani. 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : T. ház! 0 fölsége idő közben az éjszak-
német szövetség, Bajorország, Würtemberg, Baden 
és Hollandiával 1868. oct. 25-én kötött távirdai 
egyezményről szóló törvényt szentesitvén, van 
szerencsém azt átadni azon kéréssel, hogy azt 
kihirdettetni méltóztassék. 

Mielőtt azonban ez megtörténnék, köteles
ségemnek tartom a t. ház figyelmét egy másik 
körülményre irányozni. 

Azon törvények közt, melyeket az ország
gyűlés mindkét háza elfogadott, van egy a pénz
ügyi törvényszékek ideiglenes fentartásáról szóló, 
a melyet a többiekkel együtt, kötelességemhez 
képest ő felségének szentesítés végett felterjeszt
vén, szentesíthető azért nem volt, mert vagy 
szerkesztési vagy leírási hiba következtében, 
ezen mindössze két szakaszból álló törvénynek 
második része egészen eltér attól, a mit a tör
vényhozás ezen tőrvény által elérni szándékolt. 
A 2-ik §. t. i. azt mondja, hogy ezen, a pénz
ügyi törvényszékek fentartására vonatkozó tör
vény végrehajtása a Horvát- és Sziavon orszá
gokban á pénzügyminiszterre és a bánra biza-
tik. E helyett azonban a szöveg ugy hangzik: 
„Ezen törvény végrehajtásával a pénz- és igazság
ügyminiszterek, a Horvát-, Sziavon- és Dalmát
országokra nézve a pénzügyminiszter és a bán 
bízatnak meg." A szöveg szószerinti értelme te
hát az, hogy Dalmátországban is felállítandók 
ezen ideiglenes pénzügyi törvényszékek; a szöveg 

tehát egészen világos. Ezt meg kell változtatni, 
és én azt hizsem, hogy a változtatás igen egy
szerű, amúgy is csak tollhiba: a helyett, hogy 
az mondatnék: „Horvát-, Sziavon- és Dalmátorszá
gokra nézve a pénzügyminiszter és a bán" — 
az mondassék: „Horvát- és Sziavon országokra 
nézve a pénzügyminiszter és Horvát-, Szlavon-
Dalmátországok bánja bízatnak meg ezen tör
vény végrehajtásával; * itt a czim a bánra vonat
kozik : „Horvát-Szlavon-Dalmátországok bánja* 
kizárja azon értelmet, mintha Dalmátországban 
szándékoltatott volna törvényszéket felállítani. 
Ezt bátran lehet tollhibának mondani. De fölfo
gásom szerint a kormánynak, egy a két ház ál
tal elfogadott törvényjavaslatnak betűjét sem 
szabad megváltoztatni, bármily világos legyen 
is az, hogy csak styláris hiba; nem marad egyéb 
hátra, mint, hogy azt a háznak bejelentvén, egy
szersmind indítványt tegyek, hogy a mennyiben 
szükséges, a törvény az osztályokhoz utasittas-
sék és ugy jőjön aztán tárgyalás alá. E czélból 
van szerencsém a törvényjavaslatot beadni. 

E l n ö k : A törvényjavaslat egyébről nem 
szól, mint hogy valami változtatást kell tenni 
ama már elfogadott tőrvényjavaslaton. 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Kinyomatandó és az osztályokhoz utasítandó. 

E l n ö k : Tehát ki tog nyomatni és az osz
tályokhoz fog áttétetni. 

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

E l n ö k : Ezen előterjesztés kinyomatik és 
az osztályokhoz utasittatik. (Leszáll, s az elnöki 
széket Gajzágó 'Salamon foglalja él.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (felolvassa a 
szentesitett törvényt.) 

E l n ö k : T. ház! Ezen tőrvényczikk ha- g 
sonló kihirdetés végett a mélt. főrendekhez leg
közelebbi .ülésük alkalmával át fog küldetni. 

Következik a közmunka- és közlekedési mi- 1 
niszter budgetjének tárgyalása. Mielőtt ezt ten
nők (Felkiáltások: Holnap! Mások: Ma!) s előadó I 
ur a pénzügyi bizottság jelentését felolvasná, a ' 
közlekedési miniszter ur kivan szót emelni. 
(Halljuk!) '——T~ 

M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i 
n i s z t e r : Mielőtt a t. ház a vezetésemre bizott 
minisztérium költségvetésének részletes vitatá
sába ereszkednék, engedje meg nekem, hogy né
hány átalános észrevételt tegyek, melyek az egész 
költségvetésre vonatkoznak, és melyek annak 
megítélésénél számba veendők. 

A magyar országgyűlés által 1867 óta 
megszavazott két közlekedésügyi budgetet az 
jellemzi, hogy azon összegek irányában, melyek a 
vasutak építésére megszavaztattak, a közutak 
és folyók szabályozására engedélyezettek, arány-
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talanul csekélyek. Mig az országgyűlés a vasutak 
építésére szükséges költségeket minden nehézség 
nélkül megszavazta, addig a közutak fentartásá-
ra és folyók szabályozására szükségelteket arány
talanul leszállította. 

Félreismerhetlen volt azon nézetnek az ország 
közvéleményében való elterjedése, hogy közleke
dési szükségleteinknek a vasutak építése által 
már teljesen eleget teszünk. Az 1867—68. rendkí
vüli nagy export, aa akkori kedvező időjárás, 
melynek a esinálatlan utak is mindenenütt jó 
és járható állapotban voltak, feledtették velünk 
a rendszeresen épített iit-hálózatunk csekély 
kiterjedését, annyira, hogy az országgyűlés még 
kész utaink számára sem szavazott meg elegendő 
költséget; mert a kedvező viszonyok megszűnté
vel kezdjük látni úthálózatunk csekély kiter
jedését ; kezdjük látni azon károkat, melyek az 
utakra abból haramiának, hogy a maga idejé
ben azoknak fentartására szükséges költségeket 
meg nem szavaztuk ugy, hogy alig van vidék, 
alig van érdek, mely az utaknak jó karba 
helyezését ne sürgetné. 

Én részemről, t. ház, most, midőn a vas
utak építésére oly tetemes erőfeszítéseket tettünk, 
midőn oly nem csekélylendő terheket vállaltunk 
el, fő teendőnknek tartom másodrendű közlekedési 
eszközeinket fejlesztem; teendőim közé számítom 
még oly sok hiányzó utunknak építését, javí
tását és kiterjesztését és a belhajózás érdeké
nek is előmozdítását, csak azért is t. ház, hogy 
az építendő vasutaknak az országutak által meg 
annyi tápláló csatornát nyissunk ós a vizi közle
kedés emelésével az ország közlekedési érdekei
nek uj és a vasutakkal versenyző eszközt te
remtsünk. 

De hogy e részben kívánt eredményeket 
mutathassunk fel, hogy a czélt, melyet aföneb-
biekben kitűztem, elérhessük, elkerülhetlenül 
szükségesnek tartom, hogy még hiányzó sok utaink 
építésére, ha mindjárt áldozattal is, előbb-utóbb egy
szerre nagyobb összeget fordítsunk és tetemesebb 
beruházásokat fektessünk: mert, ha mi e czélra 
mindig csak annyit költünk, mint költöttünk 
a közelebbi években, akkor eredményeket nem 
birunk felmutatni. 

T. ház! részemről nem szándékomon és kész
ségemen múlt, hogy e részben a t. ház elé in
dokolt alapos javaslatot tegyek; de mig belkor-
mányzati alakulásunk elveivel és formáival tisz
tába nem jövünk, mig törvényhatóságainkat nem 
rendezzük, addig e részben a szükségnek megfe
lelő és hosszabb jövőre kiható intézkedéseket 
tenni lehetetlen. 

r 

EB ugyanis részemről azon véleményben 
vagyok, t. ház, hogy az útépítés és fentartás 
ügyét a kormánynak csak annyiban szükséges 

felkarolnia, a mennyiben arra a törvényhatóságok 
segédeszközeiknek korlátoltságánál fogva képte
lenek. Hogy pedig ezek valaha a fontosabb utak 
íentartása körül az államsegélyt és a kormány 
közbenjárását tökéletesen nélkülözhessék, azt a 
tapasztalás folytán nem hiszem. De hogyan le
hessen itt határt és mértéket megszabni, me
gyéinknek mostani rendezetlen viszonyai közt? 
Akár mint döntessék el azonban ezen a közleke-
kedési ügyre nézve oly fontos kérdés, ma, a 
mostani viszonyok közt, a fontosabb utaknak 
államköltségen való fentartása mellőzhetlen. Át
látta ezt a pénzügyi bizottság, midőn az 1870. 
budget tárgyalása alkalmával e czélra most a 
körülményeket számba véve, nagyobb összegeket 
indítványozott. Ezeknek elfogadását kérem én a 
t. háztól. 

Mert hiszen azon összegek, melyeket az ál
lam e czélra fordít, jobban ós hasznosabban nem 
helyeztethetnek el, mert habár az utak jó kar
ban tartása az államnak egyenesen és közvet
lenül jövedelmet nem hajt, de az élénkebb ke
reskedelem és könnyebb forgalom, minden egyes, 
nek oly nagy jótétemény, oly nagy anyagi ha
szon, hogy azon pénz, mely e czélra elköltetik-
százszorosan térül meg az egyes polgároknak, 
és a polgárok gazdagsága teszi az állam gazdag
ságát. 

Atalánosan elismert elv az, hogy a közle
kedési eszközökre fordított kiadás: beruházás. 

A vasutakat illetőleg t. ház, most nem lá
tom helyén bővebben nyilatkozni, mert azok 
mindegyikére nézve ugy is külön törvényjavaslat 
kell, hogy a t. háznak beadassék; és akkor látom 
idején azoknak körülményesebb vitatását. 

"Végre kérnem kell még a t. házat, méltóz
tassék beleegyezni abba, hogy Hieronymi taná
csos *ur, a ki ezen költségvetés egybeállításával 
meg volt bizva, és ki a részleteket teljesen ismeri-
itt ezen vitatkozás alatt helyet foglalhasson és 
a szükség esetén a t. háznak felvilágosításokkal 
szolgálhasson. (Felkiáltások: Holnap! Ma!) 

E l n ö k : Ugy látom, a többség még ma 
óhajtja folytatni a tárgyalást, méltóztassanak 
átalánosságban az egész költségvetéshez hozzá
szólani. Ugy hiszem, hogy fölösleges lesz a je
lentést fölolvasni. 

Pulszky Ferencz előadó : A pénz
ügyi bizottságnak átalánosságban nincs észre
vétele. 

Az egyes tételekre nézve az 1868-ki L-ik 
tőrvényczikk szerint a közmunka- és közlekedési 
minisztérium rendes költségvetését 2.846,600 
írtban állapíttatott meg. Az 1870-ki előirányzat 
3.961,642 frtot tesz; e szerint a kívánt több
let 1.113,042 frt. Jelesen : a központi igazga-
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tásnál 72,213 írt, az államépitészeti hivatalok
nál 63,200 frt, az útépítésnél 234,067 frt és a 
vizépitósnél 241,801 frt. Erre nézve a pénzügyi 
bizottságnak más észrevétele nincs, mert minden 
egyes concret tárgynál elmondottuk vélekedé
sünket; a jelentés pedig, melyet a közlekedés
ügyi minisztérium beterjesztett, annyira alapos
nak mondható, hogy abban minden pontra nézve 
könnyen teljes fölvilágosítást lehet találni. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! (Halljuk!) Én 
a közlekedésügyi miniszter urnák a közutakra 
nézve tett előterjesztését most részletesen tár
gyalni nem akarom, hiszen ha a költségvetésnek 
a közutakra vonatkozó része lesz tárgyalás 
alatt, akkor lesz, ugy hiszem, ideje tüzetesebben 
hozzászólani ezen tárgyhoz; most csak átalános-
ságban akarok ezen költségvetéshez szólni, mely 
költségvetés egy tekintélyes részét veszi igénybe 
az ország vagyonának, részint a rendes jövedel
mekből befolyó , részint pedig kölcsön utján 
szerzett nagyobb mennyiségű pénzforrásokból. 

Meg kell vallanom, t. ház, midőn a közle
kedési minisztérium költségvetéséhez szólok, egy 
kinos kötelességet teljesítek; (Haüjukl) de telje
sítem azt: mert nem hiszem magamat azon fe
lelősség alól felmenthetőnek, mely a képviselő 
állással jár. 

Megjegyzem azt is — és erre különös nyo
matékot kívánok fektetni — hogy midőn a köz
lekedési minisztérium hiányairól őszintén és 
egyenesen szólok, az ezen minisztérium élén álló 
nemes grófot személyesen nem értem. (Helyeslés.) 
A nemes gróf köztiszteletben és közbecsülés
ben áll az egész országban, (Éljenzés) az ő magán 
jelleme, magán becsületessége senki által soha 
kétségbe nem vonatott, (Ugy van ! Éljenzés) hozzá 
a gyanúnak még csak árnyéka sem fér. (Ugy 
van! Éljenzés.) 

Ezeket előre bocsátva, kénytelen vagyok 
kinyilatkoztatni, hogy a közlekedési minisztérium
ban, az én meggyőződésem szerint és a közvéle
mény átalános szava szerint, az ügyek nem ugy 
kezeltetnek, mint azt hazánk érdekei megkívánják. 
(Ugy van! bal felöl.) Én t. ház! nem vagyok 
azon helyzetbem hogy vizsgáljam: vajon ezen áta
lános beszéd tárgyává lett gyanúnak van-e, 
nincs-e igaz alapja? hanem azt állítom, hogy ez 
midenütt, az utczán, a kávéházakban, a kasinók-
ban s társalgási körökben, itt az országgyűlés folyo
sóin, sőt magában a miniszteri körben is szóban 
van, és én csak azt ismétlem, a miről mindenki 
beszél. Vizsgálni kötelességem tehát, honnan ered
hetnek ezen gyanúsítások, ezen hírek, melyekből 
ha egy szó sem igaz is, kötelessége a kormány
nak, kötelessége a képviselőháznak intézkedni, 
hogy ezek megszűnjenek : mert akár igazak azok, 
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akár nem: a kormány tekintélyét és az ország 
hitelét rontják. {Helyeslés.) 

A közlekedési minisztérium budgetje, követ
kezőleg teendői is, főleg három részre oszlanak. 

Az első rész a közutakra vonatkozik. Mi
niszter ur maga is elismerte most, hogy ezek 
igen rósz karban vannak. A budget átalános 
tárgyalásánál magam is tettem ilyetén megjegy
zéseket ; nincsen szükség, hogy bizonyítsak olyant, 
mit senki nem tagad, mi mindenki előtt tudva van. 
Azt tehát mint constatált tényt lehet állítanom, 
hogy az utak igen rósz karban vannak. 

A mi a vízépítéseket, illeti — a közlekedési 
miniszteri teendők második részét — ezekre nézve 
sem lehet kedvezőbb véleményt mondani. 

A Duna szabályozás tekintetében mindeddig 
még semmi sem történt. 

A Tiszaszabályozás tekintetében a mi tör
tént, az ugy történt, hogy most az ország fel 
van hivatva 1.600,000 frtot fizetni azért, hogy 
a kormány mulasztásait helyrehozza. Ez, mi
dőn én a minap mondottam, kétségbe vonatott, 
ellenmondásokra talált a tulfélen. 

Én akkor is a pénzügyi bizottság jelenté
sére támaszkodtam és jelenleg a pénzügyi bizott
ság jelentésének erre vonatkozó pontjára; igazo
lom állitásommal. (Olvassa): A bizottság ugyanis 
a minisztérium által e részben előadottak alap
ján azon meggyőződést merítette, hogy az ezen 
vizrekeszekben ismételten előforduló, és tetemes 
pusztításokat okozó árvizek, azon körülménynek 
tulajdoni tandók, hogjr az állam az átmetszések 
sikeresitésének — daczára annak, hogy a szabályo
zás ezen ága az egyes vízszabályozási társulatok 
irányában elvállalt kötelezettséget is képez — a 
megkívántató mérvben eleget nem tett. 

így tehát nem én mondom, hanem a t. 
ház pénzügyi bizottsága maga mondja, hogy azon 
kár, melynek megtérítésére az ország fel van hi
vatva, a minisztérium kötelességmulasztása kö
vetkeztében történik. 

Nem történt eddig semmi az országban a 
csatornákra nézve sem, nincs egy lábnyi csator
nánk, a melyet a minisztérium készíttetett volna, 
vagy a melyre engedélyt adott volna, hogy ké
szítsék mások. Vasutakat építünk, azt megszavaz
zuk minden nehézség nélkül, csak a csatornákra 
nézve, a melyek pedig az egyetlen eszköz az ol
csó szállításra, mindeddig semmi sem tétetett. 

A'Parisban fölvett kölcsön a vasutak és 
csatornák építésére volt fölvéve, még magok a 
hitelezők is szolidabbnak tartják a csatornákba 
való beruházást. De a képviselőház elé egyetlen egy 
törvényjavaslat sem került, mely a csatorna épí
tését tárgyazná. 

Egy csatornája van az országnak; ez is oly 
elhanyagolt állapotban, hogy alig csak időnkint, 
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mikor t. i. a víz nagy, használható. De ezen 
csatornának is — értem a Ferencz-csatornát — 
valami jövedelmei vannak, valami kiadásai lesz
nek; hanem én a költségvetésben annak nyomát 
sehol nem találtam : sem a pénzügyminisztérium, 
sem a közlekedési minisztérium költségvetésében, 
pedig kellene valahol lennie. 

Ismételten is mondom, hogy a csatornákra 
semmi tekintet nincsen, de nincs is tekintet a 
vizek szabályozásánál az ország vidékeire sem. 

A minisztérium által beterjesztett tervekben 
és jelentésekben még csak nyoma sincs annak, 
hogy létezik oly viz az országban, mint a Vágh 
vize, pedig fontos e viz, habár csak egy részben 
hajózható és e viz fenyegeti a partjain lakókat, 
s csak néhány év előtt, szerencse, hogy alább 
szakadt meg a töltés, különben elsodorta volna 
az ott lakókat nagy területen. 

A felvidék számos képviselőt küld a jobb 
oldalra, azok becsületesen szavaznak a kormány 
mellett, de miért gondoljon a kormány a félvi
dékkel? (Derültség.) A minisztériumnak a múlt 
három évben főteendője a vasutakra volt for
dítva; még mielőtt a minisztérium életbe lépett 
volna, voltak már vasutak, melyek az elébbi 
kormányok által létesíttettek : ezen vasutakra 
nézve sok oly körülmény forog fen, mely eket ok
vetlenül tudni kell a képviselőháznak, a melyekre 
nézve előbb-utóbb határozni kell. Ezen tekintet 
indit engem arra, hogy múlt év október közepe 
táján, midőn az országgyűlés összejött, azon kér
dést intézzem a minisztériumhoz : ha vajon kész-e 
azon szerződéseket, melyeket akkor a legnagyobb 
részletességgel megneveztem, a ház asztalára le--
tenni, kinyomatni és a képviselők közt kiosz
tatni? 

Igaz, hogy az illető miniszter ur egész 
készséggel azt felelte, hogy ez ellen semmi ki
fogása nincs és hogy igenis ezt egész készséggel 
fogja teljesíteni ; hanem hogy ennek teljesítése 
bizonyos időt kivan; de mihelyt csak lehetségek, 
a lehető legrövidebb idő alatt megfog történni. 
Most három hónapja elmúlt, és mindeddig nem tör
tént meg az előterjesztés. Ennélfogva a múlt 
kormány idejében épitett vasutakra vonatkozó
lag a képviselőháznak azon kellő tudomása nincs, 
melynek lenni kellene oly fontos érdekben, mely 
esetleg nagy mennyiségű adónak és fizetésnek 
lehet okozója. 

A t. ház méltóztatik tudni, hogy ha mind
azon vasutaknak, melyek most Magyarországban 
már készek vagy megszavaztattak és igy már 
foganatba veendők, kamatbiztositása együtt véve, 
beleszámítva a vasúti kölcsön kamatait is, körül-
belől 40 millió évenkinti biztosításra megy ; jö
hetnek eshetőségek, midőn az országnak mind
ezen 40 milliót meg kell fizetnie; remélem, nem 

fog tör ténni : de az országgyűlés kötelezte az or
szágot esetleg 40 millió évenkinti kamatbiztosi-
tást fizetni. Es ily eshetőség jöhet : mert nagyon 
meglehet, hogy mig p. o. a tiszai vaspálya 
az 1868—69-iki évben a jó termések következ
tében oly nagy mennyiségű gabnát szállított, 
hogy visszafizethette az előbbi kamatbiztositás 
fejében kapott pénzeket: jöhet ismét egy rósz 
termés, több egymásután jövő rósz; és, midőn 
az országnak nem lesz sok kivinni valója, ak
kor beállhat azon eset, hogy a tiszai és más 
újonnan épitett vaspályák igénybe fognák venni 
a kamatbiztositást. Az újonnan épitett vasutak 
közt pedig méltóztatnak tudni, hogy több olyan 
van, mely számos éven keresztül okvetlen igénybe 
fogja venni, ha nem is az egész kamatbiztositást, 
de legalább annak legnagyobb részét. 

A vasutak építésére vonatkozólag nekem 
mindjárt, midőn először volt szerencsém hazámba 
visszatérni, föltűnt az, hogy midőn a törvényho
zás elé hozatnak, i t t nincs még meg azon kellő 
nyilvánosság, azon kellő ismeretszerzés lehetősége, 
melylyel az más európai államokban kezeltetik. 

Ez nem csak nekem tűnt fel, feltűnt ez a 
t. ház pénzügyi bizottságának is. Midőn a zá
kány-zágrábi és a hatvan-miskolezi vasutak meg
szavazása végett törvényjavaslatok terjesztettek 
a ház elé, és ezek a pénzügyi bizottsághoz uta
síttattak, ezen bizottságnak május 4-ik és 5-ikei 
üléséről szóló jegyzőkönyvében a következőket talá
lom : „A pénzügyi bizottság mindenekelőtt azon 
kérdést találta a kormány képviselőjéhez inté-
zendőnek : mi okon mellőzte ezen vonal kiadásá
nál a csőd-hirdetést, és hagyta ennélfogva fel
használatlanul a nagyobb verseny lehető elő
nyeit 1" 

Ugy anezen jegyzőkönyvben a következeket 
találom : „Hollán Ernő államtitkár a képviselő
ház azon végzésére utalván, mely a kérdéses 
vonalok kiépítését kötelességévé tet te a kormány
nak, kiemelé, hogy maga ezen végzés, nyilvá
nosságát és hatályát tekintve, felért bármely 
csődhirdetéssel.* 

Azt tehát az államtitkár ur nem tagadja, 
hogy a csőd-hirdetés szükséges, hanem azt gon
dolja, hogy az országgyűlés határozata tudva 
van az egész világ előtt, mert magyarul beszél 
mindenki Európában, Ázsiában és Amerikában; 
mindenki tudja, mi történik a magyar ország
gyűlésen, és nincs a külföldön más dolguk az 
embereknek, mint olvasni azokat, a mik a ma
gyar országgyűlésen mondattak. Azonban a pénz
ügyi bizottság az államtitkár ur feleletét kielé
gítőnek tekintette, de a központi bizottság is
mét visszajött ezen kérdésre, de ez már nem a 
csődhirdetés szükségességét elismerő államtitkár-



104. országot Síét Január 25. 1870. 379 

r a l , hanem a pénzügyminiszter úrral állott 
szemben. 

A pénzügyminiszter ur más szempontból 
vette a dolgot, és erre nézve a következőket 
találjuk a bizottság jelentésében: „Erre nézve 
nem hagyhatá érintetlenül a pénzügyi bizottság 
folyó évi május hó 4. és 5-ikóről szóló jegyző
könyvének a csődhirdetés mellőzésére vonatkozó 
pontját. A tanácskozás folyama alatt a pénz
ügyminiszter ur által felhozott és a gyakorlati 
életből vett érvek arról győzték meg a bizott
ságot, miszerint a nagyobb mérvű építkezések 
kivitelénél a nyilvános csődhirdetés az eddigi 
tapasztalatok szerint czélszerűnek nem bizo
ny odott. 

íme a pénzügyminiszter ur már nem ta
lálja szükségesnek a csődhirdetést és azon né
zetben van , hogy az az állami építkezéseknél 
nemcsak nem hasznos, hanem káros. 

En épen ezen időben tértem vissza hazám
ba és körülbelől ezek voltak az első okmá
nyok, melyeket kezemhez kaptam és néhány 
nappal később alkalmilag azon meggyőződésemet 
fejeztem ki, hogy hiába mondják az emberek, 
hogy nincs semmi uj a nap alatt, mely oly doc-
trina. minőt eddig legalább még egy országban 
sem állítottak. 

Különben ezen nyilvánosság mellőzésére utal 
most a pénzügyi bizottság jelentése is. nem 
szólván ugyan a vasutakról egyenesen, hanem 
egyátalában a rendkívüli útépítésekről. Ismétli 
a bizottság azon már múlt évi jelentésében elő
forduló kijelentését, hogy a minisztérium min
den útépítés megkezdése és az erre vonatkozó 
szerződések megkötése előtt az egész czélba vett 
építésnek terveit és költségvetéseit mutassa be. 

Az volt egyik nézetem nekem is és azt ki 
is fejeztem, midőn e házban az első vasúti tár
gyalásnál részt vettem, hogy a megszavazandó 
vasutaknak részletes terve ki legyen valamely 
oly helyre téve, hogy azt minden képviselő meg
tekinthesse. 

Erre nézve főihoztam például azt, hogy a 
keleti vasútnál nem hirdettetett csőd, hogy ott 
a szerződés magánúton ugy történt, hogy arra 
alkalmok nem volt másoknak ofFerteket tenni, 
mint egyenesen azon félnek, kivel a minisztérium 
azt kötötte. Az kitetszett már a szerződésekből 
is, hogy a Nagyvárad-Kolozsvárig terjedő vonal
részre voltak igen is többen, a kik konkurráltak, 
és hogy a legtöbbet ígérő fél, Waring Károly 
nyerte el a szerződést; de ugyanakkor kimon
datott az is, hogy a Kolozsvártól Brassóig és 
Marosvásárhelyig terjedő vonalrészekre újra csőd 
fog hirdettetni, mert arra találkoztak emberek, 
a kik azt mondták, hogy készek e vonalrészt ol
csóbban is elvállalni, mint a mennyit Waring Ká

roly ajánlott. Egy interpellátió is té te te t t a kép
viselőházban, s a mint látom a naplóban, Csen
gery Imre jegyző olvasta fel Eszterházy István 
gr. interpellátióját, mely igy hangzik: „Hajlan
dó-e a közlekedési minisztérium a kolozsvár-bras-
sói s mellék vasút vonalaira nézve tekintetbe venni 
oly ajánlatot, mely az ország pénzbeli ereiét 
kisebb mérvben veszi igénybe, mint azon ja
vaslat, melyet a minisztérium a ház asztalára 
letett?0 

Ezen interpellátióra a minisztérium mind a 
mai napig adós maradt a válaszszal, hanem mi
kor későbben, deczember első napján a törvény
javaslat maga tárgyalás alá került, maga a mi
niszter ur — ugy hiszem betegség miatt — jelen 
nem lehetvén, helyette az államtitkár ur felelt, 
és először azt jelentette ki, hogy augusztus 18-án 
kihirdettetett a csőd a nagyvárad-kolozsvári vo
nalrészre, de a többire nézve azt mondja: midőn 
ez alapokon építésére Waring Károly vállalko
zott, reá rövid időre bemutatott a minisztérium
nak oly terveket, melyeket nem ő készített ugyan, 
nem is azon határidő alatt, mely számáraki volt tűz
ve, hanem sokkal előbb; oly terveket, melyek 
még 1863-ban a magyar gazdasági egyesület 
pártfogása alatt készültek. Midőn e terveket be
mutat ta s a miniszter meggyőződött, hogy azok 
mindenképen kielégítők, a kormány másrészről 
szem előtt tar to t ta azt, hogy az ország óhajtá
sának, de különösen Erdély szükségletének fog 
leginkább megfelelni azáltal, ha lehetővé teszi, 
hogy a ház még ez ülésszak alatt intézkedhessek 
arra nézve, hogy Erdély vasúttal elláttassék: a 
közmunka-miniszter egy pillanatig sem késett 
fölvenni a tárgyalásokat a benyújtott tervek 
alapján, sőt a midőn azt látta, hogy oly ered
ményre jut, melyet tiszta lélekkel, legjobb meg
győződéssel tehet le a ház asztalára, sietett a 
törvényjavaslatot rendes tárgyalás végett elő
terjeszteni. Tehát csőd nem hirdettetett és nem 
is kérdeztek meg senkit, hogy épit-e olcsóbban? 
sőt midőn aziránt interpellátió tétetett , hogy 
hajlandó-e oly ajánlatokat felvenni, melyek ol
csóbbak? arra nem is felelt, hanem a vasút épí
tését kiadta Waring Károlynak. 

Azon kívánságomra pedig, hogy a tervek a 
házban kitétessenek, azt felelte az államtitkár 
u r : .Megengedem, hogy ez normális viszonyok 
között igen czélszerü volna, ha kivált a háznak 
több tagja annyi szakismerettel birna, a meny
nyi a kiállított tervek megbirálására kívántatik. * 

Köszönjük alássan a bókot; de ha az állam
ti tkár ur nem hiszi, hogy képesek -vagyunk meg
bírálni azt, ne méltóztassék felszólítani bennün
ket hogy szavazzunk meg pénzt az ország 
vagyonából: mert a mit meg bírálni nem vagyunk 
képesek, azt meg sem szavazhatjuk. 

48* 
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Különben ezen szakismeretre nézve rendkí
vül sok beszéd van mindenütt. Ezen szakisme
rettel mentegetnek mindenfélét. Mentegetik azt, 
hogy a magyar ember alig kap alkalmazást a 
közlekedési minisztériumban; (Igaz! a bal olda
lon) én nekem is volt egy kis tapasztalásom az 
életben, és én azt mondom, hogy ily dolgokhoz 
egy kis józan felfogás mellett igen kevés szakis
meret kell. A vasutak építésére vonatkozólag 
minden, de minden mű oly részletesen van meg
írva, hogy abban semmi ujat nem talál fel egy-
hamarjában valaki. Ha alagút vagy viaduct épí
tendő, vagy hidakról van szó, csak a mintát kell 
megválasztani, és ha az megvan, ott minden 
téglának a helye le van irva, ugy hogy oda 
roppant szakismeret nem kívántatik. Kell hozzá 
egy kis józan felfogás, hogy tekintettel a helyi 
körülményekre csináljuk a választást. Azon meg
jegyzésem is van a ház elé terjesztett vasúti 
törvényjavaslatokra nézve, hogy ón nem tudom, 
micsoda fatalitásnál fogva, hanem mindig ugy 
történik, hogy mikor az ülésszaknak vége van, 
akkor az utolsó napokban terjesztetnek elő a 
vasúti törvényjavaslatok. (Igaz! a bal oldalon.) 

Méltóztassanak nekem mutatni oly törvény
javaslatot, melyet előbb terjesztettek volna elő; 
mindig akkor jönnek a vasúti törvényjavaslatok, 
midőn néhány nap múlva a ház elnapolja magát. 

A mi a régibb vasutakat illeti, a melyekre 
nézve a minisztérium mégis már intézkedett, fel 
kell említenem — és ez iránt felvilágosítást kérek, 
mert egész positivitással nem tudom — hogy a 
pécs-barcsi vasútnak, melynek az ország kamat-
biztositást ad, miért engedtetett meg a vonal 
megnyitása akkor, mikor a társaságnak rendel
kezése alatt 28 kocsinál több nem volt; kény
telen volt tehát kocsikat kölcsön venni más tár
saságoktól, különösen a déli pályától, a mely 
annak szomszédja, a melybe belemerülvén, jöve
delme kevesebb, természetesen mert a kocsik 
használatáért bért kell fizetnie, és igy nagyobb 
a kamatbiztositás fejében fizetendő kárpótlás. 

A vasúti szerződésekben meg van határozva, 
hogy mértföldenkint mennyi ezer forint fektettes-
sék mozgó anyagra; ha tehát ezen 9 mértföldön 
nem volt több, mint 28 kocsi mindössze, akkor 
én azt hiszem, hogy a minisztérium nem teljesí
tette kötelességót, mikor megengedte, hogy ezen 
vasút ily körülmények közt megnyittassák, és 
már a megnyitás napjától igénybe vegye az or
szág garantiáját. 

A másik vasút, melyre nézve észrevételeket 
kívánok tenni, a kassa-oderbergi. (Halljuk!) 

Ezen vasutat nem a mostani, hanem az 
előbbeni kormány engedélyezte; kiépítve, az igaz, 
hogy még most sincs. Akkori időben, mikor az 
engedély kiadatott, mindenki tudja, hogy az 

engedélyes Langrand-Dumonceau nyíltan hírla
pokban hirdettette Belgiumban és Francziaor-
szágban, hogy ő ezen a vasúton 60 millió fran
kot fog nyerni, s emellett kimutatást közölt, 
mely igazolja, hogy az engedélyes 24 millió 
frtot, az az 60 millió frankot nyerhet. Megso-
kalta ugyan ezen nyereséget a magyar kormány 
és uj szerződést kötött. Mellesleg mondva, nem 
a közlekedési minisztérium tet te ezt, mert az 
is különös dolog Magyarországon, hogy a vasúti 
és közlekedési eszközökre nézve két minisztérium, 
a közlekedési és pénzügyi intézkedik; én ugyan 
azt gondoltam, hogy a pénzügyminisztériumnak 
semmi befolyása a vasutakra nincs, mint az, 
hogy termézetesen őt kérdik meg, ha ezen vasút 
megszavaztatik, képes lesz-e a szükséges pénzt 
megadni vagy sem ? de hogy azontúl is befolyása 
legyen, azt átalában nem vagyok képes össze
egyeztetni a miniszteri felelősséggel és a parla-
mentális eljárással. Hogy visszatérjek, tehát a 
pénzügyminiszter ur kötött uj szerződést, hogy 
minő jogalapon vagy mi módon szedte rá 
Langrand-Dumonceau-t, hogy szerződéséről le
mondjon, nem tudom; de azt tudom, és ez is 
nyilván ki volt mondva, hogy Langrand-Dumonceau 
a szerződéstől viszalépett. 3,500,000 írt kárpót
lást kaptak a vállalkozók, kik az előmunkálatot 
teljesítették 1,700,000 frtot, és mint hallottam, 
a pénzügyminiszter ur — és i t t tán már con-
sultálván a közlekedési minisztert is — két 
millióval drágábbá tet te azon feltételeket, melyek 
szerint az uj társaság tartozik felépíteni a vasutat. 
A régi szerződésben ugyanis rósz anyag, t . i. 
17 fontos sínek és rósz faalap volt kikötve, ezt 
megváltoztatta a pénzügyminiszter ur, s igy a 
szerződést 2 millióval drágította. Tehát ezen uj 
társaság 7.200,000 írtnak előleges lefizetése mel
lett elvállalta ezen vasútnak kiépítését. Es igy 
7 millióval kevesebbet nyert, mint a mennyit 
nyerhetett volna a belga társulat, de mégis igen 
sokat akart nyerni. (Derültség.) Ha ezen szerző
déseken annyi nyerni való van, nem tudom mért 
nem vásárolta azt meg maga az állam? Hiszen, 
ha csakugyan 2é millióval kell több biztosítékot 
fizetni, mint ha saját költségén építette volna, 
ennél szebb befektetést nem tehet vala a kor
mány. (Felkiáltások a szélső bal oldalon: Igaz!) 

A mi magát az első szerződést illeti, ha 
azon okmányok, melyeket a minisztériumtól kér
tem, kezünkben lesznek: tán ideje lesz, hogy a 
ház terjeszsze ki figyelmét arra, mily tekintetben 
és mennyiben érvényesek az ily szerződések és 
ki az, ki ezen szerződések megkötéseért felelős
ségre vonható? mert én azt hiszems hogy a ki 
az ország vagyonát hűtlenül kezeli, volt légyen 
vagy bármely kormány alatt is, felelősségre von
ható ; mert ily károk megtérítésére nézve elévü-



104. országos Illés január 25. 1870. g g j 

és nem létezik; a ki tehát ilyen szerződést köt, 
ha ezen szerződés megvizsgálásából és a vele 
járó körülményekből kisülne az, hogy szándéko
san, tudva kárositotta meg az országot, azt hi
szem, az mindig felelősséggel tartozik. 

T. ház! Méltóztatnak igen jól emlékezni, 
hogy a legrégibb időktől fogva, mióta vasutakról 
van szó, a magyar nemzetnek egyik kedvencz 
terve mindig a fiumei vasút volt. Ezen fiumei 
vasútra kívánok néhány megjegyzést tenni. 

Meg vagyok győződve, hogy a magyar nem
zet ma sem óhajtja kevésbé e vasút kiépítését, 
mint óhajtotta mindenkor. E vasút az, mely 
bennünket egyenes összekötetésbe hoz a tengerrel, 
következőleg a világvásárral. Sokszor emeltetett 
már szó a házban ezen vasút építésére nézve, 
de tudtomra, legalább én nem emlékszem, hogy 
ezen vasútra nézve törvény alkottatott volna. És 
én nem ismerem el a minisztériumnak azt a 
jogát, hogy törvény alkotása nélkül az ország 
vagyonából, ha csak egy krajczárt is, kiadjon. 
Az az alkotmányosságnak alapja, hogy minden 
egyes fillér az országgyűlésen szavaztassák meg, 
és törvény értelmében adassék ki. 

Nem tudom bizonyosan, de meglehetős hi
teles helyen azt hallottam, hogy a fiumei vasút
nak mi módoni építésére nézve a benyújtott 
terveket ő felsége a király múlt június vagy 
Julius hónapban elfogadta volna, s ennélfogva 
munkába vétetett a minisztérium által az épít
kezés. Nem tudom, ez csakugyan igy van-e vagy 
nem? hanem arra kérem a minisztériumot, ne 
méltóztassék mindig oda működni, hogy az ellen
zék, képviselői kötelességét teljesítvén, kénytelen 
legyen mindig a király személyét hozni a vitába. 
Az axiómája az alkotmányosságnak, hogy a király 
az országgyűlés beleegyezése nélkül a nemzet 
vagyonából egy fillért sem utalványozhat. (He
lyeslés a szélső bal oldalon.) Az tehát, hogy a 
király elfogadta a terveket, nem elegendő, mert 
a király a törvényhozásnak csak egyik részét 
képezi, s a törvényhozás másik részének az ő 
intézkedésihez hozzá kell járulni, s ha alkotmá
nyosan akar uralkodni, az ország vagyona felett 
rendelkezni nem szabad. 

Azt is hallottam, hogy Fiúméba a tengerről 
kikötő építtetik. Van bizonyos nyoma ennek a 
költségvetésben, de nem egészen világosan látszik, 
hogy hol, mikép építtetik ezen kikötő, hanem 
csak annyit tudunk róla, hogy a minisztérium 
szintén az országgyűlés mellőzésével egy szerző
désre lépett, mely szerint bizonyos summában 
megállapította minden köblábnak, köbölnek épí
tését. Azt is hallottam, hogy ezen összeg meg
lehetősen nagy. 

Tekintetbe véve, hogy e kikötő mellett, 
ettől néhány lépésnyire egy alagút fog fúratni, 

és hogy ez alagútnak készítője egész kézséggel 
és örömmel elfogadta volna azon ajánlatot, hogy 
az alagútból kijött anyagot a tengerbe tegye le 
a kikötő elkészítésére, és igy a kikötő épitése 
igen kevés költségbe került volna. 

Azt is fölhozták, hogy a fiumei vasútnak 
indóháza a lehető leghátrányosabb helyen jelöl
tetet t ki építendőnek. A leghátrányosabb ugyanis 
Magyarországra nézve, mert a Magyarországból 
jövő vasútnak meg kell kerülni Fiume városát, 
á t kell menni hegyen, alagúton, hogy oda ér
kezhessék az indóházhoz. Ugy hallottam •— én 
a helyi viszonyokkal nem vagyok ismeretes — 
hogy ezen indóház sokkal czélszerübben építte
te t t volna a másik oldalon; hanem építtetett 
az egyik oldalon azért, mert ott jön ki a szent
péter-fiumei vasúti vonal, mely a déli vaspályá
hoz tai'tozik. (Ellenmondás jobb felől.) 

Sokszor hozatott föl már mind a közönség
ben, mind a sajtó utján, a mi különben i t t a 
házban is említve volt, s a sajtópereknél állítta
tott, hogy a magyar közlekedési minisztérium. 
és a déli vasúttársaság közt különös összekötte
tés van. (Föíkiáltások a szélső bal oldalon: Bizony 
mondják!) Ez, t. ház, olyan körülmény, mely 
sok gyanúsításra adott alkalmat; ideje, hogy 
ez iránt egyszer tisztába jöjjön az ország. (Föl-
kiáltások a szélső bal oldalon: Ugy van! Ugy van!) 
Annyi bizonyos, hogy a minisztérium legfőbb 
hivatalnokai előbb ezen déli vaspálya hivatalno
kai voltak. (Halljuk! Halljuk!) Ebből még ter
mészetesen nem az következik, hogy ily hiva
talnokot alkalmazni nem lehet. Mert hiszen bi
zonyos számú szakértőkre mindenesetre szükség 
levén, azokat legalkalmasabban, legjobban csak 
azok sorából lehetett venni, kik már előbb is 
vasúti ügyekkel foglalkoztak. Hanem, tiszt, ház / 
midőn ezen onnan átvett hivatalnokoknak csak
nem kizárólagos befolyás engedtetik a vasutak 
épitése körül, és döntő befolyás minden tekin
tetben, és midőn mégis az ország minden részé
ben panaszkodnak, hogy a hol az ország érde
kei a déli vasutéival összeütközésbe jönnek, ot t 
mindig az ország érdeke a vesztes; (Élénk fölki
áltások a szélső bal oldalon: Igaz!) akkor én azt 
hiszem, t . ház, hogy ez igen figyelemre méltó 
dolog a képviselőház részéről. 

Van itt a minisztériumon kivül álló — 
nem tudom, eoordinált vagy subordinált ál lást 
elfoglaló — vasútépítési igazgatóság, melynek 
műszaki tanácsosa — ki nem is lakik Budán, ha
nem Bécsben — ád audiencziát a magyar minisz
teri tanácsosoknak, miniszteri fizetéssel bír, 
nem tudom, hogy rangja is miniszteri-e, nem 
tudom, hogy eoordinált vagy subordinált állást 
foglal-e el. (Fölkiáltások'. Thommen!) Annyi áll, 
hogy az építési igazgatóságnak Pesten levő fő-
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tisztviselői mind nagyobb fizetésekkel birnak, 
mint a minisztériumban alkalmazott legmagasabb 
tisztviselők. Itt van egy igazgató 7200 frt, itt 
van két felügyelő 5100 frt fizetéssel, és igy to
vább ; már pedig az államtitkár, a miniszterta
nácsosoknak alig vannak ily nagy fizetéseik, és 
ezen emberek mind idegenek. Ezek azok, kik 
a eoncurrentiából mindig kiszorítják a magyart, 
és mindenütt svajeziakat és németeket hoznak 
be, ós ezen emberek mind a déli vaspályánál 
voltak hivatalnokok. 

Ho l lán Ernő: Nem igaz! 
S i m o n y i E r n ő : Ezek készitik a ma

gyar vaspályák tervezetét, ezek dolgozzák ki a 
magyar vaspályák mi módoni kivihetőségének 
terveit. (Ugy van! bal felől.) 

Még azon körülményt is meg kell jelölnöm, 
hogy a legközelebbi időben az is történik, bogy 
a közlekedési minisztériumnak némely hivatal
nokai egyszersmind mint kormánybiztosok vasúti 
társulatoknál fizetésbe lépnek. Tudom, hogy 
Ausztriában is igy van az, de ebből nem követ
kezés, hogy mi a roszat utánozzuk. Már hogy 
egy miniszteri tanácsos vagy egy miniszteri osz
tálytanácsos, a kinek föladata ellenőrizni a vas
utakat, ellenőrizze azon királyi biztost, a ki ő 
maga, az, nézetem szerint, képtelenség. Azon 
biztos sokszor ellenkezésbe jön ama miniszteri 
hivatalnokkal, midőn mindkettő lelkiismeretesen 
teljesíteni akarja kötelességét: mert hogy ekkor 
gyeik a másikat ellenőrizze, az, nézetem szerint, 
képtelenség. (Igaz! Ugy van! hal felől.) Szaporí
tani a fizetéseket hivatalok eumulatiója által, 
ezen czél eléretik & fönebbi módon; de hogy igy 
az ország java előmozdittatnék, az már csak
ugyan kétséges. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

De hogy visszatérjek a déli vaspályára: so
kan emlékeznek a t. házban hogy a múlt 
nyáron egyik napilap ellen sajtóper indíttatott, 
még pedig egyszerre kettő: egyik hivatalosan a 
közlekedési miniszter által, a másik pedig Hol
lán Ernő államtitkár ur által; mindkét perben 
ugyanazon egy vád képezte a sérelem tárgyát. 
Az illető czikknek sérelme abban öszpontosult, 
hogy a déli vaspálya Magyarország érdekére 
nézve káros, ha a magyar közlekedési miniszté
rium és a déli vaspálya közt valami viszony lé
tezik, valami, hogy ugy mondjam, solidaritás, 
vagy helyesebben nem is annyira solidaritás, 
mint bizonyos viszony {Fölkiáltások a szélső bal 
oldalon: Valami nexus!) létezik. És körülbelül 
abban culminált aztán a czikk , hogy a magyar 
közlekedési minisztériumnak vezető, de rósz szel
leme lenne az államtitkár ur. (Derültség a szélső 
lal oldalon.) Ezen per megindittatott és a mi
nisztérium szerencsétlenül járt : elvesztette a 
pert; azt mondta ki ugyanis az esküdtszék, hogy 

a minisztériumra ilyet mondani nem rágalom; 
azonban az államtitkár ur szerencsésebb volt, ő 
harmad napra megnyerte a pert és a jury íté
lete, mely a minisztériumot elmarasztalta, őt 
fölmentette. 

H o l l á n E r n ő : Igaz! ugy van! (De
rültség.) 

S i m o n y i E r n ő : Egyik főérv, mi a vé
delem tekintetéből felhozatott, az volt, hogy a 
magyar minisztérium által kormányra jutása után 
körülbelül 6 héttel egy uj szerződés köttetett. 
Ezen szerződésre vonatkozó okmányok előmu-
tatását én a közlekedési minisztériumtól már a 
múlt évi októberben kértem. 

A déli vaspálya szerződése már annak előtte 
90 évre volt kötve, és le volt járandó 1856-tól 
kezdve 90 év múlva, azaz 1945-ik évben. Ezen 
szerződés a magyar kormány által april 13-án 
1867-ben — tehát alig, hogy a kormáuy átvette 
működését — kicseréltetett egy uj szerződéssel, 
melynél fogva a mértföldenkint biztosított, körül
belül 35,000 frtnyi tiszta jövedelem helyett, 
melyet elébb a kormány biztosított, most az uj 
szerződés szerint mértföldenkint több mint 60.000 
frtnyi tiszta jövedelem biztosíttatott. 

H o l l á n Ernő: Nem igaz! 
Mikó Imre gr. közlekedési mi

n i s z t e r : Semmit se biztosított a magyar kor
mány ! 

S i m o n y i E r n ő i Volt alkalmam múlt
kor már említést tenni azon franczia okmány
ról, melyet jelentett a közlekedési miniszter ő 
fölségéhez, és ezen jelentésben ez áll : „L'etat a 
garanti pour tout le reseau de la Sudbahn pour 
1866 un rendement brut de fi. 91,000par nulle, 
et 1000 florint de plus pour chaque anuée sui-
vante jusqu'á ce que la somme de 100,000 fi. 
sóit atteinte ; cetté derniére somme sera ensuite 
le revenu brut garanti par au. jusqu'a l'extinc-
tion de la concession." Ez annyit tesz, hogy a 
kormány ezen vasúttársaságnak mértföldenkint 
nem ugyan tiszta , hanem bruttó-jövedelmet 
91,000 frtot biztosított 1866. évre. 

H o l l á n Ernő: Nem igaz ! 
S i m o n y i E r n ő : Engedelmet kérek, én 

a miniszter urnák hivatalos jelentéséből olva
sok, méltóztassék azt megczáfolni. 

Ho l l án Ernő: Fogom is! 
S i m o n y i E r n ő : Akkor a biztosítási összeg 

91,000 frt volt, 9 év múlva pedig 100,000 frt 
lesz, még pedig azt is hozzá teszem, hogy azon 
szerződés, mely már 1856-ban köttetett, tehát 
már 11 évig folyt, 23 évié meghosszabitást 
nyert. 

Már most arra nézve, hogy ezen 100,000 
frt garantia többet tesz mint 60,000 frt jöve
delem, bátor vagyok a t. háznak felolvasni a 
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déli vasúttársaság múlt éri april 23-án tartott 
a párisi nagygyűlésen beadott jelentéséből a kö
vetkező tételt: „Das Verhaltniss der Betriebs-
Auslagen zu den Brutto-Einnahmen, das im Jahre 
1867 35. 5% war, ist im Jahre 1868 anf 34. 
l°/o gefallen."*' Tehát még a netto-jövedelem 65. 
9e/o; tehát nem tévedtem, mikor azt mondtam, 
hogy 65,000 írttal több garantiroztatott. 

H o l l á n E r n ő : Nem igaz! 
S i m o n y i E r n ő ; Igen fogok örvendeni, 

ha ezen adatokat meg fogja czáfolni az állam
titkár ur, annál inkább fogok pedig örvendeni, 
mert ezen adatok már azon tudva levő sajtó
per alkalmával is fölhozattak, de meg nem czáfoltat
tak. Az első per alkalmával nem is vártam a 
czáfolatot, mert akkor az államtitkár és a vádló 
ur az illető vádra nem volt elkészülve, de igenis, 
vártam a másik per alkalmával, mert a két 
sajtóper kőzött több nap jött közbe, mely lehe
tővé tette azt, hogy az államtitkár ur a vádlót 
instruálta volna. Megvallom, akkor vártam a 
eaáfolatot, mert oda vitte a dolgot a kormány, 
hogy az esküdtszék mondja ki : vajon rágalom-e 
a minisztériumról azt mondani, hogy az ország 
érdekeit szemmel nem tartja ? De, a mint mon
dom, a közbejött 2—3 nap múlva, sem tudott 
a vádra felelni. Pedig a lapokban említve volt, 
hogy az államtitkárral közel összeköttetésben 
álló egyének nagy tevékenységet fejtettek ki a 
városban. Csodálom tehát, hogy akkor az ál-

1 lamtitkár ur nem gondolt arra, hogy czélszerü 
lenne a fölhozott adatokat megczáfolni. Ez előt
tem megfoghatatlan volt, és ennélfogva igen fo
gok örvendeni, ha azokat megczáfolja. 

De mindezeknél fogva nem lehet csodál
kozni azon, hogy az emberek átalán oly dolgo
kat beszélnek, mint a minőket beszélnek. De 
ezen beszédek folytatása sem a kormány tekin
télyével, sem az. ország érdekeivel semmikép 
meg nem férnek. (Élénk helyeslés a szélső bal olda
lon) Itt valami intézkedést kell tenni, hogy a 
dolog tisztába jöjjön. 

Hivatkozom arra, hogy nincs e házban 
senki, ki ne tudja azt, hogy az emberek 
ilyeniket beszélnek. Ezen beszédeknek véget 
kell vetni (Helyeslés a szélső bal oldalon) különben 
tönkre teszszük az ország hitelét, és (Helyeslés) 
érdekét, a kormány tekintélyét és érdekét. 

Kérem tehát a kormányt, kérem az illető 
minisztériumot : méltóztassanak oly felvilágosítá
sokat adni, melyek ne csak ezen házat, hanem az or
szágban az átalános közvéleményt is e tekintetben 
megnyugtassák, (Ugy van!) Kérem továbbá a 
t. házat, hogy e fölvilágositások nyomán intéz
kedjék ugy, a mint az érdekek szükségesnek 
fogják találni. (Élénk helyeslés bal felől.) 

E l n ö k : A tárgyalást holnap 10 órakor 
folytatjuk. 

Az ülés végződik d. u. 211% órakor. 




